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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

1.1 Sejarah Singkat Usaha Ekonomi Kelurahan Bulan Purnama  

   Usaha ekonomi kelurahan-simpan pinjam (UEK-SP) Bulan Purnama adalah 

suatu lembaga ekonomi kelurahan yang bergerak dibidang simpan pinjam dan 

merupakan milik masyarakat kelurahan Padang Bulan yang diusahakan dan 

dikelola oleh masyarakat Padang Bulan. UEK-SP didirikan atas musyawarah 

kelurahan. Yang menjadi anggota UEK-SP adalah masyarakat sekitar UEK-SP 

Bulan Purnama dengan memenuhi persyaratan dan aturan yang diberlakukan pada 

UEK-SP Bulan Purnama. 

  UEK-SP didirikan di daerah Kelurahan Se-Provinsi Riau berdasarkan 

Peraturan Gubernur Riau No.15 tahun 2006 tentang pedoman umum dan petunjuk 

teknis program pemberdayaan desa (PPD). Dari dasar pembentukan yang 

dilimpahkan oleh pemerintah Provinsi (Pemprov) bahwa kelurahan Padang Bulan 

kecamatan Senapelan mendapat dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta 

rupiah,-) maka kepada Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat 

(BPPM) Kota Pekanbaru memerintahkan yang bersangkutan (Kelurahan Padang 

Bulan) melaksanakan musyawarah Kelurahan. UEK-SP Bulan Purnama berdiri 

tanggal 27 Juli 2008, melalui sebuah Musyawarah Kelurahan, dimana aktifitasnya 

adalah menjalankan  Program Pemberdayaan Masyarakat  melalui  unit  usaha 

pemberian pinjaman  pada masyarakat kecil (mikro) dan penghimpunan dana 

anggota melalui tabungan  (Simpan Pinjam). 
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Prestasi yang pernah diraih oleh UEK-SP Bulan Purnama kelurahan Padang 

Bulan kecamatan Senapelan kota pekanbaru yaitu mendapat juara 1 dalam lomba 

usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam (UEK-SP) tingkat kota pekanbaru tahun 

2013. 

Keberadaan UEK-SP Bulan Purnama diharapkan dapat membantu 

keuangan masyarakat dalam memperoleh pinjaman dengan bunga yang relative 

kecil dibandingkan dengan bank. Dengan demikian, meskipun UEK-SP mencari 

keuntungan tetapi tidak sebesar keuntungan yang diperoleh oleh bank. 

1.2 Struktur Organisasi UEK/D-SP Bulan Purnama 

Dalam suatu usaha struktur organisasi mempunyai arti yang sangat penting, 

oleh sebab itu perlu adanya struktur organisasi yang baik. Dalam struktur 

organisasi akan tergambar bagaimana pembagian tugas secara jelas oleh masing-

masing bagian atau orang yang terlibat dalam organisasi tersebut. Dengan adanya 

struktur organisasi yang baik, maka pembagian kerja akan mudah dilaksanakan, 

sehingga semua yang telah direncanakan akan dikerjakan dengan baik dan 

mencapai tujuan yang diinginkan.      

Untuk mengetahui susunan pelimpahan tugas dan tanggungjawab dari 

pengurus dan pelaksana pada UED/K-SP Bulan Purnama dapat diketahui dengan 

jelas dari struktur organisasi berikut ini: 
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GAMBAR II 

STRUKTUR ORGANISASI 

USAHA EKONOMI KELURAHAN SIMPAN PINJAM 

“BULAN PURNAMA” 

KELURAHAN PADANG BULAN KECAMATAN SENAPELAN 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :Dokumen Usaha Ekonomi Kelurahan – Simpan Pinjam Bulan Purnama 

Dalam struktur organisasi tergambar bagaimana pembagian tugas secara 

jelas oleh masing-masing bagian atau orang yang terlibat dalam organisasi 

tersebut. Dengan adanya struktur organisasi yang baik, maka pembagian kerja 

akan mudah untuk dilaksanakan, sehingga semua yang telah direncanakan akan 

dikerjakan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. 
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SITI JUFRIAH 

PENGELOLA UEK-SP BULAN PURNAMA 
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Pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian adalah sebagai 

berikut: 

A. Tugas dan Tanggung jawab Otoritas Rekening 

1.Lurah  

a) Menyelengggarakan musyawarah 

b) Mengesahkan daftar calon pemanfaat 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 di tunjuk 

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 lurah dalam melaksanakan pertemuan bersama pendamping 

dengan ketua RT/RW dan melibat berbagai unsur kelompok masyarakat 

yang ada untuk memberikan informasi tentang Dana Usaha 

Kelurahan/Desa. 

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

mengumpulkan dan membahas aspirasi masyarakat atau kelompok 

masyarakat. 
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3.  Tokoh Perempuan  

a) Menandatangani specimen pada rekening Dana Usaha Kelurahan/Desa 

bersama dengan Lurah dan Ketua LPM. 

b) Melaporkan keadaan keuangan DUK pada forum musyawarah kelurahan 

bersama dengan pemegang otoritas lainya. 

B. Tugas dan Tanggungjawab Badan Perwakilan Kelurahan/Desa atau 

Pengawas Umum: 

a) Memberikan informasi tentang kegiatan Dana Usaha Kelurahan/Desa 

kepada masyarakat kelurahan. 

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

Dana Usaha Kelurahan/Desa bersama berbagai unsur kelompok masyarakat 

lainnya telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, memantau 

realisasi penyaluran dan pengambilan Dana Usaha Kelurahan/Desa 

sehingga pengembalian tepat waktu dan perguliran berjalan baik. 

c) Mengikuti setiap pelaksanaan tahapan proses kegiatan UEK/D-SP. 

d) Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3). 

C. Tugas dan Tanggung jawab Staf Analisis Kredit adalah sebagai berikut: 

a) Menerima proposal usulan yang dibuat oleh calon pemanfaat/peminjam 

melalui pengelola UEK/D-SP. 

b) Memeriksa administrasi kelengkapan dokumen, penilaian teknis dan 

kesesuaian dengan bidang dan daftar larangan dan membuat catatan 

penilaian tersebut. 
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c) Pemeriksaan atau pengecekan kelapangan terhadap usaha yang diusulkan di 

dalam proposal dengan melakukan wawancara langsung dan uji silang. 

d) Melakukan diskusi dan dialog dengan pelaku dan masyarakat kelurahan 

lainnya. 

D. Tugas dan Tanggung jawab Kader Pembangunan Masyarakat adalah 

sebagai berikut: 

a) Mensosalisasikan kegiatan Dana Usaha Kelurahan/Desa kepada 

masyarakat. 

b) Membantu pendamping/Pembina dan pelaku lainnya melakukan 

identifikasi potensi kelurahan dan penggalian gagasan. 

c) Melakukan fasilitasi terhadap forum musyawarah kelurahan bersama 

pendamping/Pembina. 

d) Mengembangkan kapasitas masyarakat kelurahan dan kelompok 

kepentingan lainnya dalam perencanaan. Organisasi dan pelaksanaan 

kegiatan dengan menfasilitasi pembentukan pengelola UEK/D-SP. 

e) Membantu pendamping/Pembina dalam menyusun rencana pembangunan 

kelurangan, program kerja, anggaran dan kontribusi lokal terhadap Dana 

Usaha Kelurahan. 

f) Membantu pengelola UEK/D-SP dalam pengelola dan perguliran dalam 

kegiatan ekonomi. 

g) Memfasilitasi kelompok masyarakat dalam mendiskusikan masalah yang 

ada dikelurahan dan mendiskusikan gagasan yang diusulkan untuk 

pemecahan masalah. 
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E.  Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola UEK/D-SP adalah sebagai berikut: 

a) Mensosialisasikan kegiatan Dana Usaha Kelurahan/Desa kepada 

masyarakat kelurahan dan mengumpulkan aspirasi masyarakat tersebut. 

b) Mempersiapkan individu-individu rumah tangga/kelompok usaha penerima 

Dana Usaha Kelurahan/Desa. 

c) Mempersiapkan individu-individu rumah tangga/kelompok usaha penerima 

Dana Usaha Kelurahan sehingga mampu melaksanakan kegiatan sesuai 

dengan rencana penggunaan kepada penerima Dana Usaha Kelurahan/Desa. 

d) Mengelola Dana Usaha Kelurahan/Desa dan Dana Simpan Pinjam 

masyarakat. 

F. pengelola Usaha Ekonomi Kelurahan/Desa Simpan Pinjam Bulan 

Purnama mempunyai Tugas dan Wewenang sebagai berikut: 

1. Ketua  

a) Memimpin organisasi UEK/D-SP. 

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

berdasarkan hasil keputusan musyawarah kelurahan dan memenuhi 

kelayakan usulan. 

c) Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pinjaman dan 

pengendalian pinjaman UEK/D-SP. 

d) Mengatur perputaran modal UEK/D-SP. 

e) Mengangkat tenaga administrasi yang diperlukan. 

f) Melaporkan posisi keuangan kepada lurah dan pendamping/Pembina. 
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g) Melakukan koordinasi dengan aparat lurah, ketua LPM, Lembaga 

Kemasyarakatan, Pendamping/Pembina, Kader Pembangunan Masyarakat, 

serta pihak-pihak lain dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan Dana 

Usaha Kelurahan. 

h) Membangun jaringan kerja terhadap pihak-pihak terkait. 

i) Melaksanakan musyawarah pertanggung jawaban setiap periode pinjaman. 

j) Memastikan terlaksananya prinsip transparansi dalam pengelolaan kegian 

Dana Usaha Kelurahan. 

k) Menandatangani Speciment rekening UEK/D-SP, rekening pengembalian 

Dana Usaha Kelurahan/Desa. 

l) Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan anggota 

pemanfaat Dana Usaha Kelurahan/desa. 

2.  Kasir 

a) Menerima, menyimpan, dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti 

penerimaan dan pembayaran yang sah. 

b) Melaksanakan pembukuan administrasi keuangan. 

c) Melaporkan posisi keuangan kepada Ketua UEK/D-SP secara periodik atau 

sewaktu-waktu diperlukan. 

d) Menandatangani specimen rekening UEK/D-SP dan rekening 

pengembalian Dana Usaha Kelurahan/Desa. 

e) Melakukan pembinaan administrasi keuangan kepada kelompok-kelompok 

pemanfaat Dana Usaha Kelurahan/Desa. 

3. Tata Usaha 
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a) Berfungsi sebagai sekretaris. 

b) Membantu dibidang keuangan. 

c) Melakukan penagihan terhadap para nasabah. 

d) Membantu dibidang administrasi umum. 

e) Memasang laporan keuangan dan perkembangan pinjaman Dana Usaha 

Kelurahan/Desa pada papan pengumuman secara rutin dan mutakhir. 

f) Menyusun laporan rutin. 

g) Melakukan pengarsipan dan dokumentasi seluruh data administrasi 

kegiatan Dana Usaha Kelurahan/desa. 

h) Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok pemanfaat Dana 

Usaha Kelurahan/Desa. 

1.3 Aktifitas UEK/D-SP Bulan Purnama 

UEK-SP Bulan Purnama adalah lembaga kelurahan yang mempunyai fungsi 

sosial melalui pemberdayaan masyarakat, yaitu upaya untuk meningkatkan 

kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat. 

Fungsi UEK-SP Bulan Purnama adalah untuk mengembangkan usaha 

ekonomi produktif yang meliputi seluruh kegiatan usaha baik perorangan ataupun 

kelompok, antara lain : perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, 

peternakan dan industri kecil. 

Dalam pelaksanaan fungsinya, UEK-SP Bulan Purnama melakukan 

kegiatan sebagai berikut : 

a. memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat Kelurahan yang 

dinilai produktif. 
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b. menerima simpanan uang dari masyarakat kelurahan sebagai anggota usaha 

ekonomi kelurahan simpan pinjam. 

c. ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota UEK-SP 

dalam kaitan kegiatan usahanya. 

1.4 Pembagian Hasil Usaha 

  Laba Rugi UEK-SP Bulan Purnama Selama 1 tahun berjalan periode 

Januari 2015 s/d Desember 2015. 

Adapun Rincian Pembagian Laba Akhir Tahun adalah: 

1. Cadangan Modal    : 30% 

2. Dana Sosial      : 15% 

 a. Bantuan Anak Yatim  

 b. Bantuan Anak Kurang Mampu 

 c. Sumbangan Mesjid/Musholla 

 d. THR bagi Pelaku UEK-SP 

3. Door Prize dan Pelaksanaan MDPT  : 18% 

4. Bonus Pelaku UEK-SP 

 a. Pengelola UEK-SP  : 60% 

 b. Pengurus UEK-SP   : 40% 

5. Pelatihan/Diklat      : 5% 

6. Hibah SP      : 2,5% 

7. Simpanan Pokok Anggota   : 12% 

8. Biaya Pendamping    : 2,5%  
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Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk 

bukan anggota dibagi sebagai berikut: 

a. Cadangan Modal                    : 40% 

b. Hibah ke SP           : 10% 

c. Sosial dan Kontribusi ke kelurahan  : 20% 

d. Door Prize                                         : 10% 

e. Bonus Pelaku  : 20% 

1.5 Kebijaksanaan Akuntansi UEK-SP Bulan Purnama: 

a. Penyajian Laporan Keuangan 

Dasar Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan disusun sesuai dengan 

Standar Akuntansi Keuangan.Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep 

harga perolehan, sedangkan laporan arus kas disusun berdasarkan metode tidak 

langsung. 

b. Kas dan Setara Kas  

Untuk tujuan penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari saldo 

kas dan bank. 

c. Piutang disajikan dengan nilai nominalnya 

UEK Bulan Purnama tidak melakukan penyisihan piutang tak tertagih  

karena, manajemen berkeyakinan bahwa semua piutang semua dapat ditagih. 

d. Aset Tetap 

Aset tetap UEK Bulan Purnsama berdasarkan harga perolehan (at cost). 

Aset tetap yang disusutkan, penyusutan dihitung dengan menggunakan metode 

garis lurus (straight line methods) dari harga perolehan. 
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Tarif penyusutan adalah : 

a. Tanah    20% dari harga perolehan 

b. Kendaraan  10% dari harga perolehan 

c. Bangunan 20% dari harga perolehan 

Aset tetap yang diperoleh atau dibeli diusutkan 1 bulan penuh, sedangkan 

perolehan diusutkan pada bulan bersangkutan.Beban penyusutan dialokasikan 

kedalam kelompok biaya sesuai dengan tujuan dan manfaat kepemilikan aset 

tetap yang bersangkutan. Pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan diakui 

sebagai beban pada saat timbulnya beban tersebut. Sedangkan pengeluaran untuk 

perbaikan dalam jumlah besar yang memperpanjang umur aset tetap yang 

bersangkutan dikapitalisasikan. 

e.  Pengakuan Pendapatan dan Biaya  

Pendapatan diakui pada saat terjadinya transaksi penjualan dalam periode 

yang bersangkutan (didasarkan pada metode accrual). Sedangkan biaya diakui 

sebagai beban tahun berjalan didasarkan pada saat barang dan jasa digunakan 

dalam kegiatan usaha perusahaan. 

f. Penggunaan Estimasi 

Penyusunan laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang 

mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Karena adanya 

ketidakpastian yang melekat dalam penetapan estimasi. 

 


