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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

2.1 Sejarah singkat Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) 

Usaha ekonomi desa simpan pinjam sudah lama berkembang dan 

usahanya sudah berkembang semenjak 2011. Pada tanggal 25 April 2011 pertama 

kali usaha ekonomi desa simpan pinjam di Desa Tanjunggadai memulai 

menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat di Desa 

Tanjunggadai Kecamatan Tebingtinggi Timur. Usaha ekonomi simpan pinjam 

adalah lembaga keuangan makro yang di bentuk oleh desa atau kelurahan melalui 

musyawarah untuk mengelola dana usaha desa dana yang berasal dari kegiatan 

simpan pinjam. 

Program yang dijalankan di usaha ekonomi desa simpan pinjam ada dua 2 

(dua) yaitu: dana usaha ekonomi kelurahan yang berasal dari APBD dan simpan 

pinjam dari anggota yang mempunyai usaha yang ada di DesaTanjunggadai. 

Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah program yang bertujuan untuk 

mempercepat penanggulangan Kemiskinan berdasarkan pengembangan ekonomi 

masyarakat melalui dana usaha desa, memperkuat kelembagaan desa, dan 

meningkatkan peranaktif dinas sektoral untuk memenuhi kebuhansarana/prasarana 

bagi masyarakat desa serta mendorong pengembangan sistem pembangunan 

partisipatif. 

Pengelola usaha ekonomi desa simpan pinjam adalah warga masyarakat di 

desa yang berdomisili tetap di kelurahan bersangkutan yang dipilih dalam forum 
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musyawarah desa, terdiri dari tiga orang yaitu ketua, kasir, dan tata usaha, yang di 

tetapkan dengan keputuan desa dan disahkan oleh Bupati dan Walikota. 

 

2.2 Struktur Organisasi 

Perencanaan suatu organisasi sangat penting artinya bagi suatu persoalan 

karena struktur organisasi merupakan gambaran tentang kerangka dan susunan 

perwujudan dari hubungan diantara fungsi, bagian posisi maupun orang yang 

menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang. Kewajiban dan tanggung jawab bagi 

masing-masing anggota organisasi.  

Dengan terciptanya struktur organisasi yang baik akan terciptanya suatu 

kerja sama yang harmonis antara sesama anggota organisasi sehingga tujuan 

UED-SP Bersua Lestari yang telah ditetapkan sebelumnya akan tercapai sesuai 

harapan masing-masing anggota UED-SP Bersua Lestari. Struktur Organisasi 

UED-SP Bersua Lestari Desa Tanjunggadai Kecamatan Tebingtinggi Timur pada 

gambar II.1 sebagai berikut: 
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GAMBAR II.1 

STRUKTUR ORGANISASI 

UED-SP BERSUA LESTARI 

DESA TANJUNGGADA KECAMATAN TEBINGTINGGI TIMUR 
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2.3 Uraian Tugas 

A. Tugas dan tanggung jawab otoritas rekening 

1. Kepala desa 

Kepala desa bertanggung jawabatas pelaksanaan kegiatan PPD dan 

pelaksanaan program PPD, Kepala Desa bertugas dan berkewajiban: 

a) Menyelenggaran musyawarah desa dalam rangka pelaksanaa PPD 

dan menyebar luaskannya kepada seluruh masyarakat desa. 

b) Mengesahkan RJM Desa/Kel. Dan RPTD/K serta menyampaikan 

dokumen forum MUSREMBANG kecamatan. 

c) Mengesahkan daftar calon pemanfaat dana usaha desa. 

d) Menandatangani dokumen surat perjanjian pemberian pinjaman 

(SP3). 

e) Memantau realisasipenyaluran dan pengembalian pinjaman dana 

usaha Desa. 

f) Membuka rekening dana usaha desa pada bank yang ditunjuk 

bersama ketua LPM dan wakil perempuan dan menandatangani 

specimen pada rekening tersebut. 

2. Ketua LPM 

a) Memberikan informasi tentang kegiatan dana usaha kelurahan 

bersama dengan berbagai unsur kelompok lainnya. 

b) Membantu kepala desa dalam melaksanakan pertemuan bersama 

pendamping dengan ketua RT/RW dan melihat berbagai unsur 
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kelompok masyarakat yang ada untuk memberikan informasi 

tentang dana usaha kelurahan/desa. 

c) Bersama dengan pendamping dan pengelola UEK/D-SP Bersua 

Lestari mengumpulkan dan membahas aspirasi masyarakat atau 

kelompok masyarakat. 

3. Tokoh Perempuan 

a) Menandatangani speciemen pada rekening usaha  kelurahan/desa 

bersama dengan lurah dan ketua LPM. 

b) Melaporkan keadaan keuangan DUK pada  forum musyawarah 

desa bersamadengan pemegang otoritas lainya. 

B. Tugas dan tanggug jawabbadan perwakilan kelurahan/Desa atau pegawai 

umum: 

a) Memberikan informasi tentang kegiatan dana usaha kelurahan/desa 

pada masyarakat kelurahan. 

b) Melakukan pengawasan kegiatan UEK/D-SP yaitu memastikan 

penyaluran dana usaha kelurahan/desa bersama berbagai umur 

kelompokmasyarakat lainnya telah memenuhi syarat dan 

ketentuanyang berlaku, memantau realisasi penyaluran dan 

pengambilan dana usaha kelurahan/desa sehingga pengembalian 

tepat waktu dan pengguliran berjalan dengan baik. 

c) Mengikuti setiap pelaksanaan tahapan proses kegaiatan UEK/D-

SP. 

d) Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) 
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C. Tugas dan tanggung jawab staf analisis kredit adalah sebagai berikut: 

a) Menerima profosal usulan yang dibuat oleh calon 

pemanfaat/peminjam melaui pengelola UED-SP 

b) Memeriksa admitrasi kelengkapan dokumen, penilaian teknis yang 

kesesuaian dengan bidang dan daftar larangan dan membuat 

catatan penilaian tersebut. 

c) Pemeriksaan atau mengecek kelapangan terhadap usaha yang 

diusulkan didalam profosal dengan melakukan wawancara 

langsung dengan uji silang. 

d) Melakukan diskusi dan dialog dengan pelaku dan masyarakat 

kelurahan lainya. 

D. Tugas dan tanggung jawab kader pembangunan masyarakat adalah sebagai 

berikut: 

a) Mensosialisasikan kegiatan dana usaha kelurahan/desa kepada 

masyarakat. 

b) Membantu pendamping/pembina dan pelaku. Lainnya melakukan 

indentifikasi potensi kelurahan dan penggalian gagasan. 

c) Melakukan fasilitas terhadap forum musyawarah kelurahan 

bersama pendamping/pembina. 

d) Mengembangkan kapasitas masyarakat kelurahan dan kelompok 

kepentingan lainnya dalamperusahaan. Organisasi dan pelaksanaan 

kegiatan dengan memfasilitasi pembentukan pengelola UED/K-SP. 



 17 

e) Membantu pendamping/pembina dalam menyusun rencana 

pembangunan desa, program kerja, anggaran dan kontribusi lokal 

terhadap dana usaha desa. 

f) Membantu pengelola UED/K-SP dalam pengelola dan penguliran 

dalam kegiatan ekonomi. 

g) Memfasilitasi kelompok masyarakat dalam mendiskusikan masalah 

yang ada di Desa dan mendiskusikan gagasan yang diusulkanutuk 

pemecahan masalah. 

E. Tugas dan tanggung jawab pengelola UED/K-SP adalah sebagai berikut: 

a) Mensosilisasikan kegiatan dana usaha kelurahan/desa kepada 

masyarakat desa dan mengumpulkan aspirasi masyarakat dana. 

b) Mempersiapkan individu-individu rumah tangga/kelompok usaha 

penerimaan dana usaha kelurahan/desa. 

c) Mempersiapkan individu-individu rumah tangga/kelompok usaha 

penerimaan dana usaha desa sehingga mampu melaksanakan 

kegiatan sesuai dengan rencana pengguna kepada penerima dana 

usaha desa/kelurahan. 

d) Mengelola dana usaha desa/kelurahan dan dana simpan pinjam 

masyarakat. 

F. Pengelola usaha ekonomi desa/kelurahan simpan pinjam Bersua Lestari 

mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: 

1. Ketua 

a) Memimpin organisasi UEK/D-SP 
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b) Menetapkan besarnya pinjaman yang diajukan anggota kepada 

UEK/D-SP berdasrkan hasil keputusan musyawarah kelurahan dan 

memenuhi kelayakan usulan. 

c) Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pinjaman dan 

pengendalian pinjaman UED/K-SP. 

d) Mengatur perputaran modal UED/K-SP. 

e) Mengangkat tenaga admitrasi yang diperlukan. 

f) Melaporkan Posisi Keuangan Kepada Lurah Dan 

Pendamping/Pembina. 

g) Melakukan Koordinasi dengan aparat lurah, ketua LPM, Lembaga 

Kemasyarakatan, Pendamping Atau Pembina, kader pembangun 

masyarakat, serta pihak-pihak lain dalam rangka efektifitas 

pelaksanaan kegiatan usaha kelurahan. 

h) Membangun jaringan kerja terhadap pihak-pihak terkait. 

i) Melaksanakan musyawarah pertanggung jawab setiap priode 

pinjaman. 

j) Memastikaan terlaksananya prinsip transparansi dalam pengelolaan 

kegiatan dana usaha kelurahan. 

k) Menandatangani speciment rekening UED/K-SP rekening 

pengambilan dan usaha desa/kelurahan. 

l) Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan 

anggota pemanfaat dana usaha desa/kelurahan. 
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2. Kasir 

a) Menerima, menyimpan, dan membayarkan uang berdasarkan 

bukti-bukti penerimaan dan pembayaran yang sah. 

b) Melaksanakan pembukuan admitrasi keuangan. 

c) Melaporkan posisi keuangan kepada ketua UED/K-SP secara 

periodik atau sewaktu-waktu di perlukan. 

d) Menandatangani specment rekening UED/K-SP dan rekening 

pengembalian dana usaha desa/kelurahan. 

e) Melakukan pembinanaan admitrasi keuangan kepada kelompok-

kelompok pemanfaat dana usaha desa/kelurahan 

3. Tata usaha 

a) Berfungsi sebagai seketaris. 

b) Membantu dibidang keuangan. 

c) Melakukan penagihan terhadap para nasabah. 

d) Membantu dibidang admitrasi umum. 

e) Memasang laporan keuangan dan perkembangan pinjaman desa 

usaha kelurahan/desa pada papan pengumuman secara rutin dan 

mutakhir. 

f) Menyusun laporan rutin. 

g) Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok 

pemanfaat dana usaha kelurahan/desa. 
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2.4Aktivitas UED-SP Bersua Lestari 

UED-SP Bersua Lestari adalah lembaga kelurahan yang mempunyai 

fungsi sosial melalui pembedayaan masyarakat, yaitu upaya untuk meningkatkan 

kemampuan dan potensi yang dimiliki  oleh suatu masyarakat. 

Fungsi UED-SP Bersua Lestariadalah untuk mengembangkan usaha 

ekonomi produktif yang meliputi seluruh kegiatan usaha baik perorangan ataupun 

kelompok, antara lain : perikanan, dagang, perkebunan, maupun industri kecil. 

Dalam pelaksanaan fungsinya, UED-SP Bersua Lestari melakukan kegiatan 

sebagai berikut: 

a. Memberikan pinjaman uang untuk kegiatan masyarakat Desa yang dinilai 

produktif 

b. Menerima simpan uang dari masyarakat kelurahan sebagai anggota usaha 

ekonomi kelurahan simpan pinjam. 

c. Ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota UED-

SP dalam kaitan kegiatan usahanya. 
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1.5 Contoh Laporan Keuangan Koperasi 

a. Neraca 

 

 

 

 

 

Sumber:www.Akuntansiitumudah.Com 

 

 

 

 

 

 

http://www.akuntansiitumudah.com/
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b. Laporan Laba Rugi 

Sumber:www.Akuntansiitumudah.Com 

 

c. Laporan Perubaham Ekuitas 

 

Sumber:www.Akuntansiitumudah.Com 

 

  

http://www.akuntansiitumudah.com/
http://www.akuntansiitumudah.com/
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d. Laporan Arus Kas 

 

Sumber:www.Akuntansiitumudah.Com 

 

 

 

http://www.akuntansiitumudah.com/

