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PROFIL UED-SP CAHAYA

A. Sejarah Berdirinya UED SP Cahaya

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Cahaya didirikan berdasarkan

hasil Musyawarah Desa pada tanggal 10 Mei 2011. UED-SP berkedudukan di Desa Petai

Baru Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau. Daerah kerja

UED-SP Cahaya adalah di Desa Petai Baru Kecamatan Kuantan Singingi Kabupaten

Kuantan Singingi.

Setiap anggota masyarakat yang berdomisili di Desa Petai Baru berhak menjadi

anggota UED-SP apabila memenuhi persyaratan sebagai anggota UED-SP. Persyaratan

menjadi anggota UED-SP adalah masyarakat Desa Petai Baru dan telah membayar

simpanan pokok dan simpanan lainnya yang telah ditetapkan dalam keputusan

Musyawarah Desa dan bersedia mengikuti semua aturan yang ada pada UED-SP Cahaya.

Setiap anggota dicatat dalam buku daftar anggota UED-SP yang ditandatangani

oleh Ketua UED-SP dan diberi nomor urut. Pengelola berhak untuk memutuskan atas

penerimaan atau penolakan serta pemberhentian kepada anggota dengan pertimbangan

Kepala Desa, LPM, BPD dan tokoh masyarakat. pengelola memberitahukan alasan

penolakan atau pemberhentian kepada calon anggota yang akan diberhentikan baik secara

lisan maupun tulisan.1

B. Asas dan Tujuan UED-SP Cahaya

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Cahaya berdasarkan asas kegotong-

royongan yang berdasarkan pada Pancasila dengan landasan operasionalnya adalah Pasal

33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan sifatnya

1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, UED-SP Cahaya, 2013
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adalah dilaksanakan dengan berlandaskan kepada keutamaan kepentingan masyarakat

desa yang berpenghasilan rendah.

Maksud dan tujuan dari pendirian usaha ekonomi desa - simpan pinjam cahaya

adalah bermaksud untuk menyelenggarakan kegiatan simpan pinjam yang bertujuan

untuk melayani anggota masyarakat yang berdomisili di Desa Petai Baru.

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 tentang

usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) menyatakan, bahwa tujuan dibentuknya

UED-SP adalah untuk:

a. Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat desa.

b. Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan

rendah.

c. Mendorong usaha sector informal untuk penterapan tenaga kerja bagi masyarakat

desa.

d. Menghindarkan anggota masyarakat desa dari pengaruh pelepas uang dengan bunga

tinggi yang merugikan masyarakat.

e. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam rangka menampung dan mengelola

bantuan modal yang berasal dari Pemerintahan dan atau sumber-sumber lain yang sah.

f. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong untuk gemar menabung

secara tertib, teratur bermanfaat dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa

pembentukan UED-SP merupakan lembaga keuangan yang membantu masyarakat desa

dalam mengelola dan menggunakan uang sesuai dengan peruntukkannya, dan dibiasakan

untuk menabung dan meminjam uang sesuai dengan kegunaannya agar dapat berkembang



dan maju sebagaimana masyarakat di daerah yang telah maju dan berkembang terelebih

dahulu2.

C. Struktur Organisasi UED SP Cahaya

Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Cahaya adalah suatu lembaga

ekonomi desa yang bergerak di bidang simpan pinjam yang merupakan milik desa Petai

Baru yang diusahakan dan dikelola oleh masyarakat desa.

Lembaga UED-SP Cahaya terdiri dari beberapa Tim  pelaksana kegiatan yang

meliputi: Otoritas Rekening, Pengawas Umum, Staf Analisis Kredit, Kader pembangunan

masyarakat dan pengelola UED-SP serta tenaga pendamping yang ditunjuk oleh

pemerintah.

Otoritas Rekening adalah orang-orang yang berhak menandatangani penyaluran

Dana Usaha Desa dari rekening Desa ke rekening UED-SP Cahaya yang terdiri dari

Kepala Desa, Ketua LPM dan wakil perempuan yang dipilih melalui musyawarah desa,

ditetapkan dengan keputusan desa dan disyahkan oleh Bupati.

Pengawasan Umum adalah Ketua BPD dan anggotanya yang melaksanakan tugas

untuk mengawasi proses penyaluran dan pengembalian dana usaha desa serta untuk

memotivasi masyarakat desa untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan Dana Usaha

Desa.

Staf Analisis Kredit adalah seseorang yang bertugas menilai kelayakan usaha

calon peminjam yang dibentuk melalui pertemuan khusus yang dipimpin oleh kepala desa

dan dihadiri oleh ketua BPD, pengelola UED-SP Cahaya, calon anggota dan pendamping

desa.

Sebelum Staf Analisis Kredit melalui pertemuan khusus terlebih dahulu

diidentifikasi oleh pendamping desa untuk diusulkan ke forum pertemuan khusus. Staf

2 Op. Cit. Arsip UED-SP Cahaya 2013



Analisis Kredit merupakan orang yang mempunyai pengalaman di bidangnya sesuai

proposal, berasal dari desa yang bersangkutan.

Kemudian masa kerja pengelola adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat

diperpanjang sesuai berdasarkan juknis yang ada. Untuk kelancaran Dana Usaha Desa ini

dibentuk Kader Pembangunan Masyarakat yang bertugas untuk mensosialisasikan

Kegiatan Dunia Usaha Desa kepada masyarakat desa, membantu pendamping desa dalam

memfasilitasi pertemuan/musyawarah serta membantu menyusun program kerja dan

anggaran.

Kader pembangunan masyarakat dibentuk dan dipilih dalam forum musyawarah

desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa melalui forum musyawarah. Tenaga

pendamping adalah tenaga yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten/kota ataupun

provinsi untuk mendampingi kegiatan dana usaha desa.

Usaha Ekonomi Desa (UED)-Simpan Pinjam (SP), dikelola adalah 4 (empat)

orang yang terdiri dari ketua, kasir, tata usaha dan Staf Analisis Kredit. Pengelola

ditunjuk, diangkat dan diberhentikan melalui musyawarah masyarakat dan disahkan oleh

Bupati.

Masa kerja UED-SP diatur dalam anggaran dasar/ anggaran rumah tangga

maksimal 3 (tiga) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali. Pengelola dapat

diberhentikan sebelum masa kerjanya berakhir apabila melakukan penyelewengan dalam

hal lain yang dapat merugikan UED-SP. Untuk menjadi pengelola UED-SP juga

ditentukan persyaratan yang telah tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah

tangga.3

3Ibid. h.3


