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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Keadaan Geografi dan Monografi Desa Ridan Permai 

Desa Ridan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan 

Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Desa ini terletak di daerah daratan dan 

beriklim tropis dan posisi desa Ridan Permai berbatas dengan : 

a. Kelurahan Langgini sebelah utara 

b. Desa Siabu  sebelah selatan 

c. Kecamatan Salo sebelah barat 

d. Desa Batu Belah sebelah timur  

Apabila di lihat dari letak wilayah desa Ridan Permai Kecamatan 

Bangkinang Kota Kabupaten Kampar maka wilayah Desa Ridan ini 

mempunyai jarak antara lain: 

1. Jarak dengan ibu Kota Provinsi ± 60 Km. 

2. Jarak dengan ibu kota Kabupaten ± 30 Km. 

3. Jarak dengan ibu kota Kecamatan ± 7 km.  

Adapun luas Desa Ridan Permai adalah 3.495 hektar, sebagian besar 

terdiri dari perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, perumahan 

masyarakat, fasilitas umum desa dan sebagian kecil rawa dan hutan (Kantor 

Kepala Desa Ridan Permai 2018). 

Untuk lebih jelas nya persentase penggunaan areal pertanahan desa 

Ridan Permai dapat di lihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.1 

Persentase Penggunaan Areal Pertanahan Desa Ridan Permai 

Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar 

 

No Penggunaan Luas (hektar) Persentase (%) 

1 Perumahan 1.115 31.9% 

2 Perkebunan 1.865 53.3% 

3 Fasilitas Umum Desa 415 11.8% 

4 Rawa dan Hutan 100 2.8% 

Jumlah 3.495 100% 

Sumber : Kantor Kepala Desa Ridan Permai, 2018 

 

Dari Tabel diatas terlihat bahwa penggunaan areal pertanahan Desa 

Ridan Permai sebagian besar digunakan untuk perkebunan yaitu 1.865 Hektar 

atau 53.3 %, untuk perumahan seluas 1.115 Hektar atau 31.9 %, kemudian 

Fasilitas Umum Desa seperti jalan, sarana pendidikan, saran ibadah, sarana 

olahraga dan lain-lain penggunaan seluas 415 Hektar atau 11.8 %, dan luas 

rawa dan hutan yang ada di Desa Ridan 100 Hektar atau 2.8 .%. 

 

4.2 Penduduk 

Mayoritas penduduk Desa Ridan pada umumnya suku ocu, melayu 

dan jawa. Berdasarkan perhitungan penduduk sampai akhir tahun 2017 

jumlah penduduk Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota 

Kabupaten Kampar berjumlah 3.529 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 

1818 jiwa dan perempuan 1711 jiwa dan terdapat 1400 KK. Untuk lebih 

jelasnya mengetahui jumlah penduduk Desa Ridan Permai Berdasarkan jenis 

kelamin dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Ridan Permai 

 

No Jenis Kelamin Penduduk 

1 Laki-laki 1.818 jiwa 

2 Perempuan 1.711 jiwa 

 Jumlah  3.529 jiwa 

Sumber : Kantor Kepala Desa Ridan Permai, 2018 
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4.3 Agama  

Kepercayaan masyarakat Desa Ridan Permai umumnya beragama 

islam, hanya sebagian kecil yang beragama kristen walaupun terdapat 

perbedaan agama dalam masyarakat di Desa Ridan Permai namun tidak 

menimbulkan pertikaian dan perpecahan dalam kehidupan masyarakat, antara 

masyarakat yang beragama islam dan kristen ini dapat hidup rukun dan saling 

berdampingan dalam masyarakat. 

Adapun sarana peribadatan yang ada di Desa Ridan Permai dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.3 

Jumlah Sarana Peribadatan di Desa Ridan Permai 

 

No Sarana Peribadatan Jumlah 

1 Masjid 5 

2 Musholla 1 

3 Gereja - 

 Jumlah 6 

Sumber : Kantor Kepala Desa Ridan Permai, 2018 

 

4.4 Pendidikan  

Perkembangan pendidikan jika di lihat dari pertumbuhan penduduk 

desa Ridan Permai menunjukkan bahwa mereka sudah cukup baik, hal ini 

dapat di lihat dari tidak banyak nya jumlah penduduk yang buta huruf dalam 

artian banyak penduduk yang sudah bisa membaca dan menulis. Penduduk 

yang buta huruf atau tidak bisa membaca dan menulis adalah orang tua yang 

berumur di atas 60 tahun,hal ini di karnakan pada zaman dahulu belum 

banyak tempat pendidikan. Untuk lebih jelasnya akan di jelaskan dalam tabel 

berikut : 
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Tabel 4.4 

Jenis Sarana Pendidikan di Desa Ridan Permai 

 

No Jenis Sekolah Jumlah 

1 Taman Kanak-kanak (TK) 2 Unit 

2 Sekolah Dasar (SD) 2 Unit 

3 Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) 1 Unit 

4 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 1 Unit 

5 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas(SMA) 1 Unit 

 Jumlah 7 

Sumber : Kantor Kepala Desa Ridan Permai, 2018 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di 

Desa Ridan Permai cukuplah memadai, itu dapat dilihat dengan adanya 2 

Taman Kanak-kanak, 2 Sekolah Dasar, 1 Madrasah Diniyah Awaliyah, 1 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan 1 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. 

Dan dapat diambil pemahaman bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa 

Ridan Permai sudah mulai kearah yang lebih baik yaitu dengan tidak 

banyaknya penduduk yang buta huruf. 

 

4.5 Tujuan di Bentuknya Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di 

Desa Ridan Permai 

a. Mendorong berkembangnya perekonomian masyarakat desa. 

b. Meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat desa. 

c. Mengurangi ketergantungan masyarakat dari renternir. 

d. Meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan dana usaha desa. 

e. Meningkatkan peranan perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan 

kegiatan desa. 

f. Memenuhi kebutuhan sarana/prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat 

desa. 
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4.6 Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola BUMDes 

Adapun tugas dan tanggung jawab pengelola BUMDes secara umum 

adalah: 

1. Mensosialisasikan kegiatan dana usaha usaha desa/kelurahan kepada 

masyarakat desa/kelurahan dan mengumpulkan aspirasi masyarakat. 

2. Mensiapkan individu-individu rumah tangga/kelompok usaha penerima 

usaha desa/kelurahan. 

3. Mempersiapkan indivi-individu rumah tangga/kelompok usaha penerima 

dana usaha desa/kelurahan sehingga mampu melaksanakan kegiatan 

sesuai dengan rencana penggunaan kepada penerima dana 

usaha/kelurahan. 

4. Mengelola dana usaha desa/kelurahan serta dana simpan pinjam 

masyarakat. 

5. Mengatur dan memastikan perguliran dana sesuai dengan perjanjian yang 

telah disepakati bersama. 

6. Menyusun RKTL tahunan dan bulanan yang difasilitasi oleh pendamping 

desa/kelurahan. 

7. Pengelola BUMDes melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat 

miskin sebelum diberikan pinjaman dana. 

8. Melaksanakan pertangung jawaban tahunan melalui musyawarah 

desa/kelurahan pertanggung jawaban tahunan. 

9. Melakukan verifikasi terhadap usulan proposal masyarakat. 
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Pengelola BUMDes terdiri dari minimal 4 orang yaitu: 

1. Ketua BUMDes 

Ketua BUMDes mempunyai tugas yaitu:  

1) Memimpin organisasi BUMDes 

2) Memberi pinjaman yang di ajukan calon pemanfaat yang diberikan 

kepada BUMDes yang sudah berdasarkan hasil verifikasi akhir 

3) Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pinjaman dan 

pengambilan pinjaman dana BUMDes 

4) Mengawasi perutaran dana BUMDes 

5) Mengangkat tenanga pembantu lainya sebagai anggota bila 

dibutuhkan sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDes dan atas 

persetujuan otoritas 

6) Melaporkan posisi keuangan dengan membuat laporan rutin bulanan 

bersama kasir tepat waktu diserahkan kepada kepala desa/keluruhan 

serta pendamping desa/kelurahan 

7) Melakukan kordinasi dengan aparat desa/kelurahan, BPD/pengawas 

umum, lembaga kemasyarakatan, pendamping desa/kelurahan 

,kordinator kecamatan, kader pemberdayaan, serta kepada pihak-pihak 

lain 

8) Membagun jaringan kerja terhadap pihak-pihak terkait dalam rangka 

pengembangan lembaga BUMDes 

9) Melaksanakan pertanggung jawaban penggunaan dana setiap periode 

pinjaman kepada masyarakat melalui musyawarah atau media lainya 
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10) Melaksanakan prinip transparasi dalam pengelolaan kegiatan dana 

usaha desa/kelurahan kepada masyarakat 

11) Menandatangani spesiment rekening BUMDes dan rekening simpan 

pinjam pada bank yang ditunjukan 

12) Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan 

anggota pemanfaat dana usaha/kelurahan difasilitasi oleh pendamping 

desa/kelurahan 

13) Bertanggung jawab terhadap penggelolaan dana BUMDes sesuai 

juknis serta aturan yang berlaku 

14) Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota 

pemanfaat dana usaha desa/kelurahan dan didampingi oleh KPM dan 

pendamping desa/kelurahan. 

2. Kasir BUMDes 

1) Menerima, menyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti-bukti 

penerima dan pembayaran uang berdasarkan bukti-bukti penerima dan 

pembayaran yang sah 

2) Melaksanakan pembukuan adminitrasi keuangan BUMDes 

3) Melaporkan keuangan kepada ketua BUMDes secara peroideik tepat 

waktu dan sewaktu-waktu diperlukan 

4) Menandatanganin spesiment rekening BUMDes dan rekening simpan 

pinjam pada bank yang ditunjukan 



 

 

57 

5) Melakukan pembinaan administrasi keuangan kepada kelompok-

kelompok pemanfaat dana usaha desa/kelurahn dan difasilitasi oleh 

pendamping desa/kelurahan 

6) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan uang yang ada dikas dan 

dana yang tersedia di bank 

7) Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota 

pemanfaat dana usaha desa/kelurahan dan didampingi oleh KPM dan 

pendamping desa/kelurahan 

3. Tata Usaha BUMDes 

1) Berfungsi sebagai sekretaris 

2) Membantu dibidang keuangan 

3) Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota 

pemanfaat dana usaha desa/kelurahan dan didampingi oleh KPM dan 

pendamping desa/kelurahan 

4) Membantu dibidang administrasi umum BUMDes 

5) Menginformasi laporan keuangan dan perkembangan pinjaman dana 

usaha desa/kelurahan pada papan informasi secara rutin 

6) Menyusun laporan perkembangan keuangan bulanan dan 

permasalahan tepat waktu serta disampaikan kepada ketua BUMDes 

7) Melakukan pengarsipan dan dokumentasi seluruh data administrasi 

dan data yang berkaitan dengan keuangan kegiatan dana usaha 

desa/kelurahan 
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8) Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan 

anggota pemanfaat dana desa/kelurahan difasilitasi oleh pendamping 

desa/kelurahan 

9) Bertanggung jawab terhadap administrasi kegiatan dan keuangan 

BUMDes serta administrasi lainya. 

4. Staf Analisis Kredit 

1) Melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen 

proposal dari pemenfaat dalam mengajukan pinjaman pada BUMDes 

2) Melakukan penilaian kelayakan usulan dengan melakukan kunjungan 

lapangan meliputi: 

a. Cek fisik kelayakan usaha (tempat usaha) 

b. Cek fisik kelayakan angunan 

c. Mencari informasi kepada masyarakat tentang calon peminjam 

dengan pihak ketiga lainya yang bersangkutan 

3) Mengisi formulir verifikasi usulan saat kunjungan lapangan 

4) Membuat rekomendasi awal hasil kunjungan lapangan  

5) Melakukan umpan balik pada calon peminjam 

6) Melaksanakan rekomendasi akhir untuk dibahas dalam musyawarah 

khusus yang terdiri dari otoritas, kader pemberdayaan masyarakat, 

pengawasan umum, pengelolaan BUMDes dan pendamping 

desa/kelurahan. 
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4.7 Struktur Lembaga BUMDes 

Gambar 4.1 

Struktur lembaga BUMDes 

  KK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kantor Bumdes Di Desa Ridan Permai Tahun 2018 
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