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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1 Sejarah berdirinya Koperasi Seribu Kubah didesa Rantau Panjang Kiri 

Kecamatan Kubu 

Koperasi Seribu Kubah berkedudukan didesa Rantau Panjang Kiri Kecamatan 

Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Koperasi Seribu Kubah didaftarkan 

pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir 

Provinsi Riau dengan Badan Hukum No.277/BH/IV.6/II.I/XII/2011 dengan 

jumlah anggota sebanyak 1842 KK. 

Rapat Anggota Tahunan diadakan di Koperasi Seribu Kubah setiap Tahunnya 

dan diselenggarakan selalu tepat waktu terkecuali terjadi hal-hal yang diluar 

dugaan sesuai dengan petunjuk pejabat setempat. Organisasi badan usaha ini 

struktur menyesuaikan dengan diberlakukan UU No. 25 Tahun 1992 tentang 

pokok-pokok Perkoperasian diindonesian dalam melaksanakan tugas sehari-hari 

petugas tidak terbatas waktunya melayani anggota. 

Dalam pembenahan administrasi Koperasi Seribu Kubah untuk menghadapi 

penertiban dalam mengelola usaha, pengurus senantiasa dibimbing oleh petugas 

dari instansi terkait ataupun dari pihak swasta sebagai mitra kerja. Sistem 

permodalan Koperasi Seribu Kubah adalah berasal dari simpanan pokok anggota, 

simpanan wajib dan simpanan beku. 
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4.2 Struktur Organisasi Koperasi Seribu Kubah didesa Rantau Panjang Kiri 

Kecamatan Kubu 

Struktur organisasi dalam suatu usaha atau perusahaan merupakan salah satu 

yang sangat penting. Suatu organisasi akan berjalan dengan baik dan sesuai 

dengan tujuan berdirinya jika organisasi tersebut mempunyai sruktur yang tertata 

secara baik dan jelas dalam melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab. 

Selain itu organisasi juga harus jelas hubungan-hubungan antar satu bagian 

dengan bagian lainnya. 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Koperasi Seribu Kubah didesa Rantau Panjang Kiri 

Kecamatan Kubu 

Rapat Anggota Tahunan  

 

  

    

Keanggotaan 

 

Unit Simpan Pinjam 

 

Sumber : Koperasi Seribu Kubah Tahun 2016 

Pengurus Badan Pengawas 
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Koperasi Seribu Kubah didesa Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu 

Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau menggunakan struktur organisasi garis dan 

staf lini kekuasaan tertinggi terletak pada Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dalam 

kegiatan operasional sehari-hari Koperasi ini dilaksanakan oleh pengurus dan 

pengawas. 

Tugas dan wewenang masing-masing struktur organisasi sebagai berikut : 

4.2.1 Rapat Anggota Tahunan 

Rapat anggota tahunan di Keperasi Seribu Kubah didesa Rantau Panjang 

Kiri Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dilaksanakan sekali dalam setahun. 

Dalam rapat ini secara umum adalah membahas kinerja pengurus koperasi dalam 

setahun. Selain itu juga melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah 

disepakati pada rapat anggota tahunan sebelumnya. Selama rapat ini juga 

dibicarakan program-program atau agenda untuk satu tahun kedepan. 

Pada tahun ketiga kepengurusan rapat anggota tahunan mempunyai agenda 

tambahan yaitu melakukan evaluasi selama masa kepengurusan sebelumnya. 

Selain itu melakukan pemilihan pengurus serta anggota badan pengawas untuk 

priode 3 tahun kedepan. 

4.2.2 Pengurus  

Kepengurusan Koperasi Seribu Kubah didesa Rantau Panjang Kiri 

Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir sangat sederhana sekali. Pengurus 

sebanyak tiga orang yang terdiri dari ketua, seketaris dan bendahara. ketiga orang 
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pengurus tersebut dipilih secara serentak pada rapat anggota tahunan dengan masa 

jabatan selama 3 tahun. 

Pada priode kepengurusan 2012-2015 terpilih sebagai ketua adalah 

Kamalul, seketaris Lukman dan bendahara Faizul. Perkembangan keperasi untuk 

kedepannya dipercayakan kepada kepengurusan tersebut. Setiap bulan pengurus 

melakukan evaluasi kinerja bersama pengawas. Sehinga jika terjadi sesuatu yang 

harus segera diambil tindakan langsung dapat diketahui dan disetujui oleh 

pengawas. 

4.2.3 Badan Pengawas  

Badan ini bertugas melakukan pengawasan kinerja pengurus koperasi. Jika 

dianggap perlu pengawas dapat memanggil pengurus untuk melakukan evaluasi, 

koreksi ataupun konfirmasi terhadap kinerja pengurus. Selain itu juga pengawas 

melakukan pertemuan rutin yang diagendakan oleh pengurus. 

Anggota badan Pengawas pada periode 2012-2015 terdiri dari 3 orang. 

Ketua sekaligus anggota dijabat oleh Samuel Matwafa dengan anggota 

Burhanudin dan Mahmud Intin. Ketiga anggota badan ini juga dipilih pada saat 

RAT serentak dengan pemilihan pengurus. 

4.2.4 Keanggotaaan 

Keanggotaan Koperasi Seribu Kubah didesa Rantau Panjang Kiri 

Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau terdiri dari masyarakat 

yang berdomisili dikecamatan Kubu dan Kecamatan Kubu Babusalam. Dengan 

jumlah anggota Koperasi sebanyak 1842 KK. 
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4.2.5 Unit Simpan Pinjam 

Unit Simpan Pinjam merupakan salah satu usaha Koperasi Seribu Kubah 

selain mengelola hasil perkebunan kelapa sawit anggota. Unit simpan pinjam ini 

sebagaimana diputuskan oleh rapat anggota sementara hanya melayani anggota 

koperasi Seribu Kubah saja. kebijakan unit simpan pinjam ini dalam memberikan 

pinjaman adalah sebagai berikut :  

a. Koperasi Seribu Kubah hanya memberikan pinjaman maksimal Rp 

700.000/ kartu. 

b. Dapat memberikan pinjaman banyak tergantung dengan kartu yang 

anggota miliki. 

c. Jangka pinjaman selama 3 bulan dipotong dengan jumlah gaji anggota. 

4.3 Visi dan Misi Koperasi Seribu Kubah 

4.3.1  Visi  

Visi Koperasi Seribu Kubah “Saling membantu sesama untuk anggota dan 

non anggota”. 

4.3.2 Misi 

Misi Koperasi Seribu Kubah  

a. Meningkatkan pelayanan simpan pinjam 

b. Meningkatkan hasil kebun plasma ( Dana Konvensasi ) PT.JATIM JAYA 

PERKASA 

c. Pemberdayaan masyarakat sekitar. 
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4.4 Aktivitas Koperasi Seribu Kubah didesa Rantau Panjang Kiri 

Kecamatan Kubu 

Koperasi Seribu Kubah didesa Rantau Panjang Kiri adalah Koperasi serba 

usaha yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dimana koperasi seribu 

kubah ini mengelola perkebunan kelapa sawit anggota koperasi atau pun 

masyarakat yang terdapat dikecamatan Kubu dan Kecamatan Kubu Babusalam 

dengan jumlah anggota 1842 KK dari 12 kepenghuluan yaitu Kepenghuluan 

Teluk Merbau berjumlah 181 KK, Tanjung Leban berjumlah 124 KK, Sungai 

Kubu berjumlah 142 KK, RTP Kanan berjumlah 190 KK, RTP Kiri berjumlah 

145 KK, Sungai Pinang berjumlah 140 KK, Jojol berjumlah 192 KK, Sungai Panji 

panji berjumlah 145 KK, Teluk Nilap berjumlah 162 KK, Teluk Piyai berjumlah 

146 KK, Sungai Segajah berjumlah 144 dan Kepenghuluan Sungai Majo 

berjumlah 131 KK.  

Koperasi Seribu Kubah ini merupakan wadah anggota yang berfungsi 

mengkoordinir pemeliharaan/perawatan, panen, transport dan penjualan hasil 

produksi kelapa sawit anggota kelokasi pabrik. Melakukan administrasi terhadap 

penjualan hasil produksi anggota, mengadministrasikan seluruh transaksi 

keuangan yang didapat dari hasil penjualan serta memupuk sumber dana sebagai 

tabungan untuk menambah modal Koperasi. Koperasi Seribu Kubah selain 

memberikan kemudahan-kemudahan kepada anggota dalam pengelolaan 

perkebunan kelapa sawit, Koperasi Seribu Kubah juga melayani anggota dengan 

memberikan kemudahan simpan pinjam kepada anggota koperasi.  


