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 BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Koperasi Unit Desa Manunggal Jaya 

 Suatu badan usaha didirikan tentunya tidak lepas dari tujuan dasar 

didirikannya badan usaha terebut. Tujuan dasar suatu bentuk badan usaha yang 

satu dengan yang lainnya berbeda, begitu pula halnya dengan koperasi. 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 25 tahun 1992, yang dimaksud 

dengan Koperasi Indoneia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang 

atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsp 

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas 

kekeluargaan.  

Dalam UUD 1945  pasal 33 ayat 1 “Perekonomian disusun sebagai usaha 

bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Dalam hal ini, koperasi sebagai 

salah bentuk usaha yang berwatak sosial dan ekonomi. Hal ini berarti bahwa 

koperasi bukan hanya memperhatikan aspek bisnis dan mencari keuntungan 

semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial. 

Dari defenisi Koperasi diatas tampak bahwa tujuan dasar koperasi adalah 

untuk membantu memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan anggota-anggota 

khususnya, dan juga masyarakat pada umumnya. 

Dari Undang-undang diatas pada tanggal 13 september 1993 secara resmi 

didirikan sebuah koperasi yang berkedudukan di jalan manunggal desa 

Trimanunggal Kec.tapung Kab.kampar Riau. 
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Dalam melakukan aktivitasnya suatu kehidupan organisasi koperasi akan 

mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu. Untuk menghadapi 

perubahan-perubahan yang akan terjadi maka koperasi perlu mengembangkan 

anggota-anggotanya sehingga pada akhirnya akan meningkatkan aktivtas dari 

koperasi itu sendiri.  

Untuk meningkatkan dan mengembangkan anggotanya serta aktivitas 

koperasi maka koperasi memerlukan manajemen, dengan adanya manajemen 

maka unsur-unsur aktivitas koperasi dapat dikoordinir dan diarahkan dengan lebih 

efisien dan efektif. 

 

2.2  Struktur Organisasi 

 Setiap badan usaha memiliki struktur organisasi yang menunjukkan 

adanya tanggungjawab dan wewenang dari masing–masing bagian. Bentuk serta 

pembagian tugas dan wewenang tersebut kemudian dituangkan dalam suatu 

struktur organisasi yang merupakan hubungan antara bermacam–macam fungsi 

dan aktivitas yang ada dalam organisasi. Dengan adanya struktur organisasi, maka 

memudahkan karyawan menjalankan pekerjaannya masing–masing dan kepada 

siapa mereka harus bertanggung jawab. 

 Dalam Rapat Anggota Tahunan ke XXI tanggal 04-05 Maret 2015 yang 

telah dilaksanakan pemilihan pengurus dan karyawan Koperasi Unit Desa pada 

periode 2015-2019 dengan susunan sebagai berikut : 
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Dari susunan organisasi diatas menunjukkan sejumlah tugas, fungsi dan 

tanggungjawab untuk mencapai tujuan organisasi.Adapun wewenang, tujuan dan 

tanggungjawab adalah sebagai berikut : 

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT) 

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi didalam 

koperasi. Rapat anggota yaitu rapat anggota yang diadakan dalam rangka 

tutup buku, yang diselenggarakan satu tahun sekali, paling lambat enam bulan 

setelah tutup buku. Tugas dan wewenang anggota adalah : 

a. Mempertimbangkan, menolak atau mengesahkan laporan 

pertanggungjawaban pengurus dan badan pemeriksa mengenai kegiatan 

organisasi, usaha dan keuangan selama satu tahun buku yang lalu. 

 RAPAT ANGGOTA 

  PENGURUS 

KETUA : SUJATNO   

  BADANPENGAWAS 

SEKERTARIS : YULI HASIBUAN 

BENDAHARA : YENI RIATUN 

             ABDUL HALIM 

                HERMANTO   

NURDIN 

 UNIT SIMPAN PINJAM UNIT 

PRODUKSI 
     UNIT  PEMASARAN 

DIAN ANDRIANI 

HERLIANTI NASUTION 

YULI SETIAWAN 

HERMANTO 

RINA DEWI OKTA 

EDI MISWANTO 
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b. Mempertimbangkan, menolak atau mengesahkan rencana kerja dan 

rencana anggaran pendapatan dan balanja koperasi untuk tahun buku yang 

akan datang. 

c. Menetapkan kebijaksanaan koperasi. 

d. Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. 

e. Menetapkan pembagian sisa hasil usaha. 

2. Pengurus 

Pengurus koperasi minimal terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. 

Fungsi pengurus adalah memimpin organisasi dan usaha kopersi serta 

bertindak untuk atas nama koperasi dalam hubungan dengan keputusan Rapat 

Anggota dan anggaran dasar (AD) atau rumah tangga (RT) koperasi. 

Adapun gambaran umum dari tugas dan wewenang para pengurus 

adalah : 

1. Ketua memiliki tugas antara lain : 

a. Kerja menyusun program kerja bersama pengurus lainnya. 

b. Memimpin rapat pengurus dan rapat pengawas. 

c. Membuat rencana kerja dan anggaran. 

2. Sekretaris, memiliki tugas antara lain : 

a. Menyusun, menghimpun, mengarsipkan dan menerima surat masuk 

yang telah didisposisi dan surat lainnya. 

b. Mengatur, mengawasi dan memelihara inventaris kantor. 

3. Bendahara, memiliki tugas antara lain : 
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a. Membuat neraca lajur, neraca perbandingan perhitungan hasil usaha 

menurut perbandingan simpanan anggota. 

b. Menandatangani surat – surat berharga yang menyangkut keuagan dan 

harus mengetahui ketua. 
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4. Badan Pemeriksa dan Pengawas 

 Merupakan pengurus yang menerima mandat pengawas organisasi 

oleh pengurus. Kemudian hasil pemeriksaannya tersebut dilaporkan 

kepada RAT sebagai pertanggungjawaban. Pemeriksaan pada Pusat 

Koperasi Unit Desa Provinsi Riau terdiri atas sekurang-kurangnya 3 orang 

yang tidak termasuk dalam golongan pengurus pada saat Rapat anggota 

yang bermasa jabatan selama 3 tahun. 

 Adapun gambaran umum dari tugas dan kewajiban pengawas 

adalah : 

a. Mengawasi penetrapan peleksanaan keputusan rapat anggota. 

b. Memeriksa dan meneliti kebenaran buku-buku dan catatan-catatan yang 

berhubungan dengan kegiatan-kegiatan organisasi dan usaha koperasi. 

c. Membuat laporan hasil pemeriksaan secara berkala. 

d. Membuat laporan hasil pemeriksaan kepada rapat anggota. 

e. Merahasiakan hasil pemeriksaan kepada pihak ketiga kecuali kepada 

penyidik umum sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang 

berlaku. 

5. Manager / Kepala Bagian 

 Manager diangkat dan diberhentikan oleh pengurus dan 

bertanggungjawab kepada pengurus. Setiap rencana pengangkatan 

manager, harus diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat 

persetujuan. Adapun gambaran umum dari tugas manager adalah : 
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a. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja dan anggaran masing-

masing bagian yang berada dibawah tanggungjawabnya, kepada 

pengurus. 

b. Mengikuti rapat pembahasan rencana kerja dan anggaran koperasi 

secara keseluruhan dengan pengurus dan membantu menyelesaikan 

naska rencana kerja dan anggaran tersebut agar siap disajikan dalam 

rapat anggota. 

c. Menyusun perencanaan yang tepat dalam rangka pembukaan usaha-

usaha baru. 

d. Menghimpun dan mengkoordinir para karyawan dalam pelaksanaan 

tugas-tugas bidang usaha. 

2.3 Aktivitas Koperasi 

 Koperasi Unit Desa Manunggal Jaya memiliki beberapa usaha yang 

dipertanggung jawabkan oleh masing-masing kepala bidang koperasi. 

Adapun usaha-usaha yang ada KUD Manunggal Jaya adalah : 

a. Unit Pengadaan/Penjualan pupuk non subsidi. 

Pada tahun 2016, KUD Manunggal Jaya kembali diberikan 

kepercayaan oleh PT. Pupuk Iskandar Muda (PT.PIM) sebagai distributor 

Pupuk Urea untuk melayani penyaluran terhadap kelompok tani Sawit 

yang tergabung dalam anggota di KUD Manunggal Jaya. 

Disamping itu, KUD Manunggal Jaya juga diberi kepercayaan oleh 

PT. Petrokimia Gresik menjadi Distributor pupuk bersubsidi untuk jenis 

Za, Sp36, NPK Phonska dan Petroganik. 
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b. Unit Usaha Simpan Pinjam 

Yaitu usaha yang menyediakan pinjaman dana kepada anggota 

koperasi, dan dana tersebut berasal dari simpanan anggota koperasi yang 

kemudian di salurkan dalam bentuk pinjaman jangka pendek. 

c. Unit Usaha Angkutan TBS 

Yaitu kegiatan usaha ini berupa penyediaan kendaraan pengangkutan 

Tandan Buah Sawit (TBS) dari kebun-kebun petani ke pabrik pengolahan 

kelapa Sawit (PKS). 

d. Uaha-usaha Terobosan 

Terobosan-terobosan usaha lainnya masih bersifat insidentil dalam 

arti kebijakan kerjasanma yang dilakukan dengan mitra-mitra usaha 

berupa sharing budget yang sifatnya tidak meningkat,  

 


