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Jatiku berasal dari bahasa Dayak Kanayatn yakni Ja’atiku yang
berarti “menurut kata hatiku”. jatiku kemudian dijadikan sebagai
nama buletin cu pancur kasih. nama ini diusulkan oleh seorang
anggota awal, anggota aktif, dan selalu mendukung CU Pancur
Kasih yakni bapak Irens Gedo Gama.

Pengurus
dan
Pengawas
CU
Pancur Kasih Periode 2014 - 2018
Panitia RAT Pleno TB 2013 telah bekerjasama
dengan Panitia Pemilihan Pengurus dan Pengawas
CU Pancur Kasih periode 2014 – 2018 untuk
mensukseskan pemilihan Pengurus dan Pengawas
yang baru. Pemilihan Pengurus dan Pengawas CU
Pancur Kasih periode 2014 – 2018 sangat berbeda
dari pemilihan sebelumnya. Pemilihan kali ini
memanfaatkan tekhnologi, karena tim ICT CU
Pancur Kasih telah berhasil mengembangkan
Program Elektronik Voting (E-Voting).
Pemilihan Pengurus dan Pengawas periode 2014 –
2018 berlangsung secara lancar dan kondusif.
Pemilihan ini dilakukan selama kurang lebih 4 jam,
dari
proses
persiapan
pemilihan
sampai
penyampaian hasil pemilihan. Proses pemilihan
diikuti sebanyak 568 peserrta tetapi yang
menggunakan hak pilih mereka hanya 553 peserta.
Peserta yang memiliki hak pilih memilih calon
pengurus dan pengawas di TPS. Sebanyak 5 TPS
dibuka sebagai tempat untuk memilih.
Proses pemilihan kali ini tidak memerlukan waktu
yang lama karena dengan E-Voting penyampaian
hasil langsung diketahui setelah proses pemilihan
selesai.

Panitia Pemilihan Pengurus dan Pengawas telah
menetapkan susunan Pengurus dan Pengawas CU
Pancur Kasih periode 2014 - 2018. Ketua Panitia
Pemilihan, Anselmus Ansel, S.Sos, memberikan
harapan kepada calon yang sudah terpilih untuk
selalu siap mengemban amanat anggota dalam
rangka memajukan CU Pancur Kasih. Ia juga
berpesan bagi kandidat yang tidak terpilih, bukanlah
hal yang mengecewakan karena masih ada
kesempatan yang lain.
Selain itu ia juga
menyampaikan terima kasih kepada peserta yang
telah hadir untuk memilih pengurus dan pengawas
dalam rangka memajukan CU Pancur Kasih.
Adapun susunan Pengurus dan Pengawas CU
Pancur Kasih Periode 2014 – 2018 adalah sbb.
Ketua Umum

: Drs. F.Y Khosmas, M.Si

Ketua I

: Sucipto, S.Th

Ketua II

: Yoseph Banche, S.Pd, M.M

Sekretaris

: Gabriel Marto, S.Pd

Bendahara
Anggota

: Dr. Regina
1. Marcelus L, S.Pd
2. Ferdinan L., S.Pd.K

Untuk Pengawas CU Pancur Kasih Periode 2014 –
2018
Ketua

: Sabinus Nus, S.E

Sekretaris
Anggota

: Hamdani Daris, S.Pd
1. Theophilus, S.E
2. Fransiskus Andi Aziz, S.H
3. Jaka Sumiarto, S.Ag

Dalam sambutan Ketua Umum Pengurus yang baru,
Drs. F. Y. Khosmas, M. Si, berharap pengurus yang
sudah terpilih akan menjalankan tugas dan tanggung
jawab sesuai dengan amanah anggota, dan
menjalankan program kerja CU PK dengan sebaikbaiknya. Sedangkan untuk Ketua Pengawas yang
baru, Sabinus Nus, SE, mengatakan bahwa
merupakan suatu penghargaan dan anugerah yang
sangat besar untuk menjadi Ketua Pengawas. Ia
menambahkan Pengawas merupakan mandat dari
anggota untuk bekerja secara tim dengan baik yaitu
untuk mengawasi kebijakan dari pengurus.
Semoga dengan terpilihnya kepengurusan CU
Pancur Kasih periode 2014 – 2018, CU Pancur
Kasih semakin maju dan menjadi yang terdepan,
inovatif
dengan
perubahan
yang
terjadi
dilingkungan serta menjadi contoh yang baik bagi
CU – CU lainnya.

Audit Eksternal CU Pancur
Kasih
Audit Eksternal CU Pancur Kasih dilakukan
untuk menyajikan laporan keuangan dan laporan
keuangan yang telah disesuaikan dengan Standar
Akuntansi yang berlaku di Indonesia. Standar yang
telah diterapkan CU Pancur Kasih pada tahun 2013
yaitu SAK-ETAP untuk pelaporan keuangan
lembaga.
Oleh sebab itu untuk menjamin pengelolaan
yang benar dan transparan, pengurus CU Pancur

Kasih telah meminta audit Eksternal dari Kantor
Akuntan Publik (KAP) Drs. Thomas, Blasius,
Widartoy dan rekan Kantor Cabang Surabaya,
dengan perwakilan Drs. Didik Eko Utomo, S.E.,
M.M., untuk memberikan sosialisasi SAK-ETAP
dan perpajakan, 22 Feb 2014.
Penggunaan SAK-ETAP sebagai standar
laporan keuangan lebih fleksibel dan sederhana
sehingga mudah dalam implementasinya tanpa
meninggalkan unsur standar pelaporan.
Pelaksanaan Audit Eksternal CU Pancur Kasih
mempunyai banyak manfaat, diantaranya:
a. Bagi pengurus: mengurangi resiko yang
diakibatkan oleh salah saji atas laporan
keuangan yang menjadi tangung jawab.
b. Bagi
pengawas:
membantu
tugas-tugas
pengawasan dan memperoleh porsi yang lebih
banyak dan menekankan tugasnya pada aspek
pemberian saran dan nasehat.
c. Bagi Pembina (Dinas Koperasi Kota Pontianak
dan Dinas Koperasi Propinsi Kalimantan Barat):
memperoleh informasi yang relevan dan
mempunyai daya uji sebagai bahan pembinaan.
d. Bagi anggota: mengurangi was-was dan kurang
percaya, karena sepanjang perjalanan usaha
koperasi telah dilakukan audit.
e. Bagi manajemen dan karyawan: memperoleh
suasana kerja yang kondusif sehingga dapat
dihindari suasana saling curiga yang kontra
produktif.

f. Bagi koperasi: Upaya selalu mencuci diri
sehingga selalu bersih dan mengurangi resiko
kemungkinan terjangkitnya virus penyakit.
KAP telah mengaudit Neraca Kopdit Pancur
Kasih, tanggal 31 Desember 2013 serta laporan
perhitungan usaha, laporan perubahan ekuitas, dan
laporan arus kas. Dalam pelaporannya KAP
menjelaskan bahwa Laporan Keuangan merupakan
tanggung jawab CU Pancur Kasih sedangkan
tanggung jawab Auditor pada pernyataan pendapat
atas laporan keuangan berdasarkan audit mereka.
Sebagai anggota CU Pancur Kasih, kita
dapat merasa bangga karena auditor tidak
menemukan
adanya
kekeliruan
dan
ketidakberesan serta kesengajaan rekayasa
laporan pertanggungjawaban pengurus tahun
2013.
Berdasarkan hasil Audit tersebut, Kopdit (CU)
Pancur Kasih menyajikan secara wajar Laporan
Keuangan berdasarkan SAK-ETAP, hal ini berarti
bahwa tidak terdapat salah saji material, telah
disajikan dan dilaporkan pada periode yang tepat,
dan pengungkapan atau penjelasannya dianggap
cukup. Dapat disimpulkan bahwa auditor
menyatakan “Pendapat wajar dengan penjelasan
lingkup tidak termasuk pajak” dalam menjamin
pengelolaan secara benar dan transparan.

