BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Latar Belakang
Usaha Ekonomi Kelurahan ( UEK ) Panam Lestari dibentuk pada
tahun 2002. Sesuai dengan agenda utama nasional (propenas ) dan keputusan
Gubernur Riau Nomor 592/IX/2004 dalam upaya mempercepat proses
pengetasan kemiskinan tersebut Pemerintah Provinsi Riau melalui surat
Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts/132/III2005 Tanggal 31 Maret 2005
mengeluarkan kebijakan untuk program Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang
dituangkan secara tegas dalam pedoman Umum dan Petunjuk Teknis serta
menunjuk lokasi program penerima bantuan Dana Usaha Desa/kelurahan
melalui

sharing

APBD

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota

untuk

dapat

dimanfaatkan bagi seluruh masyarakat Desa/kelurahan sebagai dana bergulir.

B. Asaz dan Tujuan
Maksud dan tujuan

didirikan usaha Ekonomi Kelurahan Simpan

Pinjam (UEK-SP) ini adalah tindak lanjut dari program pemerintah dalam
upaya mempercepat proses pertumbuhan dan peningkatan ekonomi dengan
memberikan pinjaman modal usaha bagi masyarakat menengah kebawah dari
dan oleh masyarakat. Bekenaan dengan hal tersebut kami mengharakan
dukungan, bantuan dan penambahan modal usaha dalam mengembangkan
lembaga keuangan mikro ini di kelurahan Simpang Baru, sehingga diharapkan
nantinya akan menjadi Badan usaha milik Kelurahan simpang baru Kecamatan
Tampan Kota Pekenbaru.
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Tujuan pempinan Musyawarah Tahunan UEK-SP Panam Lestari
adalah :
a. Untuk menjalankan program kegiatan UEK-SP yang telah direncanakan
dalam program Pemberdayaan Desa
b. Untuk mewujudkan adanya Transparansi dalam pengelolaan UEK-SP
c. Mendorong kegiatan Perekonomian Masyarakat
d. Meningkatkan Peran Masyarakat dalam pengelolaan Pemberdayaan Desa.

C. Susunan Pengurus
UEK-SP Panam Lestari dikelola 4 orang yang terdiri dari ketua, Tata
Usaha ,Kasir dan SAK. Sebagai Otoritas adalah kepala Desa/Lurah, LPM, dan
satu orang Tokoh perempuan dan ditambah satu Badan Pengawas dari Tokoh
masyarakat.
Dalam pengelolaan UEK-SP Panah Lestari dalam tahun Anggaran
2012/2013 telah terjadi pergantian dalam keorganisasian dimana pada awal
berdiri UEK-SP Panam lestari periode 2005/2006 punjak pimpinan UEK-SP
panah lestari berada dibawah pimpinan Sdr.Drs.kamirin Land tetapi pada
tahun anggaran 2007 s/d 2013 pucuk pimpinan dibawah Drs.T.A.Edison,
Kasir dikelola oleh Sdri.Dra.Warliyanti serta Tata Usaha dikelola oleh Sdr.
Mahmud J..Ama.Pd dan Tenaga Administrasi dikelola oleh Sdri Sari Triana.
F,Amd.
a. Ketua

: Drs. T.A Edison

b. Tata usaha

: Mahmud J. Ama. Pd

c. Kasir

: Dra. Warliyanti

d. Administrasi : Sari Triana.F, Amd
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D. Strukrur Permodalan
Dari awal pengelolaan UEK-SP Panam Lestari mendapat Bantuan dari
Chost Sharingmelalui APBD Kota Pekanbaru tahun 2005 sebesar Rp.
550.000.000,00 ( Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Hingga sampai saat
ini belum mendapat bantuan dari pihak lain.

E. Struktur Organisasi
Struktur organisasi suatu susunan pembagian tanggung jawab menurut
fungsi dan hirarkis dan tujuan dari struktur organisasi adalah untuk menambah
jalur informasi dan pengawasan dari tiap-tiap bagian yang berhubungan
dengan tujuan perusahaan.Struktur organisasi Usaha Ekonomi Kelurahan
(UEK) Panam Lestari Simpang Baru Kecamatan Tampan adalah sebagai
berikut :
1. Kepala Desa/Lurah
2. Pengelola
3. Otoritas Rekening DUD
4. Kader Pembangunan Masyarakat ( KPM )
5. Masyarakat
Seperti yang kita ketahui bahwa setiap organisasi atau lembaga apapun
harus memiliki struktur organisasi agar dapat melakukan aktivitas, menurut
pembagian tugas yang telah dilimpahkan pada tiap-tiap bagian struktur
organisasi tersebut.
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F. Uraian Tugas
1. Kepala Desa
a. Menyelenggarakan Musyawarah
b. Mengesahkan daftar calon pemamfaat Dana Usaha kelurahan,
c. Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman ( SP3 ),
d. Memantau realisasi penyaluran dan pengembalian pinjaman Dana
Usaha Kelurahan
e. Membuka Rekening Dana Usaha kelurahan pada Bank yang ditunjuk
bersama Ketua, LPM, dan Wakil perempuan dan menandatangani
speciment pada rekening tersebut,
f. Mendorong mengupayakan penyelesaian permasalahan yang terjadi di
kelurahan.
2. Pengelola
a. Memimpin Organisasi UEK-SP
b. Menetapkan besarnya pinjaman yang dilakukan anggota kepada UEKsp
c. Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap Pinjaman dan
Pengendalian pinjaman UEK-SP
d. Mengatur perputaran modal UEK-SP
e. Mengangkat tenaga Administrasi yang di perlukan
3. Pengawas Umum
Bertugas untuk mengevaluasi kewajaran penyaluran kredit dan
penerimaan dana dari para peminjam UEK-SP

12

4. Otoritas Rekening UEK-SP
Bertugas atau berhak untuk menandatangani penyaluran dana
usaha desa dari rekening dana usaha desa ke rekening Usaha Ekonomi
Kelurahan UEK.
5. Kader Pembardayaan masyarakat ( KPM )
Tugas utama Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) sebagai
pendamping desa adalah memberikan pembelajaran dan kesadaran kepada
masyarakat untuk mengenali dirinya sendir, menggali potensi dan
kemampuan yang mereka miliki, mengidentifikasikan berbagai kendala
dan kelemahan yang menjadi penghambat, serta merumuskan rencana
alternative pemecahan masalah yang perlu mereka ambil. Karena itu
mereka harus selalu menyelenggarakan dialog untuk menggali kebutuhankebutuhan masyarakat, menggali sumber sumber potensi yang tersedia,
mengidentifikasi masalah yang dapat dipecahkan dan mengorganisir
masyarakat untuk mengambil keputusan secara tepat.Pengelola UEK
terdiri dari masyarakat desa yang berdomisili tetap di desa bersangkutan
dan dapat dipercaya serta dipilih dalam forum musyawarah desa yang di
hadiri oleh seluruh unsure masyarakat desa. UEK dikelola oleh 3 orang
pengelola yang terdiri dari ketua, kasir, dan tata usaha dan dalam
perkembangan dapat di tambah sesuai dengan kebutuhan. Pengelola secara
bersama-sama wajib melakukan kegiatan penagihan bagi para peminjam
yang menunggak.
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Gambar 2.1
STRUKTUR KELEMBAGAAN UEK-SP PANAM LESTARI
KELURAHAN SIMPANG BARU. KECAMATAN
TAMPAN. KOTA PEKANBARU
PENDAMPING
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