
1

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Kondisi Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Kecamatan Bantan

Kecamatan Bantan merupakan salah satu kecamatan yang berada di pulau

Bengkalis yang mempunyai batas-batas wilayah :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Selat Malaka

- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Bengkalis

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bengkalis dan Selat Melaka

- Sebelah Timur Berbatasan dengan Selat Malaka

Sedangkan letak wilayahnya adalah :

- 1°15' Lintang Utara s/d 1°36'43" Lintang Utara

- 102°00' Bujur Timur s/d 102°30'29'' Bujur Timur

Berdasarkan data dari Kantor Camat Bantan, luas wilayah kecamatan

Bantan adalah 424 km², dimana desa terluas adalah Teluk Pambang dengan luas

114 km² atau 26,89% dari luas keseluruhan kecamatan Bantan, diikuti oleh desa

Selat Baru 63 km² (14,86%) dan Bantan Tengah 51 km² (12,03%).

Desa dengan jarak lurus terjauh dari ibukota kecamatan Bantan adalah

desa Teluk Lancar dengan jarak lurus 37 km. Dan jarak terdekat adalah desa Selat

Baru sebagai ibukota kecamatan Bantan.

1. Keadaan Demografis

Berdasarkan data  pada tahun 2016 diwilayah kecamatan bantan

memiliki penduduk sebanyak 44.563 jiwa dengan kepemilikan KK
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sebanyak 12.834. dengan 23.154 jiwa yang terdiri dari laki-laki dan 21.409

yang terdiri perempuan.

2. Ekonomi

Pada tahun 2011, berdasarkan data dari UPTD Dinas Perindustrian

dan Perdagangan, terdapat , 43 industri kecil dan 442 industri mikro.

Jumlah usaha perdagangan yang terdaftar paling banyak terdapat didesa

Selat Baru, hal ini disebabkan karena desa Selat Baru merupakan ibukota

Kecamatan.Jumlah koperasi yang terdaftar di kecamatan Bantan adalah 5

KUD dan 44 non KUD.

3. Transportasi

Alat transportasi yang digunakan dalam wilayah desa/kelurahan di

kecamatan Bantan, seluruhnya menggunakan alat transportasi darat.Begitu

juga untuk alat transportasi antar desa/kelurahan, semua desa/kelurahan di

kecamatan Bantan menggunakan alat transportasi darat.

4.2 Gambaran Umum Sejarah Singkat  PNPM-MPd di BKAD Kecamatan

Bantan.

Mulai tahun 2007 pemerintah Indonesia mencanangkan PNPM-MPd yang

terdiri dari PNPM mandiri perdesaan, PNPM mandiri perkotaan, serta PNPM

mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. Kecamatan Bantan adalah salah satu

kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bengkalis yang mendapatkan Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat di mana terdapat 23 Desa di Kecamatan

Bantan yang dipercaya pemerintah untuk menjalankan PNPM-MPd.
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Sejak tahun 2007 Kecamatan Bantan mendapatkan bantuan dari PNPM-

MPd. Bantuan dana tersebut berupa bantuan dana untuk pembangunan fisik dan

fisik. Di  Kecamatan Bantan program yang dijalankan selama delapan tahun

terakhir program pembangunan infrastruktur dan program SPP yang masih terus

berlangsung. Program yang telah dilaksanakan adalah pengaspalan jalan menuju

desa dan setelah berakhirnya biaya dana bantuan dari pusat PNPM-MPd selama

satu tahun terakhir ini yang sedang dilaksanakan adalah program simpan pinjam

kelompok perempuan yang masih berlangsung sampai saat ini dimana peran

penting Kepala Desa yang ikut berpartisipasi dalam berjalannya PNPM-MPd

dengan berkerjasama dengan pihak UPK PNPM-MPd Kecamatan Bantan dimana

pada stndar operasional dan prosedur UPK PNPM-MPd terdapat forum

musyawarah Antar Desa di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi

Riau, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Yakni Unit Kerja yang dibentuk atas

dasar kesepakatan antar desa untuk melaksanakan pola pembangunan partisipasif

dan pelestarian aset-aset PNPM-MPd di Kecamatan Bantan, UPK unit kerja yang

dibentuk oleh BKAD dalam forum MAD yang merupakan unit pengelola dan

operasional pelaksanaan kerja sama antar desa di unit pelaksanaan kegiatan

Kecamatan Bantan di mana juga terdapat Badan Pengawas UPK (BP-UPK) yaitu

Badan Pengawas pelaksanaan kegiatan-kegiatan Unit Pengelola Kegiatan Di

Kecamatan Bantan, Ketua UPK bertindak selaku pemimpin pengurus UPK yang

bertanggung jawab memimpin operasional pelaksanaan UPK di Kecamatan

Bantan yang dipilih dan disyahkan oleh BKAD dalam forum MAD mencakup

semua pengurus UPK yang secara formal terikat dalam hubungan kerja dengan

UPK yang terdiri dari Anggota pengurus, Sekretaris dan Bendahara.
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1.2.1 Deskripsi PNPM-MPd di BKAD Kecamatan Bantan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-

MPd).PNPM Mandiri adalah salah satu ujud nyata dari pemberdayaan terhadap

masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengurangi angka

kemiskinan dan memperdayakan masyarakat yang memiliki ekonomi lemah

sehingga diharapkan masyarakat dapat merubah kehidupan ekonomi dan pola

piker mereka dengan adanya program tersebut.Program ini terdiri dariPNPM

mandiri perdesaan, PNPM mandiri perkotaan, serta PNPM mandiri wilayah

khusus dan desa tertinggal.PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk

mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan

berkelanjutan.Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan

dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai

berhasil.Beberapa keberhasilan PPK adalah penyediaan lapangan kerja dan

pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta

berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Penanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada pemberdayaan

masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen

pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.PNPM-

MPd merupakan perwujudan nyata bagi penanggulanagan kemiskinan di

Indonesia pada umumnya dan di Kecamatan Bantan yang secara menyeluruh di 23

Desa pada khususnya.Yang mempunyai tujuan untuk mempercepat

penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat

melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam
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penyelenggaraan pembangunan desa dan antar desa serta peningkatan penyediaan

sarana dan prasarana sosial ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya

kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan

mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan

pembangunan, sedangkan tujuan khususnya meliputi:

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat

miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.

2. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan

mendayagunakan Sumber daya lokal.

3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi

pengelolaan pembangunan partisipatif.

4. Menyediakan prasarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh

masyarakat.

5. Melembagakan pengelolaan dana bergulir.

6. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerjasama Antar Desa

(BKAD).

7. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya

penanggulangan kemiskinan perdesaan.

Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan adalah:

1. Rumah Tangga Miskin (RTM) di perdesaan;

2. Kelembagaan masyarakat di perdesaan;

3. Kelembagaan pemerintahan lokal.
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Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MPd) mempunyai

prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap

pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan

rangkaian kegiatan PNPM-MPd. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu

mendorong terwujudnya tujuan PNPM-MPd.

Prinsip-prinsip itu PNPM-MPd meliputi:

1. Bertumpu pada pembangunan manusia. Prinsip bertumpu pada

pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan

yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia dari

pada pembangunan fisik semata.

2. Otonomi.Prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan

kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab tanpa

intervensi negatif dari luar.

3. Desentralisasi.Prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih

luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral

dan kewilayahan yang berSumber dari pemerintah dan pemerintah daerah

sesuai dengan kapasitas masyarakat.

4. Berorientasi pada masyarakat miskin.Prinsip berorientasi pada masyarakat

miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat

miskin.

5. Partisipasi. Prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif

dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari

tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan
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dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk

materil.

6. Kesetaraan dan keadilan gender.Prinsip kesetaraan dan keadilan gender

adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan

dalam perannya disetiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat

kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran

kedudukan pada saat situasi konflik.

7. Demokratis.Prinsip demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan

pembangunan secara musyarawah dan mufakat

8. Transparansi dan Akuntabel.Prinsip transparansi dan akuntabel adalah

masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses

pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan

secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral,

teknis, legal, maupun administratif.

9. Prioritas.Prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang

diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan

untuk pengentasan kemiskinan.

10 Keberlanjutan.Prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap

pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus

telah mempertimbangkan sistem pelestariannya
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4.3 Susunan Organisasi Dikantor BKAD Kecamatan Bantan

Sebelum di uraikan mengenai struktur organisasi pada kantor BKAD

kecamatan bantan, maka perlu untuk mengemukakan  beberapa definisi mengenai

organisasi. Agar mudah melihat bagaimana cara petugas melaksanakan tugas dan

fungsinya tersebut. Soejadi (1991: 14) mengemukakan bahwa organisasi adalah

sekelompok orang dengan sengaja dipersatukan dalam satu kerjasama yang

efesien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Selanjutnya atmosudirojo (1986- 133) menyatakan bahwa organisasi

adalah salah satu bentuk kerjasamaantara sekelompok orang-orang berdasarkan

suatu perjanjian untuk berkerjasama antara sekelompok orang-orang berdasarkan

suatu perjanjian untuk berkerjasama guna mencapai tujuan bersama yang tertentu.

Dari definisi-definisi organisasi diatas dapat disimpulkan bahwa ada 3

unsur yang terdapat didalamnya yaitu:

1. Sekelompok orang

2. Kerjasama atau pembagian kerja

3. Tujuan bersama

Jadi organisasi merupakan suatu bentuk kerjasama dan kerjasama tersebut

berlangsung secara tertentu yang menyebabkan adanya bentuk, berdasarkan

aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang tertentu pula.Setiap bentuk mesti ada

konfigurasinya yang tertentu dan yang disebabkan oleh sesuatu didalamnya yang

disebut dengan struktur.

Dengan memperhatikan struktur/ rangkaian organisasi dapat dijelaskan

bahwa BKAD Kecamatan Bantan memiliki seorang pemimpin dan beserta
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anggotanya untuk mengurus permasalahan asset desa yang ada di sekecamatan

bantan. Adapun Struktur organisasi dari program ini meliputi

1. Kepala Desa (Kades)

Peran kepala desa adalah sebagai Pembina dan pengendali

kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM di Desa. Bersama BPD,

kepala desa menyusun peraturan desa yang relavan dan mendukung

terjadinya proses pelembagaan prinsip dan prosedur PNPM-MPd sebagai

pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian aset

PNPM-MPd yang telah ada di desa. Kepala desa juga berperan mewakili

desanya dalam pembentukan forum musyawarah atau Badan Kerjasama

Antar Desa.

2. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)

Tugas dan fungsi Badan Kerjasama Antar Desa yakni

1. Menyelenggarakan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan

kerjasama desa.

2. Melakukan supervise dan evaluasi terhadap kinerja seluruh unit kerja

yang dibentuk oleh Badan Kerjasama Antar Desa.

3. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerjasama antar desa dengan

pihak ketiga.

4. Memberikan masukan dan saran kepada masing-masing kepala desa

mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada

permasalahan.

5. Melaksanakan sistem pembangunan partisipatif.

6. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada forum musyawarah antar desa.
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Fungsi Badan Kerjasama Antar Desa antara lain adalah:

1. Pengawalan kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif

2. Fasilitas pengembangan kegiatan antar desa

3. Pengembangan asset produktif

4. Pengembangan kemitraan kegiatan antar desa

5. Pengorganisasian dan pengembangan kemampuan pengelolaan

program-program pemberdayaan masyarakat.

3. Kelembagaan UPK

Tugas dan tanggung jawab UPK secara Umum

a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM

Mandiri Perdesaan di kecamatan.

b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan

seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

c. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri

Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.

d. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir.

e. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam.

f. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri

Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM

Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku Iainnya.

g. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan

ataupun non-keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan

program.
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h. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai

dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD.

i. Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja

pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan

pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang

tericait Iangsung satu minggu sebelum pelaksanaan.

j. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan

Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh

desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan

sesuai dengan ketentuan.

k. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung

administrasi dan pelaporan pelaku desa.

l. Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan

mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan untuk disahkan oleh

BKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan

pelestarian dana bergulir.

m. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan

pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi

wilayah.

n. Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelambagaan,

pengelolaan keuangan. pengelolaan pinjaman. dan memfasilitasi

pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat.
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o. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui

pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap

kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

p. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan. pengelolaan

pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui

papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak

yang membutuhkan.

q. Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian

permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan,

pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.

4. Ketua UPK

Tugas dan Tanggung Jawab ketua UPK

a. Memastikan terjadinya pengendalian biaya operasional sesuai

anggaran.

b. Memastikan dilaksanakannya mekanisme dan prosedur pengelolaan

keuangan dan kegiatan.

c. Memastikan pelaksanaan fungsi pembukuan/pencatatan transaksi

keuangan.

d. Melakukan otorisasi terhadap penerimaan dan pengeluaran keuangan

di UPK.

e. Melakukan verifikasi terhadap anggaran yang dibuat oleh bendahara.

f. Melakukan verifikasi dan validasi atas laporan keuangan.

g. Menyetujui rencana pengadaan/pembelian inventaris dan administrasi

kantor.
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5. Sekretaris UPK

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris UPK

a. Merencanakan dan melakukan pembelian/pengadaan

b. administrasi kantor

c. Mengelola dokumen dan arsip keuangan (selain buku kas, buku bank

dan buku rekening) serta dokumen non keuangan seperti surat-surat,

berita acara dan notulen musyawarah, dll.

d. Mengelola inventaris dan asset kantor lainnya (selain kas, bank dan

piutang).

e. Membantu bendahara dalam membuat laporan keuangan dengan

melakukan input transaksi keuangan ke dalam aplikasi/program dan

catatan transaksi pada buku kas dan buku bank yang sduah dibuat oleh

bendahara.

6. Bendahara UPK

Tugas dan tanggung jawab Bendahara UPK

a. Melaksanakan fungsi penerimaan dan penyaluran dana BLM PNPM

Mandiri Perdesaan dan Dana Bergulir.

b. Melakukan pencatatan transaksi keuangan, khususnya transaksi yang

berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas maupun bank.

c. Melakukan perhitungan terhadap saldo kas dan bank pada setiap

penutupan transaksi.

d. Membuat rekonsiliasi bank pada setiap penutupan transaksi/tutup

buku bulanan.
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e. Pada akhir bulan, membuat Laporan Keuangan UPK terkait BLM

Dana Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan Dana BerguIir.

f. Mengelola dokumen dan arsip terkait penge!olaan keuangan

g. Melakukan pembinaan terkait pembukuan dan pelaporan keuangan

terhadap TPK.

h. Membuat perencanaan keuangan dan anggaran.

7. Tim Verifikasi

Tugas dan Tanggung jawab Tim Verifikasiyakni :

a. Memeriksa kelengkapan dokumen setiap usulan yang diajukan

masing-masing desa.

b. Melakukan observasi lapangan untuk memeriksa kesesualan yang

ditulis dalam usulan dengan fakta di lapangan.

c. Memeriksa kesesuaian usulan dengan kriteria dan tujuan PNPM

Mandiri Perdesaan, serta bersama dengan BKAD memeriksa

keterkaitan usulan antar desa sebagai suatu konsep pengembangan

wilayah.

d. Menyampaikan usuan kegiatan kepada Fasilitator Kabupaten agar

dilakukan pemeriksaan kembali.

e. Membuat rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan usulan kegiatan.

f. Menyampaikan dan menjelaskan rekomendasi hasil pemeriksaan

usulan kegiatan kepada peserta MAD.

8. TIM Pendanaan PL

Tugas dan tanggung jawab PL yakni:
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a. Melakukan pemantapan terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM

Mandiri Perdesaan di desa sesuai dengan pengaturan tugas dan

fasilitator kecamatan,

b. Membantu fasilitator kecamatan dalam melaksanakan pemeriksaan

kegiatan di lapangan,

c. Membantu fasihtator kecamatan dalam melakukan bimbingan pada

KPMD mengenai keg iatan pemberdayaan, transparansi dan

manajemen,

d. Membantu fasilitator kecamatan dalam melaksanakan pelatihan

kepada TPK dan masyarakat.

e. Membenkan bimbingan dan masukan atau saran teknis maupun non

teknis kepada Tim Pengelola Kegiatan,

f. Membuat gambar kerja sesuai petunjuk Fasilitator Teknik Kecamatan

(FKT) dan membantu dalam pembuatan gambar desain dan gambar

puma laksana,

g. Membimbing dan memberi penjelasan kepada masyarakat mengenai

cara-cara menjaga kelestarian lingkungan,

h. Memberikan bimbingan dan masukan tentang cara-cara administrasi.

pembukuan serta pengarsipan Tim Pengelola Kegiatan,

i. Membantu dan membimbing Tim Pengelola Kegiatan dalam

penyiapan serta proses pra audit.

j. Mengumpulkan informasi tentang aspek non teknis antara lain:

k. partisipasi, memeriksa keluhan masyarakat untuk disampaikan kepada

Fasilitator Kecamatan,
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l. Membimbing KPMD dalam menginventarisasi kebutuhan masyarakat

dalam kaitannya dengan rencana jangka panjang masyarakat,

m. Memfasilitasi proses pemeliharaan hasd kegiatan, pengembangan dan

pelestariannya, serta pengembalian pinjaman dana bergulir.

9. Badan Pengawas UPK (BP-UPK)

Tugas dan tanggung jawab BP-UPK adalah:

a. meakukan pemeriksaan dan evaluasi transaksi. bukti transaksi.

dokumen-dokumen, pelaksanaan administrasi dan pelaporan

pengeloloan keuangan dan pinjaman yang dikeoIa oeh UPK.

b. melakukan pengawasan terhadap ketaatan UPK pada prinsip dan

mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan,

c. melakukan pengawasan ketaatan UPK terhadap aturan-aturan MAD,

termasuk aturan perguliran.

d. memantau Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus UPK

e. memantau Realisasi anggaran UPK dan rencana kerja UPK.

f. memantau Pelaksanaan tugas dan tanggung awab tim lain yang

dibentuk MAD dalam peaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan.

g. menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugasnya kepada MAD/BKAD.
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Bantan

BENDAHARA BKAD
MURSIDIN

SEKRETARIS BKAD
TURADI , A.Md

WAKIL KETUA BKAD
AGUS SUGIARTO

KETUA BKAD
H. SYAMSUDIN

STAF ADMINISTRASI UPK
ENDANG IRA DINATA, A.Md

ANGGOTA
SUYANA

KETUA
CANDRA YULISTIANTO

KETUA
ANDI SAPUTRA

STAF KEUANGAN UPK
NILAM ANDIN, A.Md

KETUA BP-UPK
JUNAIDI

ANGGOTA
NURHAFIFI

WAKASEK
RUPIAH

KETUA UPK
ERLINAWATI, SE.I

SEKRETARIS UPK
ADI, SE.Sy

BENDAHARA UPK
WIRDIA NINGSIH

SEKRETARIS BP-UPK
ZULKARNAIN

TIM PENDANAANTIM VERIFIKASI

KADES SE
KECAMATAN

BANTAN


