“JATIKU”

EDISI FEBRUARI 2014

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.

RAT CU PANCUR KASIH TB 2013

P

elaksanaan program kerja TB 2013 akan
segera berakhir, mungkin saja saat ini
tinggal menghitung hari. Setelah setahun
berjalan, program kerja yang telah dicanangkan
sebelumnya telah direalisasikan. Berbagai macam
masalah dan perubahan yang dialami oleh lembaga CU
Pancur Kasih untuk TB 2013, baik yang terjadi di Tempat
Pelayanan maupun lembaga secara keseluruhan.

Pancur Kasih dapat diterima dan dilaksanakan sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab jabatan. Pergeseran
jabatan bukanlah suatu hal yang merugikan individu
tertentu tetapi supaya semakin menambah pengalaman
untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Selain itu,
perubahan
orang-orang
yang
terlibat
dalam
kepengurusan dan managemen disebabkan oleh masa
jabatan yang telah berakhir. Seperti yang akan dialami
oleh Pengurus dan Pengawas CU Pancur Kasih periode
2010 – 2014 akan berakhir. Oleh sebab itu pada RAT
Pleno CU Pancur Kasih TB 2013 akan menggelar
pemilihan pengurus dan pengawas periode 2014 – 2018
Persiapan RAT TP/ Pleno CU Pancur Kasih TB 2013

Masalah yang dialami CU Pancur Kasih dan tidak
bisa dihindari yaitu kredit lalai. Besarnya kredit lalai
anggota dapat menjadikan CU Pancur Kasih masuk
kedalam jurang kehancuran. Untuk mengatasi kredit
lalai diperlukan kesadaran individu yang selalu peduli
akan kewajiban mereka terhadap CU Pancur Kasih.
Anggota yang baik dan aktif pasti tidak akan
membiarkan lembaga keuangan tempat mereka
bernaung berada pada posisi yang terendah dan
mengalami krisis ekonomi.

RAT TP CU Pancur Kasih TB 2013 akan
dilaksanakan secara serentak di Tempat Pelayanan
pada 7 dan 8 Februari 2014. Diselenggarakannya RAT
TP CU Pancur Kasih TB 2013 di tempat pelayanan
tergantung pada persiapan masing-masing TP CU
Pancur Kasih. RAT TP CU Pancur Kasih TB 2013 di
tempat-tempat pelayanan akan membahas:
 Laporan pertanggungjawaban
 Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan
dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan
keuangan
 Kebijaksanaan umum di bidang organisasi,
manajemen, dan usaha Koperasi

Perubahan yang telah terjadi dilembaga CU
Pancur Kasih dapat membuat lembaga menjadi semakin
berkembang. Selain itu perubahan yang terjadi dalam
pergeseran kepengurusan (Pengurus, Pengawas, dan
Managemen) yang terlibat dalam mengembangkan CU

RAT Pleno
RAT pleno merupakan Rapat Anggota Tahunan yang
dilaksanakan secara keseluruhan dalam lembaga CU
Pancur Kasih. RAT Pleno CU Pancur Kasih TB. 2013
diketuai oleh Joseph Cupertino.

Pelaksanaan RAT Pleno CU Pancur Kasih TB 2013 akan
dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2014 bertempat
di Grand Function Hotel Kapuas Palace, Pontianak.
Adapun pelaksanaan RAT Pleno CU Pancur Kasih TB
2013
nantinya
akan
membahas
laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja TB
2013. RAT Pleno CU Pancur Kasih TB 2013 akan
dibarengi dengan pemilihan Pengurus dan Pengawas CU
Pancur Kasih. Menurut sekretaris Panitia RAT Pleno CU
Pancur Kasih TB 2013, Suardi, S.H, mengatakan bahwa
tahap persiapan RAT pleno sudah hampir semua
dilakukan. Yang diperlukan saat ini hanya koordinasi
untuk masing-masing panitia, terutama panitia
pemilihan dan panitia RAT Pleno CU Pancur Kasih.
Koordinasi tersebut menyangkut pelaksanaan secara
teknis yang akan dilakukan pada saat pemilihan.

Sistem Pemilihan E-Voting
Sabtu, 22 Februari 2014 akan menjadi hari yang
bersejarah bagi CU Pancur Kasih. Karena pada tanggal
tersebut CU Pancur Kasih akan melakukan pemilihan
Pengurus dan Pengawas Baru. Sistem pemilihan yang
dipakai nantinya menggunakan Elektronik Voting (EVoting).
Inovasi
ini
dilatarbelakangi
oleh
kesemewarutan yang terjadi diberbagai momen pemilu,
dimana terjadi daftar pemilih tetap (DPT) yang
bermasalah dan lambannya perhitungan suara yang
berpotensi memunculkan ketidakpuasan terhadap hasil
pemungutan suara . Sebenarnya permasalahan ini dapat
diatasi dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti
yang telah dilakukan oleh ICT CUPK dengan membuat

software ‘Elektronik Voting’. Dengan E-Voting proses
registrasi dan penghitungan suara dapat dilakukan
dengan cepat, efisien dan transparan.
Dalam teknik ini pemilih datang
langsung dengan membawa kartu
peserta untuk registrasi terlebih
dahulu pada petugas registrasi untuk
mengetahui hak pilihnya dan
mendapatkan nomor pemilih.
Berikut alur pemilihaan dengan system E-Voting
1. Saat pemilih berada di bilik suara,
pemilih cukup mengisikan nomor
pemilih
yang
didapat
saat
registrasi kemudian sentuh tombol
‘OK’ pada layar hingga muncul foto
calon diperangkat layar sentuh.
2. Pilih calon pengurus dan calon
pengawas dengan cara menyentuh
foto calon yang ada pada layar
ditandai dengan tanda centang.
3. Pemilih boleh memilih maksimal 7
foto calon pengurus dan 5 foto
calon pengawas , kemudian sentuh
tombol ‘Pilih’ pada layar maka
akan muncul ‘Konfirmasi Pilihan’.
4. Sentuh tombol ‘Tidak’ jika masih belum yakin dengan
pilihannya dan sentuh tombol ‘Ya’ jika sudah yakin
dengan pilihan.

5. Setelah melakukan pilihan tunggu
beberapa saat , kertas hasil pilihan
akan keluar dari mesin cetak
(printer), kemudian sobek kertas
hasil pilihan
6. Masukkan hasil pemilihan (surat
suara) ke dalam kotak suara.

Hasil pemilihan dapat langsung diketahui begitu waktu
pemilihan dinyatakan selesai oleh panitia, termasuk
dengan jumlah pemilih yang tidak datang. Inovasi EVoting tidak membutuhkan lagi biaya cetak dan
berbagai penghematan biaya lainnya. Dengan E-Voting
akan meminimalisir munculnya masalah dan dampak
negatif. Inovasi ini juga menjadi kebanggaan CU Pancur
Kasih karena digerakan Credit Union di Indonesia baru
CU Pancur Kasih yang pertama kalinya memanfaatkan
teknologi ini dalam hal Pemilihan Pengurus dan
Pengawas.

Selamat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan
CU Pancur Kasih TB 2013
Serta
Pemilihan Pengurus dan Pengawas CU Pancur Kasih
periode 2014 – 2018
BARAGE CU MALANGKAH REPO !!

