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UNM- Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Negeri Makassar (KPRI UNM)
menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan XXXVI (RAT) Tahun Buku 2018. Mengangkat
tema “Dengan Kebersamaan Menuju KPRI UNM yang Kokoh” RAT ini dilaksanakan di Ballroom
Menara Pinisi, Rabu (27/2/2019).

Ketua KPRI, Drs. M. Ibrahim, M.Si, dalam laporannya menyampaikan bahwa terlaksananya
RAT ini merupakan agenda rutin tahunan dari koperasi dengan agenda laporan
pertanggungjawaban tahun buku 2018, pengesehan laporan pertanggungjawban tahun buku
2018, dan sebagai ajang silaturahmi antaranggota KPRI UNM.
Di kesempatan yang sama pula, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar, Johansyah
Mansyur, S.H, mengatakan bahwa KPRI UNM beberapa tahun ini selalu meraih penghargaan,
baik di tingkat kota hingga tingkat nasional.
“KPRI UNM ini telah meraih banyak penghargaan dari tingkat kota hingga nasional, untuk itu
kami akan mengusulkan ke tingkat Asia sebab KPRI UNM ini sangat potensial”, ucapnya.
Sementara itu, Rektor UNM Prof. Husain Syam, M.TP ketika membuka RAT mengatakan dalam
perjalanan KPRI UNM kita harus bangga atas torehan prestasi yang telah berulang-ulang kita
peroleh.
Sejalan dengan tema tahun ini adalah kebersamaan. Dengan Kebersamaan ini mari kita
hadirkan semangat agar semakin mengokohkan keberadaan KPRI UNM sehingga bisa
meningkatkan kesejahteraan para anggota.
Ia juga mengajak para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang belum menjadi anggota
koperasi agar bisa turut bergabung.
Ia berpesan kepada para pengurus agar terus tingkatkan kebersamaan sehingga KPRI akan
menjadi lebih kokoh untuk kesejahteraan seluruh anggota.
“Pesan saya untuk para pengurus agar terus bekerja maksimal, selalu hadirkan gotong royong
serta para pembina juga terus tingkatkan kinerja demi KPRI UNM dan para anggota yang lebih
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sejahtera”, pungkasnya.
Turut hadir dalam RAT ini Ketua Dekopinda, mitra bank payroll, para pengurus serta seluruh
anggota KPRI yang hingga 2018 berjumlah 1.428 orang. RAT ini ditutup dengan pengundian
doorprize dengan hadiah utama umroh dan 1 unit sepeda motor.
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