
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  

PENGURUS KSPWS 

TAHUN 2007 
 

Assalamu’alaikum Wa rahmatulllahi Wa barakatuh 

 

Bapak , Ibu, Saudara Anggota Kelompok Simpan Pinjam Warga Sejahtera (KSPWS), 

serta Ketua Kelompok  dan Rekan-Rekan Jajaran Pengurus KSPWS yang saya 

hormati. 

Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrahim, Kami mengawali laporan 

Rapat Anggota Tahunan (RAT) terhadap hasil usaha tahun 2007. Merupakan suatu 

amanah, dimana kami harus memberikan pertanggungjawaban secara jelas dan 

terperinci untuk tahun pertama selama masa jabatan kami sejak terpilih. Oleh karena 

itu kami mengharapkan koreksi serta kritikan yang dapat membangun dan 

meningkatkan kinerja kami kedepan agar usaha KSPWS ini dapat lebih maju lagi. 

Semoga dengan kesabaran dan kerja keras Ketua Kelompok  maupun  pengurus serta 

didukung oleh seluruh anggota KSPWS dapat diwujudkan suatu  Koperasi yang 

berbadan Hukum.  

KSPWS telah memasuki usia yang pertama sejak didirikannya pada bulan 

Mei 2007, marilah kita melakukan evaluasi terhadap perjalanan usaha Kelompok ini 

untuk melakukan perbaikan dan pengembangan di masa yang akan datang agar lebih 

baik lagi.  Masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam mengembangkan  

Kelompok ini, sehingga kita perlu memperdalam pengetahuan kita dalam hal 

Perkoperasian dan Organisasi.  Kami juga mengharapkan kepada pihak terkait di 



tingkat Rukun Warga (RW) dan kelurahan agar dapat membantu untuk mewujudkan 

Kelompok ini menjadi Koperasi yang berbadan Hukum.   

Perkenankan pula dalam forum yang terhormat ini, saya atas nama 

Pengurus KSPWS menyampaikan penghargaan kepada para Ketua Kelompok, 

Anggota, Pengurus, dan Badan Pengawas yang telah  menjalankan peran dan 

fungsinya dalam mengembangkan usaha selama tahun 2007, walaupun masih 

terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan yang ada. Mudah-mudahan 

keseluruhan pengorbanan dan pengabdian dicatat sebagai amal sholeh oleh Allah 

SWT. 

Adapun laporan pertanggungjawaban keuangan pengurus untuk tahun 

buku 2007 telah mengacu pada Standar akuntansi Keuangan (SAK) sebagaimana 

yang tercantum dalam PSAK  No. 27 Tahun 2004 tentang Akuntansi Koperasi. 

Laporan keuangan ini telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawas 

sebagaimana tugas dan fungsinya yaitu : menilai, memeriksa, membandingkan hasil 

usaha, dan mengevaluasi kinerja pengurus.  Tentang isi Laporan Pertanggungjawaban 

Pengurus ini bersumber dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pengawas 

dalam melaksanakan pengawasan dan monitoring sebagaimana yang telah 

diamanatkan anggota melalui forum Rapat Anggota Tahunan (RAT). 

Sebelum kami mengakhir laporan pertanggungjawaban ini, kami 

mengingatkan bahwa  laporan ini masih belum sempurna  sehingga diharapkan kritik 

dan saran yang bersifat konstruktif dari seluruh anggota  untuk kemajuan dimasa 



yang akan datang. Demikian Laporan Pertanggungjawaban dari kami, semoga 

bermanfaat. Amin. 

Wallahul muwaffiq ilaa aqwamith tharieq. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh. 

      Bogor,   …………Maret 2007 

Pengurus KSPWS 

 

 

 

  

 

 

Mengetahui : 

Badan Pengawas KSPWS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagiyo 

Ketua 

 

 

Sutrisno 

Sekretaris 

 

Tri Sudaryanto 

Bendahara 

 

Agus Sapsilo 

Ketua/Anggota  

 

Sigit Hardiyatna 

Anggota 


