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PAD ANGSI DI MPUAN—SI BOLGA 

dikerjakan berdasarkan siklus adalah pemilu BKM. BKM Sido 
Makmur telah melaksanakan pemilu dan telah memiliki pengu-
rus baru BKM dengan koordinator Bapak Ali Mukmin. Pengurus 
yang baru juga telah menetapkan sekretaris BKM yang baru 
dan UPK-nya. Untuk sekretaris sekarang dipercayakan kepada 
Sdri. Bibah dan untuk UPK dipercayakan kepada Sdri. Puja & 
Sdri. Yeni, akan tetapi UPK lama Ibu Yarniawati Zebua tetap 
mendampingi UPK baru. Apalagi kondisi tunggakan di desa 
Labuhan Labo masih lumayan banyak. 

Maka peran dari UPK lama masih sangat diperlukan, hal ini ber-
dasarkan rapat rutin & insidentil yang dilaksanakan oleh pen-
gurus BKM Sido Makmur. Diharapakan kepada sekretaris & 
UPK yang baru karena masih muda, semangat untuk belajar 
dan menyelesaikan tunggakan yang ada dapat tercapai. Sehing-
ga, target perguliran kembali untuk KSM pinjaman dana bergu-
lir dapat di realisasikan. Untuk mengingatkan kembali adapun 
kondisi keuangan dari Sekretariat dan UPK adalah sebagai beri-
kut: 

Sekretariat BKM Sido Makmur 
Kas Di Bank    Rp.          81.476,- 
Kas Di Tangan  Rp.                    0,- 
 
UPK BKM Sido Makmur 
Kas Di Bank   Rp. 101.386.829,- 
Kas Di Tangan  Rp.           97.000,- 
Tunggakan KSM PPMK Rp.    16.306.000,- 

Untuk meningkatkan ke-

mampuan sekretaris & UPK 

baru, Fasilitator Ekonomi 

melakukan coaching per-

tama kepada mereka pada 

tanggal 19 April 2016. Dan 

akan rutin dilaksanakan 

setiap minggu terutama 

kepada UPK baru sambil 

melaksanan penagihan 

tunggakan PPMK kepada 

anggota KSM. Disamping 

melakukan coaching ten-

tang pembukuan dasar dil-

akukan juga cara pe-

nanganan tunggakan pin-

jaman bergulir baik itu dari 

fasilitator ekonomi maupun 

dari Ibu Yarniawati Zebua 

selaku UPK lama. Dan di-

harapkan pengalaman dari 

UPK lama bisa menjadi 

modal untuk sekretaris & UPK baru. Sehingga target perguliran 

yang menjadi tujuan utama dapat tercapai. (Edi Suhairi—Faskel 

MK Tim 04 PSP) 

Peduli PDB PPMK ….. 

 
   

   

   

   
Gbr. Coaching Sekretaris dan UPK  UPK 

BKM Sido Makmur cek Pembayaran KSM oleh 

TIM MK 

OJT (On The Job Training) bisa 

dijadikan sebagai solusi 

pencegahan atas penunggakan 

Pinjaman Dana Bergulir, khu-

susnya di kota Padangsidimpu-

an. 

On The Job Training atau yang 

disingkat OJT. Hal ini adalah hal 

baru bagi KSM calon penerima 

PPMK di tahun 2014. Dimana sebelumnya di ta-

hun 2012 calon penerima PPMK tidak diwajibkan 

untuk melaksanakan OJT sebelum menerima da-

na PPMK. OJT adalah suatu kegiatan yang lang-

sung ditujukan kepada KSM untuk memahamkan 

arti Kelompok yang sebenarnya dan bagaimana 

agar suatu kelompok dapat eksis dan suistanable.  

OJT dipandang perlu dilakukan karena cukup ter-

bukti di perguliran PPMK tahun 2014 yang sam-

pai sekarang masih menunjukkan tingkat 

pengembalian yang lancar. Walaupun terdapat 

beberapa KSM yang menunggak namun nilai 

tunggakannya masih di bawah 3 bulan.  

Hal ini akhirnya dijadikan strategi dalam pening-

katan Pinjaman Dana Bergulir di kota Pa-

dangsidimpuan, bukan hanya pada KSM PPMK 

namun juga diterapkan pada KSM reguler yang 

Akhirnya Selesai juga Targetnya 

 

Tidak dipungkiri dari   awal digulirkannya 
kegiatan PPMK dikelurahan Padangmatinggi 
sudah mendapat berbagai persoalan, dari  ku-
rang tepat sasarannya penerima manfaat sam-
pai dengan tingkat pengembalian KSM yang ku-
rang memadai. Dari kegiatan PPMK ini juga baik 
UPK dan BKM begitu banyak mendapat kendala 
di lapangan dengan adanya beberapa anggota 
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mengunjungi KSM penunggak 



nilai pinjamannya maksimal  3 juta 

rupiah.  

OJT adalah praktek ataupun disku-

si langsung bersama KSM calon 

peminjam mengenai materi-

materi yang dipandang adalah 

kelemahan dari KSM, yaitu pema-

haman mengenai apa itu KSM dan 

hal lainnya.  

Ada beberapa materi diskusi yang 

di OJT kan oleh teman-teman 

fasilitator di kelurahannya masing-

masing bagi calon penerima Pin-

jaman Dana Bergulir, baik PPMK 

maupun Reguler, yaitu : 1) Dina-

mika Kelompok, 2) Aturan Ke-

lompok, 3) Manajemen Organ-

isasi, 4) Pertemuan Rutin, 5) 

Pengelolaan Ekonomi Rumah 

Tangga, 6) Tabungan, 7) Pem-

bukuan KSM, 8) Tanggungrenteng, 

9) Rencana Usaha, dan 10) Pin-

jaman & Angsuran.  

OJT itu sendiri dilaksanakan minimal 8 x pertemuan yang jadwalnya 

fleksibel, sesuai dengan waktu luang dari calon anggota peminjam.  

Selain fasilitator sebenarnya BKM dan relawan lainnya diharapkan dapat 

bersama-sama memahamkan mengenai materi dari diskusi ini, karena 

melalui perwakilan BKM dan relawan, diskusi dapat lebih terbuka dan 

kaya akan solusi dari berbagai macam permasalahan.  

Setelah melaksanakan OJT, ada beberapa hasil yang diharapkan dari 

diskusi-diskusi yang dilaksanakan tersebut, antara lain :  

1. Terbentuknya KSM yang berpotensi yang dapat dikembangkan 

menjadi KSM PPMK, yang memiliki visi, misi, tujuan,  struktur or-

ganisasi dan aturan dasar kelompok. 

2. Tersusunnya profil KSM PPMK. 

3. Kelompok memenuhi kriteria sebagai KSM PPMK, misalnya ke-

lompok memiliki aturan dasar, tingkat kehadiran anggota  >80% 

pada pertemuan rutin, tabungan rutin 75% anggota kelompok, 

100% pencatatan keuangan, 100% agenda rutin, dll. 

 

Mudah-mudahan ke depannya hal ini dapat terus dilaksanakan demi 

perbaikan secara terus menerus PDB yang ada di kota Padangsidimpuan 

khususnya dan wilayah lainnya pada umumnya. 

peranggota KSM dan juga sama-
sama mencarikan solusi dari per-
masalahan ini. Dari hal tersebut 
sedikit banyaknya mendapat re-
spon positif dari anggota KSM, 
dengan didampingi  Fasilitator 
dilakukanlah perjanjian ulang ma-
sa  pinjaman yang disambut 
dengan  respon yang baik dari 
KSM,dan mereka sudah mau 
mencicil kembali pinjaman mere-
ka, dan mererka berharap ketika 
nanti mereka sudah melunasi pin-
jamannya mereka dapat kembali 
meminjam di UPK. 
Dan kini harapan itu tidak lagi sia-

sia dan UPK sekarang tidak lagi 

KSM yang masih mempunyai 
tunggakan pinjaman yang belum 
terselesaikan sampai dengan saat 
ini walaupun sudah habis jatuh 
tempo pinjaman. Hal ini mengaki-
batkan ketertundaan dalam pros-
es perguliran di UPK  dan juga 
penurunan RR yang signifikan. 

UPK tidak  terus turun seman-
gatnya dan juga terus berputus 
asa UPK melakukan jemput bola 
ke anggota KSM, dilain waktu 
yang berbeda UPK juga did-
ampingi oleh  Tim Fasilitator da-
lam melakukan pendekatan-
pendekatan dangan KSM, per-
temuan face to face  dengan 

mengutip ke KSM ini dikarenakan 

permasalah yang sesungguhnya 

sudah selesai, penunggakan di 

UPK sudah terselesaikan. KSM 

yang akan melakukan perguliran 

pun sudah menyiapkan diri untuk 

pelaksanaan OJT sebagai proses 

untuk pelaksanaan perguliran. 

(Rahayu—Faskel MK Tim 01 PSP) 
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Gbr. Tim Faskel bersama UPK mengunjun-

gi KSM penunggak 

E DISI  1 1 ,  PPM K  

T 
ujuan PPMK adalah 

Menguatkan Kelem-

bagaan dan Kegiatan 

Usaha KSM secara 

Mandiri dan Berkesinambungan  

yang berorientasi pada Pening-

katan Penghidupan Masyarakat 

Miskin. Hal inilah yang akan 

diukur.  Jika kelembagaan KSM 

kuat, Usaha KSM kuat, dan mam-

pu meningkatkan penghidupan 

masyaratat miskin, maka PPMK 

dikatakan berhasil. Namun se-

baliknya, jika kelembagaan KSM 

lemah, usaha KSM lemah dan be-

lum mampu meningkatkan 

penghidupan, maka PPMK belum 

berhasil.” 

Ibu Kholijah adalah seorang ibu 

rumah tangga, yang tadinya hanya 

membantu suaminya berdagang 

kelontong. Tetapi dengan keber-

anian yang kuat Ibu Kholijah 

memberanikan diri untuk 

melakukan pinjaman modal pada 

PPMK. Ibu Hafsah adalah salah 

satu anggota KSM Adil 40 PPMK 

yang bertempat tinggal di Ke-

lurahan Batang Ayumi Jae. 

Dengan adanya tambahan modal 

Ibu Hafsah berhasil mengem-

bangkan usahanya. Usaha yang 

dulu hanya berjualan makanan-

makanan ringan sekarang sudah 

mulai berkembang. Selain jualan 

kelontong sekarang Ibu Hafsah 

mampu mengembangkan usaha 

dengan menambah jenis usahan-

ya. Selain itu lokasi tempat usa-

hanya juga sangat mendukung. 

Lokasi usahanya tepat berada pa-

da daerah kampus.  

Kedepannya Ibu Kholijah berharap 

dapat mengembangkan usaha 

agar lebih baik, agar mampu 

mempertahankan usahanya. Ibu 

Kholijah juga berharap adanya 

pelatihan-pelatihan terhadap 

KSM-KSM agar lebih paham 

bagaimana cara-cara mengem-

bangkan setiap usaha yang dijal-

ankan. Sehingga usaha itu tetap 

dapat berkesinambungan. (Rizky 

Handayani—Faskel MK Tim 02 

PSP) 

PNPM Mandiri Perkotaan dil-
aksanakan dengan tujuan men-
capai keberlanjutan perbaikan 
kesejahteraan masyarakat 
miskin melalui proses pem-
berdayaan masyarakat, yang 
dilaksanakan dengan menerap-
kan pendekatan pengokohan 
kelembagaan masyarakat diting-
kat basis yang disebut Badan 

Keswadayaan Masyarakat 
(BKM). Intervensi PNPM MP 
yang dilakukan terdiri dari 
transformasi sosial masyarakat 
miskin menjadi berdaya, 
kemudian menjadi mandiri dan 
pada akhirnya tercapai tatanan 
masyarakat madani. 

Salah satu kegiatan BKM yang 
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PPMK Membantu Perkembangan Usaha Masyarakat 

Coaching Sekretaris & UPK BKM SIDO MAKMUR 
Desa Labuhan Labo 

Gbr. Tempat berjualan Ibu Hafsah 

Gbr. Tampak samping berjualan Ibu Haf-

sah yang menyatu dengan rumah 

Gbr. Faskel MK bersama UPK BKM Sido 

Makmur cek Pembayaran KSM 


