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SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PADA ACARA RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT)
KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN)
KANTOR GUBERNUR TAHUN BUKU 2007
Senin, 31 Maret 2008 Pukul 08.30 WIB
Bertempat Di Hotel Kapuas Palace Pontianak
Selamat pagi dan salam sejahtera.
Yth. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kota Pontianak;
Sdr. Pimpinan Unit Kerja yang tergabung di dalam KPN Kantor
Gubernur;
Sdr. Pengurus dan Pengawas KPN Kantor Gubernur;
Para Anggota dan Hadirin Peserta Rapat Anggota Tahunan yang
berbahagia.
Mengawali sambutan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan
puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan
rahmat dan karunia-Nya, sehingga hari ini kita masih diberikan
kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada acara Rapat Anggota
Tahunan (RAT) Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Kantor Gubernur
Kalimantan Barat tahun buku 2007.
Saya atas nama pribadi sekaligus sebagai penasehat KPN yang
kita cintai ini merasa sangat berbahagia dan memberikan apresiasi
yang setinggi-tingginya kepada pengurus KPN yang dapat
menyelenggarakan RAT secara teratur dan tepat waktu. Dengan
penyelenggaraan RAT tepat waktu ini, berarti pengurus KPN Kantor
Gubernur telah memenuhi salah satu kewajiban yang telah
diamanatkan dalam pasal 30 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992
tentang Perkoperasian.
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Perlu untuk Saudara-saudara ketahui bahwa forum rapat anggota
seperti ini adalah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam
organisasi koperasi, oleh karena itu dalam forum ini setiap anggota
mempunyai hak berbicara untuk mengeluarkan pendapatnya, sehingga
diharapkan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pengurus benarbenar dapat dipelajari dan dipahami oleh anggota yang hadir pada saat
ini. Selain itu, diharapkan pula peserta RAT dapat memberikan masukan
baik berupa saran maupun pendapat yang positif bagi kemajuan KPN di
masa
yang
akan
datang.
Dengan
mencermati
laporan
pertanggungjawaban yang akan disampaikan pengurus nanti, tentunya
anggota dapat mengetahui perkembangan yang terjadi, baik
menyangkut aspek organisasi, keuangan maupun perkembangan usaha
yang dijalankan selama tahun 2007. Oleh karena itu, diharapkan kepada
semua anggota yang hadir pada RAT hari ini agar dapat berperan aktif
serta memperhatikan secara seksama laporan yang disampaikan oleh
pengurus dan dapat mengikuti acara RAT sampai selesai.
Saya percaya bahwa pelaksanaan tugas pengabdian pengurus
KPN yang dipertanggungjawabkan pada hari ini sudah merupakan upaya
dan jerih payah yang maksimal, walaupun mungkin masih terdapat
kekurangan dan kelemahannya. Namun demikian, kita semua harus
menyadari bahwa dengan status pengurus KPN yang juga merupakan
PNS, maka dalam mengemban amanah mengelola koperasi tidak
terlepas dari tugas pokoknya sebagai pegawai negeri yang tentunya
dibebankan dengan pekerjaan-pekerjaan rutin yang cukup menyita
waktu. Untuk itu saya mengajak kepada anggota, mari secara bersamasama memikirkan dan mencari solusi terbaik sehingga di tahun-tahun
mendatang koperasi kita semakin berkembang dan lebih maju lagi.
Hadirin dan peserta RAT yang berbahagia.
Menyimak laporan keuangan yang telah disusun oleh pengurus,
menurut hemat saya secara umum KPN Kantor Gubernur telah
menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Sisa Hasil Usaha (SHU)
tahun buku 2007 mencapai sebesar Rp. 1,28 milyar. Bila dibandingkan
dengan perolehan SHU tahun buku 2006 yang lalu sebesar Rp. 1,12
milyar berarti pada tahun 2007 SHU yang diperoleh mengalami
peningkatan sebesar Rp. 157,29 juta atau 14,00 %.
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Selanjutnya memperhatikan likuiditas KPN, saya merasa optimis
bahwa di masa yang akan datang KPN Mempunyai prospek yang sangat
cerah. Untuk itu profesionalisme pengurus maupun karyawan KPN
perlu terus diusahakan ditingkatkan lagi, disertai dengan dukungan
dari seluruh anggota dan pimpinan Unit Kerja yang tergabung dalam
KPN Kantor Gubernur. Pada kesempatan yang baik ini tidak berlebihan
kiranya saya menghimbau para peserta agar memanfaatkan secara
optimal jasa yang ada pada unit-unit usaha KPN seperti : pertokoan,
photo copy, simpan pinjam dan lain sebaginya. Dan sekiranya pada
unit kerja lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terdapat
kegiatan yang pengerjaannya dimungkinkan untuk di kerjasamakan
dengan KPN Kantor Gubernur, agar KPN ikut diperhatikan mengerjakan
kegiatan tersebut. Di samping itu perlu pula saya ingatkan bahwa
dengan jumlah PNS dalam jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan
Barat yang cukup besar, saya kira untuk dapat memberikan pelayanan
yang optimal kepada seluruh PNS yang ada tidak cukup hanya dilayani
oleh satu KPN saja, perlu dibentuk KPN-KPN baru dan diaktifkan
kembali KPN dan anggota-anggota KPN yang pernah ada pada Dinas
dan Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Dengan berkembangnya KPN-KPN pada Dinas dan Badan, maka KPN
Kantor Gubernur nantinya dapat berperan sebagai Koordinator KPN
yang bertugas membimbing dan mengayomi seluruh KPN-KPN yang ada
pada jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Untuk itu saya
mengharapkan agar Kepala Bakomapin dapat lebih memberikan
perhatian pada pengembangan KPN-KPN yang ada pada umumnya dan
KPN di jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada khususnya.
Kita tentunya menyadari bahwa keberhasilan koperasi bukan
hanya ditentukan oleh pengurus, namun sangat ditentukan oleh peran
aktif dari masing-masing anggota dan dukungan Kepala Unit Kerja
tempat anggota-anggota tersebut melaksanakan tugasnya.
Untuk itu, dalam rangka meningkatkan partisipasi anggota, saya
harapkan pengurus KPN dapat melakukan terobosan baru untuk
menambah produk-produk layanan KPN yang sudah ada, baik bersifat
komersial maupun bentuk-bentuk layanan yang bersifat sosial.
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Hadirin dan peserta RAT yang berbahagia.
Mengevaluasi program kerja pengurus tahun buku 2007 yang telah
disahkan pada RAT tanggal 26 Maret 2007 tahun yang lalu, saya merasa
sangat gembira, karena dari 9 (sembilan) program kerja yang telah
ditetapkan sebagian besar dapat dilaksanakan dengan baik oleh pengurus
dan hanya pembangunan rumah sehat sederhana yang belum terlaksana.
Untuk itu saya selaku penasihat KPN menyampaikan penghargaan
kepada pengurus, dengan harapan kiranya pada tahun-tahun mendatang
upaya dan jerih payah tersebut dapat dipertahankan dan lebih
ditingkatkan lagi, dan untuk program kerja yang belum terlaksana agar
dilanjutkan kembali pada periode mendatang. Kepada anggota KPN,
saya menghimbau agar tidak hanya memanfaatkan jasa usaha simpan
pinjam untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif semata, akan tetapi
mulailah berfikir kreatif memanfaatkan jasa tersebut untuk membiayai
kegiatan yang bersifat produktif, yaitu kegiatan-kegiatan yang dapat
dilakukan di luar jam kerja dengan memanfaatkan keahlian anggota
keluarga, kerabat ataupun tetangga-tetangga di lingkungan kediaman
Saudara. Dengan berkembangnya usaha anggota, KPN dapat berperan
untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh anggota, baik
membantu pemasarannya melalui unit toko, maupun memfasilitasi
pelatihan yang dibutuhkan untuk kemajuan usaha anggota.
Menyimak laporan yang telah dipersiapkan pengurus, perlu pula
saya garis bawahi mengenai rasio jumlah modal sendiri yang rata-rata
baru mencapai Rp.615.124,95 per-anggota pertahun. Jumlah tersebut
relatif masih kecil dibandingkan dengan modal luar yang mencapai Rp.
2.272.399,09 per-anggota atau 1 berbanding 3,69. Kondisi ini
menunjukkan bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya, KPN masih
mengandalkan modal luar yang berasal dari pinjaman perbankan, dengan
besaran beban pembayaran bunga pertahun mencapai Rp.521,24 juta.
Sekali lagi perlu saya ingatkan bahwa kemajuan KPN, sangatlah
tergantung dari keaktifan dan sumbangsih anggotanya, karena itu
untuk mengurangi ketergantungan pada dana/permodalan dari luar
yang saat ini masih menjadi porsi terbesar dari dana yang dikelola KPN
kita, saya berharap porsi dana dari luar tersebut dapat terus dikurangi,
baik melalui peningkatan simpanan wajib dan terutama dengan
mendorong peningkatan simpanan suka rela anggota dalam bentuk
tabungan SIMSUKATA maupun Simpanan Suka Rela Berjangka.
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Diharapkan dengan kesadaran yang baik dari seluruh anggota untuk
secara teratur menyisihkan penghasilannya membayar simpanan wajib
dan ditabung dalam bentuk-bentuk simpanan lainnya, akan dapat
dihimpun modal sendiri yang cukup besar, dan dengan pengelolaan
yang profesional, maka kemajuan dan keberlanjutan usaha akan tetap
terpelihara, diikuti dengan peningkatan kesejahteraan anggota.
Hadirin dan peserta RAT yang berbahagia.
Sebagai sebuah badan usaha yang berorientasikan kepada
kepentingan ekonomi anggotanya, maka pelayanan terhadap anggota
sangat diutamakan karena yang pertama menggerakkan usaha koperasi
tidak lain adalah anggotanya sendiri. Oleh karena itu, agar koperasi
dapat berfungsi dengan baik dan mampu mencapai tujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka koperasi harus mampu
bekerja secara efektif dan efesien. Beberapa indikator yang dapat
menggambarkan tingkat kemampuan koperasi di dalam menjalankan
visi dan fungsinya, antara lain
1. Sumber Daya Koperasi;
Koperasi yang berkembang adalah koperasi yang mampu
meningkatkan sumber daya manusia maupun sumber daya fisiknya.
Sumber daya manusia dapat dinilai berdasarkan kuantitas maupun
kualitasnya. Secara kuantitas dikatakan meningkat apabila jumlah
anggota dan masa ke masa terus bertambah, dan peningkatan ini
dapat terjadi karena anggota lama tidak mengundurkan diri serta
adanya rekruitment anggota baru. Secara kualitas, berkembangnya
koperasi dapat dinilai dan rasa kepemilikan anggota terhadap koperasi
tersebut. Hal ini terwujud dalam bentuk partisipasi anggota terhadap
segala kewajiban dan haknya dan kepedulian serta tanggung jawab
anggota untuk mengembangkan koperasi. Sumber daya fisik dan
teknologi juga dapat menjadi penentu dalam keberhasilan suatu
koperasi, meliputi bangunan kantor, peralatan kantor, sarana
komunikasi, dan berbagai peralatan lainnya.
2. Manajemen;
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Kekuatan manajemen koperasi dapat dipantau dari penerapan
fungsi-fungsi manajemen normatif, koordinasi, konsolidasi rapat-rapat
dan pelaporan yang dilakukan. Penerapan fungsi manajemen normatif
akan terlihat dari adanya perencanaan yang sistematis, adanya
distribusi pekerjaan dan tanggung jawab yang jelas, adanya pedoman
kerja dan adanya alat kontrol dan evaluasi untuk menentukan
kemajuan kerja yang dicapai. Pelaksanaan program akan terkendali
dengan adanya koordinasi di dalam dan antar sub sistem yang ada di
dalam koperasi. Pelaksanaan rapat-rapat mulai dari rapat rutin
kepengurusan, pengelola, sampai rapat anggota terlaksana dengan
baik dan produktif, serta pelaporan kegiatan dan keuangan yang
memenuhi standar.
3. Perkembangan Usaha/Daya Saing;
Perkembangan usaha dapat ditentukan oleh peningkatan
jumlah dan volume usaha. Jenis usaha yang dilakukan sebaiknya
diarahkan terlebih dahulu kepada jenis usaha yang dibutuhkan oleh
anggota. Perkembangan usaha harus pula dibarengi dengan
peningkatan daya saing yang semakin kuat, sehingga anggota tidak
perlu mencari alternatif lembaga lain di dalam memenuhi berbagai
kebutuhannya.
4. Peran terhadap lingkungan;
Ciri keberhasilan koperasi tidak hanya berkaitan dengan
peningkatan kesejahteraan anggotanya saja, melainkan juga
berdampak kepada lingkungan masyarakat di sekitarnya, misalnya
lapangan kerja dan kemudahan masyarakat sebagai akibat dari
disediakan oleh koperasi.
5. Program strategis;
Beberapa program strategis perlu diagendakan untuk
keberhasilan sebuah koperasi antara lain meliputi konsolidasi
organisasi, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, konsultasi dan
advokasi serta mengembangkan jaringan. Koperasi yang mempunyai
jaringan kuat dan luas cenderung akan mampu bertahan dalam jangka
panjang.

7
Apabila kelima indikator tersebut dapat dicapai, tentunya
koperasi sebagai badan usaha pada gilirannya akan mampu
disejajarkan untuk bersaing dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya.
Dan yang paling utama diperlukan adalah profesionalisme dari para
pengelola koperasi untuk dapat terus mengembangkan produktivitas
koperasi yang dikelolanya.
Hadirin dan peserta RAT yang berbahagia.
Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam
kesempatan ini mudah-mudahan hal- hal yang saya sampaikan tersebut
dapat menjadi perhatian dan renungan kita bersama, dan dengan
mengucapkan “Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,” Rapat
Anggota Tahunan KPN Kantor Gubernur Tahun Buku 2007, secara resmi
saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya, selamat
melaksanakan Rapat Anggota Tahunan.
Semoga Tuhan memberkati dan memberikan petunjuk serta
bimbingan-Nya kepada kita semua.

