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ni,namun semua itu tergantung dari prilaku dimasyarakat itu 
sendiri.Salah satu contoh dimana adanya perubahan dimasyarakat itu 
adalah,ketika diadakannya pinjaman  secara bergilir,yang dikenal dengan 
Ekonomi Bergulir,artinya masyarakat berhak mendapatkan dana pin-
jaman tersebut tetapi harus memiliki kriteria dan syarat syarat yang ha-
rus dijalankan.nah ini yang perlu dilaksanakan ,bukan hanya sekedar 
mendapatkan pinjaman tetapi syarat syarat tersebut harus dilaksanakan 
terlebih dahulu ucap Ibu Agustina dari Ksm Harum dan Ibu Masleni dari 
Ksm Melati.Ketika penulis menanyakan syarat apa saja yang harus dil-
aksanakan si Ksm agar bisa mendapatkan pinjaman,mereka secara ber-
gantian bersama ibu ibu yang lain yang tak bisa disebutkan namanya satu 
persatu,secara bergantian mengeluarkan pendapatnya,antara lain : 

Bagi sipeminjam harus ada kelompoknya ataupun terlebih dahulu mem-
bentuk Ksm,membuat nama Ksm tersebut,harus ada ketua ,tergolong 
sebagai kk miskin,harus ada usaha,kemudian sesudah terbentuknya ksm 
barulah pengusulan pinjaman ke Bkm ataupun Upk, 

Ketika ditanya berapa orang satu kelompok Ksm peminjam,secara bersa-
maan mereka mengatakan Lima orang,empat,tiga orang juga boleh tetapi 
mereka berpendapat lebih Idealnya kalau Lima orang satu kelompok 
Ksm. 

Dan ketika penulis juga bertanya kepada ibu ibu yang akan mendapatkan 
pinjaman dana bergulir ,mereka mengatakan ada yang sudah dua,tiga kali 
peminjaman.Dan sewaktu penulis bertanya apakah diperbolehkan BKM 
ikut dalam peminjaman bergulir,ada yang berpendapat boleh sebahagian 
mengatakan tidak boleh,namun setelah penulis menjelaskan kepada 
calon peminjam tersebut,mereka lalu mengerti dan memahami kalau 
Bkm itu boleh meminjam sesuai dengan syarat syarat yang telah dijelas-
kan diatas,tetapi bkm hanya sebatas anggota bukan pengurus. 

Sebelum diserah terimakannya dana pinjaman ekonomi bergulir dari 
Bkm,Upk kepada Ksm peminjam Bapak Awal sakti Harahap sebagai Kordi-
nator Bkm Suka Maju desa Mompang terlebih dahulu memberikan 
pengarahan-pengarahan kepada calon peminjam dari seluruh Ksm yang 
ikut meminjam,dikataknnya bahwa dana pinjaman itu hanyalah Stimulan 
artinya sebagai perangsang , penyemangat untuk terus melakukan 
kegiatan yang mampu mendongkrak penghasilan dari setiap anggota, 
bukan dana tersebut diberikan secara Cuma – Cuma yang, walaupun da-
na itu hanya sedikit tetapi pergunakanlah untuk penambah modal, kare-
na kalau kita lulus mempergunakan dana tersebut, artinya dana tersebut 
betul betul dipergunakan untuk kehidupan penghasilan, dan terutama 
dalam pengembalian pinjaman tidak ada yang menunggak, artinya 
pemerintah akan terus memperhatikan dan tidak menutup kemungkinan 
akan menambah modal didalam perguliran didesa kita Mompang, ucap 
Bapak Awal sakti Harahap secara semangat. 

Sebelum pengarahan itu ditutup, sebagai Kordinator BKM yang diberi 

amanah untuk menerima program ini, dan sebagai warga masyarakat 

yang baik, marilah kita sama sama menjaga, saling bantu membantu uta-

manya dalam pengembalian pinjaman, jangan ada yang menunggak sam-

bil memberi salam dan menutupnya untuk segera diadakan acara pem-

berian pinjaman kepada para Ksm. (Erman Rizal—FK Tim 07) 
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IDB (Islamic Development 

Bank) sebagai pemilik dana  

melakukan evaluasi atas 

pelaksanaan program PNPM 

ICCD Phase 1 dan 2 tahun 2009 

s/d 2013 

Berbicara tentang PNPM-MP 

maka tak lepas dari IDB, karena 

IDB lah sebagai salah satu sum-

ber Loan Luar Negeri Indonesia di program PNPM 

khususnya di Wilayah 1 yaitu Sumatera dan seba-

gian Jawa.  

Tentunya sebagai Negara pendonor, perlu 

melakukan evaluasi atas dana yang telah 

disalurkan tersebut. Dari sekian banyak kota/

kabupaten yang ada di wilayah 1, kota Pa-

dangsidimpuan adalah salah satu dari 5 kota/ 

kabupaten yang dikunjungi IDB sebagai tujuan 

evaluasi.  

Ada 5 kelurahan/desa yang menjadi tujuan IDB di 

kota Padangsidimpuan, yaitu Kelurahan 

Hanopan, Padangmatinggi, Silandit, Wek V dan 

Sitamiang Baru.  

Sebagai persiapan masing-masing Tim damp-

ingan diminta untuk melengkapi Profil kelurahan 

kunjungan, begitu juga dengan Profil Kota Pa-

KOORDINASI DAN SILATURAHMI TIM FASILITATOR KE DESA SIMIRIK  

 

 

 

 

 

 

PNPM Mandiri Perkotaan dilaksanakan dengan 

tujuan mencapai keberlanjutan perbaikan kese-

jahteraan masyarakat miskin melalui proses pem-

berdayaan masyarakat, yang dilaksanakan dengan 

menerapkan pendekatan pengokohan kelem-

bagaan masyarakat ditingkat basis yang disebut 

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Interven-

si PNPM MP yang dilakukan terdiri dari transfor-
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Gbr. Mr. Jalalluddin (IDB) Survey kegiatan 

Sarana air bersih di kelurahan Hanopan 

Gbr. Koordinator BKM Sahata Sarombok ( Bpk. 
Supriono) bersama Tim Fsilitator 05  



dangsidimpuan.  Ini semua akan 

dijadikan sebagai dasar untuk 

melakukan kunjungan ke masing-

masing kelurahan.  

Adapun agenda kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Tim IDB sebagai 

metode evaluasi adalah melalui  

proses FGD (Focus Group Dis-

cusion) bersama Pelaku PNPM 

dan kemudian kepada Penerima 

Manfaat PNPM baik itu SOsial, 

Ekonomi dan Sosial. Yang kemudi-

an dilanjutkan dengan cek kondisi 

lapangan pembangunan infra-

struktur.  

Tim IDB juga didampingi oleh Tim 

dari Pusat juga Provinsi. Tim IDB 

berjumlah 2 orang yaitu Mr. 

Jalaluddien dari Ghana dan Prof. 

Abu Dzhar, Tim Advisory (Pak Arif 

Rahadie), kemudian PPK Pusat Pak 

Rifqie, PMU Pak Akbar, TA. Infra 

Pak Laode, Program Director (Pak 

Fery Setiawan), Team Leader KMW OC-1 (Bajang Ahmadi), Perwakilan 

Satker Provinsi 2 orang. 

Kunjungan dimulai hari Rabu tepatnya tanggal 20 Juli 2016 ke kelurahan 

Hanopan, kemudian dilanjutkan keesokan harinya di hari Kamis tanggal 

21 Juli 2016 ke Kelurahan Padangmatinggi dan Kelurahan Silandit. Hari 

ketiga dilanjutkan pada hari Jum’at tanggal 22 Juli 2016 ke Kelurahan 

Wek V dan Sitamiang Baru.  

Setiap kelurahan memiliki cerita sendiri dari setiap kunjungan, dan dis-

ambut dengan antusias Pelaku PNPM yang dilanjutkan dengan diskusi 

bersama Penerima Manfaat yang merasakan hasil atau kegunaan dari 

setiap program yang dilaksanakan baik dari sisi Infrastruktur, Ekonomi 

dan Sosial.  

Dari 5 kelurahan, Kelurahan Padangmatinggi dan Wek V adalah ke-

lurahan yang mendapatkan dana PPMK yang mendapatkan apresiasi 

oleh Tim IDB, karena ternyata dana PPMK ini memberikan manfaat yang 

cukup banyak bagi mereka. Dan harapannya program terus dilanjutkan 

baik untuk kegiatan ekonomi, infrastruktur dan social.  

tim 05 adalah personil yang baru. 

Perlu pengenalan administrasi dan 

lapangan di wilayah kecamatan Pa-

dangsidimpuanBatunadua. Oleh 

karena itu Tim Faskel 05 bersama – 

sama melakukan  pertemuan 

sekaligus silaturahmi ke BKM SA-

HATA SAROMBUK desa Simirik. 

Adapun hal yang dibahas adalah 

rencana pemilu BKM di desa simirik 

dan target penyelesaian tunggakan 

ekonomi bergulir. Hal ini menjadi 

perhatian Tim, sebab selama ini 

perguliran di desa Simirik sangat 

baik dan lancar. Penekanan dari tim 

adalah supaya dijadwalkan per-

temuan dengan BKM dan UPK serta 

jadwal penagihan ke anggota KSM.  

masi sosial masyarakat miskin men-

jadi berdaya, kemudian menjadi 

mandiri dan pada akhirnya tercapai 

tatanan masyarakat madani. 

Salah satu upaya perbaikan kese-

jahtraan adalah dengan pemberian 

pinjaman ekonomi bergulir oleh 

BKM melalui UPK. Oleh sebab itu 

perlu kesadaran dan kejujuran teru-

tama dari pihak peminjam atau 

KSM. Sehubungan dengan hal diatas 

maka tim fasilitator perlu 

melakukan pengecekan dan pem-

berdayaan kembali kepada UPK dan 

masyarakat peminjam. 

Sehubungan dengan pergantian 

personil tim fasilitator, Faskel MK 

Disamping penagihan yag macet, 

Tim juga membicarakan perihal 

rencana pemilu. Baik itu tata cara 

pelaksanaan, waktu, sosialisasi dan 

panitia. Oleh karena itu BKM Sahata 

Sarombuk akan membicarakan ter-

lebih dahulu di internal BKM dan 

akan mengundang tim Fasilitator 

05 untuk membicanlangkah selan-

jutnya. Diharapkan dengan per-

temuan yang dilaksanakan pada 

tanggal 15 Juli 2016 dapat menjadi 

motivasi untuk Tim dan khususnya 

kepada masyarakat di desa Simirik  

(Edy Suhairi—FMK Tim 05) 
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konomi bergulir……

merupakan bukan kata 

yang asing lagi bagi 

masyarakat yang telah 

mendapatkan pinjaman dana dari 

program PNPM yang sekarang telah 

tranformasi menjadi program KO-

TAKU. Dan tidak banyak pula ke-

lurahan yang ekonomi bergulirnya 

sejak tahun 2006 sampai sekarang 

masih berjalan dengan baik dan lanc-

er. Seperti di Kelurahan Bonan Dolok 

merupakan salah satu kelurahan yang 

berjalan dengan baik sampai saat ini, 

dan masyarakatnya berharap 

ekonomi bergulir ini akan tetap ber-

jalan agar masyarakat dapat lebih 

meningkatkan pendapatan mereka 

dan kelangsungan hidup.  

Banyak masyarakat yang 

beranggapan bahwa ekonomi bergu-

lir itu adalah sebuah bantuan yang 

secara cuma-cuma dan tidak perlu 

dikembalikan. Padahal jika mereka 

tau bahwa pentingnya mereka 

mengembalikan pinjaman mereka. 

Karena jika pengembalian pinjaman 

mereka berjalan lancer maka semakin 

bertambahnya laba dari hasil 

pengembalian itu.   

Seperti halnya tahun-tahun lalu, 

setiap tahunnya BKM Bulu Gonting 

selalu melakukan penarikan laba ta-

hun lalu UPK. Tetapi tidak setiap ta-

hunnya laba tahun lalu UPK di-

peruntukkan untuk santunan ter-

hadap anak yatim dan jompo. Laba 

tahun lalu itu selalu memiliki keperlu-

an yang berbeda setiap tahunnya. 

Pada tahun ini laba tahun lalu sebagi-

an besar diperuntukkan terhadap 

anak yatim dan jompo. Memang 

jumlah yang diberikan tidak begitu 

besar, tetapi setidaknya laba tahun 

lalu itu sudah dapat membantu para 

masyarakat Kelurahan Bonan Dolok 

yang ekonominya rendah. Banyak 

masyarakat yang tidak menduga bah-

wa mereka yang tidak melakukan 

pinjaman ternyata dapat menikmati 

laba tahun lalu dari UPK.  

Dari pihak BKM Bonan Dolok juga 

merasa sangat bangga bahwa mereka 

mampu meringankan beban masyara-

kat di Kelurahan mereka sendiri. Dan 

dari kegiatan ini mereka berupaya 

untuk meningkatkan pengembalian 

KSM-KSM mereka yang menunggak 

dengan cara mengutip langsung kepa-

da KSM-KSM yang menunggak tanpa 

harus menunggu KSM itu sendiri yang 

dating. Karena pihak BKM menyadari 

betul bahwa betapa pentingnya 

pengembalian itu berjalan dengan 

baik. Karna itu pihak BKM sudah mu-

lai mengadakan pengutipan langsung. 

Harapan dari BKM dan masyarakat 

kelurahan Bonan Dolok, semoga 

ekonomi bergulir akan tetap terus 

berjalan khususnya di Kelurahan 

mereka sendiri, mengingat betapa 

pentingnya dana yang akan memban-

tu meningkatkan kesejahteraan ke-

hidupan masyarakat kelurahan Bonan 

Dolok.  (Rizky Handayani—Faskel MK 

Tim 02 PSP) 

Adalah Desa Mompang Kec Psp Ang-
kola Julu Kota P Sidimpuan,yang 
merupakan dampingan penulis yaitu  
salah satu yang mendapatkan dana 
bantuan masyarakat yang sumbernya 
dari Pemerintah, melalui Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
yang dikenal luas dengan sebutan 
PNPM MANDIRI PERKOTAAN walau 
kini sudah berganti nama menjadi 

Program Kota Tanpa Kumuh 
(KOTAKU), namun antusias masyara-
kat tetap menerima dan menyambut 
Program tersebut. 

Salah satu tujuan program ini mense-
jahterakan kehidupan masyarakat, 
artinya diharapkan adanya perubahan 
dimasyarakat itu dari tidak berdaya 
menjadi berdaya dan diharapkan bisa 
mandiri apalagi dapat menjadi mada-
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Besarnya Manfaat Laba Tahun Lalu UPK kepada Masyarakat 

Penyerahana Dana Ekonomi Bergulir Desa Mompang 

Gbr. Bersama KSM BKM mendengar-

kan arahan F-MK 

Gbr. Serahterima dana social kepada    

Jompo 

Gbr. Serahterima dana social kepada    

anak yatim 


