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PEMBEP,DAYAA KOPE.PA-SI SEBAGAI \NkrIAPJA EKONOMI 
PADA DESA K4SAlWG B A U T  - SELATAN 
KABUPATEN PADANG PARIAMAN 

Hasdi Aimon d m  Syamwil 

Pennasalahan yang dihadapi oleh KSU (Kopemsi Serba Usaha) Tunas Muda Desa 
Kasang Barat Selatan Kecamatan Bdmg Anai Dati II Kabupaten Padmg Pariaman addah 
(a) KSU belurn menjadi wahana ekonomi pada Desa Kmang Barat Selatan, (b) KSU Tunas 
Muda belurn berperan dan be-si sebagai wahana ekonomi dengan prasyarat yang 
diblituhkan masyarakat desa, dan (c) KSU Tunas Mtida menrpakan satu-sahmya koperasi 
pada Desa Kasmg Barat Selatrm, a h n  tetapi be l~m behadan huhm. 

Program ini bertujuan agar KSU Tunas Muda berperan dan berfimgsi sebagai 
wahana ekonomi, rnempunyai prasvwat-prmymt imtuk tujuan itu, serh agar tenljud 
menjarfi koperasi yang berbadan hukrm. Khalayak sasaran kegiatan ini adalah (a) Anggota, 
Pen~irus, dan Badan Pemeriksa Kopernsi, (b) Kepala Desa dm Perangkalnya serta 
LKMD, (c) Kelompok Tani Pinang Jaya, (d) Kelornpok Tani Tanj~mg Indah, (e) Kelompok 
Tani Sungai Pinang, (f) Pemuka Masyarakat, Alim Ulma dan Cadiek Pandai Desa Kasang 
B m t  Selatm. 

Realisasi pemecahan masalah yang di,pnakan untrrk menjadikan KSU Tunas Mtida 
menj adi wahana ekonomi senrai denpan pmsyarat-prasyarat kebutuhan masyarakat melalui 
KSIJ Tunas Muda yang berbadan bt~krun Hasil dan pembahasan menunj~~kkan bahwa; 
masyardcat Desa Kasang Barat Selatan dengan semangat tinggi akan menjadikan KSU 
Tunas Muda menjadi R U ~ ~ I  koperasi sebagaj wahma ekonomi, serta dalam operasional 
berperan dm b e h g s i  sesuai dengan prasyarat yang dibutuhkan masyarakat desa melalui 
KSU Tunas Muda yang berbadan hukum. 
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U T A  PRNGANTAR 

Staf Pengajw perguman tingsj secara ilmiah dituntut untnk rnelaksanakan Tri 

Dharrna Perguum T i n e ,  yaitu pendidikan dan pen&aran, penelitian, dan pengabdim 

keparla masyarakat Pengabdian keparla masyarakat merupakan bentlik kepemdian dan 

internhi Slaf Pengajar dmgan lingkungan rnaqprakat yang didukung oleh unqur-unsur 

terkait Sehubungan & n p  itu misi pengabdim kepada m a s y d a t  oleh St& Penpjar 

merupakan implikasi dari pmgamalan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka 

rneningkdcan kualitas hiclup dan kesej&.eraan masyarakat 

Pengabdian kepwh masy;lmkat yang clilaksanakm pa& desa Kasar~g Dmd 

Sel- Kec. Batang Anai Kdrxpaten Padang Pariaman den- topik Temberdayaan 

K o p m i  sebagai W&ana Ekonomi". Topik ini relevan dengan situmi dm kondisi desa 

tersebl* dimana mereka telah mendirikan Koperasi Serba Usaha (KSLq Tunas Muda 

dengan Unit Usdm Simpan Piniarn dan belum berbadm hukurn. 

Tim Pelaksana Pengabdim kepada hhyankat ini terdiri dari :(I). Drs. Hafidi 

Aimon. M.Si (Ketua), (2). Dm. Syamwill, M.Pd (anggota). Bentuk k e g i a h  arhlah 

Pendidikan clan Pelatihan d e n p  mempmsentmikan rnakalah yang berjudul : Tata Cara 

Pengelolmn Administrasi Orpisaqi  Koperasi dm Tata C a n  Pmosesan Badan Hukurn 

Kopemi . 
Ke,qk&in ini dihampkan &pat membantu rnasyarakat &lam men,;elola. dan 

tnenlproses KSU Tunas Muda untuk meniadi kopmqi ymg berbadan hukutn. Selain itu 

agar KSU Tunas Muda berpwm d m  berfungsi sebagai w-zdmna ekonotni dalam 

memperbaiki dm rneningkatkan kualitas hictup dm pen.ghic111pm masyardcat clesa Rasang 

Barat Se1lAta.n. 

Terlaksananya kegiatan pengabclian kepah. rnasymkat oleh tirn pelaksana rnalai 

dari pettyusunan proposal sampai selessrinya laporan ini berkat dukungan bel-bagai pihak. 

Untuk itu seyogyanya karni ucqkan terima kaqih kepada LPM Universitaq Negeri 

Padang, PMD Tingkat I Sumatera B;ir;lt, Kepala Desa dm St.& serta rnasyarakat rlesa 



Kasang Barat Selatan yang telah herpattisipasi dalam mensukseskm penyelenggamm 

kegiatan ini. 

Akhi~llyn imilah kita betmohon kepada Allah SWI', semoga seluruh jerih payak 

Tim Pelakqana dan bantuan semua pihak nlendqat ridho dari Tulm Yang Maha Kuasa 

serta diterima sebagai amal shaleh disis~Nya Amia 

P a b &  h ~ ~ t  2000 

Tim Pelaksslna 

Ketua, 

Drs. Hasdi Airtlon M Si 

NIP : 130 790 267 

CIW. WEGERI PADANG 
iv 
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PEMBERDAYAAN KOPERASI SEBAGAI WAHANA EKONOMI 

PADA DESA KASANCJ B m T  SELATAN 

KODYA PADANG - SUMBAR 

I. PENDARULUAN 

k ANALISIS SITUASI 

Desa Kasang Barat Selatan Kecamatm Bbatang Anai Kabupaten Padang 

Pariaman terletak pada perbatasm damah antara Kotarndya Padang dengan Daerah 

Tk. II. Kabupaten P d m g  Pariaman. Pekerjaan masyarakatnya rnayorita~ adalah 

sebagai petani dengan hasil pertmian yang paling besar dari desa ini adalah ketela 

pohon (ubi kayu). Ubi kayu ini merupakm bahm baku untuk keripik ubi bagi daerah- 

daerah pengolah ubi kayu menjadi kenpik ubi. Daerah-daerah pengolah ubi kayu 

menjadi keripik ubi ini datang ke Desa Kasang Barat Selatan untuk mendapat bahm 

baku ubi kayu. 

Masyankat desa ini dalarn melakukan penjualan ubi kqw kepada pembeli 

berdasarkan pengamatan penulifi sangat tergantung kepada pembeli (bayer is the 

king). Sehingga hmga jual ubi kayu temebut ditentukm oleh pembeli. Hal ini 

disebabkan oleh berbagai falctor diantaranya; (a) Kebutuhan uang tunai yang selalu 

mendesak bagi petani untuk memenuhi kebtltuhan pokoknya, (b) Te jerat sistem ijon 

yang telah tersistem selarna ini (petani menjual ubi kayu yang masih berada di ladmg 

yang secara kuantitas tid& jelas) dan kondisi ini selalu merugikm petmi, (c) Tidak 

adanya wahana ekonomi di desa tersebut yang secara representatif akan 

memperjuangkan ekonomi masyarakat. 

Apabila dilihat Kopemi Unit Desa (KUD) yang terdekat dengm Desa 

Kasang Barat Selatan ini adalah KUD Gendrus 43 yang jaraknya lebih hx-ang 6 lan 

dari kantor desa, kemudian KUD Sungai Buluh yang jaraknya lebih kurang 5 km dari 

kantor desa Walaupun kedua K I D  itu berada dalam satu Kecarnatan dengan Desa 

Kasang Barat Selatan, namun demikian pelayanan yang dapat diperoleh sebatas pada 

Kredit Usaha Tani (KUT) ymg jumlahnya masih relatif sedikit. 



Sehubungan d e n p  itu masyarafrat Desa Kasang Bmaf Selatan berinisiatif 

mendirikan koperasi denL- nama "Koperasi Tunas Muda" d e n p  unit usaha yang 

ada baru satu yaitu unit usaha Simpan Pinjam. Koperasi ini dimotori oleh salah satu 

kelompok tani yang ada di desa tersebut yaitu Kelompok Tani "Sunal Pinang". 

Adapun kelompok yang telah terorganisir secara baik ada 3 kelompok tani ynitu; 

(1) Kelompok Tani Pinang Jaya yang anggotanya berjumlah 17 orang 

(2) Kelompok Tani Tanjung Indah yang anmotanya berjumlah 21 orang 

(3) Kelompok Tani  sun^ Pinang yang - anpgotanya .. - berjumlah 14 orang. 

Koperasi Tunas Muda d e n p  unit usaha simpan pinjam didirikan tahun 1999 

dan belum berbadan hukum. Kepengurusan koperasi ini seluruhnya berasal dari 

kelompok tani Sungai Pinang, sehingga kelornpok tani yang lain b e l m  berpartisipasi 

dalarn koperasi. Sementara Pimpinan rnqrarakat, Pemuka agarna, Pimpinan Desa, 

serta kelopmpok tani Pinang jaya dan Tanjung Indah ini berkeinginan Koperasi 

Tunas Muda menjadi koperasi Desa yang tidak hanya untuk kelompok tani Sunai 

Pinanjj. 

Sehubungan dengan itu Koperasi Tunas Muda di Desa Kwang Barat Selatan 

ini perlu diberdayakan Iagi d e n p  menjadikannya menjadi matu wahana ekonorni 

bagi maqarakat desa tersebut. Untuk itu perlu diupayakan menjadi; koperasi yans 

berbadan hukum dengan melengkqai segala bentuk persyaratan d m  penataan 

administrasi dan keuangan, seda menarnbah unit usaha baru (tidak hanya unit usaha 

sinlpan pinjam). 

B. Perrunnsan Masalah 

Berdasarkan kepada analisis situasi di atas, maka pertnasalahan dapat 

dinnnuskan sebagai berikut: 

1 Apakah kopenmi telah menjadi wahana ekonomi padst Desa Kasang Barat Selatan. 

2. Apakah prasyarat koperasi sebagai wahana ekonomi telah dipersiapkan sesuai 

dengan prasyarat yang dibuhlhkan. 

3. Sejauhmanakah koperasi Tunas Muda telah dipersiapkan untuk menjadi koperasi 

yang berbadan hukum. 



11. TUJUAN DAN MANFMT 

A. Tujuan 

Kegiatan ini merupakan kegidan pengabian kepada rnqrarakat dalarn 

bentuk pendidikan dan pelatihm dengan tujuan untuk rnengetahui: 

1. Peranan dan m s i  koperasi Tunas Muda sebagai wahana ekonomi Desa 

Kasang Barat Selahn. 

2. Pfasqrarat-prsyarat yang telah dirniliki koperasi Tunas Muda Desa Kasang 

Barat Selatan sebagai wahana ekonomi telah dipersiapkm sesuai dengan 

prasyarat y an8 dibutuhkan bagi suatu koperasi. 

3. KelengJcapan bahan dan sampai dimana proses pengajuan koperasi Tunas Muda 

untuk menjadi koperasi yang berbadan hukum 

B. Manfaat 

Kegiatan pengabdim kepnda maqarakat ini, setelah kegi- berlmgsung dan 

tercapainyatujuan yang diharapkan akan memberikan manfiat sebqai berikut : 

1. Terbentuknya surttu wahana ekonomi masyarakat Desa Kasmg Barat Selatan 

dengan narna KSU Tunas Muda 

2. Berperannya dan berfimgsinya KSU h a s  Muda sebagai wahana ekonomi. 

3. Diprosemya KSU Tunas Muda menjdi suatu Koperasi yang herbadan hukum. 

IU. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH 

Sehubunp dengan penrmusm masalah, tujuan dan manfaat yang akan dicapai 

dari psda kegiatan ini, maka kerangkrr pemcahan tnasalah yang di,pmakan sebagai 

berikut: 

1. Memberikan pendidikan dm1 pelatihan kepada Kelompok Tani Pinang Jaya, 

Kelornpok Tani Taniung Indah, Kelompok Tani Sunpi Pinang tentang tata cara 

mernproses suatu koperasi untuk dapat rnenjadi koperasi yang berbadan hukum. 

2. Memberikan pendidikan dm pelatihm kepada Kelompok Tani Pinan3 Jaya, 

Kelompok Tmi Tanjung Indah, dm Kelompok Tmi Sunpi Pinang tentang tata cara 

pengelolalaan organisasi, administrasi dan keuangan koperasi. 



3. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Kelompok Tani Pinang Jaya, 

Kelompok Tani Tanjung Jndah, dan Kelompok Tani Sun,@ Pinang tentang peranan 

dan h g s i  koperasi sebagai watlana ekonomi masyarakat Desa Kasang Barat 

Selatan. 

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN 

A. Realisasi Pemecahan Masalah 

Realisasi pemecahan nlavalah yang dikemukan pada pemusan  masalah dii 

atas, d e n p  menempuh lmgkh-langkah sebagai berikut: 

1. Untuk menjadikan KSU h a s  Muda menjadi wahana ekonomi masyarakat Desa 

Kasang Barat Selatan adalah d e n p  mengupayakan KSU Tunas Muda 

menarnbah unit usaha dari uatu unit usaha Simpan Pinjam saja menjadi beberapa 

unit usaha diantaranya; (a) Unit usaha Saprotan, (b) Unit Usaha KUT, dan (c) 

Unit Usaha Waserda, (d) Unit usaha lainnya yang sesuai d e n p  kebutuhan 

masyarakat Desa dalam rq&a menunjq  perbaikan ekonomi masyarat Desa 

2 Untuk dapat berperan dan berfhgsinya KSU Tunas Muda menjadi wahana 

ekonomi dilakukan perbaikan-perbaikan sistem pengelolaan adrninisirasi 

koperasi yang sesuai d e q m  peratwan dm undrmg-undmg yang berlaku. 

3. Realisasi meujudkan KSU Tunas untuk dapat menjadi suatu koperasi yang 

berbadan hukurn. Setelah diaiukan prosee badan hukum KSU Tunas Muda, 

~tetelah dievaluasi oleh Tim ahli Departemen Koperasi dan PKM Dati 11 

Kabupaten Pariaman untuk diteruskan ke Kantor Wilayah Koperasi dan PKM 

Dati I Propinsi Sumatera Barat. Jika ada pennasalahan dengan proses badan 

hukum tersebut agar dibentuk tim kecil untuk menindak lanjuti, d m  menanyakan 

permasalahan yang dihdi  atau aebab ditunda atm ditolak proses badan 

hukumny a 

B. Khalayak S a s a m  

Kegintan ini merupakm kegiatan pengabian kepada masyarakat dalarn 

bentuk pendidikan dan pelatihm dengan khalayak sasaran adalah sebagai berikut: 



1. Anggota, Pengums, dan Badan Pemeriksa Koperasi Tunas Muda Desa Kasang 

Barat Selatm 

2. K q a l a  Desa d m  Pemq&atnya serta LKMD Desa Kasang Barat Selatat~. 

3. Kelompok Tani Pinang Jaya Desa Kasang Barat Selatan. 

4. Kelompok Tani Tanjung Indah Desa Kasang Barat Selatan. 

5. Kelompok Tani Sungai Pinmg Desa Kasang Barat Selatan. 

6. Pemuka M q a r a k a t ,  AIim Ulan~a dan Cadiek Pandai Desa K a s q  Barat 

Selatan. 

C. Metode yang Diganakan 

Kegiatan pengabdian kepada masyarwkat dalarn bentuk pendidikan dan 

pelatihan ini menerapkan metode kegiatan dengan pendekatan pelatihan dengan pola 

terstruktur, baik tujuan, sasaran, organisasi, materi dan metode telah ditentukan 

secara ekrsglisit. Dalam ha1 ini tentunya terganhg pula pada berbagai f&or, yang 

antara lain adalah motivasi p g  hanls datmg dari dalm, maksudnya dari 

masyarakat desa, pemuka ma,syarakat, alim ulama dan cadiek pandai d e ~ a  itu 

sendiri, s e h i n ~ a  d q a t  menjadi "se!'f--discavnp" yang didorong oleh adanya 

inisiatif Dengan demikian pendekatan ini akan benlbah menjdi mahi pendek- 

yang berkesinarnbqan yang disebut dengan pendekatan "Sdf-h efp" menolong diri 

~endiri dan bemwadaya. (Hasibuan, 1995). 

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada waktu kegiatan pengabdian mqrarakat berlanpuug dengan topik 

"Pemberdayaan Koperasi Sebagai Wahana Ekonomi Pada Desa Kasang Barat Selatd3 

dihadiri oleh Kepala Desa dan perangkat Desa, Ketua LKMI), serta penvakilan dari 

ketiga kelompok tani yaitu Kelompok Tani Pinang Jaya, Kelompok Tani Tanjung Indah, 

dan Kelompok Tani Sungai Pinang yang seluruhnya berjurnlah sebanyak 19 orang 

(Daftar Hadir Terlmpir). 

Pendidikan dan pelatihm pada kegiatan ini dipmiapkan 2 (dua) makalah oleh 

Tim Pelaksana ngar tujuan dari kegiatan ini tercapai secara efektif Adqun makalah 



yang dipersiapkan terdiri atas; (a) Tata Cara Pengelolaan Administrasi Oppnisasi 

Kopemi dalam Pemberdqaan Koperasi Sebapi Wahana Ekonomi disampaikan oleh 

Drs. Hasdi Aimon, M.Si, (b) Pemberdayaan Kopemi Sebagai Wahana Ekonomi Desa; 

Tata Cara Pernrosesan Badan H h  Kopemi disampaikan oleh Drs. Syamwil, M.Pd. 

Koperasi Tunas Muda pada Desa Kasang Barat merupakan koperasi serba 

ueaha, akan tetapi unit usaha yang barn ada dan telah beroperasi adalah unit usaha 

simpan pinjam Sebagai suatu koperasi ~ e r b a  usaha tentu diharapkan memiliki unit 

usaha lebih dari saiu Agar koperasi Tunas Muda berperan dan berfungsi sebagai 

wahana ekonomi Desa Kasang Barat Seldan, maka unit usaha koperasi tersebut perlu 

ditambah sesuai dengan kebutuhan masyamkat 

Hasil diskusi dengan peserta pendidikan dan pelatihan pengabdim mqarakat  

dengan topik " Pemberdayaan Koperasi sebagai Wahana Ekonomi, menyampai apa-apa 

yang menjadi kebutuhan masyarakat desa tersebut yang setiiap saat dibutuhkan mereka 

sebagai petani yaitu Sarana Produksi Pertanian. Sehubungan dengan itu berkembang 

usulan dan kemudian disepakati untuk mass yang akan datmg akan dibentuk unit usdm 

"Saprotan (Sarana Produksi Pertanian)". 

Selanjutnya diskusi tenis berkembang d e n p  pernasalahan pengadaan 

kebutuhan masyarakat sehari-hari seperti; sabun, &a, beras, tepuns dan lain-lain. Di 

samping itu yang paling sangat dibutuhkan adalah wadah untuk menmpung hasil 

produksi pertanian mereka Akhirnya hari itu dapat disepakat dalam jangka panjang 

akan diupayakan keberadm unit usahn 'Waserda (W- Serba Ada)" yang tidak 

hanya menjual kebbutuhan sehari-hari tetapi juga melakukan pembelian hasil produksi 

para petani dengan h a w  rsng layak 

Selain itu adalah permasalahan KUT (Kredit Usaha Tani), selarna ini para 

petani Desa Kasang Barat Selatan mendapd KUT melalui dari KUD Sumgai Buluh yang 

disalurkan kepada kelompok-kelompok tani. Namun demikian tentu mereka 

memperoleh KUT pada jmlah yang relatif terbatas. Dengan demikian apabila 

Koperasi Tunas Terujud menjadi matu koperasi yang berbadan hukum, maka unit usaha 

'XW' menjadi salah satu unit usnha yang diperioritaskan. 



Prqarat-prasyarat yang telah dimiliki koperasi Tunas Muda Desa Kasang 

Barat Selatan sebagai wahana ekonomi ym3 telah dipersiapkan adalah: (a) Koperasi 

Tunai Muda Desa Kasang Bnrat Selatan t e ld~  terdaftar pada Kantor Departemen 

Koperasi dan PBX4 Dati I. Padang Pariaman, (b) Sudah memiliki Perlengkapan 

koperasi yaitu, Angeota Kopei-mi (walmun jurnlah anggotanya masih sedikit = 17 

orang) diharapkan setelah ini &an b e r h b a n g  dan anggota akan lebih banyak, 

Pengurus Koperasi, dan Badan Pemerilraa Koperasi, (c) Telah memiliki Buku Daftar 

Anggota, Buku Daftar Pengums, dan Buku Daftar Badan Perneriksa &an tetapi perlu 

disempurnakan sesuai dengan yang diatur oleh Undang poko perkoperasian, (d) Telah 

memiliki modal awd, akan tetapi d a l m  jurnlah yang relatif kecil, (e) Telah 

mengajukan permohonan badan hukum. 

Kelengkapan bahan dan sampai dimana proses pengajuan koperasi Tunas Muda 

untuk menjadi koperasi yang berbadan h h  belurn ada penjajakan lebih lanjut oleh 

pengums maupun oleh LKMD. Sehingga sampai sekarang belum diiketahui apakah 

badan hukurn koperasi Tunas Muda "diterima atau ditolaKY belurn diketshui sampai 

sekarang- Dengan demikian melalui pendidikan dan latihan ini maka diusulkzn kepada 

p e n p s  dan LKMD, serta kepada an,ggota kopemsi, agar mengutus salah searang dari 

merekauntuk menjajaki kembali proses badan hukum koperasi Tunas Muda ke Kandep 

Koperasi Dati I .  Kabupaten Padang Pnriman, kemudian tnempertanyakan: 

a apakah diterima, 

b. q&ah diterima bersyarat, maka yang perlu diketahui apa yang menjadi kelemahan 

dalarn pengajuan badan hukurnnya koperasi ini, atau 

c. ditolak, jika ditolak yang per111 untuk diketahui adalah dasar penolakannya 

Pada hari pertemuan Selma tan& - - 22 Februari 2000 disepakati untuk 

menindak lanjuti sampai s e j h m a  hasil proses badan hukurn koperasi Tunas Muda 

Desa Ksang Barat Selatan. Pihak Tim Pelaksana Pengabdian Masyarakat Universitas 

Negeri Padang (Dm. Hasdi Aimon, M.Si dan Dm. Syamwil, M.Pd) telah memberikan 

komitrnen untuk membantu dari sudut persyaratan teknis yang masih belum mampu 

disiapkan oleh para P e n p u s  Koperasi Tunas Muda dm LKh4D. D e n p  demikian 

hubwan emosional antara pengyms koperasi dm pemuka masyarakat dalam rangka 



menjadikan koperasi "Tunas Muda" untuk mmjadi wahana ekonomi masymakat Desa 

Kasang Barat Selatan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. 

VI. KESIMFULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Masyarakat Desa Kasang Barat Selatan; melalui Pemuka masyarakat, Cerdik 

pandai dan alim ulama dengan semangat tinggi akan menjadikan KSU Tunas 

Muda menjadi suatu koperasi sebagai wahana ekonomi masyarakat Desa 

Kasang Barat Selatan. 

2 KSU Tunas Muda (perlen,qkapan koperasi) yang terdiri; Anggota Koperasi, 

PenLqurus Koperasi, dan Badan Pemeriksa Koperasi akan menjadikan KSU 

Tunas Muda berperan dan berfimgsi sebagai wahana ekonomi masyarakat desa. 

3. Tiga tun& sajarangan (pemuka, rna.syarakat, d im ulama, cadiek pandi) Desa 

Kasslng Barat Selatan bekd-betul menginginkan KSU Tunas menjadi suatu 

koperasi yang berbadan hukurn. 

B. Saran 

1. Koperasi Serba Usaha (KSU) 'ISmas Muds perlu diupayakan menjadi KSU yang 

seslmgguh, artinya memil iki unit usaha lebih dari satu, tidak cukup dengan unit 

usaha simpan pinjam saja 

2 Adanya tim kecil yang bekerja sepenuh hati dan idealisme tinggi untuk 

memperjuangkan KSU nmas  Muda menjadi suatu koperasi yang berbadan 

hukurn. Jadi Pendidikan dan latihan ini sanpt perlu ditindak lanjuti. 

3. Mengupayakan agar ada suatu ternpat atm lokasi seluas 300 meter pemegi, 

sebagai pusat kegiatan KSU Tunas Muda di mma yang akan datang. 














































