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BAB IV 

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

 

4.1.Luas Wilayah Desa Sanglar 

Desa sanglar merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hilir terletak 

disebelah Timur, dengan luas wilayah mencapai +8.994 Hektar.Desa Sanglar 

merupakan salah satu Desa dari 11 Desa dan 3 kelurahan diwilayah Kecamatan 

Reteh, yang terletak 18 Km ke arah Timur dari Ibu kota Kecamatan Reteh, 

Kabupaten Indragiri Hilir, Desa Sanglar di batasi oleh: 

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Seberang Sanglar 

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Jambi  

- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Seberang Pebenaan kecamatan 

Keritang 

- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh. 

Wilayah Desa Sanglar sebagian besar merupakan dataran rendah dengan 

ketinggian dari laut kedarat 2 meter diatas permukaan laut (dpl) atau daerah 

pesisir timur merupakan daerah rawa (liat) yang beriklim kemarau dan penghujan, 

hal tersebut berpengaruh langsung terhadap pola tanam yag ada di Desa sanglar 

kecamatan Reteh.  Jumlah curah hujan rata–rata perbulan 156 mm dengan jumlah 

hari hujan 8 hari, terbesar terjadi pada bulan September sampai dengan bulan 

Desember.Daerah ini keberadaannya dekat dengan khatulistiwa sehingga suhu 

udara relatif panas.  Kondisi yang sedemikian itu mengakibatkan Desa Sanglar 

Kecamatan Reteh merupakan daerah rawan bencana alam, kebakaran, disamping 
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adanya faktor penyebab lain seperti prilaku masyarakat dan umumnya rumah 

penduduk terbuat dari kayu. 

Wilayah Desa Sanglar Kecamatan Reteh merupakan daerah yang banyak 

memiliki sungai, baik besar maupun kecil yang tersebar hampir di seluruh Desa 

atau Kecamatan.  Sungai ini dapat berfungsi sebagai prasarana transportasi bagi 

masyarakat, disamping penyebab yang menjadikan daerah rawan bencana alam 

(longsor atau erosi pantai ). 

4.2.Sejarah Singkat KUD Sanglar 

Menurut UU No. 25 tahun 1992 pasal 1, koperasi adalah sebagai badan 

usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan 

ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. 

Kebijaksanaan pengembangan koperasi merupakan suatu amanat yang 

terdapat pada batang tubuh UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi yaitu 

perekonomian disusun berdasarkan usaha bersama atas asas kekeluargaan. 

Koperasi merupakan wadah perekonomian nasional dalam tindakannya 

hendaknya berdasarkan asas sukarela tanpa paksaan untuk mewujudkan cita-cita 

koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.  

KUD Sanglar sebagai pusat pelayanan perekonomian untuk menyalurkan 

barang dan jasa bagi kebutuhan anggota, sehingga dituntut harus adanya kerja 

sama dalam lingkungan koperasi. Dimana kemajuan koperasi oleh partisipasi 

anggotanya secara aktif dan organisasinyadapat berjalan dengan baik dan 

lancar.Faktor utama yang menentukan keberhasilan koperasi dalam upaya 
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meningkatkan kesejahteraan anggotanya adalah kerja sama yang baik, modal serta 

manajemen yang merupakan sarana yang amat penting. Usaha dan 

pelaksanaannya secara terbuka dan setiap anggota paling tidak harus mengetahui 

seluruh kegiatan yang ada pada koperasi tersebut. 

Koperasi Unit Desa Sanglar didirikan pada tanggal 25 Desember 1974 

yang keanggotaannya pada waktu itu hanya berjumlah 35 orang yang terdiri dari 

Penggemukan sapi, Saprodi, Waserda, Penampungan Kelapa dan Pengadaan 

Pangan KUD Sanglar didirikan di Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten 

Indragiri Hilir. 

KUD Sanglar didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan atau 

memajukan kesejahteraan anggota.Hal ini sangat relevan dengan keadaan 

perekonomian masyarakat sekarang ini yang membutuhkan tumpuan untuk 

berkembang dan mensejahterakan diri.Dengan demikian semua anggota dapat 

memanfaatkan jasa koperasi, karena koperasi merupakan organisasi yang 

bermaksud untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat 

sekitarnya pada umumnya. 

4.3.Struktur Organisasi KUD Sanglar 

Setiap perusahaan dalam menjalankan aktivitas selalu mempunyai suatu 

tujuan, yang bersifat ekonomi maupun non  ekonomi (sosial). Tujuan dari suatu 

perusahaan hanya dapat dicapai apabila ada sauatu kerja sama yang baik dan 

terkoordinasi dari para anggotanya. Kerja sama yang baik dan terkoordinasi hanya 

dapat tercapai bila ada pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang 

jelas kepada setiap anggota perusahaan. Untuk itulah perlu ditentukan pembagian 
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tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas kepada setiap anggota 

perusahaan sesuai dengan keahlian dan kemampuan mereka masing - masing 

melalui struktur organisasi.  

Struktur organisasi merupakan salah satu alat bagi suatu perusahaan dalam 

mencapai tujuannya karena dengan adanya struktur organisasi yang baik dan 

teratur dalam suatu perusahaan maka akan dapat dilihat dengan jelas pembagian 

tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan aktivitas perusahaan 

dari masing-masing anggota.  

Struktur organisasi KUD Sanglarr disusun berdasarkan struktur Lini 

(garis), dimana pembagian tugas bersifat operasional dan setiap bagian harus 

bertanggung jawab pada atasannya dan harus terdapat kerjasama antara bagian 

yang satu dengan bagian yang lain.  

Keterangan Struktur Organisasi :  

1. Anggota menyelenggarakan rapat anggota antara lain untuk memilih 

pengurus dan badan  pemeriksa.  

2. Rapat anggota mendelegasikan kepada pengurus untuk menyelenggarakan 

organisasi dan usaha koperasi. 

3.  Rapat anggota mendelegasikan kepada badan pengawas untuk melakukan 

pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan organisasi dan usaha 

koperasi.  

4.  Pengurus membina pembinaan dari badan penasehat dan pembimbing.  

5. Pengurus menyerahkan dan mengangkat karyawan untuk melaksanakan 

kegiatan usaha koperasi.  
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Tabel 4.1 :Susunan Badan Pengawas dan Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) 
Sanglar Periode 2013-2018 

No Nama Jabatan Tempat/ 
Tanggal Lahir 

Alamat Status CP 

1 Yushelmi 
Yusuf 

Ketua Pulau Kijang/ 
16-Oktober-
1956 

Tembilahan Aktif 08535503137
9 

2 Hamisa Sekretari
s 

Sanglar/ 21-
Agustus-1990 

Sanglar Aktif 08127574789
8 

3 Syahril. AB Bendahar
a 

Sanglar Lama/ 
5-Februari-
1959 

Sanglar 
Lama 

Aktif 08127557038
4 

4 Alfian. T Ketua 
Pengawa
s 

Sanglar/ 28-
Juli-1964 

Sanglar Aktif 08537566372
3 

5 Syamsuarn
i 

Sekretari
s 
Pengawa
s 

Sanglar/ 15-
Januari-1961 

Sanglar Aktif 08228413725
2 

6 Mahyudin Anggota 
Pengawa
s 

Sanglar/ 3-
September-
1978 

Sanglar Aktif 08535664266
6 

7 Sudirman Anggota 
Pengawa
s 

Sanglar/22-
Oktober-1977 

Sanglar Aktif 08238537739
3 

Sumber: KUD Desa Sanglar 

4.3.1. Rapat Anggota  

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat ini 

diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Rapat anggota dihadiri 

oleh anggota pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar koperasi. Setiap 

anggota koperasi berhak untuk menghadiri rapat anggota dan setiap anggota 

mempunyai hak satu suara dalam rapat.Pada dasarnya rapat anggota dinyatakan 

syah apabila anggota yang hadir lebih dari anggota yang ada. Di dalam ketentuan 

UU koperasi No.25 Tahun 1992, rapat anggota menetapkan :  
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1. Anggaran dasar  

2.  Kabijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha 

koperasi.  

3.  Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan badan pemeriksa.  

4. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta 

pengesahan laporan keuangan koperasi.   

5. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.  

6. Pembagian SHU  

7.  Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.   

4.3.2. Pengurus  

Untuk dapat menjalankan kegiatan usaha koperasi maka sangat dibutuhkan 

pengurus yang benar-benar dapat mengolah dan bertanggungjawab pada 

organisasi koperasi. Sesuai dengan pasal 29 UU koperasi No. 25 tahun 1992, 

pengurus adalah memegang wewenang kuasa rapat anggota yang merupakan 

wujud dari asas demokrasi dalam koperasi. Adapun tugas dan kewajiban pengurus 

KUD Sanglar adalah:  

1. Memimpin organisasi dan usaha koperasi, melakukan perbuatan hukum 

untuk dan atas nama koperasi serta mewakili koperasi dihadapan dan 

diluar pengadilan.  

2. Menyelenggarakan rapat pengurus dan rapat anggota serta 

mempertanggungjawabkan kepada rapat anggota tahunan mengenai 

pelaksanaan tugas pengurus.  

3. Menyelenggarakan administrasi koperasi.  
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4. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta anggaran pendapatan dan 

biaya koperasi.  

5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris.  

6. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian 

anggota.   

4.3.3. Badan Pengawas 

Untuk menghindari dari hal-hal yang bersifat negatif maka dibentuk suatu 

badan pengawas untuk melaksanakan kontrol dengan audit secara periodik dengan 

frekuensi kegiatan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan sesuai dengan 

pasal 38 UU no.25 tahun 1992. Adapun tugas dan kewajiban badan pengawas 

adalah sebagai berikut :   

1. Mengawasi pelaksanaan tata kehidupan organisasi dan usaha serta 

pelaksanaan kebijaksanaan dan tindakan-tindakan pengurus.  

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

berhubungan dengan kegiatan organisasi dan usaha koperasi.  

3. Mengadakan pemeriksaan sewaktu-waktu mengenai :  

a. Bidang keuangan dengan membuat berita acara pemeriksaan kas.  

b. Persediaan barang-barang serta kekayaan koperasi.  

c. Laporan keuangan.  

4.   Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan. 

4.3.4. Karyawan  

Karyawan diangkat oleh pengurus untuk melaksanakan kegiatan usaha 

oleh karena itu karyawan bertanggungjawab kepada pengurus. 
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Sumber : KUD Sanglar, 2015 

Pada gambar di atas menjelaskan bahwa adanya seorang Manajer dalam 

suatu koperasi dimana manajer diangkat oleh pengurus dan mendapat pelimpahan 

wewenang dan kewajiban, dan bertanggung jawab kepada pengurus. Jadi 

sebaiknya KUD Sanglar Rapat Anggota Pengurus Ketua    : Yushelmi Yusuf , 

Seks   : Misa, Bend   : Syahril AB,  Badan Pengawas Ketua : Alfian T, Anggota 1: 

Mahyudin Aj, Anggota 2: Sudirman, Anggota 3: Syamsuarni ,Penggemukan Sapi, 

Saprodi, Waserda, Penampungan Kelapa, Pengadaan Pangan struktur 

organisasinya sesuai dengan UUD Koperasi No.25 Tahun 1992.   

Badan Pengawas 

Ketua   : Alfian T 

Anggota 1 :Mahyudin Aj 

Anggota 2 :Sudirman 

Anggota 3 :Syamsuarni 

 

 

Rapat Anggota 

Pengurus 

Ketua : Yushelmi Yusuf 

Seks : Misa 

Bend : Syahril, AB 

Karyawan 

Penggemukan 

Sapi 

Anggota 

Saprodi Waserda 
Penampungan 

Kelapa 

Pengadaan 

Pangan 
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4.4.5.  Bidang Usaha   

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, maka KUD Sanglar 

menyelenggarakan bidang usaha antara lain :  

1. Penggemukan Sapi   

Usaha ini diadakan sejak koperasi ini berdiri.Usaha pemeliharaan ternak 

dengan cara terus menerus selama periode tertentu yang bertujuan meningkatkan 

produksi daging dengan mutu yang lebih baik sebelum ternak dipotong.  Dimana 

dalam usaha ini, untuk membangun kesejahteraan dan membina rasa 

kebersamaan.  

2. Saprodi  

Usaha Sarana Produksi Pertanian 

3. Waserda  

Unit Usaha Warung Serba Ada, unit Waserda ditujukan sebagai unit usaha 

pelayanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

4. Penampungan Kelapa 

Usaha penampungan kelapa 

5. Pengadaan Pangan. 

 

 

 

 

 

 


