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T IM MI RO FI NANCE KOORKOT -08 

PAD ANGSI DI MPUAN—SI BOLGA 

yang sudah berganti nama menjadi P2KKP dan kini berganti lagi men-
jadi Kota Tanpa Kumuh yang dikenal dengan singkatan KO-
TAKU,dengan senyuman ibu tersebut ternyata sudah 3 (tiga) tahun 
berkecimpung menjadi Sekretaris BKM,suka duka sudah dirasakannya 
baik itu masalah Insentif yang tidak ada ,terkadang susahnya 
masyarakat diajak berkumpul dan mufakat,ataupun terkadang 
pemikiran masyarakat yang kurang jernih termasuk di Bkm itu 
sendiri,Namun disisi lain ada kebahgiaan tersendiri setelah mengenal 
dan duduk di kelembagaan BKM ini. 
Ketika penulis bertanya kebahagiaan itu,Ibu Nala Ratih dengan 
senyum menjawab antara lain dapat berkenalan dengan seluruh Tim 
fasilitator yang ditugaskan Pemerintah untuk kemajuan pem-
bangunan khususnya di desa Simasom,kemudian diantara masyarakat 
itu terjalin Silaturahim yang sangat jarang didapatkan lagi di desa Si-
masom selain adanya acara acara yang diadakan didesa itu.Namun 
dengan adanya Program KOTAKU ini seluruh lapisan masyarakat di-
ajak berkumpul,baik itu dari lingkungan I,II maupun III.inilah salah 
satu yang berkesan dihati ibu Nala Ratih Harahap,karena Silaturahim 
terjalin kembali. 
Namun dibalik itu semua ada kesedihan yang ada didalam 
pemikirannya,dimana tak jarang masyarakat yang mengerti apa itu 
tujuan Program pemerintah ini,seharusnya disinilah masyarakat men-
syukuri apa yang telah diberikan pemerintah kepada seluruh 
masyarakat desa Simasom. 
Ibu nala Ratih harahap juga sangat ingin kemajuan desanya 
tercapai,untuk itu dia sangat berharap selagi masih diberi kesem-
patan,kiranya BKM itu sendiri aktif,kompak dan saling men-
dukung,karena ini untuk tujuan yang satu dalam kebersamaan yaitu 
membangun desa Simasom tercinta ucapnya. 
Sebelum mengakhiri perbincangan ini,salah satu lagi yang sangat 
berkesan dihatinya adalah adanya Pembukuan di BKM yaitu Pem-
bukuan Sekretariat BKM. 
Sama sekali mulanya Ibu Nala ratih Harahap tidak mengerti cara pen-
gisiannya,namun lama kelamaan walau belum mahir,sedikitnya ibu 
itu tahu pembukuan. 

Terimakasih buat Bapak Bapak fasilitator yang mau terjun kedesa 

kami,inilah desa simasom,semoga Bapak Bapak tidak pernah bo-

san,dan semoga desa Simasom dapat berkembang dengan segala 

pembangunan yang ada tutupnya sambil permisi karena masih ada 

pekerjaan lain yang harus diselesaikannya   (Erman Rizal — Faskel MK 

tim 07 PSP) 

Peduli PDB PPMK ….. 

 
   

   

   

   

Gbr. Juliana Siregar  (kiri) Ex Sekretaris Bkm Sejahtera Kel Lembah Lubuk 
Manik dan Patimah Nur Siregar (kanan) Sekretaris Bkm Domu Niroha Desa 

Joring        Lombang  Merupakan sekretaris yang sama-sama relawan    
dalam program  

Keberhasilan PDB khususnya 

PPMK ditandai dengan terus 

digulirkannya dana PPMK kepa-

da KSM baru yang telah layak 

untuk diberikan. 

Dimulai dengan perguliran 

PPMK di  tanggal 13 Januari 

2015 kepada 2 KSM, dan tanggal 

10 Juli 2015 berarti UPK desa Tinjoman telah 

menggulirkan dana sejumlah Rp. 95.000.000 

kepada 4 KSM di atas. Dana PPMK yang merupa-

kan reward yang diperoleh karena hasil pengem-

balian yang bagus sebelumnya sehingga untuk 

dana PPMK tahun 2014 desa Tinjoman salah satu 

desa yang memperoleh dana PPMK dari 12 desa/

kelurahan yang memperoleh juga di kota Pa-

dangsidimpuan.  

Sampai dengan bulan Mei 2016 catatan pengem-

balian UPK desa Tinjoman menunjukkan hasil 

yang memuaskan, tidak ada angka tunggakan 

yang terlihat di laporan kolektibilitas.  

Hal ini merupakan prestasi yang sangat bagus, 

karena dapat mempertahankan tingkat pengem-

balian terus stabil. Hal ini tidak terlepas dari UPK 

yang bagus dan aktif, begitu juga dengan BKM 

Serah Terima UPK lama kepada UPK Baru BKM Sido 

Makmur Desa Labuhan Labo  

 

 

 

 

 

 

Salah satu kegiatan BKM yang dikerjakan ber-
dasarkan siklus adalah pemilu BKM. BKM Sido 
Makmur telah melaksanakan pemilu dan telah 
memiliki pengurus baru BKM dengan koordinator 
Bapak Ali Mukmin. Pengurus yang baru juga telah 
menetapkan sekretaris BKM yang baru dan UPK-
nya. Untuk UPK dipercayakan kepada Sdri. Yeni 
Rapida Harahap, akan tetapi UPK lama Ibu Yar-
niawati Zebua tetap mendampingi UPK baru. Apa-
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Gbr. 01 Survey Usaha anggota KSM calon 

Peminjam PPMK (Asst. MK— Zulhan Tau-

fik, didampingi BKM, Fasilitator) 

Gbr. Faskel MK bersama UPK Lama 



yang mendukung ketika ada per-

masalahan sedikitpun langsung 

direspon, dan terakhir adalah pen-

dampingan yang bagus oleh Tim 

Fasilitator khususnya Fasilitator 

MK yang terus memberikan pen-

guatan dan pengawasan.  

Setelah melihat prestasi yang ba-

gus ini, UPK kembali menerima 

proposal dari KSM baru yang ingin 

mengajukan pinjaman, dimana 

KSM yang mengajukan adalah 

KSM yang telah lama menjadi 

KSM dan termasuk list (daftar) 

tunggu UPK prioritas untuk digu-

lirkan.  

Setelah menerima proposal dari 

KSM, UPK memverifikasi proposal 

dimaksud dengan didampingi oleh 

Fasilitator MK 08 (Hanora Nasu-

tion. Setelah semua fix, seperti 

biasanya untuk melakukan pen-

cairan ke lembaga keuangan Bank, 

pihak Koordinator Kota 08 mengeluarkan SP2D  yang ditandatangani 

oleh Koorkot/Asskot bidang dalam pencairan.  Namun sebelum SP2D 

dicairkan, perlu dilakukan cek dan verifikasi proposal PPMK begitu juga 

survey lapangan ke KSM calon peminjam PPMK.  

Semuanya dilalui, dan pencairan dilakukan pada tanggal 15 Juni 2016 

kepada KSM Mangga di Sekretariat UPK desa Tinjoman, yang dihadiri 

oleh UPK, BKM, KSM, Tim Fasilitator 08 dan Asissten MK dan CD.  

Dalam kesempatan itu juga, baik Assisten MK dan CD memberikan pen-

guatan khususnya kepada KSM, terkait dengan Kelompok, tabungan, 

pembukuan dan pengembaliannya. Adapun jumlah anggota KSM Mang-

ga 5 orang dengan total pinjaman Rp. 25.000.000. Dengan bagi hasil 1% 

dari nilai pinjaman setiap bulannya dan tabungan cadangan yang harus 

dibayarkan kepada UPK, sehingga total pengembalian KSM setiap bu-

lannya adalah Rp. 1.625.000 atau Rp. 325.000/anggota KSM. Dimana 

pinjaman akan berakhir pada tanggal 15 Februari 2018.  

Untuk meningkatkan kemampuan 

UPK baru, Fasilitator Ekonomi 

melakukan coaching pertama kepa-

da 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 tentang pem-

bukuan dasar dilakukan juga cara 

penanganan tunggakan pinjaman 

bergulir baik itu dari fasilitator 

ekonomi maupun dari Ibu Yar-

niawati Zebua selaku UPK lama. Dan 

lagi kondisi tunggakan di desa 
Labuhan Labo masih lumayan ban-
yak. 

Serah terima UPK lama kepada UPK 
baru dilaksanakan pada tanggal 31 
Mei 2016, bertempat di warung 
kopi Sdr. Ucok, acara ini juga 
dihadiri oleh Fasilitaor Ekonomi Tim 
04 (Sdr. Edy Suhairi Hasibuan) 
beserta pimpinan kolektif BKM Sido 
Makmur dan juga disaksikan oleh 
unsur masyarakat yang tidak terli-
bat langsung dengan program ini. 
Peran serta dari UPK lama masih 
sangat diperlukan, terutama dalam 
hal pengalaman menjadi UPK, apa-
lagi UPK yang baru masih minim 
dalam hal program dan penagihan.  

diharapkan pengalaman dari UPK 

lama bisa menjadi modal untuk UPK 

baru. (Edy Suhairi—Faskel MK Tim 

04 PSP) 
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Serah Terima UPK lama  …………... 

Pengembalian Bagus ……….. 

 

Gbr. (dr kiri ke kanan) Survey usaha anggota KSM, Penguatan KSM, dan Serah terima dana 

bergulir PPMK kepada KSM Mangga 

Gbr. Faskel MK bersama UPK Baru did-

ampingi UPK Lama 

E DISI  1 2,  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 suamin-

ya berdagang kelontong. Tetapi 

dengan keberanian 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) 

Desa Simasom adalah salah satu 
dampingan Wilayah kerja Fasilitator 
Ekonomi,dimana setiap bulannya 
selalu mengunjungi baik itu 
Bkm,Upk maupun Sekretaris 
Bkm.dan tak jarang selalu menyapa 
masyarakat ,ini selalu rutin setiap 
bulannya guna keperluan pembu-
atan laporan MK . 
Disini penulis mengunjungi Sekreta-

ris Bkm yaitu Ibu Nala Ratih Hara-
hap,dimana ibu tersebut sudah la-
ma menjabat sebagai Sekretaris di 
Bkm Marsada desa Simasom 
Kec.Psp angkola Julu.dimata penulis 
Ibu Nala Ratih Harahap ini sangat 
rajin bahkan sering dimintai jasanya 
oleh Bkm . 
Ketika penulis menyinggung soal 
kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan 
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PPMK Membantu Perkembangan Usaha 

Jadi “Sekretaris” itu Kemauan yang Terlahir dari Diri Pribadi 

Gbr. Usaha Ibu Kholijah 

Gbr. Tampak Luar Usaha Ibu Kholijah 

Gbr. Nala Ratih Harahap Sekretaris 

Bkm Marsada Desa Simasom  


