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BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Pofil KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Krapyak Jepara

Nama Koperasi : Koperasi Simpan Pinjam &

Pembiayaan Syariah (KSPPS) Artha

Yasmin Az-Zahra

Tanggal Berdiri : 17 Juni 2012

Tanggal PAD : 31 Maret 2016

No. & Tgl. Akta Pendirian (Notaris) : 12 Tanggal 26 Maret 2016

NPWP : 518/16/304/BH/PAD/XIV.10/III/2016

SIUP : No.31.740.152.9-516.000

TDP : No. 112626400119

HO : No. 502.6/IG.ITU/031

Ijin Usaha Simpan Pinjam : No. 518/28/DU SISPK/III/2016

B. Sejarah KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Krapyak Jepara

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan

kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi yang

dimaksud Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya

disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan,

pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat,

infaq/sedekah, dan wakaf. KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra pada awal mula

operasionalnya di tahun 2012 bernama Koperasi Wanita (KOPWAN) Artha Zahra
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Jepara, Koperasi ini didirikan sebagai bentuk usaha dari Pimpinan Ranting (PR)

Fatayat NU Desa Krapyak, segala bentuk usaha dan kegiatannya tentu selalu

bekerjasama dengan PR. Fatayat NU Desa Krapyak yang bertujuan untuk

kemaslahatan dan kemanfaatan anggota dan warga Desa Krapyak pada khususnya

dan warga Jepara pada umumnya.

Namun setelah munculnya peraturan diatas KOPWAN Artha Zahra berubah

nama menjadi KSPPS pada tahun 2016.  Seperti pada umumnya KSPPS Artha

Yasmin Az-Zahra ini juga berperan sebagai lembaga bisnis dan lembaga sosial

yang bertugas menghimpun dana, mengelola, menyalurkan dan mendayagunakan

ke arah pemberdayaan khususnya bagi pelaku usaha mikro. Koperasi ini

mempunyai beberapa produk unggulan baik dalam bentuk produk simpanan

maupun pembiayaan. Tujuan dari koperasi ini adalah meningkatkan kesejahteraan

anggota pada khususnya dan ummat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan

berkeadilan. Dalam mencapai tujuan tersebut, KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra

menjalin kerjasama antar koperasi usaha juga badan usaha lainnya.

KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra juga bergabung dalam Artha Group Jepara

yang merupakan gabungan dari koperasi/BMT dibawah naungan NU yang

menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang membantu masyarakat dalam

memenuhi kebutuhannya dalam mendapatkan dana.
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C. Slogan, Visi dan Misi

1. Slogan

Bersahabat dan Bermanfaat

2. Visi

Menjadikan KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra sebagai organisasi koperasi yang

berdaya guna untuk anggota dan calon anggota sehingga dapat meningkatkan

ekonomi mereka.

3. Misi

Memberikan pelayanan koperasi dan kualitas sumber daya manusia untuk

dapat menumbuhkembangkan kehidupan yang lebih bertanggung jawab

(mandiri) dan berkesinambungan.

D. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas

Dalam sebuah lembaga tentang adanya susunan organisasi sangatlah penting

karena merupakan garis wewenang dan tanggung jawab serta jenjang tingkat

kepemimpinan. Struktur organisasi pada KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Krapyak

jepara telah menunjukkan garis wewenang dan garis tanggung jawab secara

sederhana, fleksibel, dan tegas sehingga mencerminkan pemisahan fungsi dengan

jelas. Adapun struktur organisasinya sebagai berikut:
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Gambar 1. Struktur Organisasi KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Krapyak

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa setiap jabatan memiliki tugas dan

tanggung jawab masing-masing, berikut ini adalah diskripsi tugas dari setiap

jabatan:
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1. RAT (Rapat Akhir Tahunan)

Merupakan agenda rapat tahunan yang diadakan suatu koperasi yang nanti

akan dipaaparkan pertanggungjawaban pengurus koperasi selama satu tahun

kepada anggota koperasi yang bersangkutan.

2. DPS (Dewan Pengawas Syariah)

Tugas DPS adalah untuk melakukan pengawasan terhadap keseluruhan aspek

organisasi dan usaha KSPPS sehingga benar-benar sesuai dengan prinsip syariah

Islam dan sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

3. Pengawas Koperasi

Tugas dari pengawas koperasi adalah melakukan pengawasan terhadap

kebijakan dan pengelolaan operasional di koperasi. Membuat laporan tertulis

tentang hasil pengawasan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KSPPS.

4. Ketua

Ketua bertugas untuk menetapkan kebijakan, memantau pelaksanaan dan

mengidentifikasi calon anggota baru, melakukan analisis terhadap transaksi dana,

dan menyelesaikan pengaduan anggota terhadap pelayanan dan pengelolaan

KSPPS.

5. Sekretaris

Sekretaris bertugas untuk menyusun rancangan program kerja untuk ke

depannya, mengatur, memantau, dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan

operasional KSPPS.
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6. Bendahara

Bendahara bertugas untuk mengadminitrasikan seluruh kegiatan baik

penghimpunan dana maupun penyaluran dana koperasi dan bertanggung jawab

atas keamanan aliran kas KSPPS.

7. Manajer

Tugas Manajer antara lain:

a. Melaksanakan kebijakan Pengurus dalam mengelola usaha Koperasi.

b. Mengendalikan dan mengkoordinir semua kegiatan usaha Koperasi yang

telah dilaksanakan Karyawan.

c. Melakukan pembagian tugas secara jelas dan tegas mengenai bidang dan

pelaksanaannya.

d. Mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar,

Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota, Kontrak Kerja dan

ketentuan lainnya yang berlaku pada Koperasi yang berkaitan pada

pekerjaannya.

e. Menanggung kerugian usaha Koperasi sebagai akibat dari kelalaian atau

tindakan yang disengaja atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan.

8. Marketing

Tugas Marketing antara lain:

a. Berfungsi sebagai agent, marketer, surveyor, debt collector dan costumer

service KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra.

b. Bertugas melaksanakan kegiatan keagenan atau mewakili Zahra di

lapangan dalam melayani anggota/calon anggota yang membutuhkan
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transaksi, dan melaksanakan kegiatan angsuran, bagi hasil/mark up atas

pembiayaan yang diberikan Zahra.

c. Bertugas melaksanakan kegiatan survey bagi calon anggota yang

mengajukan pembiayaan atau atas rekomendasi manager.

d. Marketing funding bertugas memberikan pelayanan kepada anggota/calon

anggota alam hal ketersediaan dana dan menjalankan target-target yang

telah dikoordinasikan dan disepakati dengan kepala marketing.

e. Marketing lending bertugas memberikan pelayanan kepada anggota/calon

anggota dalam hal pembiayaan dan melaksanakan target-target pendapatan

yang telah dikoordinasikan dan disepakati dengan kepala marketing.

9. Admin dan Teller

Tugas admin dan teller antara lain:

a. Melaksanakan kegiatan teknis administrasi korespondensi, inventaris, dan

kearsipan di kantor.

b. Melakukan verifikasi dan validasi data-data dan bukti-bukti transaksi

dengan kebenaran faktualnya.

c. Melakukan pembukuan akuntatif dan  membuat laporan keuangan serta

laporan lainnya yang diperlukan oleh lembaga.

d. Bersama manager senantiasa melakukan koordinasi untuk mengendalikan

dan menjaga kesehatan ratio cashflow, likuiditas dan rasio keuangan

lainnya.

e. Melayani atau memberikan data  laporan  pada saat dibutuhkan atas

persetujuan manager.
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E. Produk-Produk KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra

KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra menawarkan berbagai produk menarik

kepada masyarakat. Produk ini terbagi menjadi dua, yakni produk simpanan dan

juga produk pembiayaan.

1. Produk Simpanan

a. SiMas Zahra

SiMas Zahra adalah produk simpanan masyarakar KSPPS Artha Yasmin

Az-Zahra dalam bentuk simpanan dengan dengan jasa tinggi yang

diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Fasilitas yang diperoleh:

 Layanan antar jemput

 Jasa tinggi sampai 6% pertahun

 Bebas biaya administrasi bulanan

 Aman dan barakah

 Setoran awal Rp. 10.000, setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000

b. SiRaYa

SiRaYa adalah produk simpanan yang dirancang untuk memenuhi

kebutuhan Ramadhan dan Hari raya Idul Fitri. Setoran tetap minimal Rp.

50.000/bulan (berlaku kelipatan), jangka waktu 10 bulan

c. SiAna

SiAna merupakan simpanan yang dirancang untuk pelaksanaan kebutuhan

yang akan datang. Adapun kebutuhan atau keperluan tersebut berupa:

perencanaan pendidikan, perencanaan membangun rumah, perencanaan

hari tua, perencanaan pembelian barang berharga, perencanaan
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pembangunan usaha, perencanaan qurban, perencanaan umroh dan haji,

perencanaan ziarah, dan lain-lain. Setoran tetap mulai Rp. 50.000 setiap

bulan, jangka waktu minimal 1 tahun, tidak ada administrasi bulanan.

d. SiAdik

SiAdik adalah produk simpanan yang memiliki fasilitaskhusus dan fitur

menarik dalam mengelola simpanan siswa, sekolah, atau yayasan.

Fasilitas yang diperoleh:

 Gratis buku tabungan

 Gratis biaya administrasi bulanan

 Layanan antar jemput

 Bagi hasil sebesar 5%  per tahun

 Setoran pertama minimal Rp. 10.000, simpanan tidak boleh diambil

selama satu periode tahun ajaran

e. SimKo (Simpanan Sembako)

SimKo merupakan simpanan yang perolehannya berupa barang sembako.

Tersedia paket Rp. 5000 dan Rp. 10.000, setoran dilakukan setiap minggu,

lama setoran 44 minggu

f. SiPaDe (Simpanan Paket Deposito)

SiPaDe merupakan simpanan yang dirancang untuk menyimpan uang

dalam waktu lama. Paket deposito tersedia jangka waktu 3 bulan, 6 bulan,

9 bulan, 12 bulan. Dapat diperpanjang apabila jatuh tempo. Kelebihannya

dari produk ini adalah pihak deposan berhak memperoleh pembiayaan

tanpa agunan dengan maksimal pembiayaan 70% dari dana deposito.
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2. Produk Pembiayaan

a. Pembiayaan Modal Usaha (PMU)

PMU merupakan pembiayaan angsuran untuk masyarakat umum dengan

menggunakan jaminan dan sistem jasa putus. Adapun barang yang dapat

dijadikan jaminan adalah BPKB kendaraan roda 2 minimal tahun 2008,

BPKB kendaraan roda 4 minimal tahun 2005, dan sertifikat tanah atas

nama pemohon sendiri.

b. Pembiayaan Investasi (PIV)

PIV pembiayaan dengan pembayaran jatuh tempo dan jasa dibayar

dimuka. Jasa yang ditetapkan sebesar 2,5% per bulan.

c. Pembiayaan Tanggung Renteng (PTR)

PTR Merupakan produk pembiayaan yang diberikan untuk sekelompok

masyarakat yang mempunyai usaha atau kegiatan bersama dengan cara

membentuk kelompok sebanyak 5-10 orang dalam satu kelompok. Jasa

yang diterapkan hanyalah 1% dan tidak perlu disertai jaminan. Namun

anggota hanya perlu menghadiri pertemuan satu kali setiap bulannya

sesuai tanggal yang telah disepakati.

d. Pembiayaan Profesi (PPF)

PPF adalah pembiayaan yang dikhususkan bagi para pegawai seperti Guru,

PNS dan karyawan KSPPS, yang istilahnya kerjasama antar kantor atau

potong gaji, yang angsurannya perbulan nantinya diambil melalui potong

gaji.
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F. Data Pembiayaan KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra

KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Krapyak jepara merupakan salah satu

lembaga keuangan syariah yang berkembang di wilayah Kabupaten Jepara yang

berbadan hukum koperasi dengan jumlah aset pada tahun 2019 sebesar Rp.

6.690.912.958 . Aset koperasi mengalami peningkatan sebesar 1,07% dari Rp.

6.217.113.777 di tahun 2018. Meningkatnya aset koperasi memicu pula

peningkatan jumlah penyaluran dana koperasi. Pada akhir tahun 2019 total

penyaluran dana oleh koperasi mencapai Rp. 3.587.056.500 jumlah tersebut

mencerminkan pertumbuhan sebesar 0,79% dari jumlah pembiayaan pada tahun

sebelumnya sebesar Rp. 2.862.275.000 KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra

menyalurkan pembiayaannya dalam berbagai produk. Diantaranya: Pembiayaan

modal usaha (PMU), pembiayaan investasi (PIV), pembiayaan profesi (PPF), dan

pembiayaan tanggung renteng (PTR). Adapun perkembangan penyaluran

pembiayaan pada KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra dari tahun 2017-2019 adalah

sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Penyaluran Pembiayaan Pada KSPPS Artha Yasmin Az-

Zahra Tahun 2017-2019

Produk

Pembiayaan

Tahun

2017 2018 2019

PMU 1.492.340.471 1.730.524.667 2.336.345.753

PIV 464.984.200 404.679.880 487.594.150

PPF 26.798.500 36.960.000 23.395.000

PTR - 13.918.000 20.618.000
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Sampai saat ini produk pembiayaan yang paling banyak diminati oleh

masyarakat adalah pembiayaan modal usaha (PMU) dan pembiayaan investasi

(PIV). Tapi pihak KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra yakin apabila produk

pembiayaannya yang terbaru yakni pembiayaan tanggung renteng (PTR) sudah

dikenal oleh masyarakat maka peminatnya akan banyak sekali, karena sangat

mudah dan tanpa jaminan.


