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BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdiri KUD Marga Bhakti

Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat didaerah

pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan Koperasi Unit Desa. Satu unit

desa terdiri dari beberapa desa dalam satu kecamatan yang merupakan satu

kesatuan potensi ekonomi. Untuk satu wilayah potensi ekonomi dianjurkan

membentuk satu koperasi unit desa. Dan apabila potensi ekonomi satu kecamatan

memungkinkannya, maka dapat dibentuk lebih dari satu KUD. Dengan demikian

ada kemungkinan satu KUD meliputi satu atau beberapa desa saja. Tetapi

diharapkan dapat meliputi semua desa satu kecamatan.

Koperasi Unit Desa (KUD) Marga Bhakti didirikan pada tanggal 7

November 1987. Kemudian Koperasi Unit Desa (KUD) Marga Bhakti didaftarkan

pada departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Propinsi Riau dengan

badan hukum No.143/BH/PAD/KDK/1.1/IV/2005. Koperasi Unit Desa Marga

Bhakti terletak di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten

Rokan Hilir Propinsi Riau. Dengan ketua Bapak Agus Sugiarto, Sekretaris Bapak

Yusrizal, dan Bendahara Bapak Tukimin.

KUD Marga Bhakti dibentuk pada tahun 1987 yang beranggotakan 301

KK petani. Awalnya merupakan areal PTPN V yang diminta pemerintah untuk

dialokasikan untuk membangun perkebunan kelapa sawit. Perencanaan

pelaksanaan pembangunan kelapa sawit dilakukan oleh PTPN V untuk dibagikan
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kepada masyarakat Desa Bagan Bhakti dengan jatah masing-masing per kepala

keluarga 2 Ha dan 0,5 Ha perumahan/KK.

Jadi, pada tahun 1987 Perusahaan Inti (PTPN V) menganjurkan kepada

petani Desa Bagan Bhakti untuk membentuk sebuah organisasi KUD Marga

Bhakti dengan tujuan membantu petani dan masyarakat dalam hal-hal sebagai

berikut :

1. Sebagai lembaga penyedia sarana produksi seperti pupuk, herbisida,

pestisida dan peralatan lain yang lebih murah

2. Sebagai penyedia transportasi angkutan hasil TBS dan membantu petani

dalam hal penjualan hasil TBS

3. Meningkatkan pendapatan petani sawit

4. Mengurangi pengangguran (dengan usaha berkebun sendiri)

Koperasi Unit Desa Marga Bhakti memiliki tujuan untuk memajukan

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut

membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan

masyarakat maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945.

Adapun usaha-usaha yang dijalankan oleh Koperasi Unit Desa Marga

Bhakti adalah menggiatkan anggotanya untuk menyimpan pada koperasi secara

tertib dan teratur, menyelenggarakan kegiatan usaha waserda yang menyediakan

barang-barang yang diperlukan untuk menunjang produksi pertanian, seperti

penyediaan pupuk, racun, dan alat-alat pertanian seperti cap, fiber, angkong,
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keranjang sawit, dan egrek. Dan Koperasi Unit Desa Marga Bhakti juga

menyelenggarakan usaha jasa penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dan jasa

angkutan Tandan Buah Segar (TBS).

Untuk kegiatan operasionalnya Koperasi Unit Desa Marga Bhakti

mempunyai modal yang diperoleh dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal

sendiri koperasi terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan

donasi. Sedangkan modal pinjaman koperasi didapat dari bank dan lembaga

keuangan lainnya yang sah.

B. Struktur Organisasi

Organisasi koperasi merupakan suatu cara atau sistem hubungan kerja

sama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan sama, guna mencapai

tujuan yang telah ditetapkan bersama. Pengelola koperasi harus melayani para

anggotanya dengan lebih baik, menyeimbangkan antara perkembangan institusi

atau organisasi dengan ekonomi anggotanya dan juga masyarakat dan melindungi

serta menjamin kelangsungan hak suara dan partisipasi anggotanya.

Keberadaan struktur organisasi suatu badan usaha yang sangat diperlukan

untuk menunjukkan garis wewenang dan garis tanggung jawab diantara masing-

masing fungsi yang terhimpun didalamnya, serta hubungan masing-masing fungsi

secara normalitas.
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Struktur organisasi berupa diagram yang dapat membantu memenuhi

kebutuhan pihak lain untuk mengetahui hubungan-hubungan garis wewenang, dan

tanggung jawab masing-masing fungsi badan usaha tersebut.

Struktur organisasi koperasi disusun berdasarkan UU No. 25 tahun 1992

tentang pokok-pokok perkoperasian menyatakan bahwa alat kelengkapan koperasi

terdiri atas : (1) Rapat anggota, merupakan badan pemegang kekuasaan tertinggi

dalam koperasi, (2) pengurus, merupakan badan yang menjalankan keputusan

rapat anggota, (3) badan pemeriksa pengawas, merupakan badan yang mengawasi

jalannya kegiatan koperasi.

Selanjutnya berdasarkan perkembangan usaha koperasi, pengurus dapat

memperkerjakan karyawan untuk menjalankan aktifitas usaha sehari-hari.

Koperasi Unit Desa Marga Bhakti telah membentuk dan mempunyai kelengkapan

struktur organisasi sesuai dengan UU No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian,

berikut ini struktur organisasi Koperasi Unit Desa Marga Bhakti dapat dilihat

pada gambar  II.1
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Gambar II.1

STRUKTUR ORGANIASI KUD MARGA BHAKTI

KEC.BAGAN SINEMBAH KAB. ROKAN HILIR

...................................................

...................................................

Keterangan : garis perintah

: Garis tanggung jawab

: ................... garis koordinasi
...................

Sumber : buku rapat anggota tahunan KUD Marga Bhakti tahun 2013

Rapat Anggota Tahunan (RAT)
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Ketua
A.E Manalu

Bendahara
Tukimin
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Agus Sugiarto

Sekretaris
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Ardi Wasyahadi

Manajer
Supriyanto

Anggota II
Herianto

Karyawan

Adm. Produksi
Suwarni

Lapangan
Tauhid  Wahid

Adm.keuangan
Kusmawati
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Melihat dari struktur organisasi KUD Marga Bhakti dapat diuraikan lebih

jelasnya tugas dan wewenang masing-masing fungsi adalah sebagai berikut:

1. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam

koperasi. Dalam rapat anggota, para anggota koperasi bebas untuk

berbicara, memberikan usul, pandangan dan tanggapan serta saran demi

kemajuan usaha koperasi. Menurut pasal 23 UU No.25/1992, rapat

anggota menetapkan :

a. Anggaran dasar

b. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha

koperasi.

c. Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan

pengawas.

d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja, serta

pengesahan laporan keuangan.

e. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus.

f. Pembagian SHU

g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

2. Pengurus

Pengurus koperasi terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara serta

anggota yang dipilih oleh rapat anggota sesuai dengan anggaran dasar

koperasi. Tugasnya:

a. Mengelola koperasi dan usahanya.
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b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana

anggaran pendapatan dan belanja koperasi.

c. Menyelenggarakan rapat anggota.

d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas.

e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.

f. Memelihara daftar buku anggota.

Adapun susunan kepengurusannya adalah sebagai berikut :

a) Ketua memiliki tugas antara lain :

1. Menyusun program kerja bersama pengurus lainnya

2. Membuat rancangan rencana anggaran pendapatan dan

belanja koperasi.

3. Menyelenggarakan rapat anggota

4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas.

b) Sekretaris memiliki tugas antara lain :

1. Mengelola simpan pinjam anggota

2. Menyalurkan dana bagi peminjam

3. Memelihara daftara buku anggota dan pengurus

4. Melakukan pengawasan terhadap unit usaha

c) Bendahara memiliki tugas antara lain :

1. Membuat laporan harian kas

2. Membuat penerimaan dan pengeluaran kas
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3. Menyelenggaraan pembukuan keuangan

3. Pengawas

Pengawas merupakan perangkat koperasi yang dipilih dari dan oleh

anggota dalam rapat anggota yang sesuai dengan pasal 38 UU No. 25

tahun 1992 dan pengawas ini bertanggung jawab kepada rapat anggota.

Tugasnya :

a. Melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi termasuk

organisasi usaha, dan pelaksanaan kebijakan pengurus.

b. Menyusun laporan tertulis tentang hasil pemeriksaannya yang akan

disampaikan kerapat anggota.

4. Manajer

Tugas manajer adalah :

1. Mengelola kegiatan jual beli di KUD

2. Membuat laporan kegiatan jual beli

C. Aktivitas Koperasi

Kegiatan usaha Koperasi Unit Desa Marga Bhakti adalah sebagai berkut :

1. Unit Usaha Simpan Pinjam

Dalam usaha unit simpan pinjam, koperasi memberikan bunga yang layak

dan prosedur yang memudahkan anggota. Koperasi Unit Desa Marga

Bhakti tidak hanya memberikan pinjaman kepada anggotanya saja, tetapi

juga kepada karyawan dan non anngota yang meminjam, maka anggota

koperasi yang dipercaya dapat menjadi jaminanya.

2. Jasa Penjualan TBS
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Dalam usaha penjualan TBS, Koperasi menyediakan jasa penjualan buah

sawit anggotanya ke PTPN V, dan koperasi mengambil keuntungan

sebesar Rp. 11,5 per kilogramnya dari jumlah produksi. Hal ini dilakukan

koperasi untuk menghindari anggotanya menjual buah sawit ke para

pengusaha diluar koperasi, dimana para pengusaha ini mengambil

keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan koperasi, hal ini sangat

merugikan anggota koperasi.

3. Jasa Angkutan TBS

Dalam unit usaha angkutan TBS, Koperasi bekerja sama dengan

pengusaha menyediakan jasa transportasi, untuk mengangkut buah sawit

dari kebun kelapa sawit atau tempat penimbangan buah sawit ke pabrik

minyak kelapa sawit. Dari jasa angkutan TBS ini koperasi memperoleh

keuntungan sebesar Rp. 20 per kilogramnya dan pengusaha memperoleh

keuntungan sebesar Rp. 50 per kilogramnya dari jumlah produksi.

4. Fee TBS

Koperasi Unit Desa Marga Bhakti mengambil fee TBS dari jumlah

produksi sebesar Rp.2. dimana hasil dari fee TBS ini diharapkan dapat

digunakan untuk membantu membiayai biaya operasional Koperasi Unit

Desa Marga Bhakti.

5. Unit SAPRODI (Sarana Penunjang Produksi)

Koperasi Unit Desa Marga Bhakti juga menyediakan berbagai macam

sarana penunjang produksi untuk memenuhi kebutuhan anggotanya.

Dengan partisipasi dari seluruh anggota koperasi untuk berbelanja sarana
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penunjang produksi di koperasi, maka hal yang diperoleh dari penjualan

sarana penunjang produksi ini dapat menambah modal koperasi.

6. Jasa PLN

Selain menyediakan sarana penunjang produksi, Koperasi Unit Desa

Marga Bhakti juga menyediakan jasa pembayaran PLN, hal ini dilakukan

koperasi untuk lebih memudahkan pembayaran tagihan rekening listrik

anggotanya, dan koperasi mengambil keuntungan sebesar Rp. 2.500,00 per

rekening.

7. Jasa lain-lain

Disamping koperasi menyediakan sarana penunjang produksi, koperasi

juga melayani permintaan anggota yang ingin membeli barang-barang

kebutuhan rumah tangganya, dimana perhitungan pembayaran dari

penjualan barang tersebut yaitu : Harga Pokok +  jasa 2 persen per bulan.


