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Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, M.Si menyampaikan apresiasi dan penghargaan
yang tinggi kepada segenap pengurus dan badan pengawas KSP Unu Hari, atas upayanya
dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku
2014.

Karena menurut Bupati Sumba Timur hal tersebut menunjukkan keseriusan dan kerja keras
pengurus bersama badan pengawas dalam mengelola koperasi sehingga KSP “Unu Hari” dapat
melaksanakan RAT tepat waktu dan sebagai koperasi pertama di Kabupaten Sumba Timur
yang melaksanakan RAT tahun buku 2014. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa
pengelolaan koperasi ini telah berjalan dengan baik, profesional dan sejalan dengan
prinsip–prinsip pengelolaan koperasi, sekaligus patut menjadi contoh bagi koperasi lain dalam
mengelola sebuah koperasi yang baik. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bupati ketika
memberikan sambutan pada acara pembukaan RAT Koperasi Simpan Pinjam “Unu Hari” tahun
buku 2014 yang berlangsung pada tanggal 8 Januari 2015 di Aula Koperasi “Unu Hari”
Padadita, Waingapu. Acara pembukaan RAT tersebut selain dihadiri Bupati Sumba Timur, para
pengurus, badan pengawas dan anggota koperasi tersebut, juga dihadiri oleh Wakil Ketua
DPRD Sumba Timur, Jhon David SH, Ketua Dekopinda Sumba Timur, Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah dan sejumlah undangan lainnya.
Mengingat begitu pentingnya RAT, Bupati meminta kepada seluruh peserta untuk dapat
berperan aktif dalam memberikan tanggapan, usulan, saran maupun kritik yang membangun
guna memajukan dan mengembangkan KSP Unu Hari. Ditekankan pula oleh Bupati, bahwa
koperasi ini merupakan milik bersama para anggotanya, oleh karena itu, para anggotanya wajib
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berupaya maksimal untuk memajukan dan mengembangkannya.

Menurut Ketua KSP “Unu Hari”, Thomas Mara Khe,S.Pd., dalam usia yang 11 Koperasi ini
memiliki 166 anggota dan 20 calon anggota dengan aset/modal Rp. 2.291.692.000,-. dan pada
pada tahun buku 2014 menghasilkan SHU sebesar Rp. 153.576.000,-. Adapun bidang
usahanya berupa kredit konsumtif, kredit usaha kecil dan kredit investasi. Selain itu juga ada
dana sosial berupa dana kesehatan, dana duka serta beasiswa bagi anggota dan
keluarganya.(djo)
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