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BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa Limau Manis

4.1.1 Letak Geografis

Desa Limau Manis ini  merupakan desa defenitif dibawah pengelolaan

pemerintah daerah Kabupaten Kampar  yang terletak di kecamatan Kampar,

dengan luas wilayah 330 Ha. DesaLimau Manis  ini berjarak dengan Kecamatan

Kampar lama ± 5 Km dengan jalan darat, ± 13 Km dari Ibu kota Kabupaten

kampar (Bangkinang) dan ± 50 Km dari Ibu Kota Provinsi Riau (Pekanbaru)..

Desa Limau Manis ini dibatasi dengan desa Naumbai (Timur), dan Desa Simpang

Kubu (Selatan) serta sungai Kampar (Barat dan Utara), Penduduk desa Limau

Manis berjumlah ± 1,904 orang dengan jumlah penduduk laki-laki ± 900 dan

perempuan ± 1004 dengan jumlah Kepala keluarga 500 yang didominasi oleh

suku Asli (Melayu)  sekitar 97 %, sisanya adalah pendatang yang berasal dari

daerah lain .

4.1.2 Kondisi Masyarakat Desa Limau Manis

Desa ini di dominasi oleh Suku Melayu atau dikenal dengan istilah orang

Ocu  dan agama yang dianut oleh penduduk 100 % beragama islam. Mata

pencaharian masyarakat banyak didominasi oleh petani kebun karet dan kebun

sawit, perikanan yaitu kerambah. Peternakan sapi dan kerbau, Dagang harian dan

keliling. Ada juga yang bersawah tadah hujan, palawija, industri rumah tangga

dan lain -lain.
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1.1.3 Fasilitas Dan Keagamaan Desa Limau Manis

Sarana komunikasi di desa Limau Manis ini  adalah sebagian besar adalah

dengan menggunakan telepon seluler dan radio komunikasi lainnya. Suplai air

bersih, masyarakat desa ini umumnya memiliki sumur dirumah sebagai sarana air

bersih. Desa Limau Manis belum memiliki sarana umum untuk air bersih seperti

air dari PDAM. Desa ini mempunyai 3 Masjid dan 7 Mushallah. Desa ini juga

mempunyai 1 Puskesmas. Sistem transportasi jalan masuk menuju desa adalah

dengan kenderaan roda empat dan truk serta roda dua melalui aspal dan jalan

tanah. Di dalam desa sendiri jalan poros sudah diaspal tetapi mengalami

kerusakan sedangkan jalan antar dusun adalah jalan tanah. kenderaan roda empat

hanyak digunakan untuk mengangkut hasil kebun masyarakat, hasil ternak, bahan

bangunan, hasil industri kecil dan hasil kerambah.

Suplai listrik khususnya untuk penerangan di desa Limau Manis sudah ada

aliran listrik  dari PT. PLN. Ada juga yang menggunakan genset hanya untuk

sebagai berjaga jaga untuk penerangan jika aliran listrik dari PT.PLN padam atau

putus.Sarana kesehatan di desa Limau Manis yaitu dengan menggunakan

Pukesmas induk yang berjarak sekitar setengah kilometer dari desa Limau Manis

yang bertepatan di Airtiris. Sarana pendidikan di desa Limau Manis telah ada  TK

dan kelompok bermain, SD negeri, SMP. Sementara untuk SMU dan sederajat

masyarakat menyekolahkan anaknya keluar desa yaitu ke AirTiris dan ke

Bangkinang.

1.1.4. Fasilitas Pemerintah
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Fasilitas Pemerintah yang ada di Desa Limau Manis adalah : Kantor

Kepala Desa, Sekolah mulai dari SD (2 buah) hingga SMP (1), dan Madrasah (1)

lain sebagainya.

4.1.5.Potensi Desa

- Pertanian

Sawahnya adalah sawah tadah hujan, Hasil pertanian ini adalah kacang

tanah, sayur mayur,ubi kayu, dll.

- Perkebunan

Umumnya masyarakat desa Limau Manis memiliki kebun karet dan sawit

sebagai mata pencaharian pokok.

- Peternakan

Masyarakat Desa Limau Manis juga memelihara sapi dan kerbau sebagai

usaha sampingan, dari ternak ini diambil susunya untuk membuat Dadio

(Dadih), makanannya hanya memampaatkan rumput yang ada di ladang.

Usaha ternak lain adalah kambing, ayam kampong dan itik.

- Perikanan

Usaha ikan masyarakat adalah memelihara ikan dengan cara sistem

keramba di sungai kampar dan kolam dengan memampaatkan

pekarangan rumah.

- Perdagangan
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Perdagangan yang ada didesa ini adalah dagang karet, bengkel, warung

sembako, warung makanan dan minuman, menjahit.

4.2 UED-SP Delima

4.2.1 Gambar Umum Kantor UED-SP Delima

Kantor UED-SP Delima Terletak di Desa Limau manis Kecamatan

Kampar KabupatenKampar. Dan mulai berdirinya UED-SP Delima ini dibentuk

berdasarkankeputusan Desa Nomor.141/KPTS/08km/2009 tanggal 29 juni 2009.

4.2.2 Stuktur Organisasi Kantor UED-SP Delima

Stuktur organisasi merupakan suatu bentuk atau susunan untuk

mempermudah pelaksanaan tugas dan pembagian kerja yang bertujuan untuk

menghindari tugas rangkap dan semua unit dalam organisasi harus tanggung

jawab dengan konsisten pada tiap bagian pekerjaannya.

Adapun susunan organisasiKantor UED-SP Delima Kecamatan Kampar

Kabupaten Kampar terdiri dari:

1. Ketua

(MARLIS,Sag )

2. Tata Usaha

( Heni Irawati )

3. Kasir

( Zulfahri )

4. Staff Analisis

( Merizon Basri,S,Thi )

4.2.3 Tugas dan Tanggung Jawab Pengelolah UED-SP Delima

Berikut tugas dan tanggung jawab UED-SP Delima adalah :
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1. Ketua

a. Memimpin Organisasi UED-SP

b. Menetapkan besarnya pinjaman yang diajukan anggota kepada

UED-SP berdasarkan hasil keputusan musyawarah desa dan

memenuhi syarat-syarat kelayakan usulan

c. Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pinjaman dan

pengembalian pinjaman UED-SP

d. Mengawasi perputaran modal UED-SP

e. Mengangkat tenaga kerja Administrasi bila dibutuhkan

f. Melaporkan posisi keuangan kepada kepala desa serta pendamping

desa

g. Melakukan koordinasi dengan aparat desa, BPD, Lembaga Kemasy

arakatan, Pendamping Desa, Kades Pembangunan Masyarakat

Desa serta kepada pihak-pihak lain dalam rangka efektifitas

pelaksanaan kegiatan dana usaha desa

h. Membangun jaringan kerja terhadap pihak-pihak terkait

i. Melaksanakan musyawarah pertagungjawaban setiap periode

pinjaman

j. Memastikan terlaksananya prinsip trasparasi dalam pengelolahan

kegiatan dana usaha desa

k. Menandatangani specimen rekening UED-SP dan rekening

pengembalian dana usaha desa

l. Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan

anggota pemanfaat dana usaha desa
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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 UED-SP secara periodic

dan  sewaktu-waktu diperlukan

d. Menandatangani specimen rekening UED-SP dan rekening

pengembalian dana usaha desa.

e. Melakukan pembinaan administrasi keuangan kepada kelompok-

kelompok pemanfaat dana usaha desa

3. Tata Usaha

a. Berfungsi sebagai sekretaris

b. Membantu dibidang keuangan

c. Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota

pemanfaat dana usaha desa

d. Membantu dibidang administrasi umum

e. Memasang laporan keuangan dan perkembangan pinjaman dana

usaha desa pada papan pengumuman secara rutin dan mutakhir

f. Meyusun laporan rutin

g. Melakukan pengarsipan dan dokumentasi seluruh data administrasi

kegiatan dana usaha desa.

h. Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan

anggota pemanfaat  usaha desa

4. Staf Analisis Kredit
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a. Melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen

proposal  dari pemanfaat dalam mengajukan pinjaman pada UED-

SP

b. Melakukan penilaian kelayakan usulan dengan melakukan

kunjungan lapangan meliputi :

 Cek fisik kelayakan usaha (tempat usaha)

 Cek fisik kelayakan anggunan

 Mencari informasi kepada masyarakat tentang calon peminjam

(karekter calon pemanfaat)

 Mencari informasi kepada masyarakat tentang pinjaman

dengan pihak ketiga lainya yang bersangkutan

c. Mengisi formulir verifikasi usulan saat kunjungan lapangan

d. Membuat rekomendasi awal hasil kunjungan lapangan

e. Melakukan umpan balik pada calon peminjam

f. Melakukan rekomendasi akhir untuk dibahas dalam

musyawarah,kader pembangunan masyarakat, pengawas umum

dan pengelolah UED-SP dan  Pendamping Desa.

4.2.4 Tujuan UED-SP Delima

UED-SP DELIMA bertujuan untuk melayani anggota masyarakat yang

berdomisili di Desa limau manis, yang bergerak dalam sector ekonomi desa dalam

bidang simpan pinjam. Pengelola UED-SP ini dilakukan melalui forum

musyawarah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah dan difasilitasi oleh

Pendamping Desa bersama Kader Pembangunan Masyarakat, program kemitraan
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UED-SP akan melibatkan pihak swasta, dunia usaha, perbankan, LSM, Perguruan

Tinggi dan pihak lain yang dapat mendukung pengembangan fungsi dan peran

UED-SP sebagai lembaga keuangan milik desa.

Dan adapun Tujuan daripada UED-SP ini adalah :

1. Untuk mendorong kegiatan prekonomian masyarakat desa

2. Meningkatkan jiwa berusaha masyarakat yang berpenghasilan rendah

3. Mendorong usaha sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja

4. Memelihara dan meningkatkan kebiasaan hidup bergotong-royong dan

gemar menabung dikalangan masyarakat desa.

4.2.5 Keanggotaan UED-SP Delima

Keanggotaan  UED-SP DELIMA sebagai berikut :

1. UED-SP DELIMA didirikan atas musyawarah desa

2. Setiap anggota masyarakat yang berdomisili di Desa limau manis

berkesempatan untuk menjadi anggota UED-SP DELIMA apabila

telah memenuhi persyaratan sebagai anggota UED.SP DELIMA

3. Persyaratan menjadi anggota UED-SP DELIMA adalah masyarakat

desa dan telah membayar simpanan pokok (simpo)

4. Besar simpanan pokok anggota UED-SP DELIMA adalah Rp.50.000,-

(lima puluh ribuh rupiah)

5. Setiap buku dicatat dalam buku daftar  anggota UED-SP DELIMA

yang ditanda tangani oleh ketua UED-SP DELIMA dan diberi nomor

urut



50

6. Setiap anggota UED-SP DELIMA desa limau manis bersedia

mengikuti asuransi yang telah ditentukan oleh program pemberdayaan

desa (PPD) di tingkat kabupaten dan provinsi

7. Besar pembiayaan asuransi sesuai dengan yang telah ditentukan oleh

program pemberdayaan desa ditingkat kabupaten dan provinsi.

4.2.6 Organisasi dan Pengelolaan UED-SP Delima

Pengelolaan UED-SP DELIMA adalah sebagai berikut :

1. Usaha ekonomi desa simpan pinjam

2. UED-SP DELIMA dikelolah empat orang pengelola yang terdiri dari

Ketua,Kasir,Tata Usaha, Staff Analisi Kredit

3. Pengelolah dalam melaksanakan kegiatannya didukung oleh para

pelaku PPD tingkat desa antara lain :

a. Otoritas yang terdiri dari kepala desa,LPM,dan satu orang tokoh

perempuan

b. Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) yang terdiri dari satu

orang laki-laki dan satu orang perempuan

c. UED-SP DELIMA adalah suatu lembaga keuangan mikro yang

bergerak dibidangnya simpan pinjam dan merupakan milik

masyarakat desa yang diusahakan serta dikelolah masyarakat

desa Satu orang pengawas umum yang diambil  dari ketua Badan

Permusyawaratan Desa (BPD)

d. Pengelolah ditunjuk dan diangkat serta diberhentikan melalui

forum musyawarah desa dan ditetapkan melalui keputusan desa

kemudian disahkan oleh bupati Kampar
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e. Masa kerja pengelolah UED-SP DELIMA diatur dalam anggaran

dasar/anggaran rumah tangga maksimal tiga tahun dan setelah itu

dapat dipilih kembali sesuai dengan ketentuan pedoman umum

dan petunjuk teknis program perberdayaan desa.

f. Pengelolah dapat diberhentikan sebelum masa kerjanya berakhir

apabila melakukan  penyelewengan dengan hal-hal lain yang

dapat merugikan UED-SP DELIMA sesuai dengan ketentuan

pedoman umum dan petunjuk teknis program pemberdayaan

desa.

4.2.7 Kegiatan UED-SP Delima

Kegiatan UED-SP DELIMA meliputi:

1. Memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha ekonomi

masyarakat desa Limau Manisyang dinilai produktif.

2. Menerima simpanan uang dari masyarakat desa sebagai anggota UED-

SP-DELIMA dalam kaitan usahanya.

3. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan/perkreditan

lainya dalam pelaksanaan simpan pinjam.

4.2.8 Peraturan Khusus UED-SP Delima

Peraturan khusus Usaha Ekonomi Desa- Simpan Pinjam UED-SP Delima

yang harus dipatuhi oleh peminjam adalah sebagai berikut:

1. Peminjam tidak bisa mengalihkanhak dan tanggung jawab kepada orang

lain, kecuali kepada ahli waris yang syah .

2. Setiap anggota masyarakat desa, pemerintah desa, lembaga desa serta

tokoh masyarakat bersama dengan pengelola UED-SP wajib ikut serta
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berpartisipasi setiap proses kegiatan dana usaha desa yang dimulai dari

proses sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai

pelestarian dan pengembangan kegiatan UED-SP.

3. Administrasi pinjaman yang dikenakan kepada masing – masing

peminjam 1% dari jumlah pinjaman yang diterimanya.

4. Setiap anggota peminjam wajib menjaminkan pinjamannya pada

lembaga pinjaman kredit (ASUED-SPK).


