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BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Identifikasi Desa Senggoro

1. Geografis Desa Senggoro

Desa Senggoro adalah salah satu desa yang terdapat di pesisir

pulau Bengkalis yang sudah lama berdiri di kecamatan Bengkalis

Kabupaten Bengkalis, desa Senggoro memiliki perwakilan perbatinan

yaitu Laksamana Batin Hitam. Salah satu pemuda yang bisa melindungi

masyarakatnya dan Ia juga merupakan perwakilan desa untuk  kerajaan

Siak Sri Indra Pura.

TABEL II.1
ORBITRASI/JARAK DARI PUSAT PEMERINTAHAN

NO JARAK TEMPUH KETERANGAN
1
2
3

Jarak dari desa ke Ibu Kota Kecamatan
Jarak dari desa ke Ibu Kota Kabupaten
Jarak dari desa ke Ibu Kota Provinsi

1 KM
3 KM

318 KM
Sumber data dari kantor kepala desa Senggoro tahun 2014

Awal adanya desa Senggoro diperkirakan berdiri pada Tahun 1850

M pada pertengahan abad Ke-19, dan pada Tahun 1512 Bengkalis

diserang oleh penjajah Portugis dimana penjajahan ini dimenangkan oleh

Bengkalis. Dan saat penjajahan terjadi desa Senggoro sudah berdiri

dengan pemimpin bernama Laksamana Batin Hitam atau Batin Senggoro11

Pada zaman kuno ini dikaitkan dengan zaman prasejarah di pulau

Bengkalis sudah dihuni manusia dengan pola kehidupan tradisional dan

telah memiliki tatanan pemerintahan dalam bentuk perbatinan orang Hutan

11Achmad Sontel, (Pemuka Masyarakat), Wawancara, Senggoro, Tanggal  03 Jum’at
2014
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dan perbatinan Senggoro. Meskipun perbatinan Senggoro memiliki

lingkungan kecil yang terletak dipesisir pulau Bengkalis, namun telah

memiliki tatanan pemerintahan dan pertahanan yang disegani dan

diperhitungkan.

Desa Senggoro berawal dari nama Sing yang berarti yang (di

dalam bahasa jawa) dan Goro berarti sebab, nama ini muncul pada zaman

penjajahan Belanda.

Desa Senggoro memiliki luas wilayah 17, 35 Km2, ditinjau dari

batas wilayah desa Senggoro berbatasan dengan :

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bantan Tua

b. Sebelah selatan berbatsan dengan Selat Bengkalis

c. Sebelah timur berbatsan dengan Desa Air Putih

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Rimba Sekampung/ Desa

Wonosari

2. Demografis Desa Senggoro

Perkembangan Desa Senggoro terlihat sangat meningkat dari tahun

ke tahun, ini diketahui baik dari jumlah penduduk, pendidikan, agama, dan

lainnya. Dari jumlah tersebut dapat diketahui menurut data statistik tahun

2014 tercatat  jumlah penduduk desa Senggoro 5. 427 jiwa. Dan terlihat

dari banyaknya pembukaan lahan untuk membangun rumah yang terjadi di

desa Senggoro yang semakin pesat.
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TABEL II. 2
JUMLAH PENDUDUK DESA SENGGORO

MENURUT JENIS KELAMIN

NO JENIS KELAMIN JUMLAH
1
2

LAKI – LAKI
PEREMPUAN

2.758
2.669

JUMLAH 5.427
Sumber data dari kantor kepala desa Senggoro tahun 2014

Melihat tabel diatas dapat kita ketahui bahwa penduduk yang

berjenis kelamin laki-laki (2.758) lebih besar dari penduduk berjenis

kelamin perempuan (2.669). Dengan demikian jarak jumlah penduduk

yang berjenis kelamin laki-laki dengan yang berjenis kelamin perempuan

yaitu sekitar 89 jiwa.

3. Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan tiang untuk meningkatkan sumber daya

manusia demi memperoleh ilmu pengetahuan untuk meraih kemajuan anak

bangsa. Hal ini lah yang diterapkan oleh desa Senggoro dengan melakukan

pemerataan pembangunan yang dilaksanakan disegala bidang, baik

bersifat fisik maupun mental, maka didirikan sekolah. Ini bisa terlihat di

tabel berikut :

TABEL II. 3
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN DI DESA SENGGORO

NO JUMLAH SARANA PENDIDIKAN STATUS JUMLAH
1
2
3
4

TK
MDA
SD
SMP

SWASTA
SWASTA
NEGERI
NEGERI

2
2
3
1

JUMLAH 8
Sumber Data Kantor Desa Senggoro tahun 2014
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Dari tabel di atas bisa kita lihat sarana pendidikan di desa

Senggoro mulai mendukung dengan adanya Taman Kanak-kanak (TK) 2

buah, Madrasah Aliyah Negeri (MDA) 2 buah, Sekolah Dasar (SD) 3

buah, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 buah.

Untuk tingkat pendidikan  masih ada masyarakat desa Senggoro

yang memiliki tingkat pendidikan yang bebeda. Sehingga terlihat jelas

perbedaan dari tingkat ekonominya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari

tabel berikut.

TABEL II. 4
KLASIFIKASI PENDUDUK DESA SENGGORO

MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH
1
2
3
4
5

Tamatan SD
Tamatan SMP Sederajat
Tamatan SMA Sederajat
Tamatan Perguruan Tinggi
Tidak Sekolah/ Tidak Tamat SD

604
780
885
258

2.800
JUMLAH 5.427

Sumber data dari kantor desa Senggoro tahun 2014

4. Mata Pencaharian

Harus kita sadari bahwa tingkat pendidikan sangat mempengaruhi

dan menentukan tingkat mata pecaharian masyarakat itu sendiri, dimana

masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi cenderung akan

memiliki mata pencaharian yang bagus, sedangkan masyarakat yang

berpendidikan rendah akan memiliki mata pencaharian yang kurang bagus.

Bahkan kondisi lingkungan dan alam juga ikut mendukung dalam

menentukan karakteristik mata pencaharian masyarakat setempat untuk

bisa memenuhi kebutuhan hidup yang semestinya.
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Untuk lebih jelasnya bagaimana tingkat pencaharian penduduk

desa Senggoro bisa dilihat dari tabel berikut :

TABEL II. 5
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA SENGGORO

NO JENIS MATA PENCAHARIAN JUMLAH
1
2
3
4
5
6
7
8

Petani
Pedagang
PNS
Honorer
Swasta
Nelayan
Buruh Industri
Dan lain-lainnya

180 Orang
345 Orang
560 Orang
305 Orang
110 Orang
45 Orang

150 Orang
3.732 Orang

JUMLAH 5.427 Orang
Sumber data dari kantor desa Senggoro

Demikianlah gambaran secara umum dan singkat tentang mata

pencaharian penduduk desa Senggoro.

5. Perekonomian Masyarakat

Didalam perekonomian masyarakat terdapat beberapa tingkatan

yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Begitu pula yang dialami oleh

masyarakat desa Senggoro. Hal ini terlihat dari kehidupan mereka yang

masih minim untuk mengakses permodalan, jaringan pemasaran, dan

sumber pengetahuan dan teknologi. Sehingga mereka hanya mendapat

ruang lingkup usaha yang tergolong kecil dan terpencar. Dengan begitu

mereka sulit untuk menjalani manajemen usah yang efisien baik konteks

produksi maupun pemasaran.

Berbagai studi menunjukkan rendahnya perekonomian yang

dialami oleh masyarakat disebabkan oleh rendahnya produktivitas usaha

yang tidak berhasil, dalam hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara
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lain: skala usaha yang tergolong kecil dan dijalankan tidak sesuai dengan

manajemen usaha yang efisien, baik tahap produksi hingga pemasaran.

Selain itu, alasan dari ketidak berhasilan usaha karena kurangnya

teknologi dan pengetahuan dari masyarakat itu sendiri.

Kondisi yang seperti ini tidak bisa dibiarkan berlangsung lama

tanpa adanya upaya penanganan yang maksimal. Salah satu upaya yang

dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Bengkalis adalah melalui

program pemberdayaan masyarakat terhadap desa Senggoro yaitu program

yang dilakukan adalah suatu lembaga yaitu Unit Ekonomi Desa (UED).

Dengan demikian lembaga ini sangat berperan penting dalam

meningkatkan perekonomian masyarakat di desa Senggoro sehingga

perekonomian masyarakat desa Senggoro bisa terealisasikan.

6. Adat Istiadat dan Sosial Budaya

Indonesia adalah negara yang akan kaya dengan kebudayaan,

keanekaragaman adat istiadat, dan bermacam-macam suku bangsa. Tidak

jauh berbeda dengan apa yang ada didaerah Kabupaten Bengkalis,

khususnya di desa Senggoro yang memiliki berbagai suku dan agama

yaitu: Melayu, Minang, Jawa, beragama Islam, Cina, Kristen, dll. Namun

mayoritas agama yang ada di desa Senggoro adlah agama Islam.

Walaupun demikian, keadaan yang seperti ini tidak merusak hubungan

yang bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat tanpa adanya

perpecahan antara satu dengan yang lainnya.

Selain itu mayoritas yang beragama islam memperoleh ilmu agama

dengan berbagai cara, ada dengan sarana pendidikan disekolah ada juga
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dengan megundang orang lain untuk datang mengajar kerumah mereka.

Kemudian mereka juga aktif dalam melakukan pengajian hal ini bisa

terlihat dengan seringnya masyarakat mengundang penceramah pada

acara-acara hari besar islam.

Di desa Senggoro sering diadakan berbagai acara, misalnya:

pertandingan MTQ antar desa, pertandingan Rabbana, pertandingan cerdas

cermat antar mesjid desa Senggoro, dan lain-lainnya.

B. Identifikasi Unit Ekonomi Desa (UED)

1. Sejarah berdirinya Unit Ekonomi Desa (UED)

Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan khususnya

masyarakat Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis,

maka perlu untuk membentuk sebuah UED-SP (Unit Ekonomi Desa) yang

dibentuk melalui Musyawarah Desa I, yaitu berdasarkan:

1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah

Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera

Tengah

2) Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan

perundang-undangan

3) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan undang-

undang Nomor 12 Tahun 2008

4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
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5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan

6) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor: 01 Tahun 2009 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau tahun

anggaran 2009

7) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor: 01 Tahun  2009

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Bengkalis tahun Anggaran 2009

8) Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 82/KPTS/III/2010 tentang

Penetapan Lokasi Kegiatan Bantuan Dana Usaha Desa Program

Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Kabupaten Bengkalis

Tahun 2010.

Program Unit Ekonomi Desa (UED) Sinar Harapan Senggoro di

Desa SenggoroKecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis ini, mulai

beroperasi sejak tahun 2011 tepatnya yaitu yaitu berdasarkan Surat

Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 12/KPTS/2011 tentang Pembentukan

Usaha Ekonomi Desa simpan pinjam (UED-SP) Desa Senggoro

Kecamatan Bengkalis, 08 Desember 201112.

Didalam program ini pihak Desa sangat mengupayakan keinginan

masyarakat untuk bisa meningkatkan usaha mereka demi kebutuhan hidup.

Program ini juga memiliki visi dan misi yang membuat kinerja dari Unit

Ekonomi Desa ini terlaksana dengan baik.

12Wawancara, Novel
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2. Visi Unit Ekonomi Desa (UED) Sinar Harapan Senggoro, yaitu :

Menjadikan  UED-SP Sinar Harapan Senggoro sebagai lembaga

keuangan mikro yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di

Desa Senggoro.

3. Misi Unit Ekonomi Desa (UED) Sinar Harapan Senggoro, yaitu :

a. Menumbuh kembangkan usaha-usaha masyarakat kecil

b. Memberikan bantuan modal kepada masyarakat yang membutuhkan

tambahan modal usaha

c. Memberikan pelayanan yang maksimal guna memperkuat

kelembagaan UED-SP

Berbagai studi menunjukkan kemiskinan pedesaan disebabkan

rendahnya produktivitas usaha pertanian, hal ini disebabkan berbagai

faktor antara lain: karna tidak adanya lahan, skala usaha yang tergolong

kecil dan terpencar sehingga sulit untuk dijalankan dengan manajemen

usaha yang efisien, baik dalam tahap produksi maupun pemasaran.

Disamping itu kemiskinan juga disebabkan oleh minimnya kemampuan

masyarakat dalam mengakses permodalan,dan jaringan pemasaran yang

terbatas.

Maka dari itu untuk mengatasi kondisi ini perlu dilakukan upaya

yang konkrit dengan pendampingan usaha masyarakat melalui kerja sama.

Upaya tersebut dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat

yaitu Unit Ekonomi Desa (UED). Unit Ekonomi Desa (UED) merupakan

suatu lembaga pengelola dana program ditingkat desa yang bertugas
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memverifikasi usulan kegiatan dari kelompok sasaran, kemudian

mengajukan usulan tersebut kepada Lembaga Keuangan (LK) yang dipilih

sebagai chanelling dana program, kemudian menyalurkan dana program

kepada kelompok sasaran.

4. Kepengurusan

Kepengurusan yang dimaksud ini adalah pengurus Unit Ekonomi

Desa atau yang mengelola Unit Ekonomi Desa (UED), pengurusnya yaitu,

1. Ketua : Dedi Hamnor

2. Bendahara : Eka Novel, Amd

3. Sekretaris : Hendra

4. Tata Usaha : Mariana

5. Struktur Organisasi UED-SP

STRUKTUR KELEMBAGAAN UED-SP SINAR
HARAPAN SENGGORO DESA SENGGORO

KEC. BENGKALIS KAB. BENGKALIS

Penata Pendamping Desa

Candra Kurniawan, Sip

BPD

Mustafa Kamal

Kepala Desa

Zulnasri

Otoritas Rekening

Zulnasri
Ibrahim

Ervina, Spd. I

Kader Pemberdayaan
Masyarakat

(KPM)

Boy Sandi, Shi
Syarfizal

Pengelola UED-SP

Ketua : Dedi Hamnor
Kasir : Eka Novel, A. Md
TU : Mariana
SAK : Hendra

Masyarakat
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6. Uraian Tugas Pengelola UED-SP

a. Kepala Desa

1) Menyelenggarakan Musyawarah Desa/ Kelurahan dalam rangka

pelaksanaan PPD dan menyebarluaskannya kepada masyarakat

desa/kelurahan.

2) Mengesahkan RJM Desa/Kel dan RPTD/K serta menyampaikan

dokumen tersebut pada forum MUSRENBANG kecamatan.

3) Mengesahkan daftar calon pemanfaatan Dana Usaha Desa/

Kelurahan.

4) Menandatangani dokumen Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman

(SP3).

5) Memantau realisasi penyaluran dana pengembalian pinjaman Dana

Usaha Desa/ Kelurahan.

6) Bersama-sama dengan ketua LPM/LKMD/K, Wakil Masyarakat

perempuan yang dipilih melalui musyawarah desa, membuka

rekening Dana Usaha Desa/Kelurahan pada bank yang ditetapkan.

7) Bersama-sama dengan Anggota Pemegang Otoritas Rekening Dana

Usaha Desa/Kelurahan lainnya, melakukan pemindahbukuan dana

sesuai dengan pengajuan UED/K-SP yang tertuang dalam dokumen

SP3.

8) Mengikuti rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan

kecamatan guan menyampaikan daftar kegiatan bidang sektoral.

9) Mendorong dan mengupayakan penyelesaian permasalahan yang

terjadi di desa/kelurahan bersangkutan.
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10) Membuat laporan bulanan kepada camat tentang perkembangan

pelaksanaan PPD di desa/kelurahan bersangkutan.

b. Badan Permusyarawatan Desa

1) Bersama pendamping desa dan Pemerintah Desa/Kelurahan

memberikan informasi tentang kegiatan PPD kepada masyarakat

desa/kelurahan.

2) Melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan kegiatan

PPD, evaluasi sasaran program serta pemanfaatannya.

3) Memastikan penyaluran Dana Usaha Desa/Kelurahan telah

memenuhi syarat dan ketentuan program yang berlaku.

4) Memantau realisasi penyaluran dan pengembalian pinjaman Dana

Usaha Desa/Kelurahan.

5) Mendorong masyarakat pemanfaat/peminjam bertanggung jawab

dalam pengelolaan Dana Usaha Desa/Kelurahan, sehingga

pengembalian tepat waktu dan perguliran berjalan baik.

6) Bersama Kepala Desa/Lurah dan pelaku PPD lainnya

menyampaikan hasil musyawarah Desa/Keluarahan, khususnya

kegiatan bidang sektoral kepada kecamatan dan kabupaten/kota.

7) Mengikuti pelaksanaan kegiatan PPD pada tahap perencanaan,

pelaksanaan dan pelestarian/perguliran, khususnya dalam

pertemuan desa.

8) Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3).
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c. Pendamping Desa

1) Melapor dan melakukan kooordinasi dengan TimKoordinasi

Kab/Kota, Camat, Aparat Desa.

2) Melakukan sosialisasi PPD kepada aparat Desa/Kelurahan, tokoh

masyarakat dan masyarakat.

3) Melakukan identifikasi karakteristik (sumberdaya manusia,

kelembagaan dan ekonomi) desa/kelurahan.

4) Mengumpulkan, memverifikasi, validasi seluruh data penduduk

miskin dari berbagai sumber yang ada kemudian dikoordinasi

dengan Aparat Desa/Kelurahan selanjutnya dilaporkan kepada

Koordinator Daerah.

5) Memfasilitasi forum musyawarah Desa/Kelurahan dan forum

pertemuan kelompok/RT/dusun.

6) Melakukan kajian terhadap potensi desa/kelurahan.

7) Memberikan bantuan tekhnis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan

Dana Usaha Desa/Kelurahan.

8) Memeriksa dan memberikan masukan terhadap kualitas tekhnis

dan kelayakan ekonomi usulan kegiatan serta proses verifikasi.

9) Membantu menyiapkan dan menyempurnakan dokumen kegiatan

Dana Usaha Desa/Kelurahan.

10) Memfasilitasi pembuatan:

- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/

Kelurahan.
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- Rencana Pembangunan Tahunan Desa/Kelurahan.

- Profil Desa/Kelurahan.

- Profil UED/K-SP oleh pengelola.

11) Memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di desa/

kelurahan dan melaporkan semua permasalahan yang terjadi di

desa/kelurahan kepada Koordinator Daerah.

12) Melakukan pemberdayaan secara khusus terhadap masyarakat

miskin sehingga layak untuk diberikan pinjaman.

13) Melaksanakan prosedur Dana Usaha Desa/ Kelurahan dengan baik

dan benar.

14) Melakukan verifikasi terhadap pinjaman dan peminjam bahwa

sangkutan benar meminjam dan memanfaatkan dana UED/K-SP.

15) Sebelum pencairan Dana Usaha Desaa AparatUD/K) terlebih

dahulu menyusun skala prioritas pencairan dana dan

dikoordinasikan dengan koordinator Daerah.

16) Melakukan Pembinaan,Monitoring dan Evaluasi pada pemanfaatan

dana UED/K-SP.

17) Membuat penilaian kebutuhan pelatihan, pengembangan paket-

paket pelatihan yang tepat bagi Pengelola UED/K-SP, kelompok

masyarakat, Kader Pembangunan Masyarakat/Kelurahan dan

masayarakat umumnya.

18) Memfasilitasi dengan intansi terkait untuk bimbingan tekhnis

terhadap penerapan tekhnologi usaha masyarakat yang berorentasi

pasar dan bernilai ekonomi tinggi.
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19) Membantu mengembangkan potensi desa melalui kerjasama

dengan Dinas dan Instansi terkait serta dunia usaha yang ada.

20) Membantu menyukseskan semua program yang masuk kedesa,

sesuai petunjuk Tim Koordinasi Provinsi dan Kabupaten/Kota.

21) Memfasilitasi pelaksanaan rakor bulanan didesa/kelurahan.

22) Membuat laporan kegiatan harian (absensi, realisasi dan rencana

kerja) yang disampaikan kepada Koordinator Daerah setiap bulan.

23) Membuat laporan bulanan tentang pelaksaan kegiatan dan

disampaikan kepada Koordinator Daerah dengan tembusan kepada

Kepala Desa/Lurah dan camat.

24) Membuat laporan khusus terhadap pemberdayaan masyarakayt

miskin setiap bulan.

25) Membuat laporan tahunan dan disampaikan kepada Koordinator

Daerah.

26) Bertanggung jawab terhadap kualitas pelaksaan tugas-tugas yang

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.Bertanggungjawab

kepada Korda dalam mensukseskan kegiatan PPD.

27) Mengikuti Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota bersama koordinator

Daerah.

28) Mengkaji dan memberi masukan mengenai upaya-upaya yang

perlu dilakukan agar pasca program tetap berfungsi secara

berkelanjutan.



28

d. Kader Pembangunan Masyarakat

1) Mensosialisasikan program Dana Usaha Desa/Kelurahan kepada

semua masyarakat desa/kelurahan khususnya dalam tahap

penyiapan masyarakat.

2) Membantu Pendamping Desa dan pelaku lainnya di Desa/

Kelurahan melakukan identifikasi potensi desa/kelurahan dan

penggalian gagasan serta tugas tugas lain yang diberikan oleh

Pendamping Desa.

3) Bersama Pendamping Desa melakukan fasilitasi terhadap forum

Musyawarah Desa/Kelurahan.

4) Bersama Pendamping Desa mengembangkan kapasitas masyarakat

desa/kel dan kelompok kepentingan lainnya dalam perencanaan,

organisasi dan pelaksanaan kegiatan dengan memfasilitasi

pembentukan Pengelola UED/K-SP.

5) Bersama Pendamping Desa dalam menyusun rencan pembangunan

desa/kelurahan, program kerja, anggaran dan kontribusi lokal

terhadap Dana Usaha Desa/Kelurahan.

6) Bersama Pendamping Desa melakukan fasilitasi kepada

masyarakat dalam pemgajuan usulan kegiatan.

7) Bersama Pendamping Desa membantu pelaksaan kegiatan

verifikasi usulan oleh Staf Analisis Kredit.

8) Bersama Pendamping Desa membantu Pengelola UED/K-SP

dalam pengelolaan dan perguliran dana kegiatan ekonomi.
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9) Bersama Pendamping Desa dalam menyusun rencana

pembangunan desa/kelurahan, program kerja, anggaran dan

kontribusi lokal terhadap Dana Usaha Desa/Kelurahan.

10) Membuat laporan kegiatan secara berkala (bulanan) tepat waktu

dan disampaikan kepada Pendamping Desa dan tembusannya

disampaikan kepada Kepala Desa.

e. Ketua UED/K-SP

1) Memimpin organisasi UED/K-SP

2) Memberikan pinjaman yang diajukan calon pemanfaat kepada

UED/K-SP berdasarkan hasil keputusan Msyawarah Desa/

Kelurahan II/Perguliran yang memenuhi syarat-syarat kelayakan

usulan.

3) Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pinjaman dan

pengembalian pinjaman dana UED/K-SP.

4) Mengawasi perputaran dana UED/K-SP.

5) Melaporkan posisi keuangan dengan membuat laporan rutin

bulanan bersama kasir tepat waktu diserahkan kepada kepala Desa/

Kelurahan serta Pendamping Desa.

6) Melakukan pertanggungjawaban tahunan melalui “Musyawarah

Desa/Kelurahan Pertanggungjawaban Tahunan”.

7) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana UED/K-SP sesuai

aturan Pedum dan Juknis serta aturan yang berlaku. Melakukan

penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat

Dana Usaha Desa/Kelurahan dan didampingi oleh Pendamping

Desa.
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f. Kasir UED/K-SP

1) Menerima, menyimpan dan membayarkan uang berdasarkan bukti-

bukti penerimaan dan pembayaran yang sah.

2) Melaksanakan pembukuan administrasikeuangan UED/K-SP

3) Melaporkan posisi keuangan kepada KetuaUED/K-SP secara

periodik tepat waktu dan sewaktu-waktu diperlukan.

4) Menandatangani 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.

6) Bertanggungjawab terhaddap 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

Pendamping Desa.

g. Tata Usaha UED/K-SP

1) Berfungsi sebagai sekretaris.

2) Membantu dibidang keuangan.

3) Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota

pemanfaat Dana Usaha Desa/Kelurahan dan didampingi oleh

Pendamping Desa.

4) Membantu dibidang administrasi umum UED/K-SP.
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5) Menginformasi laporan keuangan dan perkembangan pinjaman

Dana Usaha Desa/Kelurahan pada papan informasi secara rutindan

mutakhir.

6) Menyusun laporan perkembangan keuangan bulanan dan

permasalahan tepat waktu serta disampaikan kepada Ketua

UED/K.

7) Melakukan pengarsipan dan dokumentasi seluruh data administrasi

dan data yang berkaitan dengan keuangan kegiatan Dana Usaha

Desa/Kelurahan.

8) Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan

anggota pemanfaat Dana Usaha Desa/Kelurahan difasilitasi oleh

Pendamping Desa.

9) Bertanggung jawab terhadap administrasi kegiatan dan keuangan

UED/K-SP serta administrasi lainnya.

h. Staf Analisis Kredit

1) Melakukan pemeriksaan adminitrasi dan kelengkapan dokumen

proposal dari pemanfaat dalam mengajukan pinjaman pada

UED/K-SP.

2) Melakukan penilaian kelayakan usulan dengan melakukan

kunjungan lapangan meliputi :

- Cek fisik kelayakan usaha(tempat usaha)

- Cek fisik kelayakan agunan,
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- Mencari informasi kepada masyarakat tentang calon peminjam

(karakter calon pemanfaat)

- Mencari informasi kepada masyarakat tentang pinjaman

dengan pihak ketiga lainnya yang bersangkutan.

3) Mengisi formulir verifikasi usulan saat kunjugan lapangan.

4) Membuat rekomendasi awal hasil kunjungan lapangan.

5) Melakukan umpan balik pada calon peminjam.

6) Melakukan rekomendasi akhir untuk dibahas dalam musyawarah

khusus yang terdiri dari Otoritas DUD, Kader Pembangunan

Masyarakat, Pengawas Umum, Pengelola UED/K-SP dan

Pendamping Desa.


