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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) 

Sebangar Mandiri Desa Sebangar Kecamatan Mandau Kabupaten 

Bengkalis 

Usaha ekomomi desa simpan pinjam (UED-SP) Sebangar Mandiri Desa 

Sebangar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis adalah sebuah Lembaga 

Keuangan Mikro yang terbentuk Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 tahun 

2014 yang disahkan oleh Bupati dan merupakan salah satu dari kegiatan Program 

Pemberdayaan Desa (PPD). Lembaga ini bergerak dalam bidang usaha ekonomi 

desa bidang simpan pinjam dan bertujuan untuk melayani anggota masyarakat 

yang berdomisili di Desa Sebangar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. 

Keanggotaan UED-SP Sebangar Mandiri ini terbuka untuk seluruh warga 

masyarakat yang berdomisili di Desa Sebangar Kecamatan Mandau Kabupaten 

Bengkalis yang memenuhi persyaratan. 

4.2 Tujuan dan Manfaat 

Profil UED-SP ini bertujuan untuk memberi gambaran kinerja pengelolaan 

Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam (UED-SP) Sebangar Mandiri Desa 

Sebangar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis selama berdiri sampai dengan 

sekarang. Hal ini untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Salah 

satu parameter yang bisa diukur adalah dengan menyampaikan Laporan 

Pertanggungjawaban. Selain itu, Laporan pertanggungjawaban ini menunjukkan 



47 
 

bentuk pertanggungjawaban pengelolaan terhadap kepengurusan. Selanjutnya, 

setelah melalui pemeriksaan oleh badan pengawasan, akan 

dipertanggungjawabkan dihadapan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban 

Tahunan (MDPT). Rapat Akhir Tahun (RAT) atau menurut istilah Program 

Pemberdayaan Desa (PPD) Kabupaten Bengkalis disebut Musyawarah Desa 

Pertanggungjawaban Tahunan (MDPT) adalah forum tertinggi pengambilan 

keputusan dalam Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP). Adapun 

agenda MDPT sekarang adalah pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 

pengelolaan dan pengawasan UED-SP, Manajemen dan Usaha UED-SP, serta 

membahas Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

(RAPB) UED-SP 

4.3 Organisasi dan Kelembagaan 

4.3.1 Organisasi 

UED-SP Sebangar Mandiri Desa Sebangar Kecamatan Mandau Kabupaten 

Bengkalis yang diusahakan dan dikelola oleh masyarakat Desa Sebangar 

Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Pengelolaan UED-SP ini dilaksanakan 

oleh tim yang terdiri dari 4 (empat) orang anggota masyarakat Desa Sebangar 

Kecamatan Mandau yaitu dibentuk berdasarkan Musyawarah Desa yaitu : 

1. Syawaludin   Sebagai Ketua 

2. Ari Sukma Nigrum, Amd  Sebagai Kasir 

3. Sahrial   Sebagai Tata Usaha 

4. Abdul Muthalib  Sebagai Analis Kredit 
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Didalam melaksanakan tugas-tugasnya berkoordinasi dengan pemegang 

Rekening Dana Usaha Desa (DUD) yang dipegang oleh 3 (Tiga) specimen antara 

lain: 

1. Kepala Desa Sebangar Kec Mandau Sebagai Koordinasi 

2. Ketua LPM     Sebagai Anggota 

3. Wakil Perempuan    Sebagai Anggota 

Selain itu, kinerja pengelola UED-SP baik manajemen, administrasi 

maupun keuangan senantiasa diawasi oleh Pengawas Umum yang di tunjuk 

melalui musyawarah terdiri dari 1 (satu) orang secara keseluruhan proses dan 

pengembangan kelembagaan melalui Program Pemberdayaan Desa Kabupaten 

Bengkalis, UED-SP didampingi oleh seorang konsultan pendamping dari BPM-

PD Kabupaten Bengkalis yang bertugas mendampingi, membimbing, 

mengarahkan, serta ikut mengawasi seluruh tim dalam melakukan semua kegiatan 

baik dalam bidang ekonomi maupun dibidang sektoral. Untuk membantu dan 

sekaligus meneruskan tugas pendamping, pengarah, serta pengawasan ditunjuk 

pula seorang kader sebanyak 2 (dua) orang yang disebut kader Pembangunan 

Masyarakat (KPM). 

4.3.2 Manajemen UED-SP Sebangar Mandiri Desa Sebangar Kecamatan 

Mandau Kabupaten Bengkalis 

  UED-SP merupakan lembaga keuangan mikro yang merupakan salah satu 

bentuk kegiatan dam Program Pemberdayaan Desa. Meskipun telah memiliki 

aturan seperti yang diatur dalam surat berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis 
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Nomor 38 Tahun 2014, untuk pengembangan yang bersifat pemberdayaan, UED-

SP Sebangar Mandiri Desa Sebangar juga memiliki system manajemen dan 

struktur organisasi yang mengacu pada standarisasi Lembaga Keuangan Mikro. 

Didalam Anggaran Dasar dicantumkan tugas, fungsi dan wewenang serta 

tanggungjawab masing-masing pengurus, pengelola, pengawas, dan staff analisis. 
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4.4 Struktur Organisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebangar 
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4.5 Tugas dan Tanggung Jawab Pelaku Program 

4.5.1 Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kabupaten 

A. Penanggung Jawab 

Penanggung jawab keseluruhan pelaksanaan PPKMP adalah Bupati yang 

mempunyai tugas membentuk dan menetapkan : 

1. Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian PPKMP Kabupaten dan 

Sekretariat Pembinaan Kabupaten melalui SK Bupati. 

2. Menyediakan dana Pembinaan dan Administrasi Proyek (PAP) 

Kabupaten untuk mendukung Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan 

PPKMP. 

B. Tim Pengarah 

Tim Pengarah diketuai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten dan dibantu 

oleh Kepala Bappeda Kabupaten sebagai anggota bertugas : 

1. Mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan PPKMP 

dan program-program sektoral dan regional untuk mendukung 

keberhasilan pelaksanaan PPKMP. 

2. Melakukan pembinaan umum bagi kelancaran pelaksanaan PPKMP. 

3. Melakukan evaluasi mengenai perkembangan dan hasil pelaksanaan 

pengelolaan PPKMP serta menindak lanjuti laporan pelaksanaan PPKMP. 

4.  Membuat laporan bulanan kepada Bupati. 
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C. Tim Pelaksanaan 

Tim Pelaksanaan diketuai oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat 

dan pemerintah Desa Kabupaten yang dibantu oleh kepala bidang/kepala 

subbidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi relevan pada Badan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Bengkalis sebagai 

sekretariat serta unsur Sekretariat Daerah, Bappeda, Unsur-unsur Dinas terkait 

lainnya dan Camat dilokasi kegiatan PPKMP sebagai anggota. 

Tugas dan fungsi Tim Pelaksana adalah : 

1. Melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Pembinaan dan 

Pengendalian PPKMP Kabupaten Bengkalis dalam menetapkan lokasi 

kegiatan PPKMP. 

2. Melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Pembinaan dan 

Pengendalian PPKMP Kabupaten dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, 

dan pelestarian PPKMP. 

3. Melakukan rapat koordinasi bulanan bersama fasilitator program dan 

minimal tiga bulan sekali melibatkan dinas dan instansi terkait. 

4. Melakukan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat pembinaan 

administrasi dan fasilitas pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan 

kegiatan PPKMP. 

5. Memantau, mengevaluasi dan melakukan pembinaan teknis dalam seluruh 

tahapan program yang dikoordinasikan dengan instansi terkait di 

Kabupaten. 
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6. Menyelesaikan masalaha yang memerlukan keterlibatan Tim 

Koordinasikan pembinaan dan pengendalian Kabupaten untuk kemudian 

melaporkan masalah-masalah yang perlu penanganan dari Tim Pengarah 

dan Bupati dan Tim Koordinasi pembinaan dan pengendalian PPKMP 

Kabupaten. 

D. Sekretariat Pembinaan PPKMP Kabupaten 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kinerja Tim Koordinasi 

Pembinaan dan Pengendalian PPKMP Kabupaten, dibentuk Sekretariat 

Pembinaan yang berfungsi, sebagai pengelola harian kegiatan administrasi dan 

pembinaan kegiatan PPKMP, yang berada dibawah tanggung jawab ketua 

pelaksanaan Tim Koordinasi pembinaan dan pengendalian PPKMP Kabupaten 

adalah Sekretariat Tim Koordinasi pembinaan dan pengendalian PPKMP 

Kabupaten. 

E. Team Advisor 

Untuk membantu dalam melakukan analisa efektifitas serta kualitas 

pelaksanaan kegiatan PPKMP di Kabupaten Bengkalis maka di bentuk Tim 

Advisor dari unsur professional ditetapkan melalui SK Bupati bertugas 

memberikan masukan yang lengkap dengan dasar pengembalian kebijakan kepada 

kepala BPM-PD selaku ketua pelaksana. 
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Tugas Tim Advisor secara spesifik adalah : 

1. Melakukan kajian tentang peran kelembagaan/pengelolaan program dan 

kegiatan pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten dalam 

rangka upaya pemantapan pelaksanaan PPKMP. 

2. Memberikan saran/masukan tentang upaya-upaya dilakukan untuk 

pemantauan bagi pengelola dan pelaku kegiatan di tingkat desa/kelurahan, 

kecamatan dan Kabupaten. 

3. Memberikan saran dan masukkan tentang upaya-upaya yang perlu 

dilakukan untuk pemantauan bagi para pengelola dan pelaku kegiatan di 

tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. 

4. Mengikuti rapat koordinasi/rapat evaluasi bulanan bersama fasilitator 

program dari tingkat kabupaten sampai dengan desa/kelurahan untuk 

membahas permasalahan-permasalahan serta upaya pemecahan 

permasalahan yang perlu dilakukan. 

5. Membuat laporan khusus dan rekomendasi kepada kepala badan 

pemberdayaan masyarakat dan pemerintah Desa Kabupaten sebagai 

masukan dalam mengambil kebijakan untuk perbaikan dan peningkatan 

serta pemantapan pelaksanaan kegiatan program di Kabupaten Bengkalis. 

 

 

 

 



55 
 

F. Camat 

Camat bertanggung jawab atas pembinaan pelaksanaan peran serta 

masyarakat dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan dan tugas : 

1. Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan di tingkat Kecamatan dan 

desa/kelurahan dibantu oleh unsur-unsur pemerintah kecamatan lainnya. 

2. Menyelenggarakan rapat tingkat kecamatan untuk menjalankan prinsip dan 

peraturan Dana Usaha Desa/Kelurahan kepada aparat tingkat Kecamatan. 

3. Memantau pelaksanaan proses pengusulan kegiatan oleh Desa/Kelurahan 

pada forum MUSRENBANG. 

4. Memantau pelaksanaan Dana Usaha Desa/Kelurahan dan melaporkannya 

kepada Tim Koordinasi pembinaan dan pengendalian Kabupaten. 

5. Membuat laporan bulanan kepada Bupati mengenai pelaksanaan program 

Dana Usaha Desa/Kelurahan. 

G. Kepala Desa/Kelurahan 

Kepala Desa/Kelurahan beranggung jawab atas pelaksanaan kegiatan 

program dan pelestarian Program. 

Kepala Desa/Lurah bertugas dan berkewajiban : 

1. Menyelenggarakan musyawarah Desa/Kelurahan dalam rangka 

melaksanakan PPKMP dan menyebar luaskan kepada seluruh masyarakat 

desa/kelurahan 

2. Mengesahkan RJM desa/kelurahan dan RPTD/K serta menyampaikan 

dokumen tersebut pada forum MUSRENBANG Kecamatan. 
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3. Mengesahkan daftar calon pemanfaat Dana Usaha Desa/Kelurahan dalam 

surat penetapan Desa/Kelurahan (SPD/K) 

4. Menandatangani dokumen Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3). 

5. Melaksanakan rapat verifikasi akhir pinjaman pemanfaat. 

6. Memantau realisasi penyaluran dan pengembalian pinjaman Dana Usaha 

Desa/Kelurahan. 

7. Bersama-sama dengan ketua LPM/LKMD/K, Wakil Masyarakat 

Perempuan yang dipilih melalui musyawarah Desa/Kelurahan, membuat 

rekening Dana Usaha Desa/Kelurahan lainnya, melakukan pemindah 

bukuan (over booking) dana sesuai dengan pengajuan UED/K-SP yang 

tertuang dalam dokumen SP3. 

8. Mengikuti rapat musyawarah perencanaan pembangunan 

(MUSRENBANG) Kecamatan guna menyampaikan daftar kegiatan 

bidang sektoral (RJM dan RPTD/K). 

9. Mendorong dan mengupayakan penyelesaian permasalahan yang terjadi di 

Desa/Kelurahan bersangkutan. 

10. Membuat laporan bulanan kepada Camat tentang perkembangan 

pelaksanaan PPKMP di Desa/Kelurahan bersangkutan. 
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H. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Atau Petugas Pengawas 

Umum Kelurahan 

Ketua BPD atau Petugas Pengawas Umum bertugas dan berkewajiban : 

1. Bersama Pendamping Desa/Kelurahan dan Pemerintah Desa/Kelurahan 

memberikan informasi tentang kegiatan PPKMP kepada masyarakat 

Desa/Kelurahan. 

2. Melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan kegiatan PPKMP 

evaluasi sasaran program serta pemanfaatannya. 

3. Memastikan penyaluran Dana Usaha Desa/Kelurahan telah memnuhi 

syarat dan ketentuan program yang berlaku. 

4. Memantau realisasi penyaluran dan pengembalian pinjaman Dana Usaha 

Desa/Kelurahan. 

5. Mendorong masyarakat pemanfaatan/peminjaman, memiliki tanggung 

jawab dalam pengelolaan Dana Usaha Desa/Kelurahan, sehingga 

pengembangan tepat waktu dan perguliran berjalan dengan baik. 

6. Bersama Kepala Desa/Kelurahan dan Pelaku PPKMP lainnya 

menyampaikan hasil Musyawarah Desa/Kelurahan. 

7. Mengikuti pelaksanaan kegiatan PPKMP pada tahap perencanaan 

pelaksanaan dan pelestarian/perguliran, khususnya dalam pertemuan-

pertemuan Desa/Kelurahan. 

8. Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3). 
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I. LPM/LKMD/K 

Ketua LPM/LKMD/K bertugas dan berkewajiban : 

1. Bersama pendamping Desa/Kelurahan dengan melibatkan berbagai 

unsur/kelompok masyarakat yang ada, memberikan informasi tentang 

kegiatan Dana Usaha Desa/Kelurahan. 

2. Membantu Kades/Lurah melaksanakan pertemuan bersama Pendamping 

Desa/Kelurahan dengan Kepala Dusun dan melibatkan berbagai 

unsur/kelompok masyarakat yang ada untuk memberikan informasi 

tentang Dana Usaha Desa/Kelurahan. 

3. Bersama pendamping Desa/Kelurahan dan pengelola UED/K-SP 

mengumpulkan dan membahas aspirasi mayarakat atau kelompok 

masyarakat serta merumuskan menjadi draf usulan. 

4. Di bantu pendamping Desa/Kelurahan,menyiapkan usulan termasuk 

rencana biaya untuk diajukan ke MUSRENBANG Kecamatan dan 

MUSRENBANG Kabupaten. LPM/LKMP/K harus menyimpan satu 

salinan asli (copy) dari setiap usulan yang diajukan ke MUSRENBANG. 

5. Bersama kelompok masyarakat serta Pendamping Desa/Kelurahan 

mengatur pesiapan pelaksanaan kegiatan. 

6. Ketua LPM/LKMD/K  menandatangani specimen pada rekening Dana 

Usaha Desa/Kelurahan. 
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J. Tim Fasilitator Program Peningkatan Pemberdayaan Perdesaan. 

1. Koordinator Kabupaten (Korkab) 

Pelaksanaan dan pengendalian Kegiatan PPKMP dari tingkat Kabupaten 

hingga Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang koordinator Kabupaten dengan 

tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 

1. Memfasilitasi rapat koordinasi PPKMP do kabupaten serta rapat lainnya 

yang dianggap perlu. 

2. Memberikan saran dan masukan kepada satuan kerja dan sekretariat 

Pembina PPKMP kabupaten dalam pengendalian kegiatan PPKMP. 

3. Melakukan pengkajian bersama fasilitator program PPKMP tentang 

kebijakan teknis, pengendalian dalam rangka mensukseskan PPKMP. 

4. Melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, terhadap 

fasilitator Program PPKMP. 

5. Menyusun prioritas kebutuhan Pelatihan, pembangunan paket-paket 

pelatihan yang tepat bagi pengelola UED/K-SP, kelompok masyarakat, 

kader pemberdayaan masyarakat dan di koordinasikan dengan Kepala 

Satuan Kerja. 

6. Memberikan usulan dan saran dalam menyempurnakan panduan program, 

evaluasi kinerja fasilitator, pedoman rekrutmen, panduan administrasi 

keuangan, modul-modul pelatihan. 

7. Mengkoordinasikan dukungan terhadap upaya penanganan dan 

penyelesaian permasalahan yang terjadi di tingkat Kabupaten. 
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8. Bersama Tim Koordinasi pembinaan dan pengendalian PPKMP 

Kabupaten melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi kepada 

seluruh stakeholder di Kabupaten. 

9. Memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan dilapangan 

termasuk proses verifikasi pinjaman pemanfaat UED/K-SP. 

10. Koordinator kabupaten mempunyai wewenang memberikan teguran atau 

peringatan secara langsung pada fasilitator program terkait masalah 

pelaksanaan program. 

11. Menyampaikan laporan bulanan, laporan periodik, dan laporan akhir tahun 

disampaikan kepada Kepala satuan kerja kabupaten tembusan Tim 

Advisor. 

12. Mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan kebutuhan Program. 

13. Coordinator kabupaten bertanggung jawab kepada kepala satuan kerja 

dalam mensukseskan kegiatan PPKMP. 

2. Analisis Keuangan UED/K-SP 

guna kelancaran Program, perlu diangkat Analisi Keuangan UED/K-SP 

dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 

1. Melakukan pemantauan dan memberikan masukan kepada pelaku PPKMP 

dilapangan dalam pengembangan usaha kecil dan simpan oinjam dilokasi 

PPKMP. 

2. Melakukan kajian terhadap lembaga pengelola UED/K-SP dan 

merumuskan pola pengembangan dan penguatan kelembagaannya dalam 

penyusunan data-data keuangan. 
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3. Menyusun panduan keuangan untuk penguatan kelembagaan usaha 

masyarakat pedesaan, memfasilitasi bimbingan dan pelatihan. 

4. Menyiapkan laporan (fakta dan analisi) perkembangan usaha ekonomi 

PPKMP. 

5. Memberikan pemahaman dan pelatihan terhadap fasilitator Program dan 

kelembagaan UED/K-SP dalam bidang keuangan. 

6. Mengikuti rakor bulanan setiap bulan yang dilaksanakan di Kabupaten/ 

Kecamatan dan memberikan saran/ pendapat untuk perbaikan program. 

7. Melakukan koordinasi secara langsung dengan coordinator Kabupaten dan 

koordinator Kecamatan, Spesialis Data, pendamping desa dan pelaku 

program di Desa/Kelurahan. 

8. Melakukan monitoring dan evaluasi pada kelembagaan UED/K-SP. 

9. Melaporkan posisi keuangan tepat waktu dan sewaktu-waktu diperlukan 

pihak bersangkutan. 

10. Membuat dan menyiapkan laporan keuangan bulanan tepat waktu, laporan 

regular, laporan insidentil, rekomendasi hasil kerja serta laporan lainnya 

sesuai dengan keperluannya diserahkan pada pihak-pihak yang 

bersangkutan. 

11. Analisis keuangan UED/K-SP bertanggung jawab kepada Kepala BPM-

PD Kabupaten bengkalis melalui koordinator Kabupaten/ Kecamatan 

dalam mensukseskan kegiatan PPKMP. 
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3. Spesialis Data 

Guna kelancaran tugas koordinator maka perlu diangkat Spesialis Data 

untuk keperluan kegiatan PPKMP dengan tugas dan tanggung jawab sebagai 

berikut : 

1. Mengembangkan system manajemen dan system komunikasi data dengan 

pelaku PPKMP serta pihak lainnya. 

2. Menyiapkan panduan system pengelolaan dan pengelolaan data dari unsur 

pelaku PPKMP serta pihak lainnya. 

3. Menyiapkan laporan mutakhir/ terbaru sesuai format standar pelaporan 

yang ada. 

4. Menyusun, penyiapan dan mengkoordinasikan segala kebutuhan data yang 

diperlukan oleh program melalui pelaku PPKMP. 

5. Melakukan koordinasi secara berjenjang pada fasilitator program baik 

tingkat Kabupaten, Kecamatan dan pendamping Desa/Kelurahan atau 

pihak lainnya. 

6. Membuat dan menyampaikan segala laporan tepat waktu sesuai kebutuhan 

program. 

7. Melakukan monitoring dan evaluasi dikelembagaan UED/K-SP serta 

menyampaikan hasil rekomendasi kerja pada koordinator 

Kabupaten/Kecamatan. 

8. Melakukan verifikasi laporan dan menyiapkan segala tugas sesuai dengan 

arahan koordinator Kabupaten. 
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9. Spesialis Data bertanggung jawab kepada Koordinator Kabupaten/ 

Kecamatan dalam mensukseskan kegiatan PPKMP. 

10. Mengikuti rakor bulanan PPKMP setiap bulan yang dilaksanakan di 

Kabupaten/ Kecamatan dan memberikan saran/ pendapat untuk perbaikan 

program. 

11. Melaporkan kondosi program secara periodik tepat waktu dan sewaktu-

waktu di perlukan. 

4. Koordinator Kecamatan (Korcam) 

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program direkrut 

fasilitator di tingkat Kecamatan yang disebut coordinator Kecamatan (Korcam) 

yang berkedudukan di Kecamatan, tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 

1. Memberikan saran dan masukan kepada Tim Koordinasi Kecamatan 

dalam mensukseskan keberhasilan program. 

2. Memberikan saran terhadap kelayakan ekonomi usalan kegiatan serta 

proses verifikasi. 

3. Menyusun prioritas kebutuhan pelatihan, pengembangan paket-paket 

pelatihan yang tepat bagi pengelola UED/K-SP, kelompok masyarakat, 

dan pihak yang bersangkutan dengan program. 

4. Bersama pendamping desa/kelurahan membantu dan mengikuti 

MUSRENBANG di tingkat Kecamatan. 

5. Melakukan supervisi, monitoring, pembinaan dan evaluasi perjalanan 

program. 
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6. Membuat laporan sesuai kebutuhan dan disampaikan kepada kepala BPM-

PD Kabupaten Bengkalis melalui coordinator Kecamatan. 

7. Memberi saran dan petunjuk mengenai upaya-upaya yang perlu dilakukan 

agar pasca program tetap berfungsi secara berkelanjutan. 

8. Memfasilitasi kepada instansi teknis berkaitan dengan pertanian, 

peternakan, perikanan, perkebunan dan lain-lain dalam rangka 

meningkatkan produktifitas dan kualitas, untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

9. Memfasilitasi rapat koordinasi PPKMP bulanan di kecamatan. 

10. Memfasilitasi jaringan kemitraan dengan dunia usaha dan swasta untuk 

mendukung pengembangan kegiatan PPKMP terutama kegiatan Dana 

Usaha Desa/Kelurahan. 

11. Melakukan evaluasai kinerja terhadap pendamping Desa/Kelurahan secara 

periodic dan melaporkan kepada kepala BPM-PD melalui koordinator 

Kabupaten. 

12. Membantu memberikan masukan dan saran dalam penyelesaian 

permasalahan yang terjadi seperti ditunggakan pinjaman penyalahgunaan 

wewenang, segala yang bertentangan  juknis serta peraturan yang berlaku. 

13. Memfasilitasi pelatihan dengan dinas terkait di kabupaten sesuai dengan 

kebutuhan di desa/kelurahan dalam menunjang program PPKMP. 

14. Korcam bertanggung jawab kepada kepala BPM-PD melalui coordinator 

kabupaten dalam mensukseskan kegiatan PPKMP. 
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15. Melakukan verifikasi laporan program dan laporan individu yang dibuat 

oleh pendamping Desa/Kelurahan. 

16. Mengeluarkan rekomendasi sesuai kebutuhan program. 

17. Mengikuti rapat koordinasi bulanan di Kecamatan maupun di Kabupaten 

dan rapat lain yang di anggap perlu. 

5. Pendamping Desa/ Kelurahan 

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program, direktur 

fasilitator Program Tingkat Desa/Kelurahan yang disebut dengan Pendamping 

Desa/Kelurahan atau Konsultan Desa/Kelurahan dengan tugas dan tanggung 

jawab sebagai berikut : 

1. Melapor dan melakukan koordinasi secara berjenjang. 

2. Melakukan sosialisasi PPKMP seluruh lapisan masyarakat. 

3. Memfasilitasi forum musyawarah Desa/Kelurahan dan forum pertemuan 

kelompok RT/Dusun. 

4. Melakukan kajian terhadap potensi Desa/Kelurahan. 

5. Memeriksa dan memberikan masukan terhadap kualitas teknis dan 

kelayakan ekonomi usulan kegiatan serta proses verifikasi. 

6. Membantu menyiapkan dan menyempurnakan dokumen kegiatan program. 

7. Memfasilitasi pembuatan profil UED/K-SP, profil Desa/Kelurahan, 

RPJMDes/Kel, RPTDes/Kel. 

8. Memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di 

Desa/Kelurahan dan melaporkan semua masalah yang terjadi di 
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Desa/Kelurahan kepada koordinator Kabupaten melalui Koordinator 

Kecamatan. 

9. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pada pemanfaat dana 

UED/K-SP dan masyarakat. 

10. Membuat penilaian kebutuhan pelatihan, pengembangan paket-paket 

pelatihan yang tepat bagi pengelola UED/K-SP, kelompok masyarakat, 

kader Pemberdayaan Masyarakat dan pihak-pihak bersangkutan lainnya. 

11. Membantu mengembangkan potensi Desa melalui kerjasama dengan dinas 

dan instansi terkait. 

12. Membantu mensukseskan semua program yang masuk di Desa/Kelurahan 

sesuai petunjuk Tim Koordinasi Kabupaten. 

13. Memfasilitasi pelaksanaan rakot bulanan di Desa/Kelurahan. 

14. Membuat laporan : 

a. Absensi dan kegiatan harian bulanan. 

b.Laporan perkembangan UED/K-SP bulanan. 

c. Laporan keuangan hasil verifikasi pendamping Desa/Kelurahan bulanan. 

d.Laporan insendentil. 

e. Laporan perkembangan UED/K-SP tahunan. 

f. Laporan sesuai kebutuhan program. 

15. Bertanggung jawab terhadap tugas-tugas sesuai dengan ketentuan yang 

ada. 

16. Bertanggung jawab kepada koordinator kecamatan dalam mensukseskan 

kegiatan PPKMP. 
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17. Mengikuti rapat koordinasi kecamatan bersama koordinator kecamatan. 

18. Mengkaji dan memberikan masukan mengenai upaya-upaya yang perlu 

dilakukan agar program tetap berfungsi secara berkelanjutan. 

6. Staff Administrasi 

1. Membantu koordinator Kabupaten/Kecamatan dalam penyusunan arsip 

dan administrasi dan bertanggung jawab pada spesialis data. 

2. Menyiapkan dan menyusun segala bentuk surat keluar dan surat masuk. 

3. Mengikuti rakor bulanan kabupaten atau rapat lainnya sesuai arahan 

Koordinator. 

4. Menyiapkan rekap absensi setiap bulannya dan dilaporkan pada 

koordinator. 

5. Menerima laporan masuk dan administrasi lainnya serta mencatat dalam 

buku agenda secretariat. 

6. Menyiapkan dan menyusun segala kegiatan administrasi secretariat 

koordinator kabupaten. 

1. Pelaku Pelaksana Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat 

Perdesaan di Desa/Kelurahan 

A. Pemegang Otoritas Rekening DUD/K 

Secara umum tugas dan tanggung jawab Pemegang Otoritas adalah : 

1. Membuka rekening Dana Usaha Desa/Kelurahan. 

2. Menandatangani dokumen yang dikeluarkan oleh Bank bersangkutan atau 

dokumen berkas pencairan yang telah ditetapkan. 

3. Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3). 
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4. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan UED/K-SP. 

5. Menghadiri rapat internal PPKMP di Desa/Kelurahan. 

6. Memfasilitasi dalam penanganan masalah. 

B. Pengelola UED/K-SP 

Secara umum tugas dan tanggung jawab Pengelola UED/K-SP adalah : 

1. Mensosialisasikan kegiatan Dana Usaha Desa/Kelurahan kepada 

masyarakat Desa/Kelurahan dan mengumpulkan aspirasi masyarakat. 

2. Mempersiapkan individu-individu rumah tangga/kelompok usaha 

penerima Dana Usaha Desa/Kelurahan. 

3. Mempersiapkan individu-individu rumah tangga/kelompok usaha 

penerima Dana Usaha Desa/Kelurahan sehingga mampu melaksanakan 

kegiatan sesuai dengan dokumen serta menyalurkan Dana Usaha Desa/Kel 

untuk kegiatan sesuatu dengan rencana pengguna kepada penerima Dana 

Usaha Desa/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. Pengelolaan UED/K-SP melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat 

miskin sebelum diberikan pinjaman dana. 



69 
 

8. Melaksanakan pertanggung jawaban tahunan melalui “musyawarah 

Desa/Kelurahan Pertanggung jawaban Tahunan” (MD/K-PT). 

9. Melakukan verifikasi terhadap usulan proposal masyarakat. 

Pengelola UED/K-SP terdiri dari minimal 4 orang yaitu, ketua, kasir, tata 

usaha, dan staff analisis kredit dengan uraian tugas dan tanggung jawab masing-

masing sebagai berikut : 

B.1 Ketua UED/K-SP 

Ketua UED/K-SP mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 

1. Memimpin organisasi UED/K-SP. 

2. Memberikan pinjaman yang diajukan calon pemanfaat kepada UED/K-SP 

berdasarkan hasil verifikasi akhir yang telah memenuhi syarat-syarat 

pinjaman. 

3. Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pinjaman dan 

pengembalian pinjaman dan UED/K-SP. 

4. Mengawasi perputaran dan UED/K-SP. 

5. Mengangkat tenaga pembantu lainnya sebagai anggota bila dibutuhkan 

sesuai dengan kemampuan keuangan UED/K-SP dan atas persetujuan 

otoritas. 

6. Melaporkan posisi keuangan dengan membuat laporan rutin bulanan 

bersama kasir tepat waktu diserahkan kepada kepala Desa/Kelurahan serta 

pendamping Desa/Kelurahan. 
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7. Melakukan koordinasi dengan aparat Desa/Kelurahan, BPD/Pengawas 

Umum, lembaga Kemasyarakatan, Pendamping Desa/Kelurahan, 

Koordinator Kecamatan, kader pemberdayaan masyarakat serta kepada 

pihak-pihak lain dalam rangka menyampaikan laporan perkembangan dan 

permasalahan kegiatan dana usaha desa/kelurahan. 

8. Membangun jaringan kerja terhadap pihak-pihak terkait dalam rangka 

pengembangan lembaga UED/K-SP. 

9. Melaksanakan pertanggung jawaban pengguna dana setiap periode pinjam 

kepada masyarakat melalui musyawarah atau media lainnya. 

10. Melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan kegiatan Dana 

Usaha Desa/Kelurahan kepada masyarakat. 

11. Menandatangani spesiment rekening UED/K-SP dan rekening simpan 

pinjam pada Bank yang ditunjuk. 

12. Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan anggota 

pemanfaat dana usaha desa/kelurahan diifasilitasi oleh pendamping 

Desa/Kelurahan. 

13. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan UED/K-SP sesuai Juknis 

serta aturan yang berlaku. 

14. Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota 

pemanfaat Dana Usaha Desa/Kelurahan dan di damping oleh KPM dan 

pendamping Desa/Kelurahan. 

 

 



71 
 

B.2 Kasir UED/K-SP 

Kasir UED/K-SP mempunyai tuga dan tanggung jawab sebagai berikut : 

1. Menerima, menyimpan dan menyebarkan uang berdasarkan bukti-bukti 

penerimaan dan pembayaran yang sah. 

2. Melaksanakan pembukuan administrasi keuangan UED/K-SP. 

3. Melaporkan posisi keuangan kepada ketua UED/K-SP secara periodic 

tepat waktu dan sewaktu-waktu diperlukan. 

4. Menandatangani spesiment rekening UED/K-SP dan rekening simpan 

pinjam pada Bank yang ditunjuk. 

5. Melakukan pembinaan administrasi keuangan kepada kelompok-kelompok 

pemanfaat dana usaha desa/kelurahan dan difasilitasi oleh pendamping 

Desa/Kelurahan. 

6. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan uang yang ada di kas 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. 
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B.3 Tata Usaha UED/K-SP 

Tata usaha mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 

1. Berfungsi sebagai sekretaris. 

2. Membantu di bidang 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 UED/K-SP. 

5. Menginformasi laporan keuangan dan perkembangan pinjaman dana usaha 

desa/kelurahan pada papan informasi secara rutin dan mutakhir. 

6. Menyusun laporan perkembangan keuangan bulanan dan permasalahan 

tepat waktu serta disampaikan kepada ketua UED/K-SP. 

7. Melakukan pengarsipan dan dokumentasi seluruh data administrasi dan 

data yang berkaitan dengan keuangan kegiatan dana usaha desa/kelurahan. 

8. Melakukan pembinaan rutin tehadap kelompok-kelompok dan anggota 

pemanfaat dana usaha desa/kelurahan difasilitasi oleh pendamping 

desa/kelurahan. 

9. Bertanggung jawab terhadap administrasi kegiatan dan keuangan UED/K-

SP serta administrasi lainnya. 
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B.4 Staff Analisis Kredit 

Staff Analis Kredit mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

1. Melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen proposal 

dari pemanfaat 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 agunan, 

c. Mencari informasi kepada masyarakat tentang calon peminjam 

(karakter calon pemafaat), 

d. Mencari informasi kepada masyarakat tentang pinjaman dengan pihak 

ketiga lainnya 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 DUD/K, kader Pemberdayaan 

Masyarakat, Pengawasan Umum, Pengelola UED/K-SP dan Pendamping 

Desa/Kelurahan. 
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C. Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) 

Kader Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas dan tanggung jawab 

seabagai berikut : 

1. Mensosialisasikan program Dana Usaha Desa/Kelurahan kepada semua 

masyarakat desa/kelurahan khususnya dalam tahap penyiapan masyarakat. 

2. Membantu Pendamping Desa/Kelurahan dan pelaku lainnya di 

Desa/Kelurahan melakukan identifikasi potensi Desa/Kelurahan dan 

panggilan gagasan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pendamping 

Desa/Kelurahan. 

3. Bersama Pendamping Desa/Kelurahan melakukan fasilitas terhadap 

fasilitas musyawarah Desa/Kelurahan. 

4. Bersama Pendamping Desa/Kelurahan mengembangkan kapasitas 

masyarakat desa/kelurahan dan kelompokk kepentingan lainnya dalam 

perencanaan, organisasi dan pelaksanaan kegiatan dengan memfasilitasi 

pembentukan pengelola UED/K-SP. 

5. Bersama Pendamping Desa/Kelurahan dalam menyusun rencana 

pembangunan desa/kelurahan, program kerja, anggaran dan kontribusi 

local terhadap Dana Usaha Desa/Kelurahan. 

6. Bersama Pendamping Desa/Kelurahan melakukan fasilitas kepada 

masyarakat dalam pengajuan usulan kegiatan. 

7. Bersama Pendamping Desa/Kelurahan membantu pelaksanaan kegiatan 

verifikasi usulan oleh staff analisis kredit. 
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8. Bersama Pendamping Desa/Kelurahan membantu mengelola UED/K-SP 

dalam pengelolaan dan perguliran dana kegiatan ekonomi. 

9. Bersama Pendamping Desa/Kelurahan memfasilitasi kelompok 

masyarakat dalam mendiskusikan masalah yang ada di desa/kelurahan dan 

mendiskusikan gagasan yang diusulkan untuk pemecahan masalah. 

10. Bersama Pendamping Desa/Kelurahan membantu menyiapkan gagasan 

ketingkat desa/kelurahan (Musrenbang) 

11. Bersama Pendamping Desa/Kelurahan memfasilitasi masyarakat dalam 

penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dana usaha 

desa/kelurahan. 

12. Bersama Pendamping Desa/Kelurahan memfasilitasi masyarakat untuk 

pembinaan pasca program, kelestarian dan pengembangan tindak lanjut 

kegiatan. 

13. Membantu Kepala Desa/Lurah dalam pelaporan kegiatan PPKMP. 

14. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh program atau pihak 

lainnya. 

15. Membuat laporan kegiatan secara berkala (Bulanan) tepat waktu dan 

disampaikan kepada pendamping Desa/Kelurahan dan tembusannya 

disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah. 

 


