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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Riau 

 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. 

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 20 juli 1981 secara resmi 

didirikan sebuah koperasi yang berkedudukan di jalan Jendral Sudirman Kota 

Pekanbaru, Provinsi Riau. Pusat Koperasi Unit Desa Provnsi Riau didaftarkan 

pada kantor wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil 

Provinsi Riau dengan badan hukum No. 854/BH/XIII, tanggal 20 juli 1981. 

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 
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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 tanggung  jawab 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 bertanggungjawab. 

 Dalam Rapat Anggota Tahunan ke XXXI tanggal 04 - 06 juni 2012 yang 

telah dilaksanakan pemilihan pengurus, Direktur dan karyawan Pusat Koperasi 

Unit Desa (PUSKUD) Provinsi Riau pada periode 2012-2016 dengan susunan 

sebagai berikut : 

1. Pengurus  

 Ketua    : H. SYAFRIL MANAF, BA 

 Sekretaris   : H. ABU ASYARI, BA 

 Bendahara   : H. ROHMAN 

 



12 
 

 
 

2. Direktur      : H.M. SYAIFUL BACHRI 

3. Ka. Bag. Usaha     : DASRIZAL, Bac 

4. Ka. Bag. Keuangan/Pembukuan  : PURWADI 

5. Staff Usaha    : JUNAIDI 

6. Staff Usaha    : ZARWAN 

7. Staff Usaha    : DEDI SASPUTRA 

8. Staff Usaha    : WURI TRIASIH 

9. Kasir      : ULFITRIENDA, SE 

10. Sekretariat    : ENI SASMITA 

11. Umum     : ZULMITA ANDRIANIS 

Dari susunan organisasi di atas menunjukkan sejumlah tugas, fungsi dan 

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

tanggung jawab adalah sebagai berikut :  

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT) 

 Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam 

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 : 

1. Mempertimbangkan, menolak atau mengesahkan laporan 

pertanggungjawaban pengurus dan badan pemeriksa mengenai 

kegiatan organisasi, usaha dan keuangan selama satu tahun buku 

yang lalu. 
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2. Mempertimbangkan, menolak atau mengesahkan rencana kerja dan 

rencana anggaran pendapatan dan balanja koperasi untuk tahun buku 

yang akan datang. 

3. Menetapkan kebijaksanaan koperasi. 

4. Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. 

5. Menetapkan pembagia 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. 
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3. Bendahara, memiliki tugas antara lain : 

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. 

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. 
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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 : 

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 

Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Riau memiliki beberapa usaha 

yang dipertanggungjawabkan oleh masing-masing kepala bidang koperasi. 

Adapun usaha-usaha yang ada di PUSKUD Provinsi Riau adalah : 

a. Distribusi Pupuk Bersubsidi 

Pada tahun 2014, Pusat KUD Riau kembali diberikan kepercayaan 

oleh PT. Pupuk Iskandar Muda (PT.PIM) sebagai distributor Pupuk 
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Urea Bersubsidi untuk melayani penyaluran di 5 (lima) rayon 

penyaluran yaitu Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, 

Kuantan Singingi, dan Kabupaten Pelalawan, dengan jumlah pengecer 

sebanyak 58 pengecer. 

Disamping itu, Pusat KUD Riau juga diberi kepercayaan oleh PT. 

Petrokimia Gresik menjadi Distributor pupuk bersubsidi untuk jenis 

Za, Sp36, NPK Phonska dan Petroganik dengan wilayah kerja 

penyaluran 3 (tiga) Kabupaten/Kota yaitu Kota Pekanbaru, Kabupaten 

Rokan Hilir dan Kabupaten Pelalawan dengan jumlah pengecer 

sebanyak 38 pengecer. 

Dan di tahun 2014, Pusat KUD Riau juga dipercaya untuk 

melaksanakan operasi pasar pupuk besubsidi di wilayah provinsi 

Kepulauan Riau dengan volume penyaluran sebanyak 133.760 kg. 

b. Penjualan Pupuk Non Subsidi 

Untuk penjualan/penyaluran pupuk non subsidi pada tahun 2014, Pusat 

KUD Riau telah memprogramkan penjualan pupuk non subsidi 

sebanyak 5.700.000 kg, sampai akhir tutup buku 2014 realisasi 

penjualan sebanyak 2.909.730 kg atau terealisasi sebanyak 51,04 %. 

c. Usaha-usaha Terobosan 

Terobosan-terobosan usaha lainnya masi bersifat insidentil dalam arti 

kebijakan kerjasanma yang dilakukan dengan mitra-mitra usaha berupa 

sharing budget yang sifatnya tidak meningkat,  

 


