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BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Tempat Penelitian

Program Pemberdayaan Desa (PPD) didirikan sebagai alat perjuangan

ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tujuannya adalah untuk

mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi

produktif masyarakat dengan pemberian Dana Usaha Desa (DUD). Dana Usaha

Desa (DUD) tersebut disediakan oleh pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah

Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau dalam APBD masing-masing.

Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah suatu bentuk program

penanggulangan kemiskinan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah

rendahnya kesejahteraan rakyat yang merupakan kewajiban pemerintah

sebagaimana tertuang dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas), serta

dalam Keputusan Gubernur Riau Nomor 592/IX/2004.

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan bimbingan, mengawasi/

mengendalikan dan melindungi program ini, supaya program ini dapat terus

berkembang, serta tercapainya tujuan utama pemerintah dalam mendirikan PPD

ini, yaitu meningkatkan kegiatan berusaha masyarakat berpenghasilan rendah,

mendorong usaha sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja dan

meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan dana.

Dana Usaha Desa (DUD) ini dikelola oleh pihak Usaha Ekonomi Desa

(UED), yaitu suatu lembaga ekonomi di perdesaan yang merupakan bentuk dari

PPD yang diprogramkan oleh pemerintah. UED didirikan berdasarkan program
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dari Gubernur Riau, sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri No. 412/2440/SJ,

tanggal 26 Oktober 1998 tentang pembentukan UED.

Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Amanah Sejahtera

didirikan pada tanggal 12 Juni 2007, yang beralamat di Desa Sungai Buluh

Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Kepengurusan UED-SP

Amanah Sejahtera terdiri dari 1 (Satu) orang Ketua, 1 (Satu) orang TU, 1 (satu)

orang Kasir dan 1(satu) orang Staf Analisis Kredit (SAK). Berdasarkan Keputusan

Kepala Desa Sungai Buluh Nomor : Kpts/04/SB/VI/2007 Tanggal 16 Juni 2007

dan Keputusan Kepala Desa Sungai Buluh Nomor : Kpts/03/SB/VI/2011 yang

disahkan oleh Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor

04/KPTS.44/BPPMKS-PEMDES/XII/2007.

2.2 Kegiatan/Produk

Dalam implementasinya jenis kegiatan pada Program Pemberdayaan Desa

meliputi :

1. Kegiatan reguler perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan melalui

Sektoral

2. Kegiatan bidang ekonomi mikro melalui Dana Usaha Desa yang dikelola

oleh unit usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP)

UED-SP Amanah Sejahtera mempunyai 2 (dua) jenis pinjaman untuk

masyarakat desa khusus Desa Sungai Buluh, yaitu :

1. Pinjaman Usaha Ekonomi Desa (UED), adalah pinjaman yang bersifat dana

bergulir dengan sumber modal dari Dana Usaha Desa (DUD), dana ini

merupakan dana sharing pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten Kuantan
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Singingi. Peminjam dikenakan jasa pinjaman sebesar 15% pertahun dengan

jangka waktu pinjaman maksimal 24 bulan. Syarat-syarat peminjam sesuai

dengan Juknis PPD dan AD ART UED-SP Amanah Sejahtera Desa Sungai

Buluh.

2. Pinjaman Simpan Pinjam (SP), adalah pinjaman yang bersifat dana bergulir

dengan sumber dana dari Simpanan Pokok dan dari Simpanan Sukarela

Keanggotaan UED-SP Amanah Sejahtera Desa Sungai Buluh. Peminjam

dikenakan jasa pinjaman sebesar 15% pertahun dengan jangka waktu

pinjaman maksimal 24 bulan. Syarat-syarat peminjam sesuai dengan Juknis

PPD dan AD ART UED-SP Amanah Sejahtera Desa Sungai Buluh.

3. Simpanan Sukarela, yaitu simpanan yang berasal dari masyarakat dengan

jumlah besaran tidak dibatasi

4. Simpanan Pokok, yaitu simpanan yang berasal dari masyarakat yang masuk

sebagai anggota UED-SP Amanah Sejahtera

5. Simpanan Taqur, yaitu simpanan yang berasal dari masyarakat yang hendak

melaksanakan kurban dengan cara bertahap.

2.3 Struktur Organisasi

Dalam menjalankan suatu bidang usaha guna mengkoordinasi suatu

instansi perlu disusun dan dibentuk pembagian wewenang serta tanggung jawab,

sehingga suatu badan akan lebih jelas dan terarah apabila dibentuk dalam suatu

organisasi.

Struktur organisasi adalah kerangka yang menunjuk segenap tugas

pekerjaan, hubungan, aktivitas, fungsi-fungsi dan tujuan lain dari struktur
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organisasi adalah untuk menambah jalur informasi dan pengawasan dari tiap-tiap

bagian yang berhubungan dengan tujuan perusahaan.

Struktur organisasi Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP)

Amanah Sejahtera Desa Sungai Buluh adalah sebagai berikut :

1. Pengawas

2. Otoritas Rekening UED

3. Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

4. Pengelola

Seperti yang kita ketahui bahwa setiap organisasi atau lembaga apapun

harus memiliki struktur organisasi agar dapat melakukan aktivitas, menurut

pembagian tugas yang telah dilimpahkan pada tiap-tiap bagian struktur organisasi

tersebut.

2.4 Uraian Tugas

1.  Pengawas

Pengawas bertugas untuk mengevaluasi kewajaran penyaluran kredit dan

penerimaan dana dari para peminjam UED, memberi informasi tentang kegiatan

DUD kepada masyarakat desa, mengikuti setiap pelaksana tahapan proses

kegiatan di UED-SP, dan menandatangani surat perjanjian pemberian pinjaman.

2.  Otorirtas Rekening UED

Tugas dan tanggung jawab otoritas rekening adalah sebagai berikut:

a. Kepala Desa

1) Menyelenggarakan musyawarah

2) Mengesahkan daftar calon pemanfaat Dana Usaha Desa



13

3) Menandatangani surat perjanjian pemberian pinjaman (SP3)

4) Memantau realisasi penyaluran dan pengembangan pinjaman Dana Usaha

Desa

b. LPM

1) Memberikan informasi tentang kegiatan Dana Usaha Desa bersama dengan

berbagai unsur kelompok masyarakat lainnya

2) Membantu kepala desa dalam melaksanakan pertemuan bersama

pendamping dengan kepala dusun dan melibatkan berbagai unsur/kelompok

masyarakat yang ada untuk memberikan informasi tentang Dana Usaha

Desa

3) Bersama dengan pendamping dan pengelola UED-SP Amanah Sejahtera

mengumpulkan dan membahas aspirasi masyarakat atau kelompok

masyarakat serta merumuskannya menjadi daftar usulan

4) Menandatangi specimen pada Dana Usaha Desa

c. Wakil Masyarakat Perempuan

1) Menandatangani specimen pada Dana Usaha Desa bersama dengan kepala

desa dan ketua LPM

2) Melaporkan keadaan keuangan rekening DUD dan forum musyawarah desa

bersama dengan pemegang otoritas lainnya.

3. Kader Pemberdayaan Masyarakat

Tugas utama Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) sebagai

pendamping desa adalah memberikan pembelajaran dan kesadaran kepada

masyarakat untuk mengenali dirinya sendiri, menggali potensi dan kemampuan
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yang mereka miliki, mengidentifikasi berbagai kendala dan kelemahan yang

menjadi penghambat, serta merumuskan rencana dan alternatif pemecahan

masalah yang perlu mereka ambil. Karena itu mereka harus selalu

menyelenggarakan dialog untuk menggali kebutuhan-kebutuhan masyarakat,

menggali sumber-sumber potensi yang tersedia, mengidentifikasi spesifikasi

masalah yang dapat dipecahkan dan mengorganisir masyarakat untuk mengambil

keputusan secara tepat.

4. Pengelola

Tujuan pembentukan pengelola UED adalah:

a. Mengelola Dana Usaha Desa (DUD) secara profesional, transparan dan

bertanggung jawab sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya.

b. Mengelola pemberian pinjaman atau kredit bagi masyarakat desa.

c. Membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha kegiatan ekonomi

produktifnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Melestarikan dan mengembangkan Dana Usaha Desa (DUD) sebagai aset bagi

masyarakat desa yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Pengelola UED terdiri dari warga masyarakat yang berdomisili tetap di desa

bersangkutan dan dapat dipercaya serta dipilih dalam forum musyawarah desa

yang dihadiri oleh seluruh unsur masyarakat desa. UED dikelola oleh 3 orang

pengelola yang terdiri dari ketua, kasir dan tata usaha dan dalam

perkembangannya dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan. Pengelola secara

bersama-sama wajib melakukan kegiatan penagihan bagi para peminjam yang

menunggak.
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Tugas masing-masing pengelola UED adalah sebagai berikut:

a. Ketua

1) Memimpin organisasi UED

2) Ketua pengelola UED mempunyai tugas meniai dan memutuskan kelayakan

peminjaman berdasarkan pertimbangan berikut:

a) Prosedur pengajuan pinjaman

b) Pertimbangan pengajuan pinjaman

c) Maksimal pinjaman

d) Jangka waktu

e) Realisasi pinjaman

3) Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pinjaman dan

pengembalian pinjaman dana UED

4) Mengangkat tenaga administrasi bila diperlukan

5) Melaporkan posisi keuangan kepada Kepala Desa

b. Kasir

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

penerimaan dan pembayaran yang sah

2) Melaksanakan pembukuan administrasi keuangan

3) Melaporkan posisi keuangan kepada ketua UED secara periodik atau

sewaktu-waktu

c. Tata Usaha

1) Berfungsi sebagai sekretaris

2) Membantu dibidang keuangan
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3) Melakukan penagihan terhadap para nasabah

4) Membantu dibidang administrasi umum

d. Analisis Kredit

1) Menerima proposal yang dibuat oleh calon pemanfaat/peminjam

2) Melakukan pemeriksaan dokumen proposal dari peminjam

3) Melakukan penilaian kelayakan usulan proposal dengan melakukan

pengecekan lapangan

4) Mengisi formulir verifikasi usulan

5) Membuat rekomendasi awal

6) Menyerahkan rekomendasi akhir untuk dibahas dalam musyawarah khusus

7) Membantu TU dalam hal penagihan apabila terjadi penunggakan
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Gambar II.1
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