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BAB II 

   GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan   

Koperasi unit desa sehati didirikan pada 7 mei 1983, 

NO.1103/BH/X111, kantor pusat lubuk ramo kabupaten indragiri hulu dan 

menjadi koperasi unit desa prima sehati pada 27 september 1995, 

NO.08/BH/PAD/KWK.IV/V.I/IX/95 kecamatan kuantan mudik kabupaten 

indragiri hulu dan kabupaten indragiri hulu berubah menjadi kabupaten 

kuantan singingi pada 12 Oktober 1999. Kantor perwakilan dijalan 

ronggowarsito pekanbaru, semenjak tahun 2010 tidak ada lagi. 

Setelah berdirinya pengurus mengatakan karena melihat disekitar 

desa sudah berdiri perusahaan-perusahaan yang mengembangkan kebun 

kelapa sawit jadi pengurus memandang masyarakat tempatan masih 

banyak mempunyai lahan yang kosong, dan terlantar. Karena dari masa 

dahulu masyarakat itu hobi membuka lahan dari pada lahan itu tidak 

dimanfaatkan maka pengurus memandang perlu untuk bergabung pada 

suatu wadah KUD. Lahan-lahan yang terlantar akan dibuat kebun kelapa 

sawit dengan  pola KKPA tersebut. 

Jadi lahan itu pertama nya punya masyarakat dan masih ada sosok 

yang dikuasai oleh niniak mamak/desa jadi KUD melakukan sagu hati 

terhadap tanah tersebut jadi bagi masyarakat yang menyarahkan lahan dia 

mendapat 2 hektar atau 1 kavling peranggota jadi tanah tersebut tidak 

diserahkan begitu saja keluasan lahan yang diserahkan tetap diganti rugi 
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atau sagu hati sesuai dengan harga masa itu tetapi setelah diganti rugi bagi 

masyarakat yang menyerahkan lahan tetap mendapatkan 2 hektar atau 1 

kavling kebun kelapa sawit. 

Bagi masyarakat yang tidak memiliki atau tidak menyerahkan 

lahan nya ke KUD kalau orang nya asli orang tempatan maka mereka 

mendapatkan 1 kavling kebun kelapa sawit dari pemekaran tadi, misalnya 

1 orang menyerahkan lahan nya 6 hektar tetap diganti rugi full jadi 2 

hektar untuk yang menyerahkan lahan dan 4 hektar atau 2 kavling untuk 

masyarakat yang tidak menyerahkan lahan asas pemerataannya, kan ada 

dulunya menyerahkan lahan tapi secara hak sudah gugur karna sudah 

diserahkan ke KUD untuk dibangun KKPA yang digunakan secara 

bersama untuk masyarakat desa tersebut. 

Ternyata betul juga jika sampai sekarang tidak ada KUD ini 

mungkin lahan-lahan dimonopoli oleh orang-orang kaya atau investor dari 

luar yang mengiming-imingi membeli tanah itu menjadi kebun pribadi 

sipemilik modal. Ternyata sekarang secara pemerataan dengan pola KKPA 

ini walaupun masyarakat tidak bekerja tapi tetap mendapatkan hasil setiap 

bulannya.sementara harga terendah terdapat pada desa muara petai, yang 

menyerahkan lahan 10 hektar tetap saja mereka panen dengan kavling 

yang telah disagu hati tersebut. Tujuannya untuk pemerataan kesejahteraan 

anggota koperasi masyarakat pada umumnya. dulu nya lahan ini punya 

sosok karena masyarakat waktu itu buka lahan/ladang yang berpindah dari 

pada dikuasai oleh perusahaan makanya pengurus mempunyai inisiatif 
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bagaimana dikelola bersama bahwa ada koperasi bagi masyarakat yang 

tidak memiliki lahan. Misalkan si A menyerahkan lahan si B dan C yang 

mengelola maka mereka mendapatkan hasil perbulannya sama dengan 

panen yang lain. 

Sesuai dengan rapat anggota tahunan tahun buku 2013 yang 

dilaksanakan pada tanggal 28 dan 29 mei 2014 di Lubuk Ramo Kecamatan 

Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan singingi memutuskan susunan 

pengurus KUD.Prima Sehati sebagai berikut : 

badan pengawas 

ketua   : Afri,SP 

anggota  : Juprizal, SE.M.Si 

anggota  : Harmizon,S.Hi 

pengurus 

ketua   : H. Dalimi 

wakil ketua  : Yasrizon 

sekretaris  : Zulfikar Rasyid, A.Md 

wakil sekretaris : Pirdonis 

bendahara  : Sunardi 

Pengurus unit masing-masing 3 orang kecuali unit desa sungai 

besar sebanyak 18 orang ditambah pengurus badan transportasi sebanyak 4 

orang per wilayah, jumlah wilayah 2. 

Karyawan 

Laki-laki  : 12 orang 
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Perempuan   : 3 orang 

2.2 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan bidang pertama yang menjadi 

permasalahan dalam manajemen. Sebagai pedoman dalam melaksanakan 

tugas harus ada garis-garis koordinasi yang jelas sehingga manajemen 

dapat dijalankan dengan maksimal. Gambaran umum struktur organisasi 

koperasi unit desa prima sehati (KUD-Prima Sehati) desa lubuk ramo 

kecamatan kuantan mudik kabupaten kuantan singingi disajikan pada 

gambar berikut: 
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GAMBAR II. 1 

Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa Prima Sehati  (KUD-Prima Sehati) 

Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan 

Singingi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Koperasi Unit Desa (KUD) Prima Sehati 

 

 

RAPAT ANGGOTA 

PENGURUS PENGAWAS PEMBINA 

KARYAWAN/I 

PELAYANAN 

KKPA: 

1. PANGKALAN 

2. IBUL 

3. SEI BESAR III 

4. SEI BESAR IV 

5. SEI BESAR V 

6. MUARA PETAI 

7. AIR BULUH/ LUBUK RAMO 

8. PANTAI 

9. CENGAR 

10. SETIANG 

ANGGOTA 
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2.3 Rapat Anggota 

Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara normal diadakan satu tahun sekali 

atau selambat-lambatnya 3 bulan setelah tutup buku pada tahun yang 

bersangkutan. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi pada organisasi 

koperasi yang dapat diwujudkan sebagai berikut : 

1. Dalam rapat anggota, dipilih dan diberhentikan jabatan pengurus serta 

badan pengawas. 

2. Didalam rapat anggota didengarkan laporan pertanggung jawaban dari 

pengurus serta mengesahkan laporan pertanggung jawaban tersebut. 

3. Didalam rapat anggota diputuskan rencana-rencana kerja koperasi 

untuk masa yang akan datang 

4. Dalam rapat anggota ini semua anggaran pendapatan dan biaya yang 

telah disusun dimintakan persetujuan dari anggota. 

Pada pelaksanaan rapat anggota para peserta memiliki kewajiban dan 

hak yaitu sebagai berikut: 

1. Peserta rapat yang hadir diwajibkan menandatangani daftar hadir serta 

menempati tempat yang telah disediakan oleh panitia pelaksana Rapat 

Anggota Tahunan (RAT). 

2. Sebelum rapat dimulai pimpinan rapat berkewajiban melaporkan 

jumlah anggota peserta rapat yang hadir dan yang tidak hadir kepada 

peserta sidang. 

3. Setiap anggota  dan undangan Rapat Anggota Tahunan, Berkewajiban 

mensukseskan jalannya rapat dengan cara menjalankan tata tertib 
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sidang yang telah disahkan oleh peserta sidang Rapat Anggota 

Tahunan KUD  Prima Sehati 

4. Setiap peserta memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, pandangan 

atau usulan yang tidak menyimpang dari pokok persoalan serta 

anggaran dasar secara tertulis maupun secara lisan melalui juru bicara 

dimasing-masing KKPA 

5. Pembicaraan dimaksud ayat 4 diatas yang diberikan waktu untuk 

berbicara harus singkat dan jelas sehingga tidak menyimpang dari 

permasalahan yang akan dibahas 

2.4 pengurus 

Sampai dengan 31 desember 2017 Koperasi Unit Desa Prima 

Sehati (KUD-Prima Sehati) desa Lubuk Ramo kecamatan Kuantan Mudik 

kabupaten Kuantan Singingi memiliki anggota sebanyak 4.658, anggota 

ini tersebar dalam 10 Kredit  Koperasi Primer Anggota (KKPA)  koperasi 

unit desa  prima sehati desa lubuk ramo kecamatan kuantan mudik 

kabupaten kuantan singingi, dengan perincian sebagai berikut: 

Tabel II.1 

Rincian anggota Koperasi Unit Desa Prima Sehati (KUD-Prima 

Sehati) desa Lubuk Ramo kecamatan Kuantan Mudik kabupaten      

Kuantan Singingi 

No KKPA Jumlah anggota 

1. KKPA Pangkalan 623 

2. KKPA Ibul 554 
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3. KKPA SEI Besar III 581 

4. KKPA SEI Besar IV 505 

5. KKPA SEI Besar V 393 

6. Muara Petai 487 

7. Air Buluh/L Ramo 416 

8. Pantai 392 

9. Cengar 589 

10. Setiang 118 

Sumber : koperasi Unit Desa (KUD) Prima Sehati Desa Lubuk Ramo 

Dari keseluruhan anggota yang ada pada Koperasi Unit Desa Prima 

Sehati (KUD-Prima Sehati) desa lubuk ramo kecamatan kuantan mudik 

kabupaten kuantan singingi, dibentuk susunan kepengurusan yang terdiri 

dari: 

1. Pengurus Induk Koperasi Unit Desa Prima Sehati (KUD-Prima 

Sehati) 

2. Pengurus Kredit koperasi Primer Anggota (KKPA) Koperasi 

Unit Desa Prima Sehati (KUD-Prima Sehati) 

3. Badan pengawas untuk pengurus induk Koperasi Unit Desa 

Prima Sehati (KUD-Prima Sehati) dan badan Pengawas untuk 

Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) Koperasi Unit Desa 

Prima Sehati (KUD-Prima Sehati) 
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2.4.1 Pengurus Induk Koperasi Unit Desa Prima Sehati (KUD-Prima 

Sehati) 

Pengurus Induk Koperasi Unit Desa Prima Sehati (KUD-Prima 

Sehati) Terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum 

yang dilengkapi dengan kepala bagian seperti: 

1. Bagian kesekretariatan 

2. Bagian Usaha dan Keuangan 

3. Bagian Perkebunan 

Pada masing-masing posisi kepengurusan induk memiliki tugas 

yang spesifik  dalam menjalankan roda organisasi Koperasi Unit Desa 

Prima Sehati (KUD-Prima Sehati ) adapun rincian tugasnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Ketua Umum 

Mempunyai Tugas 

a. Memimpin, mengkoordinasi, mengawasi pelaksanaan tugas 

semua komponen yang ada didalam pengurus Induk 

Koperasi Unit Desa Prima Sehati (KUD-Prima Sehati) 

b. Melakukan Komunikasi, koordinasi, pengontrolan terhadap 

pengurus sub unit yang tersebar di10  lokasi yang berbeda 

c. Memimpin rapat pengurus 

d. Memimpin rapat anggota 

e. Memberikan keputusan terakhir atas segala tindakan yang 

akan diambil oleh koperasi Unit Desa Prima Sehati (KUD-
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Prima Sehati), dengan memperhatikan saran, usulan, dan 

pertimbangan dari anggota pengurus lainnya 

f. Mengkoordinasikan laporan pertanggungjawaban ketika 

Rapat Anggota Tahunan (RAT) 

g. Melakukan koordinasi dengan badan pengawas pengurus 

Induk Koperasi Unit Desa Prima Sehati (KUD-Prima 

Sehati) 

2. Sekretaris Umum 

a. Bertanggungjawab dalam bidang administrasi organisasi 

kepada ketua umum. 

b. Mengadakan koordinasi dengan bendahara umum dalam 

bidang yang berkaitan. 

c. Mengesahkan surat masuk dan surat keluar 

3. Bagian Kesekretariatan 

a. Membantu kerja sekretaris umum. 

b. Melakukan pengelolaan kesekretariatan. 

c. Membuat mekanisme tata kerja organisasi. 

d. Melakukan perawatan terhadap semua administrasi yang 

berkaitan dengan organisasi 

e. Mengatur jadwal rapat koordinasi setiap triwulan dikantor 

Koperasi Unit Desa Prima Sehati (KUD-Prima Sehat 

4. Bendahara Umum 

Mempunyai tugas 
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a. Mendata,memelihara, dan melakukan penjagaan terhadap 

semua aset yang dimiliki Koperasi Unit Desa Prima Sehati 

(KUD-Prima Sehati) 

b. Merencanakan anggaran pendapatan dan belanja Koperasi 

Unit Desa Prima Sehati (KUD-Prima Sehati) 

c. Mengatur pengeluaran atau biaya agar tidak melampaui 

anggaran yang telah disepakati bersama 

d. Mengelola dana insetif untuk setiap kegiatan yang diadakan 

oleh Koperasi Unit Desa Prima Sehati (KUD-Prima 

Sehati)yang melibatkan anggota dan pengurus 

5. Bagian usaha dan keuangan 

Mempunyai tugas 

a. Membantu tugas bendahara umum di bagian keuangan 

b. Melakukan koordinasi untuk pemanenan 

c. Melakukan pengontrolan harga TBS 

d. Mengevaluasi mutu TBS dan melakukankomunikasi 

dengan pihak perusahaan untuk memantau perkembangan 

perubahan yang terjadi secara tiba-tiba 

e. Melayani usaha simpan pinjam bagi para anggota dan terus 

meningkatkan pelayanan 

6. Bagian humas dan permodalan 

Mempunyai tugas 
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a. Melakukan komunikasi dengan pihak luar Koperasi Unit 

Desa Prima Sehati (KUD-Prima Sehati)guna membangun 

kemitraan dan pengembangan program Koperasi Unit Desa 

Prima Sehati (KUD-Prima Sehati) 

b. Memperbanyak program kerja sama yang saling 

menguntungkan 

c. Menghimpin dana anggota dan masyarakat melalui 

program simpan pinjam 

7. Bagian perkebunan 

Mempunyai tugas 

a. Memantau perkembangan perkebunan dan menertibkan 

segala jenis kegiatan yang berhubungan dengan perkebunan 

guna mempertahankan dan meningkatkan kualitas kebun 

yang ad. 

b. Menertibkan perawatan dan pemupukan pada kebun secara 

merata dan menyeluruh 

c. Mengelola seluruh proses yang berkaitan dengan surat 

menyurat perkebunan 

d. Melakukan sortasi dalam penimbangan secara rutin untuk 

menjaga kualitas TBS yang dihasilkan 

2.4.2  Badan pengawas 

Badan pengawas merupakan badan yang dipilih dari dan oleh 

anggota dalam rapat anggota, dan memenuhi persyaratan yang telah 
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ditentukan dalam anggaran dasar rumah tangga koperasi Unit Desa Prima 

Sehati (KUD-Prima Sehati). Badan pengawas harus memiliki 

pengetahuan, kemampuan dan keterampilan sebagai pemeriksa. tugas 

utama pertama dari badan pengawas adalah melakukan pengawasan 

terhadap proses berjalannya sistem keorganisasian yang ada di Koperasi 

Unit Desa Prima Sehati (KUD Prima sehati ), kemudian membuat laporan 

tertulis dari program pengawasan yang dilakukan dan disampaikan pada 

Rapat Anggota Tahunan. 


