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DENGAN RAHMAT ALLAH SWT  

KOPERASI CU AMARTA MENETAPKAN 
 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

(SOP) 

KETENTUAN DAN PENGELOLAAN SIMPANAN  
NO.02.03/SOP/AMARTA/VIII/2013 

 
Menimbang:  a. Bahwa Undang-undang dan anggaran Dasar Koperasi CUMARTA telah mengamatkan 

koperasi sebagai sarana mencapai kesejahteraan anggota dan masyarakat, 

dalam mencapai tujuan itu hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai 

kemandirian serta memegang teguh azas kapercayaan dan keadilan; 

b. Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan serta tetap 

berpedoman pada prinsip kemandirian maka koperasi merancang program-program 

simpanan sebagai sarana untuk mengumpulkan modal secara berkesinambungan 

dan menguntungkan bagi Koperasi dan anggota; 

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf. a dan b 

diatas maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur tentang 

pengelolaan simpanan. 

 

Mengingat:   1.   UU No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian 

2. Permen No 19 tahun 2008 tentang  Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Simpan 

Pinjamn Koperasi dan perubahanya No 15 Tahun 2009; 

3. Anggaran Dasar KoperasiCU AMARTA Pasal 38 Ayat 3 dan Pasal 39 Ayat 1,2,3. 

4. Anggaran Rumah Tangga Koperasi CU AMARTA Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62. 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KETENTUAN DAN PENGELOLAAN SIMPANAN 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Pengertian 

Dalam Standar Operasional Prosedur ini yang dimaksud dengan: 

1. Koperasi CUAMARTA yang cukup disebut Koperasi, adalah lembaga  syah dan berbadan hukum, 

menganut prinsip-prinsip koperasi dengan azas kemandirian dan kekeluargaan  serta 

berkegiatan usaha sebagaimana ditetapkan undang-undang dengan nomor badan hukum       

No. 518.503/39/BH/KK/2012  dan berkedudukan di Desa Air Hitam; 

2. Anggota, adalah orang per orang yang dengan suka rela mengajukan diri menjadi anggota 

setelah  memenuhi persyaratan sebagai anggota, mendapat buku anggota dan terdaftar dalam 

buku daftar anggota Koperasi. 

3. Pengurus, adalah anggota yang diberi kewenangan dan mandat oleh rapat anggota untuk 

melakukan tugas pengurusan dalam rangka memajukan koperasi; 

4. Manajemen, adalah struktur dibawah Pengurus yang diberi kewenangan oleh pengurus, 

bertugas menjalankan aktifitas usaha/pelayann dan  kegiatan koperasi untuk mencapai 

tujuan dan bertanggung jawab kepada pengurus Koperasi; 

5. Staf, Adalah pelaksana harian yang mejalankan segala aktifitas usaha yang diberi mandat 

dan bertanggung jawab kepada manajer atas persetujuan pengurus; 
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6. Simpanan, adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Koperasi dalam bentuk simpanan yang 

dikonfersi menjadi saham yang merupakan modal utama Koperasi/ modal sendiri yang 

merupakan bukti kepemilikan anggota terhadap Koperasi dan mendapat jasa SHU;  

7. Saham, adalah total dari simpanan pokok, wajib dan sukarela yang dikonfersi menjadi 

saham bergulir bulan per bulan dan ditambahkan menjadi Total Bulan Saham yang berguna 
untuk mempermudah pembagian SHU secara adil; 

8. Tabungan,  adalah sejumlah uang yang diberikan kepada koperasi dalam bentuk tabungan 

yang diberi jasa tetap setiap bulan; 

9. Jasa, adalah sejumlah imbalan yang diberikan atau diterima Koperasi sebagai bentuk imbal 

jasa pembagian hasil dari pengelolaan modalyang dipergunakan. 

 

BAB II 

KETENTUAN SIMPANAN DAN TABUNGAN 
Pasal 2 

Jenis Simpanan 

Simpanan atau dapat juga disebut Saham Koperasi CU AMARTA terdiri dari Simpanan Pokok, 
Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela yang kesemuanya termasuk dalam simpanan saham: 

1) Simpanan Pokok, adalah modal anggota yang wajib disetorkan kepada Koperasi cukup sekali 

selama menjadi anggota dan dibayarkan pada saat masuk menjadi anggota dicatat dalam buku 

angggota sebagai saham terakumulasi dengan simpanan sukarela; 

a. Besaran simpanan pokok pada Koperasi CU AMARTA Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah); 

b. Anggota baru yang kurang mampu dapat mengangsur simpanan pokoknya dalam jangka waktu 

selama 1 tahun pertama; 

c. Jika anggota keluar dari Koperasi CU AMARTA maka simpanan Pokok tinggal di CU dan 

akan dimasukkan kedalam pos dana pendidikan, maka perhitungan pembayaran simpanan 

anggota keluar adalah sebagai berikut: Simpanan wajib + Simpanan sukarela – 
Simpanan Pokok – kewajiban lain (jika ada) = Simpanan dikembalikan... 
 

2) Simpanan Wajib, adalah saham yang wajib dibayarkan anggota setiap bulan, karena simpanan 

ini merupakan bukti keaktipan keanggotaan, adapun ketentuan simpanan wajib sebagai 

berikut: 

a. Simpanan wajib ditetapkan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayarkan 

setiap bulan selama menjadi anggota, dicatat dalam buku simpanan anggota dan tidak 

dapat ditarik terkecuali pemilik mengundurkan diri, apabila anggota mengundurkan 

diris maka seluruh simpanan wajibnya akan dikembalikan kepada pemiliknya; 

b. Anggota yang tidak membayar simpanan wajibnya maka pada bulan tersebut seluruh 

sahamnya tidak akan digulirkan, contoh; si A  pada bulan Juni memiliki saldo simpanan 
sebesar Rp 2.000.000,- dengan total bulan saham sebesar 6000.seharusnya jika si A 
menabung simpanan wajib pada bulan Juli maka saldo simpanan si A akan berjumlah      
Rp 2.050,000,- dan sahamya akan berjumlah 8050 saham. Namun karena pada bulan Juli si 
A tidak membayar simpanan wajib maka saldo simpananya tetap dan Sahamnya juga tidak 
bertambah karena tidak membayar simpanan wajib; 

c. Simpanan wajib bulanan adalah kewajiban bagi semua anggota yang harus dipenuhi, oleh 

karena itu Koperasi CU AMARTA menetapkan sistem akumulasi simpanan wajib dengan cara 

menghitung total simpanan wajib selama 1 tahun penuh yang merupakan kewajiban setiap 

anggota; 

d. Apabila anggota dalam satu tahun tersebut pernah tidak membayar simpanan wajib 

sehingga jumlah simpanan wajib tahunanya tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan 

diwajibkan melunasinya sebelum tutup buku tahun tersebut apabila tidak dipenuhi maka 

akan ditutupkan dari deviden yang diterimanya atau jika deviden yang diterimanya 

tidak mencukupi maka akan diambil dari simpanan sukarela yang dimilikinya. 

 

3) Simpanan Suka Rela. Adalah simpanan saham diatas simpanan wajib jumlahnya tidak dibatasi 

dan dapat ditarik sewaktu-waktu pada tanggal transaksi; 

4) Simpanan saham (Pokok, wajib dan sukarela) dijadikan dasar kelipatan pengajuan Pinjaman 

dan dapat dijadikan jaminan pinjaman baik dirinya sendiri maupun orang lain. 
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Pasal 3 

Jenis Tabungan  

1) SISUKA atau TASUKA( Tabungan Suka Rela Barjangka )adalah sejumlah uang yang disetorkan 

kepada  Koperasi CU AMARTA sebagai tabungan TASUKA. Tabungan ini dapat ditarik pada waktu 

yang telah ditetapkan dan disepakati pada saat awal kontrak, dengan persyaratan dan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Syarat untuk bisa menabung TASUKA adalah: 

1. Anggota atau calon anggota; 

2. Membayar administrasi buku sebesar Rp 20.000,- 

3. Setoran awal minimal 10.000.000,- setoran selanjutnya minimal Rp 1.000.000,- 

4. Uang yang ditabungkan bukan hasil dari tindak kejahatan; 

b. Limit penarikan Tabungan akan ditetapkan pada saat penyetoran awal diantara waktu 6 

bulan, 12 bulan, 24 bulan dan 36 bulan dan setoran selanjutnya berpedoman pada limit 

sebagaiman setoran awal terebut;  

c. Jasa dibukukan per tahun atau per 6 bulan sesuai limit waktu yang disepakati, namun 

untuk jumlah tabungan diatas Rp 30.000.000,-(dua puluh juta)tertentu Jasa dapat 

diambil /bulan. 

d. Tabungan TASUKA diberi jasa per bulan dengan besaran jasa berbeda-beda berdasarkan 

limit waktu Kontrak sebagai berikut: 

1. Tabungan Kontrak 6 (enam) bulan Jasa 0,8 % per bulan; 

2. Tabungan Kontrak 12 (dua belas) bulan Jasa 10 % per tahun 

3. Tabungan Kontrak 24 (dua puluh empat) bulan Jasa 12 % per tahun 

4. Tabungan Kontrak 36 (tiga puluh enam) bulan Jasa 14 % per tahun 

e. Penarikan tabungan sebelum jatuh tempo sesui kontrak yang disepakati dikenakan 

pinalti 20 % dari total jasa pada tahun genap yang sudah berjalan dan sisa bulan dari 

tahun berjalan dihitung dengan jasa 0,7 % per bulan. 

f. Jika Penabung melakukan penarikan sebagaimana disebut huruf e, ayat 1. sementara jasa 

tabungan sudah ditarik setiap bulan maka penariakn tetap dikenakan pinalti; 

g. Penarikan jasa setiap bulan tidak mempengarhi pengenaan pinalti,semua jasa termasuk 

yang sudah ditarik dihitung dan dikenakan pinalti, jika jasa pada bulan bersangkutan 

tidak mencukupi maka kekuaranganya akan diambil dari tabungan pokoknya. 

h. Penarikan sebelum jatuh tempo harus memberitahukan kepada Koperasi minimal 15 hari 

sebelum penarikan. 

 

2) SIF atau TAHARI(Tabungan Hari Raya Idul Fitri)adalah tabungan  anggota atau calon anggota 

yang disetorkan per bulan/perminggu kepada Koperasi, yang akan ditarik 1 bulan atau 

paling lama 15 hari menjelang hari Raya Idul Fitri. 

1) Syarat dan Ketentuan Tabungan TASUKA: 

1. Anggota atau calon Anggota; 

2. Membayar Administrasi atau uang buku Rp 20.000,- 

3. Setoran awal minmal Rp 50.000,- setoran selanjutnya minimal Rp 5.000,- 

2) Jasa TAHARI tetap sebesar 07 % perbulan dan dibukukan setiap bulan. 

3) Penarikan TAHARI sebelum jatuh tempo dikenakan biaya penarikan Rp 10.000,- 

 

3) SIHTA atau TAHTA(Tabungan Hari Tua) adalah Tabungan jangka panjang  yang disetorkan 

kepada Koperasi CU AMARTA per perbulan atau pertahun. Tabungan ini baru dapat ditarik 

paling cepat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. 

a. Syarat dan Ketentuan Tabungan TAHTA: 

1. Anggota atau calon Anggota; 

2. Membayar Administrasi atau uang buku Rp 50.000,- 

3. Setoran awal minmal Rp 1.000.000,- setoran selanjutnya minimal Rp 500.000,- 

b. Jasa TAHTA tetap sebesar 11 % per Tahun dan dibukukan dan ditambahkan ke saldo 

tabungan setiap tahun. Setelah mengendap penuh 12 bulan sejak tanggal penyetoran; 

c. Penarikan TAHTA sebelum tahun ke 11 (sebelas) dikenakan pinalti/atau potongan 20% 

dari akumulasi jasa. 
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4) TBS (Tabungan Bea Siswa) adalah Tabungan jangka panjang delam bentuk Sertifikat yang 
dikeluarkan oleh Kopersi CU AMARTA. Tabungan dikhususkan untuk menjamin pendidikan anak 

tingkat perguruan tinggi dimana manfaatnya akan diterima setelah 10 atau 15 (lima belas 

tahun)sejak serifikat diterima. 

a. Koperasi CU AMARTA akan menerbitkan sertifikat apabila jumlah plafon tabungan telah 

dilunasi sesuai produk yang dikehendaki. 

b. Jangka waktu kontrak dihitung berdasarkan tanggal penerbitan sertifikat. 

c. Sertifikat sebagaimana dimaksut pada Pasal 4) terbagi dalam  4(empat) Tipe antara 

lain, Klassic, Premium, Gold dan Diamond dengan keunggulan nilai yang berbeda-beda. 

d. Setiap anggota/anak/siswa dapat memiliki lebih dari 1 sertifikat TBS dari tipe yang 

sama maupun berbeda. 

e. Syarat dan Ketentuan Tabungan TBS: 

1. Anggota atau calon Anggota; 

2. Melunasi Tabungan sesuai produk yang dipilih. 

3. Membayar Administrasi sebsar Rp 100.000,- (dibayar saat sertifikat diterbitkan) 

4. Setoran awal minimal Rp 1.000.000,- setoran selanjutnya minimal Rp 500.000,- 

f. Penarikan simpanan TBS diluar dari ketentuan kontrak dikenakan pinalti/atau potongan 

sebesar 40% dari akumulasi jasa. 

g. Ketentuan lebih lanjut tentang TBS beserta simulasi perhitungan Tabungan diatur dalam 

Peraturan Khusus. 

 

4) Tabungan Mingguan, adalah tabungan anggota atau calon anggota yang disetorkan/dikuip 

perminggu oleh Koperasi,  

a. Syarat dan Ketentuan Tabungan : 

1. Anggota atau calon Anggota; 

2. Membayar Uang Pangkal Rp 20.000,- 

3. Setoran awal minmal Rp 10.000,- setoran selanjutnya minimal Rp 10.000,- 

4. Jasa Tabungan Mingguan tetap sebesar 05 % perbulan dibukukan setiap bulan. 

b. Penarikan Tabungan dapat dilakukan pada hari transaksi setelah sebelumnya 

memberitahukan kepada petugas. 

 

 

BAB III 

PERUBAHAN  

Pasal 4 

Perubahan 
  

1) Ketentuan dan jasa tabungan berpedoman pada ketentuan ini sepanjang belum ada perubahan; 

2) Sewaktu-waktu jika dianggap perlu dan dengan tujuan untuk menyelamatkan Koperasi CU 

AMARTA dari kerugian maupaun pertimbanga lain yang rasional, Pengurus/manajer dapat 

melakukan perubahan atas ketentuan dan jasa tabungan; 

3) Jika terjadi perubahan maka otomatis semua jasa dan ketentuan berubah menyesuaikan dengan 

ketentuan yang baru tersebut terkecuali produk Tabungan TBS: 

4) Perubahan sebagaimana dimaksut ayat 2) pasal 4 yang berkaitan dengan jasa tabungan 

berlaku dengan syarat sebagai berikut: 

a. Perubahan tersebut telah disetujui jajaran Pengurus,Pengawas dan Dewan Penasehat; 

b. Perubahan tersebut berlaku paling cepat 3 bulan setelah ditetapkan. 

c. Perubahan tersebut harus telah diberitahukan dalam rapat anggota 3 bulan sebelum 

diberlakukan, dan selanjutnya diumumkan secara terbuka melalui papan pengumuman 

maupun media lain agar dapat diketahui secara luas; 

5) Khusus untuk Tabungan Beasiswa TBS. Perubahan sebagaimana dimaksud ayat 2) dan 3) pasal 

ini tidak belaku atau tidak dapat mempengaruhi ketentuan kontrak yang sudah dibuat; 

6) Perubahan untuk tabungan TBS hanya berlaku bagi kontrak yang dibuat sesudah ketentuan 

baru diterbitkan; 
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

 

1) Standar Operasional Prosedur Ketentua dan Pengelolaan Simpanan KSU CUAMARTA di buat dan 

disusun untuk menjadi pedoman Pengelolaan Simpanan dan Tabungan. 

2) Jika terjadi perbedaan pemahaman dalam mengartikan dan memaknai maksut SOP ini pasal demi 

pasal maupun ayat demi ayat, maka yang menjadi patokan adalah pemahaman dan pengartian 

dari pengurus/manajer sebelum ada pengartian yang sepaham. 

3) Hal-hal yang belum diatur dalam standar operasional prosedur ini akan diatur dalam surat 

keputusan/ peraturan khusus. 

 
  

DITETAPKAN DI   : AIR HITAM 

PADA TANGGAL  : 15 Agustus 2013 

PIMPINAN KOPERASI  SERBA USAHA CU AMARTA 

K E T U A/PENGELOLA                    

 

  

HADI SISWOYO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


