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BAB II 

GAMBARAN UMUM KUD KAMPAR 

2.1. Sejarah Singkat Koperasi Unit Desa Kampar (KUD Kampar) 

Koperasi unit desa Kampar dibangun dan dikembangkan oleh masyarakat 

desa Kampar lama atau dikenal dengan kenegerian yang pada awal telah terbentuk 

satu kelompok kerjasama (KKB) di desa Kampar kemudian diusulkan untuk 

menjadi Koperasi Unit Desa (KUD), mulai tanggal 14 Februari tahun 1979 

resmilah kelompok kerjasama (KKB) menjadi Koperasi Unit Desa (KUD) dengan 

nama Koperasi Unit Desa (KUD) Kampar dengan badan hukum BH : 

752/BH/XIII/1979. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Koperasi yaitu, Waserda, 

Saprotan, Simpan Pinjam dan Jasa. Koperasi ini dirasakan banyak manfaatnya 

bagi anggota karena koperasi dibangun dan dikembangkan sesuai dengan nilai, 

prinsip dan dasar-dasar penumbuhan serta pengembangan Koperasi. 

Nilai positif Koperasi kepada anggota antara lain: Koperasi mampu 

memenuhi kebutuhan anggota melalui Unit Simpan Pinjam (USP), Waserda dan 

Jasa. Interaksi antar anggota dan berkembangnya solidaritas antar anggota. 

Sedangkan dampak terhadap lingkungannya antara lain menjadikan Koperasi 

yang bisa bermanfaat bagi anggotanya sendiri maupun bagi masyarakat sekitarnya 

dan menumbuhkan unit usaha baru. Profil Koperasi dijelaskan dengan bagaimana 

koperasi mengelola organisasi, usaha dan sistem yang benar sesuai prinsip usaha. 

Koperasi Unit Desa Kampar mengalami beberapa kali perubahan nomor badan 

hukum yang disebabkan oleh jenis usaha dan perubahan UU Koperasi Indonesia 
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yaitu dari BH:/752/BH/XIII/1979 menjadi BH:752a/BH/XIII/1982 kemudian 

BH:227/PAD/BH/KDK.4/I/XI/1999. Pengembangan Koperasi dengan nilai dan 

prinsip koperasi, berdampak terhadap kemajuan koperasi . 

Koperasi Unit Desa Kampar telah banyak mengalami pasang surut dalam 

melaksanakan kegiatan usaha, koperasi ini pernah menjadi contoh bagi koperasi 

yang ada di Kabupaten Kampar serta Riau dengan diberi makma KUD Model. 

KUD Kampar juga mendapatkan Piagam KUD Mandiri dari menteri Koperasi 

Indonesia dengan nomor 741/kep/M/1997. KUD Kampar telah banyak mengalami 

pasang surut dalam melakukan kegiatan usaha, saat ini kegiatan usaha KUD 

Kampar terdiri dari : 

1. Unit Plasma Sawit 

2. Unit Simpan Pinjam 

3. Unit Transportasi  

4. Unit Pupuk 

Masa periode kepengurusan di KUD Kampar selama 3 tahun dan 

pengurus hanya bisa dipilih sebanyak dua (2) kali periode kepengurusan begitu 

juga Badan Pengawas (BP). Sementara susunan pengurus KUD Kampar periode 

tahun 2016-2018 terdiri dari : 

Ketua  : DAHLAN.SH.MH 

Sekretaris : Drs.H.BUSTAMI ADHAM 

Bendahara : HASAN. A.Md 
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Sementara susunan Badan Pengawas (BP) KUD Kampar periode tahun 

2016-2017 yaitu: 

Ketua  : H. IBRAHIM, S.Pd.M.Si 

Anggota  : H.HASAN, S.Pd 

Anggota  : RIDWAN. A.Md 

Prediket yang dicapai oleh KUD Kampar dalam melakukan kegiatan 

usahanya yang di apresiasi oleh pemerintah mulai dari : 

1. Koperasi terbaik tingkat Kabupaten Kampar tahun 2011 

2. Koperasi terbaik tingkat Provinsi Riau tahun 2012 

3. Koperasi terbaik jenis Produsen Nasional tahun 2013 

4. Koperasi sehat USP tingkat Kabupaten Kampar tahun 2016 

Jumlah anggota KUD Kampar yang aktif sampai saat ini adalah : 721 

orang, dan Aset Koperasi saat ini Rp. 5.067.225.179. Perubahan Anggaran Dasar 

ini seperti yang telah di atur di dalam Pasal 12 Undang-Undang Tentang Koperasi 

yang menyatakan : 

(1) Terdapat perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut 

penggabungan, pembagian , dan perubahan bidang usaha Koperasi 

dimintakan pengesahan kepada pemerintah. 
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Didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga Koperasi 

Unit Desa Kampar diatur tentang keanggotaan yang mana keanggotaan Koperasi 

Unit Desa Kampar ini Mempunyai beberapa anggota yaitu : 

1. Anggota Biasa 

Anggota biasa adalah penduduk (petani, pedagang, pegawai negeri) yang 

tinggal dalam wilayah desa kampar. 

2. Anggota Luar Biasa 

Yang menjadi anggota luar biasa adalah : 

a. Pejabat pemerintahan 

b. Penduduk /WNI atau yang bertempat tinggal di luar Desa Kampar. 

Koperasi Unit Desa Kampar mempunyai landasan yang sesuai dengan 

amanat pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang berazas kekeluargaan, 

tujuan didirinya koperasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan 

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil 

dan makmur 

Pengurusan Unit Desa Kampar terdiri dari tiga orang dengan komposisi, 

seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara dengan masa bakti 

kepengurusan selama 3 tahun dan hanya bisa menjabat selama dua periode. Dalam 

menjalankan kegiatan pengelolaan bidang usaha pengurus mengangkat manajer 

dan karyawan sesuai dengan kebutuhan yang bertanggung jawab kepada 

pengurus. Unit usaha yang di kelola oleh Koperasi Unit Desa Kampar meliputi 

usaha waserda, unit usaha transportasi, unit usaha simpan pinjam, unit usaha 
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pupuk, dan unit usaha listrik yang mana tiap-tiap unit di pimpin oleh seorang 

manager. 

2.2. Sasaran Pokok 

Koperasi Unit Desa Kampar (KUD) Kampar mempunyai sasaran pokok 

sebagai berikut: 

1. Meningkatkan nilai usaha, bertumbuh dan memberikan pelayanan terbaik 

bagi pelanggan. 

2. Meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui peningkatan kinerja 

sumber daya manusia dan usaha yang beroperasi sebagai unit ekonomi 

dengan berorientasikan laba, efisien, dan berkembang. 

2.3. Visi & Misi KUD Kampar 

2.3.1. Visi  

Terwujudnya koperasi yang mandiri dan amanah melalui konsolidasi 

menuju kesejahteraan anggota.  

2.3.2. Misi  

a. Menjunjung tinggi keputusan RAT  dan mewujudkan budaya 

musyawarah atau mufakat serta menjunjung tinggi prinsip berkoperasi 

menuju kesejahteraan anggota. 

b. Mengembangkan disiplin ilmu dan mental entrepreneurship dengan 

mewujudkan unit usaha otonomi diwilayah kerja koperasi. 

c. Mengembangkan potensi sumberdaya anggota untuk membangun jiwa 

wirausaha. 
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d. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi 

anggota dan masyarakat disekitarnya . 

e. Melaksanakan sistem akuntabilitas secara profesional yang 

bertanggungjawab dibidang administrasi. 

f. Menjaga segenaritas antara pihak yang bermitra usaha dengan 

koperasi unit desa kampar dengan satu tujuan meningkatkan daya 

saing dan pelayanan yang maksimal untuk kesejahteraan setiap 

anggota, dan menjadikan organisasi koperasi sebagai organisasi yang 

bermanfaat bukan saja untuk anggota tetapi juga berdaya guna bagi 

masyarakat sekitar. 

2.4 Struktur Organisasi  

Setiap badan usaha memiliki struktur organisasi yang menunjukkan 

adanya  tanggung jawab dan wewenang tersebut kemudian dituangkan dalam 

suatu struktur organisasi yang merupakan hubungan antara bermacam- macam 

fungsi dan aktifitas yang ada di dalam prganisasi. Dengan adanya struktur 

organisasi, maka memudahkan karyawan menjalan kan pekerjaan nya masing-

masing dan kepada siapa mereka harus bertanggung jawab. 

Dalam menetapkan struktur organisasi suatu perusahaan disesuaikan 

dalam kondisi atau tipe dari garis wewenang yang di tetapkan. Untuk mencapai 

tujuan secara efektif dalam semua aktifitas harus ada pembagian tugas atau kerja 

kepada masing-masing individu .untuk lebih jelasnya tentang struktur organisasi 

Koperasi Unit Desa Kampar. Dapat dilihat pada gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa Kampar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Koperasi Unit Desa Kampar,2018 

Pengurus, pengawas, (badan pemeriksa) dan karyawan KUD Kampar pada 

periode 2016-2018 sebagai berikut: 

 

RAPAT ANGGOTA 

ANGGOTA 

H. HASAN, S.Pd 

ANGGOTA 

H. IBRAHIM, S.Pd, M.SI 

KETUA 

RIDWAN, A.Md 

BADAN PENGAWAS 
KUD KAMPAR 

 BPP KUD KAMPAR 

KEPALA DESA KAMPAR 

HASAN, AM 

PENGURUS KUD KAMPAR 

DAHLAN, SH, MH 

SEKRETARIS 

KETUA 

Drs. H. BUSTAMI ADHAM 

BENDAHARA 

Zamhar, S.Pd.I 

Manager Pupuk 

Syaiful Adli, S.Pd.I 

Manager Angkutan 

Ina Hayati, SE 

Manager USP 
Manager Plasma 

Wilayah Kampar

H. Nur Hasman 

Manager 

Plasma Wilayah 

Koto 

Perambahan 
Syamsunizar 

Manager 

Plasma 

Wilayah 

Padang 
Hj. Lasmini 

Karyawan THP I 

KUD Kampar 

Karyawan THP II 

Kampar 

Rosida Yanti, S.Pd Rapida Helmi 

Karyawan THP II 

Koto Perambahan 

Karyawan THP II 

Padang Mutung 

Lisdawati Ahmad Tahar 
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1. Badan Pembimbing Penasehat (BPP) 

Kepala Desa Kampar 

2. Pengurus  

Ketua   : DAHLAN.SH.MH 

Sekretaris  : Drs.H.BUSTAMI ADHAM 

Bendahara   : HASAN.AM 

3. Badan pengawas  

Ketua   : H.IBRAHIM.S.Pd.M.Si 

Anggota  : H.HASAN S.Pd 

Anggota   : RIDWAN, A.Md 

4. Manager  

Manager Plasma Wilayah Kampar  : H.NURHASMAN 

Manager Plasma Wilayah Padang Mutung : Hj. LASMINI 

Manager Plasma Wilayah Koto Perambahan : SYAMSUNIZAR 

Manager Angkutan    : SYAIFUL ADLI,S.Pd.I 

Manager Pupuk    : ZAMHAR.S.Pd.I 

Accounting & Manager USP   : INNA HAYATI, SE 

5. Karyawan /wati 

Managemen Wilayah Tahap I Kampar : ROSIDA YANTI,S.Pd 

Managemen Wilayah Tahap II Kampar : RAPIDA HELMI 

Managemen Wilayah Tahap II Koto Perambahan: LISDA WATI 

Managemen Wilayah Tahap II Pd.Mutung  : AHMAD TAHAR 

Petugas Lapangan Wilayah Tahap I Kampar : ULONG KAHAR 
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Petugas Lapangan Wilayah Tahap II Pd.Mutung :MUKHLIS & ANTO  

Petugas Lapangan Wilayah Tahap II Koto Perambahan : SARTUNI 

Sopir BM.8848 FQ   : NURSAL 

Sopir BM.9630 FT   : NURAZHARI 

Sopir BM.9860 FA   : ARFAN 

Sopir BM.9697 FN   : DASRIL 

Sopir BM.8090 FT   : ABD.RAIS 

2.5 Uraian Tugas 

Dari susunan organisasi diatas menunjukkan sejumlah tugas, fungsi dan 

tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun wewenang, tujuan dan 

tanggung jawabnya adalah sebagai  berikut: 

1. Badan Pembimbing Nasehat  

Badan Pembimbing Penasehat bertugas untuk membimbing dan 

menasehati sekaligus membantu mencari jalan keluar atas masalah yang mungkin 

terjadi didalam  ataupun diluar yang bersangkutan mengenai KUD Kampar 

2. Pengurus 

Pengurus koperasi minimal terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. 

Fungsi pengurus adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta dengan 

keputusan Rapat Anggota dan Anggaran Dasar (AD) atau rumah tangga (RT) 

Koperasi. Adapun gambaran umum dari tugas dan wewenang para pengurus 

adalah : 
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a. Ketua memiliki tugas antara lain : 

1. Kerja menyusun program kerja bersama pengurus lainnya. 

2. Memimpin rapat pengurus dan rapat pengawas. 

3. Membuat rencana kerja dan anggaran. 

b. Sekretaris, memiliki tugas antara lain : 

1. Menyusun , menghimpun, mengarsipkan dan menerima surat 

masuk yang telah didisposisi dan surat lainnya. 

2. Mengatur, mengawasi dan memelihara inventaris kantor. 

c. Bendahara, memiliki tugas antara lain : 

1. Membuat neraca lajur , necara perbandingan, perhitungan hasil 

usaha menurut perbandingan simpanan mereka 

2. Menandatangani surat-surat berharga yang menyangkut keuangan 

bersama-sama ketua. 

3. Badan Pemeriksa dan Pengawas. 

Merupakan pengurus dari koperasi yang menerima mandat pengawas 

organisasi oleh pengurus. Kemudian hasil pemeriksaannya tersebut dilaporkannya 

kepada RAT sebagai pertanggung jawaban. Pemeriksaan pada KUD Kampar 3 

bulan sekali. 

4. Manager 

Manager bertugas untuk kepentingan permodalan koperasi, dan simpanan 

wajib merupakan rekening yang harus di bayar anggota setiap bulan, besarnya 

telah di tetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan. 
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5. Karyawan/wati 

  Koperasi Unit Desa memiliki beberapa karyawan/wati yang merupakan 

kepala dari masing-masing bidang unit usaha yang ada di Koperasi Unit Desa 

Kampar yang ia pertanggung jawabkan. 

2.6 Rapat Anggota Tahunan (RAT) 

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur 

organisasi tertinggi. Rapat anggota biasanya diadakan satu kali dalam satu tahun 

Rapat anggota Tahunan (RAT) dilaksanakan di kantor KUD Kampar. Tugas dan 

wewenang anggota adalah: 

Rapat Anggota Tahunan diselenggarakan berdasarkan: 

1. Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian 

2. Anggaran Dasar KUD Kampar Bab VI Pasal 10 

3. Anggaran Rumah Tangga KUD Kampar Bab VII Pasal 18. 

Tujuan dan wewenang anggota adalah sebagai berikut : 

1. Mempertimbangkan, menolak atau mengesahkan laporan pertanggung 

jawaban pengurus dan bandan pemeriksa mengenai kegiatan selama satu 

tahun buku yang lalu. 

2. Mempertimbangkan dan menolak maupun mengesahkan rencana kerja, 

rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan anggota koperasi. 
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3. Menetapkan kebijaksanaan koperasi. 

4.  Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. 

5. Menetapkan pembagian sisa hasil usaha. 


