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BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.I Sejarah Berdiri dan Perkembangan Perusahaan

Koperasi Unit Desa Kampar berkedudukan di Kecamatan Kampar Timur,

yang mana dahulunya Kecamatan Kampar merupakan Kecamatan Induk dan

kemudian dimekarkan menjadi beberapa Kecamatan dan salah satunya adalah

Kecamatan Kampar Timur.

Koperasi Unit Desa Kampar adalah koperasi yang berbadan hukum yang akte

pendiriannya telah mendapat pengesahan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala

Kantor Wilayah Dirjen Koperasi Propinsi Riau Nomor 752/BH/XIII tanggal 14

Febuari 1979, kemudian telah dirubah dengan akte perubahan Anggaran Dasar

Koperasi yaitu dengan Nomor 752 a/BH/  XIII tertanggal 04  Januari 1982, dan

dirubah lagi pada tanggal 4 Januari 1999 yang disahkan oleh Mentri Koperasi

Pengusaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia dengan Nomor

227/PAD/BH/KDK/I/XI/1999, dengan alamat Desa Kampar Kecamatan Kampar

Timur, Kabupaten Kampar.

Perobahan Anggaran Dasar ini seperti yang telah diatur didalam Pasal 12

Undang – Undang  Tentang Koperasi yang menyatakan :

(1) Terdapat perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan,

pembagian, dan perubahan bidang usaha Koperasi dimintakan

pengesahan akepada pemerintah. 34
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Didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Unit Desa

Kampar diatur tentang keanggotaannya yang mana keanggotaan Koperasi Unit

Desa Kampar ini mempunyai beberapa anggota yaitu :

1. Anggota Biasa

Anggota biasa adalah penduduk (petani, pedangan, pengawai negeri)

yang tinggal dalam wilayah desa kampar lama (Desa Kampar, Desa Sawah

Baru, Desa Sei. Taraf, dan Desa Tanjung Bunga)

2. Anggota Luar Biasa

Yang menjadi anngota 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.

Anggota Koperasi Unit Desa Kampar yang berjumlah 1137 orang yang

terdiri dari anggota luar biasa,  yang menjadi anggota biasa, penduduk (Petani,

Peternak, Pedangang,  Petani, Peternak, Pedagang, Pengawai Negeri) yang tinggal

dalam wilayah Desa Kampar lama (Desa Kampar, Desa Sawah Baru, Desa Sei.

Taraf, dan Desa Tanjung Bunga) sedangkan anggota luar biasa adalah pejabat

pemerintah, penduduk yang bertempat tinggal diluar Desa Kampar.
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Pegurusan Koperasi 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 pengelolahan bidang usaha pengurus mengangkat

manejer dan karyawan sesuai dengan kebutuhan yang bertanggung jawab kepada

pengurus. Unit usaha yang dikelolah oleh koperasi Unit Desa Kampar meliputi

usaha Waserda, unit usaha transportasi, unit usaha simpan pinjam, unit usaha

pupuk, dan unit usaha listrik yang mana tiap–tiap unit dipinpin oleh seorang

manager.

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 aktifitas yang ada dalam organisasi. Dengan adanya struktur organisasi, maka

memudahkan karyawan menjalankan pekerjaannya masing-masing dan kepada

siapa mereka harus bertanggung jawab.

Dalam menetapkan struktur  organisasi suatu perusahaan disesuaikan

dengan kondisi atau tipe dari garis wewenang yang tetapkan. Untuk mencapai

tujuan secara efektif dalam semua aktivitas 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, 2014
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Dalam rapat anggota tahunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2010

telah dilaksanakan pemilihan pengurus, pengawasan, (badan pemeriksa) dan

karyawan KUD Kampar Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar pada

pariode 2010-2014 dengan susunan sebagai berikut :

1. Badan Pembimbing Penasehat (BPP)

Kepala Desa Kampar

2. Pengurus

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

Sekretaris : H. Hasan.S.Pd

Bedahara : Ridwan.A.Md

3. Badan Pengawas

Ketua : Ir.H.Lukman Hamid

Anggota : Drs.H.Bustami Adman

Anggota : Saripuddin.S.Pd

4. Manager Pupuk : Dahlan.SH

5. Manager Listrik

6. Manager Plasma : - H.Nur Hasma

- Hj. Lasmi

7. Manager Angkutan : Hasan AM

8. Manager USP

9. Manager Waserda : Rapida Helni

10. Manager Bayar : Rosida Yanti

11. Accouting : Inna Hayati, SE
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12. Karyawan : Lisdawati

13. Karyawan : Ahmad Taher

14. Kasir Listrik

Dari susunan organisasi diatasmenunjukkan sejumlah tugas, fungsi dan

tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi.

Adapun wewenang, tujuan dan tanggung jawabnya adalah sebagai

berikut :

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam

struktur organisasi tertinggi. Rapat anggota biasanya diadakan satu

kali dalam satu tahun. Tugas dan wewenang anggota adalah :

1. Mempertimbangkan, menolak atau mengesahkan laporan

pertanggung jawaban pengurus dan badan 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.

3. Menetapkan kebijaksanaan koperasi.

4. Menetapakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

koperasi.

5. Menetapkan pembagian sisa hasil usaha.
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2. Badan Pembimbing Nasehat.

Badan pembimbing dan penasehat bertugas untuk membimbing

dan menasehati sekaligus membantu mencari jalan keluar atas

masalah yang mungkin terjadi didalam ataupun diluar yang

bersangkutan mengenai KUD Kampar.

3. Pengurus

Pengurus koperasi minimal terdiri dari ketua, sekretaris dan

bendahara. Fungsi pengurus adalah memimpin organisasi dan usaha

koperasi serta bertindak untuk dan 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 :

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 :

4. Menyusun, menghimpun, mengarsipkan dan menerima surat

masuk yang telah didisposisi dan surat lainnya.

5. Mengatur, mengawasi dan memelihara inventaris kantor.

c. Bendahara, memiliki tugas antara lain:
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1. Membuat neraca lajur, neraca perbandingan, perhitungan hasil

usaha menurut perbandinggan simpanan anggota.

2. Menandatangani surat-surat berharga yang menyangkut

keuangan bersama-sama ketua.

4. 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.

5. Manager

Manager bertugas untuk kepentingan permodalan koperasi, dan

simpanan wajib merupakan rekening yang harus dibayar anggota

setiap bulan, besarnya telah ditetapkan dalam Rapat Anggota

Tahunan.

6. Bidang Usaha

Koperasi unit desa memiliki beberapa usaha yang dipertanggung

jawabkan oleh masing-masing kepala bidang pada koperasi.

Adapun usaha-usaha yang ada di KUD kampar adalah:

a. Usaha Penjualan Rekening Listrik.

b. Usaha Penjualan Pupuk.

c. Usaha Pinjam Simpan.

d. Usaha Transportasi.

e. Usaha Waserda


