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BAB II

GAMBARAN UMUM KOPERASI PETANI WASIT MERBAU SAKTI

A. Sejarah Berdirinya Koperasi Petani Sawit Merbau Sakti (KPSMS)

Kecamatan Pangkalan Kuras.

Pada awalnya Koperasi Petani Sawit Merbau Sakti belum terdengar oleh

masyarakat Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras, seiring dengan waktu yang

berjalan ada beberapa permasalahan antara masyarakat sembilan desa Kecamatan

Pangkalan Kuras antara lain:

1. Desa Betung

2. Desa Kesuma

3. Desa Tanjung Beringin

4. Desa Talau

5. Desa Pangkalan Lesung

6. Desa Dusun Tua

7. Desa Air Hitam

8. Desa Lubuk Kembang Bunga

9. Kelurahan Sorek Satu.1

Kawasan masing-masing desa tersebut ada beberapa lahan kosong yang

ingin dijadikan kebun oleh PT. Musim Mas. Pada awalnya perusahaan PT. Musim

Mas membuka lahan sebanyak 500 Ha (pembukaan lahan) seiring berjalannya

waktu pembukaan lahan PT. Musim Mas semakin meluas terjadi beberapa

gesekan-gesekan antara perwakilan masyarakat sembilan desa dengan PT. Musim

1. Dokumen Koperasi Petani Sawit Merbau Sakti Kecamatan Pangkalan Kuras, Tahun
2011.
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Mas. Diantara gesekan-gesekan tersebut atau masalah-masalah seiring dengan

berjalannya waktu timbul kecemburuan sosial antara masyarakat sembilan desa

dengan tokoh masayarakat sembilan desa dikarenakan krisis kepercayaan.

Hari demi hari permasalahan semakin membesar yaitu banyak terjadinya

pertikaian dan perkelahian antara masyarakat dengan perusahaan PT. Musim Mas

tak ada komentar sedikitpun dari perwakilan masayarakat tersebut, hilangnya

bingkai yang sudah terjalin antara masyarakat dengan perwakilan/tokoh

masyarakat yang ada dimasing-masing desa. Menyikapi permasalahan tersebut

masyarakat mengambil langkah ingin memperjuangkan haknya kepada PT.

Musim Mas tentang pembayaran lahan (ganti rugi) yang tidak sampai kepada

pemiliknya, sehingga masyarakat melakukan pertemuan tanpa menghadiri tokoh

masyarakat atau perwakilan masyarakat.2

Tepatnya pada tanggal 14 Desember 1997 perundingan demi perundingan

antara perwakilan masyarakat yang baru dan difasilitasi oleh Unsur Pimpinan

Kecamatan (UPIKA) Kecamatan Pangkalan Kuras terus berlanjut sehingga hasil

pertemuan tersebut disampaikan kepada Bupati Kampar selanjutnya Bupati

mengadakan perundingan dengan pihak perusahaan tersebut. Untuk menindak

lanjuti permasalahan tersebut tepatnya pada tanggal 10 Oktober 1998 atas

persetujuan bersama masyarakat turun kelokasi PT. Musim Mas mematok lahan

PT. Musim Mas yang sudah ditanami kelapa sawit, karena aksi yang dilakukan

oleh masing-masing masyarakat sehingga perusahaan mendatangkan alat

2 . Syarifuddin, (Sekretaris KPSMS Kec. PKL. Kuras), Wawancara di Kantor KPSMS
Kec. PKL. Kuras, Senen 22 April 2013
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pengaman untuk keamanan perusahaan dari Kompi 132 Japura, namun demikian

masyarakat tetap melanjutkan aksinya.

Bersama dengan masyarakat tersebut tepatnya pada tanggal 12 Oktober

1998 turunlah perintah Bupati Kampar berupa surat yang ditujukan kepada camat

Pangkalan Kuras dan kepala desa setempat untuk dapat melakukan pendataan

ulang dengan menurunkan Tim 9 dan Tim 12 melakukan pendataan ulang dengan

cara:

1. Berdasarkan pancang-pancang lahan garapan masyarakat.

2. Pengakuan dari setiap warga masyarakat dan berita acara hasil rapat

musyawarah masyarakat tanggal 10 Oktober 1998.3

3. Kepres No. 55 Tahun 1993 Tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan

pembangunan untuk kepentingan umum.4

Dalam keputusan presiden ini yang dimaksud adalah:

1. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan

cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut.

2. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan

hubungan hukum antara pemengang hak atas tanah dengan tanah yang

dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah.

3. Kepentingan umum adalah kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

4. Panitia pengadaan tanah adalah panitia yang dibentuk untuk membantu

pengadaan tanah bagi pelaksana pembanguanan untuk kepentingan umum.

3 . Dokumen Koperasi Petani Sawit Merbau Sakti  Kecamatan Pangkalan Kuras, Tahun
2011.

4. Kepres No. 55 Tahun 1993 Tentang  Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan
untuk Kepentingan Umum.
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5. Musyawarah adalah proses atau kegiatan saling mendengar dengan sikap

saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan

antara pihak pemengang hak atas tanah dan pihak yang memerlukan tanah,

untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti

kerugian.

6. Hak atas tanah adalah hak atas sebidang tanah sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria.

7. Ganti kerugian adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan,

tanaman dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat

pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

Berdasarkan Surat Perintah dan Surat Keputusan tersebut maka pada

tanggal 26 Oktober 1998 sampai dengan 11 November 1998 turunlah tim untuk

mengukur lahan masyarakat, hasil pengukuran ulang tersebut dikirim ke

Bangkinang untuk diproses lebih lanjut.5 Mengingat lamanya perundingan maka

perwakilan masyarakat mengadakan pertemuan dengan pimpinan perusahaan PT.

Musim Mas membicarakan tentang kelanjutan permasalahan tersebut. Ada dua

pilihan yang ditawarkan oleh perusahaan kepada perwakilan masyarakat yang

baru, yaitu perusahaan PT. Musim Mas siap menggati kerugian lahan masyarakat

tersebut secara penuh atau perusahaan PT. Musim Mas menawarkan kerjasama

dalam bidang perkebunan dengan sistem kemitraan. dengan persetujuan bersama

5 .Amir Syarifuddin, (Ketua KPSMS Kec. Pkl. Kuras), Wawancara di kantor KPSMS
Kec. Pkl. Kuras, Rabu 24 April 2013
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antara masyarakat dan perwakilan masyarakat yang baru akhirnya memilih

kerjasama dengan perusahaan dalam bidang perkebunan dengan sistem kemitraan.

Pada waktu itu nama Koperasi Petani Merbau Sakti belum terdengar

dikalangan masyarakat Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras. Seiring

berjalannya waktu sekitar tahun 2000 terdengar di desa Pangkalan Lesung bahwa

masyarakat mendirikan sebuah Koperasi yang diberi nama Koperasi Asmatapa

yang berlokasi di desa Pangkalan Lesung. Pada tahun 2001 pihak perusahaan

menawarkan kepada masyarakat yang bergabung ditiga desa supaya menjadi

anggota Koperasi Asmatapa tersebut, tepatnya sekitar tanggal 12 Januari 2001

perwakilan masyarakat tersebut tidak setuju dan ingin berdiri sendiri tanpa mau

dikaitkan dengan Badan Hukum Koperasi yang lain, dalam tahun itu juga

perwakilan masyarakat mendesak pihak perusahaan supaya mendukung

masyarakat mendirikan kopersi sendiri. Berdasarkan permintaan tersebut, maka

masyarakat membuat pertemuan di kantor PT. Musim Mas untuk membentuk

koperasi, Alhamdulillah pada tahun itu juga terbentuk koperasi yang diberi nama

Koperasi Petani Sawit Merbau Sakti (KPSMS). Badan Hukum Koperasi Petani

Sawit Merbau Sakti dikeluarkan sesuai dengan Akta Notaris

No.24/BH/KPK/1/VI/2001 tanggal 18 Juni 2001.6

6. Dokumen Koperasi Petani sawit Merbau Sakti Kecamatan Pangkalan Kuras, Tahun
2012.
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B. Visi dan Misi Koperasi Petani Sawit Merbau Sakti Kecamatan

Pangkalan Kuras

1. Visi

Menciptakan anggota koperasi yang sejahtera dan bermarwah dan

menciptakan lingkungan yang lestar.

2. Misi

Untuk mencapai semua itu pengurus selalu mengadakan pelatihan dan

memberikan motivasi serta selalu memonitor seluruh kegiatan anggota.7

C. Struktur Organisasi dan Usaha-Usaha Koperasi Petani Sawit Merbau

Sakti Kecamatan Pangkalan Kuras

Struktur organisasi koperasi suatu kerangka usaha dalam melaksanakan atau

menjalankan pekerjaan yang akan dilakukan. Organisasi di anggap sebagai wadah

untuk mencapai suatu tujuan tertentu mengetahui kedudukan dan wewenang,

tugas serta tanggung jawab.

7. Dokumen Koperasi Petani sawit Merbau Sakti Kecamatan Pangkalan Kuras, Tahun
2012.
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Struktur Koperasi Petani Sawit Merbau Sakti Kecamatan Pangkalan Kuras

Sumber: Koperasi Petani Sawit Merbau Sakti.

RAT

Badan Pengawas

H.M. Daud.M
Baharuddin, S.Pd
Ali Amran

Ketua

Amir Syarifuddin

Sekretaris

Syarifuddin, S.Pd

Wakil Sekretaris

Arifin Efendi

Bendahara

M. Bakri

Wakil Ketua

A. Gafur

Manager

A. Gafur

Unit Usaha Simpan Pinjam Unit Usaha TBS

Kelompok Tani
Bina Bersama

Kelompok Tani
Sialang Kembar

Kelompok Tani
Tunas Harapan

Kelompok Tani
Suka Maju I

Kelompok Tani
Kurnia Baru

Unit Usaha Waserda Unit usaha Transportasi

Kelompok Tani
Suka Damai

Kelompok Tani

Kelompok Tani
Suka Maju II
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Melihat struktur organisasi Koperasi Petani Sawit Merbau Sakti

Kecamatan Pangkalan Kuras dapat di uraikan lebih jelasnya tugas dan wewenang

masing-masing fungsi yaitu:

1. Rapat Anggota

Rapat anggota tahunan merupakan fungsi pemegang kekuasaan tertinggi

dalam tata kehidupan koperasi, yang mempunyai fungsi:

a. Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi

b. Menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha

koperasi

c. Memilih, mengangkat dan memberhentikan badan pemeriksa dan pengurus

d. Menetapkan dan mengesahkan rencana kerja dan rencana belanja koperasi

serta kebijakan pengurus dalam bidang organisasi dan usaha koperasi

e. Pembagian sisa hasil usaha (SHU)

f. Penggabungan, peleburan, dan pembubaran koperasi8

2. Ketua

Di dalam pengelompokan terdapat ketua yang mana tugasnya:9

a. Memimpin dan mengawasi serta mengkoordinir pelaksana tugas anggota,

pengurus, dan karyawan

b. Memimpin rapat pengurus dan rapat anggota dan memberikan laporan

pertanggung jawaban rapat anggota

8. Dokumen Koperasi Petani sawit Merbau Sakti Kecamatan Pangkalan Kuras, Tahun
2012.

9 Amir Syarifuddin, (Ketua KPSMS Kec. Pkl. Kuras), Wawancara di kantor KPSMS Kec.
Pkl. Kuras, Rabu 24 April 2013
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c. Memberikan keputusan terakhir dalam kepengurusan koperasi dengan

memperhatikan usul atau sasaran dari pemegang fungsi seperti di

bawahnya yaitu sekretaris dan bendahara

d. Mengesahkan semua surat-surat, meliputi kegiatan organisasi kedalam dan

keluar yang dilakukan bersama-sama

3. Sekretaris

Tugas sekretaris yaitu:

a. Menyelenggarakan dan memelihara pembukuan organisasi

b. Menyelenggarakan surat masuk maupun keluar di bidang organisasi

c. Mengadakan hubungan kerja dengan bendahara dalam hal yang saling

terkait.10

4. Bendahara

Tugas bendahara yaitu:

a. Menerima dan mengeluarkan uang, terutama dari para anggota

b. Membuat buku besar seperti kas, buku bank, buku piutang dan buku besar

lainnya

c. Membuat neraca lajur, perhitungan SHU, perbandingan serta perincian

pembagian SHU menurut perbandingan simpanan anggota

d. Mencari permodalan baik diluar maupun dari dalam serta mengatur dan

mengawasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran.11

10 .Syarifuddin, (Sekretaris KPSMS Kec. PKL. Kuras), Wawancara di Kantor KPSMS
Kec. PKL. Kuras, Senen 22 April 2013
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5. Program Kerja

Adapun program kerja Koperasi Petani Sawit Merbau Sakti Kecamatan

Pangkalan Kuras adalah sebagai berikut:

a. Unit Simpan Pinjam atau kredit berfungsi untuk menyediakan modal bagi

anggota yang membutuhkan dana untuk usaha

b. Waserda adalah Unit Usaha Penjualan dan pemasaran barang kebutuhan

pokok bagi para anggotanya

c. Pengelolaan Transport yaitu unit usaha yang mengelola transportasi bagi

usaha anggota dan koperasi dalam mengangkut hasil usaha anggota

d. Pengelolaan Tandan Buah Segar (TBS) yang mana kegiatan ini dilakukan

dalam 10 hari sekali.12

12 . Dokumen Koperasi Petani sawit Merbau Sakti Kecamatan Pangkalan Kuras, Tahun
2012.


