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Tugas Umum Pengawas 

1. Mengawasi pelaksanaan 

kebijakan dan pengelolaan 

koperasi (aturan yang ada atau 

yang dibuat dan RARK)

2. Membuat laporan tertulis ttg 

hasil kepengawasan 

Kewajiban Pengawas

• Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas
pengelolaan koperasi yang meliputi organisasi
usaha, keuangan, pembukuan, dan
pelaksanaan kebijaksanaan pengurus,

• Membuat laporan tertulis tentang hasil setiap
pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan
dan disampaikan kepada Rapat Anggota,

• Merahasiakan hasil-hasil pemeriksaannya
terhadap pihak ketiga.
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Wewenang Pengawas

• Memeriksa Laporan Keuangan dan catatan

yang terkait dengan operasional koperasi,

• Mendapatkan segala keterangan yang 

diperlukan yang terkait dengan fungsi

pengawasan

Pedoman Pengawasan

• Ketentuan Undang-Undang, Peraturan

Pelaksanaannya, Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga Koperasi,

• Rencana Kerja dan Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja yang telah disahkan

oleh Rapat Anggota
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Pengendalian Internal

• Untuk menjamin tujuan dapat tercapai maka 
perlu dibentuk dan diciptakan Sistem 
Pengendalian Internal yang kuat

• Pengendalian internal adalah Proses dan 
prosedur yang digunakan untuk 
mengamankan aset, informasi yang akurat dan 
ketaatan terhadap hukum dan aturan yang 
berlaku

Tujuan Pengendalian Internal 

memberikan jaminan yang memadahi bahwa

• Aset/kekayaan terlindungi dan hanya 

digunakan untuk tujuan usaha

• Informasi bisnis akurat

• Pengurus, pengawas dan pengelola taat 

terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
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Elemen Pengendalian Internal 

1. Lingkungan Pengendalian

2. Penilaian Risiko

3. Prosedur Pengendalian

4. Monitoring dan

5. Informasi dan komunikasi

Lingkungan Pengendalian

• Lingkungan pengendalian merupakan 
keseluruhan perilaku manajemen (pengurus, 
pengelola dan pengawas) tentang pentingnya 
pengendalian

• Faktor yang mempengaruhi lingkungan 
pengendalian:

– Filosofi dan gaya operasi manajemen

– Struktur organisasi 

– Kebijakan Personil
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Penilaian Risiko

• Manajemen harus melakukan penilaian 

terhadap risiko-risiko dan mengambil tindakan 

penting untuk pengendaliannya, sehingga 

tujuan pengendalian internal akan dapat 

tercapai

Prosedur Pengendalian

• Prosedur pengendalian ini dapat 

diintegrasikan dengan sistem akuntansi:

– Personil yang kompeten, rotasi tugas, cuti

– Pemisahan tanggungjawab

– Pemisahan operasi, penyimpanan dan akuntansi

– Persetujuan dan pengamanan
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Monitoring

• Sistem pengendalian internal harus dilakukan 

monitoring atas adanya kelemahan dan 

peningkatan efektifitasnya 

• monitoring bisa dilakukan secara berlanjut 

oleh manajemen atau dilakukan evaluasi 

secara terpisah oleh pihak independen

Informasi dan Komunikasi

• Informasi tentang pengendalian internal, 

penilaian risiko, prosedur pengendalian dan 

monitoring sangat diperlukan oleh 

menajemen sebagai pedoman operasional 

dan untuk menjamin ketaatan terhadap 

pelaporan, hukum dan aturan yang berlaku
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• Pengelolaan Koperasi harus dilaksanakan melalui 
manajemen yang sehat dan baik

• Sehat dan Baik (bidang keuangan) dapat diukur 
dengan:
– Analisis Rasio Pertumbuhan

• Modal, Asset, SHU dan Volume Usaha

– Analisis Rasio Likuiditas
• Current Ratio, Cash Ratio

– Analisis Rasio Aktivitas
• Asset Turnover, inventory turnover

– Analisis Rasio Solvabilitas
• Total Asset to Total Debt Ratio, Net Worth to Debt Ratio, Times 

Interest Earned

– Analisis Rasio Rentabilitas
• Return on Assets dan Return on Equity

• Sehat dan baik bisa juga dinilai dengan dasar 

pedoman penilaian koperasi berprestasi 

(Permen No. 06/Per/M.KUKM/V/2006), 

• dengan aspek/faktor yang dinilai :

– Aspek Organisasi

– Aspek Tata Laksana dan Manajemen

– Aspek Produktifitas

– Aspek Manfaat dan Dampak
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• Sehat dan baik juga bisa diukur dengan berpedoman 
pada Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan 
Pinjam dan Unit Simpan Pinjam (Permen No. 
20/Per/M.KUKM/XI/2008)

• dengan aspek/faktor yang dinilai :

– Permodalan

– Kualitas Aktiva Produktif

– Manajemen

– Efisiensi

– Likuiditas

– Kemandirian dan Pertumbuhan

– Jatidiri Koperasi
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JENIS

PENGAUDITAN

OBJEK PENGAUDITAN KRITERIA SIFAT LAPORAN

Laporan

Keuangan

Data Laporan

Keuangan

PABU/GAAP Opini atas ke-

wajaran laporan

Kepatuhan Kandungan atau

data yang terkait

dengan kebijakan, 

hukum, aturan dsb.

Kebijakan

managemen, hukum, 

peraturan, atau

persyaratan fihak ke

tiga

Ringkasan temuan

atau pernyataan

tentang tingkat

kepatuhan

Operasional Data operational

atau data Kinerja

Perangkat tujuan 

manajemen  atau  

aturan perundangan

Observasi

efisiensi

dan efektivitas

operasi, 

rekomendasi untuk

peningkatan


