BAB II

Uraian Tentang Koperasi

AY

2.1

A

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Koperasi PT. PLN (Persero) Cimahi ini berdiri pada tahun 1996 dimana sekarang

AB

bertempat di kantor PT PLN (Persero) UPDS Surabaya di Jl Embong Wungu no 4 Surabaya.
Koperasi PT. PLN ini diberi nama Koperasi UPADAYA. Koperasi PLN ini berada dibawah

R

bimbingan Dinas Perekonomian dan Koperasi Pemerintah Daerah Kota Surabaya dan Dewan
Koperasi Indonesia Kota Surabaya sehingga bias berkiprah dan sejajar dengan koperasi
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lainnya di Kota Surabaya. Usaha yang dilakukan koperasi ini mencakup dalam beberapa
bidang yaitu Bidang Organisasi, Bidang Administrasi Sekretariat, Bidang Keuangan, Bidang
Usaha Permodalan, dan lain-lain. Kondisi Koperasi Usaha kita sampai bisa berdiri seperti
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sekarang ini bukanlah hasil kerja keras pengurus saja, namun banyak pihak yang turut serta
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menunjang kelangsungan lancarnya usaha koperasi yaitu para anggota koperasi. Koperasi
“UPADAYA” ini beranggotakan karyawan tetap PT. PLN, pensiunan PT. PLN dan anggota
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luar biasa. Bidang usaha permodalan yang ada pada koperasi ini yaitu usaha simpan pinjam,
kewajiban anggota, dana kematian, usaha barang, usaha lainnya, permodalan, piutang, sisa
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hasil usaha, penghapusan dan penyusutan, cadangan, pencapaian usaha, bidang lain-lain.
Rencana kerja yang dibuat oleh pengurus koperasi ini telah dilaksanakan sesuai kemampuan,
dan rencana yang belum selesai akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Koperasi
“UPADAYA” mempunyai tujuan yang ingin dicapai kedepannya yaitu :

1. Meningkatkan kualitas koperasi sebagai sarana usaha bagi tercapainya ekonomi yang
mandiri.
2. Mempertahankan pengelolaan keuangan, mempertahankan kondisi perkoperasian
“UPADAYA”.
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3. Meningkatkan kesejahteraan anggota.
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Selain usaha-usaha diatas, Koperasi “Usaha Kita” ini pun melakukan pengembangan dengan
membuka Poliklinik Pengobatan Gigi dan Umum. Dimana dengan keberadaan usaha baru ini,

dengan cara berobat pada poliklinik Koperasi.

Lokasi
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2.2

AB

diharapkan seluruh anggota beserta keluarganya agar mengoptimalkan usaha baru tersebut
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Semua kegiatan administrasi dilakukan di kantor PT PLN (Persero) UPDS Surabaya
di Jl Embong Wungu no 4 Surabaya.

Struktur Organisasi
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2.3

Struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi,
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pendepartemenan organisasi kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan
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pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan
organisasi. Berikut ini merupakan struktur organisasi pada Koperasi Karyawan PT PLN
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(Persero) UPDS Surabaya.
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2.4

Deskripsi jabatan
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap organisasi dan tata kerja Koperasi
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Karyawan PT PLN (Persero) UPDS Surabaya, bahwa Koperasi PLN ini dipimpin oleh
seorang Ketua, dimana Ketua Koperasi ini dibawah pembina dan pengawas. Berikut uraian
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jabatan pada Koperasi Karyawan PT PLN (Persero) UPDS Surabaya adalah sebagai berikut :
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1. Pembina
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Tugas dan Wewenang Pembina adalah :
a. Membina jalannya usaha simpan pinjam yang dilakukan koperasi dengan ikut
berperan aktif dalam menjalankan usaha ini.

b. Membantu memberikan saran pendapat kepada pengurus dalam memenuhi
keinginan atau kebutuhan para anggota.

2. Pengawas
Tugas dan Wewenang Pengawas adalah :
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a. Mengawasi lalu lintas kegiatan yang dikerjakan pengurus koperasi.
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b. membantu dalam memberikan saran pendapat kepada pengurus inti koperasi.
3. Ketua
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Tugas dan Wewenang Ketua adalah; Bertanggung jawab penuh dalam segala yang
dikerjakan oleh anggota dimana pertanggungjawaban itu harus ditunjukan kepada
pengawas dan pembina koperasi.
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4. Sekretaris
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Tugas dan wewenang Sekretaris adalah; Mengatur lalu lintas kegiatan semua bidang,
surat masuk atau keluar, tamu, keluar masuk berkas tagihan, surat perjanjian dan
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pemeliharaan arsip koperasi.
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5. Bendahara Usaha

Tugas dan Wewenang Bendahara Usaha adalah; Mengatur semua keuangan yang
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dilakukan dalam kegiatan perkoperasian dimana bendahara usaha bertanggung jawab
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dalam pembukuan pada akhir tahun.
6. Bendahara Simpan Pinjam
Tugas dan Wewenang Bendahara Simpan Pinjam adalah; Mengatur keuangan dalam

pemberian pinjaman dan penyimpanan anggota koperasi. Dimana perhitungan pemberian
pinjaman ini dilakukan sesuai kemampuan anggota dan perhitungan pinjamannya melalui
potongan di seksi kepegawaian PT. PLN (Persero) UPDS Surabaya.

7. Pegawai dan Staf Koperasi
Tugas dan Wewenang Pegawai dan Staf Koperasi adalah; Berpartisipasi dalam
kegiatan koperasi diantaranya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, mendukung
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permodalan, menjadi pelanggan koperasi yang setia, dan berpartisipasi dalam

2.5
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pengawasan.

Visi dan Misi
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Visi : Terwujudnya koperasi simpan pinjam yang mandiri dan tangguh dengan
berlandaskan amanah dalam membangun ekonomi bersama dan berkeadilan di Indonesia
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Misi : memaksimalkan siklus keuangan yang masukke wilayah kita, sehingga dapat
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UPDS Surabaya.
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dipergunakan untuk menyokong usaha anggota khususnya karyawan PT. PLN (Persero)

