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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1. Geografi dan Monografi 

 Lembaga UED-SP terletak di Desa Balai Makam Kecamatan Mandau 

Kabupaten Bengkalis provinsi Riau dengan luas wilayah 20700 Ha atau 207 km². 

Jarak Desa Balai Makam dari pusat pemerintahan kecamatan 14 km, jarak dari 

pusat pemerintah kota 18 km, jarak dari ibu kota kabupaten 205 km, jarak dari ibu 

kota provinsi 160 km. Desa ini terletak di daerah daratan dan beriklim tropis dan 

posisi desa balai makam berbatas dengan : 

a. Desa air kulim sebelah utara 

b. Desa simpang padang sebelah selatan 

c. Kecamatan rantau kopar sebelah barat 

d. Desa pematam obo sebelah timur 

 Penduduk desa balai makam berjumlah 8.718 jiwa sebanyak 1.915 KK. 

Terdiri dari laki-laki 4.244 jiwa, perempuan 4.474 jiwa, usia 0-15 sebanyak 2.701 

jiwa, usia 15-65 sebanyak 5.975, usia 65 keatas 43 jiwa. 

 Kepercayaan yang dianut desa balai makam dominan agama islam. 

Berbagai suku yang terdapat didesa balaimakam, diantaranya melayu, jawa, 

minang, aceh ,batak, sunda, nias, bugis, sunda, cina, sakai.  

 Tingkat pendidikan masyarakat desa balai makam lulusan pendidik umum, 

lulusan pendidikan khusus. 

1. Lulusan pendidikan umum 

a. Taman kanak-kanak 347 orang 
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b. Sekolah dasar 181 orang 

c. SMP 193 orang 

d. SMA/SMU 65 0rang 

e. Akademi/D.1-D.3 22 orang 

f. Sarjana 110 orang 

g. Pascasarjana 0 orang 

2. Lulusan pendidik khusus 

a. Pondok pesantren 2 orang 

b. Pendidikan keagaman 115 orang 

c. Sekolah luar biasa 0 orang 

d. Khusus keterampilan 0 orang 

Penduduk desa balai makam berdasarkan infrastruktur sosial, pendidikan 

dan lain-lain : perpusdes i buah, PAUD 4 buah, TK 5 buah, SD 3 buah, SMP 1 

buah, SMA 2 buah, PT 11 buah, UKBM 5 buah, masjid 11 buah, mushola 10 

buah, gereja, 4 buah.  

Pekerjaan umum desa balai makam, diantaranya yaitu: Pegawai Negeri 

Sipil 143 orang, TNI/Polri 8 orang, Swasta 1.150 orang, Wiraswasta/pedagang 

301 orang, Petani 33 orang, Tukang 29 orang, Buruh tani 23 orang, Pensiunan 15 

orang, Peternak 58 orang, lainya 10 orang,  tidak bekerja 8.69 orang. 

4.2. Tujuan Khusus Program Keberdayaan Masyarakat Perdesan(PPKMP) 

a. Mendorong berkembangnyaperekonomian masyarakat desa/kelurahan 

b. Meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat 

desa/kelurahan 

c. Mengurangi ketergantungan masyarakat dari renternir 
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d. Meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan dana usaha 

desa/kelurahan 

e. Meningkatkan peranan perempuan dalam perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan desa/kelurahan 

f. Memenuhi kebutuhan sarana/prasarana yang dibutuhkan oleh 

masyarakat desa/kelurahan. 

4.3. Sasaran PPKMP 

a. Berkembangnya iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi 

perdesaan/kleurahan yang seht dan berdaya saing tinggi 

b. Terpenuhinya kebutuhan permodalan masyarakat dalam ligkungan 

pemerintah kabupaten bengkalis 

c. Melembagakan usaha-usaha masyarakat dilingkungan pemerintah 

kabupaten bengkalis. 

4.4.Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola UED-SP 

Adapun tugas dan tanggung jawab pengelola UED-SP 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/kelompokusaha penerima 

dana usaha desa/kelurahan sehingga mampu melaksanakan kegiatan sesuai 

dengan rencana penggunaan kepada penerima dana usaha/kelurahan 
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4. Mengelola dana usaha desa/kelurrahan 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 UED/K-SP 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. 

Pengelola UED/K-SP terdiri dari minimal 4 orang yaitu: 

A. Ketua UED/K-SP 

Ketua ued/k-sp mempunyai tugas yaitu:  

1. Memimpin organisasi ued/k-sp 

2. Memberi pinjaman yang di ajukan calon pemanfaat yang diberikan 

kepada ued/k-sp yang sudah berdasarkan hasil verifikasi akhir 

3. Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pinjaman dan 

pengmbilan pinjaman dana ued/k-sp 

4. Mengawasi perutaran dana ued/k-sp 

5. Mengangkat tenanga pembantu lainya sebagai anggota bila 

dibutuhkan sesuai dengan kemampuan keuangan ued/k-sp dan atas 

persetujuan otoritas 
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6. Melaporkanposisi keuangan dengan membuat lapooran 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 ued/k-sp 

9. Melaksanakan pertanggung jawaban penggunaan dana setiap periode 

pinjaman kepada masyarakat melalui musyawarah atau media lainya 

10. Melaksanakan prinip transparasi dalam pengelolaan kegiatan dana 

usaha desa/kelurahan kepada masyarakat 

11. Menandatangani spesiment rekening ued/k-sp 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 ued/k-sp 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. 
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B. Kasir UED/K-SP 

1. Menerima, menyimpan dan membayar uangberdasarkan bukti-bukti 

penerima dan pembayaran uang berdasarkan bukti-bukti penerima 

dan pembayaran yang sah 

2. Melaksanakan pembukuan adminitrasi keuangan ued/k-sp  

3. Melaporkan keuangan kepada ketua ued/k-sp secara peroideik tepat 

waktu dan sewaktu-waktu diperlukan 

4. Menandatanganin spesiment rekening ued/k-sp dan rekening simpan 

pinjam pada bank yang ditunjukan 

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 

C. Tata Usaha UED/K-SP 

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 
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4. Membantu dibidang administrasi umum UED/K-SP 

5. Menginformasi laporan keuangan dan perkembangan pinjaman dana 

usaha des/kelurahan pada papan informasi secara rutin dan mikhtahir 

6. Menyusun laporan perkembangankeuangan bulanan dan permasalahan 

tepat waktu serta disampaikan kepada ketua UED/K 

7. Melakukan pengarsipan dan dokumentasi seluruh data administrasi 

dan data yang berkaitan dengan keuangan kegiatan dana usaha 

desa/kelurahan 

8. Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan 

anggota pemanfaat dana desa/kelurahan difasilitasi oleh pendamping 

desa/kelurahan 

9. Bertanggung jawab terhadap administrasi kegiatan dn keuangan 

UED/K-SP serta administrasi lainya. 

D. Staf Analisis Kredit 

1. Melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen 

proposal dari pemenfaat dalam mengajukan pinjaman pada ued/k-sp 

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 
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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 DUD/K, kader pemberdayaan 

masyarakat, pengawasan umum, pengelolaan ued/k-sp dan 

pendamping desa/kelurahan. 

4.5.Struktur Lembaga UED-SP 

  KK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : kantor UED S-P Desa Balai Makam 
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