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sebutlah lalu lalang orang melewati lokasi jualan pak Ruddin mulai 
rame, dimulai dari anak sekolah mengaji yang pulang ke rumah 
masing – masing, orang kantoran pulang kerja, atau bapak— bapak 
yang sudah pulang dari kebun dan adanya lapangan sepok bola 
yang tidak terlalu jauh dari lokasi usaha pak Ruddin. Pada saat jam 
setelah Asharlah orang mulai rame membeli ke warung pak Ruddin. 

Pak Ruddin, asli dan lahir di  Jawa Timur besar di Purwodadi, 
Batunadua. Menikahi ibu Jumini, dan memiliki 2 orang anak. Yang 
sulung sudah menikah, dan paling kecil masih sekolah di MTsN 1 
Padangsidimpuan kelas 2. 

Sebelumnya aktivitas pak Ruddin adalah berjualan bakso 
goreng/ tusuk menggunakan sepeda motor bebek sebagai alat tra-
sportasinya, karena pak Ruddin menjajakan jualannya dimulai dari 
Simirik, Pargarutan sampai ke Pal XI. Aktivitas harian ini lah yang 
selalu dijalani rutin oleh pak Ruddin.  

Pada saat pak Ruddin berjualan dengan bakso gorengnya, ibu 
jumini pun menjalankan usaha kelontongnya di depan rumah. Mu-
lai dari sayur, ikan sampai dengan beras dan jajanan anak— anak. 

Usaha gorengan pak Ruddin mulai berjalan delapan bulan, 
setelah usaha bakso goreng distop dengan alasan kesehatan. 
Alhamdulillah, usaha ini berjalan lancar. Tapi tetap saja masih min-
im sarana, karena bangunan terbuat dari kayu bulat seadanya dan 
menggunakan terpal sebagai atap dan kayu seadanya untuk dind-
ing. dan lokasi lahan berjualan masih menumpang di lahan milik 
saudara pak Ruddin. 

Dengan kondisi tersebut pak Ruddin berharap mendapat pin-
jaman bergulir dari program KOTAKU. Supaya sarana dan prasarana 
untuk mendukung usaha pak Ruddin dapat diperbaiki sedikit demi 
sedikit. Mulai dari perbaikan atap supaya menggunakan seng atau 
daun rumbia, dinding yang lebih baik dan menambah kombinasi 
alat masak pada saat menggoreng. Dengan begitu diharapkan 
usaha pak Ruddin dapat lebih maju dan berkembang lagi.  

Sehubungan dengan permohonan pinjaman usaha pak Ruddin 
tersebut, pak Ruddin telah menyampaikan kepada UPK BKM Sahata 
Sarombuk dan berkoordinasi ke BKM beserta Tim Faskel 05, teruta-
ma Fasilatator Ekonomi. Sehubungan dengan rencana peminjaman, 
saran dari faskel MK adalah menyelesaikan terlebih dahulu pin-
jaman KSM belumnya (2 KSM). Barulah boleh menggulirkan kemba-
li. 

Disamping itu peraturan yang ada sekarang mewajibkan sebelum 

dilakuka perguliran, anggota ksm pemohon pinjaman, wajib 

melakukan OJT (on the job training)  yang dilaksanakan oleh tim 

faskel melalui faskel MK, sebanyak 8x pertemuan, yang berisi, profil 

anggota ksm, profil ksm yag dibentuk, pemahaman berkelompok, 

pembukuan sederhana anggota ksm, pembuatan aturan bersama 

dan mewajibkan juga anggota ksm memiliki tabungan wajib per 

anggota dan perbulannya.  (Edy Suhairi—FK Tim 05 PSP) 

Banyak Faktor yang menyebab-

kan terjadinya penunggakan, 

antara lain menurunnya penda-

patan di bulan berjalan dan 

meningkatnya pengeluaran, 

adanya kebutuhan yang 

mendesak yang menjadi priori-

tas, adanya pinjaman lain, dan 

sikap yang tidak baik tidak mau 

membayar cicilan pinjaman. 

PPMK yang sejatinya adalah program yang di-

tujukan kepada kelompok peminjam yang diang-

gap lebih baik dari peminjam regular, karena te-

lah memahami arti dari kelompok, tabungan, 

pembukuan dan membayar tepat waktu.  Namun 

lagi-lagi itu bukan menjadi patokan keberhasilan 

dalam pengelolaan pinjaman bergulir PPMK, bah-

wa KSM sudah mandiri dan telah terbiasa dengan 

membayar cicilan tepat waktu. Dan memang 

inilah yang terjadi mulai dari tahun 2012 dimana 

kota Padangsidimpuan mulai mendapatkan re-

ward program PPMK di 7 kelurahan/desa dan 

dilanjutkan 12 kelurahan/desa di tahun 2014. 

Penyakit PDB (Pinjaman Dana Bergulir) regular 

ternyata bisa terjadi kepada PDB PPMK, dan 

tetap masalah dan alasan yang sama. Jadi di-

manakah sebenarnya letak perbedaannya. 

Apakah hanya di jumlah pinjaman?  
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Gbr. Rapat bersama BKM, UPK, KSM PPMK 

dan Tim Faskel –08 di Kel. Lubuk Raya 

OJT bagi KSM Reguler 

Sesuai dengan bergantinya nama program  
PNPM-MP/P2KKP Sekarang sudah berubah 
menjadi KOTAKU( KOTA TANPA KUMUH) dan 
pinjaman Ekonomi Bergulir masih ada, untuk 
itu menyediakan akseslayanan keuangan 
kepada rumah tangga yang miskin dan 
produktif untuk memperbaiki kondisi 
ekonomi mereka dan membelajarkan kepada Gbr. OJT dengan KSM Reguler di Sekretariat 

BKM Denggan ni Pokat Kel. Sitamiang Baru 



Setelah mendapatkan laporan 

situasi pinjaman PPMK di bulan 

Agustus dari Tim Fasilitator yang 

membidangi, tentunya yang san-

gat mencenangkan, bahwa tung-

gakan dari KSM semakin menjadi 

dan mau tidak mau mengharus-

kan untuk dilakukan kunjungan 

dan pantauan terus menerus. 

Setelah sebelumnya di bulan 

Agustus 2016 penulis sebagai As-

sisten MK mengunjungi anggota 

KSM penunggak di Desa Joring 

Lombang, dan Mompang, kini gili-

ran Kelurahan Pal-IV Maria, Lubuk 

Raya dan Desa Sabungan Jae. 

Contohnya di Pal-IV Maria, ang-

gota KSM Ibu Nurhayani sebagai 

KSM Rambutan, telah menunggak 

7 bulan, mengemukakan alasan 

karena anak yang sakit sudah 

lebih 3 bulan, sehingga modal 

usaha hampir terkuras semua un-

tuk biaya berobat anak, dan be-

lum bisa melunasi pinjaman.  Di 

lain pihak KSM yang sama  Ibu 

Efridawati yang menunggak 5 bu-

lan mengakui omzetnya berku-

rang dan suami sudah tidak beker-

ja lagi sehingga tidak ada pengha-

silan tambahan untuk menopang 

kebutuhan keluarga , begitu juga 

dengan anggota KSM yang lain di 

KSM Jeruk.  

Berbeda dengan di Kelurahan Lu-

buk Raya, anggota KSM dikumpul-

kan di rumah pengurus UPK BKM, 

sehingga tidak perlu dilakukan 

kunjungan langsung ke rumah-

rumah. Sama halnya, bahwa 

mereka beralasan bahwa usaha 

semakin sempit dan kebutuhan 

yang bertambah apalagi anak yang baru sekolah membuat tidak mampu 

membayar cicilan. Tapi lebih lumayan karena hanya 2 orang saja yang 

menunggak yaitu ibu  Nursaimah dan Marsaulina dari KSM Raflesia. Na-

mun mereka akan mengupayakan sampai dengan bulan Desember 2016 

sisa tunggakan akan segera diselesaikan.  

Berangkat dari Kelurahan Lubuk Raya, meneruskan perjalanan di sore 

harinya ke Sabungan Jae yang juga merupakan wilayah dampingan Tim 

08 Padangsidimpuan. Termasuk kelurahan PPMK tahun 2014 yang su-

dah sangat banyak tunggakan KSM nya, dari 4 KSM ada sebesar Rp. 

16.500.000 tunggakan. Seperti biasa tim langsung menuju anggota KSM 

penunggak dan menanyakan Kendala yang dialami, dan rata-rata 

mengeluhkan ekonomi yang lagi sulit dan usaha yang menurun bahkan 

tutup, namun dari beberapa anggota KSM yang dikunjungi bisa lebih 

menjanjikan pembayaran yang lebih cepat. Dan ada beberapa yang tidak 

dapat dikunjungi disebabkan sedang tidak berada di tempat.  

Menjadi sebuah dilemma ketika pinjaman bergulir apalagi PPMK digulir-

kan, terkhusus di kelurahan tahun 2012 yang lebih dahulu dicairkan, 

apabila digulirkan yang dikhwatirkan anggota KSM tak mampu melunasi, 

dan apabila tidak digulirkan maka dana akan mengendap dan tidak 

membuat keuntungan apa-apa untuk membantu usaha dari setiap 

masyarakat.  

Dari kunjungan yang dilakukan, ada beberapa catatan yang seharusnya 

menjadi perbaikan ke depan, diantaranya adalah :  

1. Perlu adanya seleksi yang lebih ketat terhadap anggota dan KSM 

yang akan meminjam, terlebih-lebih harus telah adanya kesepaka-

tan antara kelompok mengenai pertemuan rutin, pembukuan, 

dan tabungan. 

2. Seleksi terhadap kemampuan membayar anggota KSM sehingga 

bisa disesuaikan dengan jumlah pinjaman yang diajukan oleh ang-

gota. Sehingga jangan sampai seharusnya kemampuan meminjam 

2 juta dipaksakan untuk meminjam 5 juta, itu namanya tidak 

penuh perhitungan. 

3. Perlu adanya kesiapan dari awal mulai dari pengurus BKM, UPK, 

Badan Pengawas untuk turut bersama-sama dalam pengendalian 

pinjaman bergulir di kelurahan sehingga ketika terjadinya penung-

gakan bisa segera diatasi.  

Masih banyak kiranya hal-hal yang terus menerus harus dilgiatkan dalam 

rangka peningkatan penghidupan masyarakat berpenghasilan rendah. 

Mudah-mudahan ini akan terus ditingkatkan  demi peningkatan ke-

hidupan bersama. Amin.  
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mereka dalam hal mengelola pin-
jaman dan penggunaannya secara 
benar serta tepat sasaran. 
Kegiatan ini sudah berlangsung di 
UPK BKM Denggan Ni Pokat Ke-
lurahan Sitamiang Baru Kecama-
tan Padangsidimpuan Selatan. 

Sejak tahun 2011 hingga sekarang 
masih  lanjut, dan pada tahun 
2016 berubah pula pteraturan 
dari KMW untuk kegiatan Pin-
jaman Ekonomi bergulir yaitu 
melakukan OJT( ON THE JOB 
TRAINING) Kepada KSM ekonomi 
bergulir, sebelum pencairan harus 
di lakukan OJT kepada KSM atau 
memberikan pengutan kepada 
KSM sebanyak  8 x pertemuan. 
Pada tahun 2016 ternyata ke-
bijakan baru untuk mencairkan 
ekonomi Bergulir yaitu harus 
dengan di adakannya OJT. Yaitu 
memberikan Penguatan dan pen-
jelasan tentang Ekonomi Bergulir   
kepada KSM Penerima Manfaat. 
Dulu ini Berlaku untuk KSM PPMK 
yaitu kelurahan yang mendapat 
bonus dari ekonomi bergulir atau 
yang mendapat tambahan modal 

ekonomi Bergulir sebesar RP. 
100.000.000. Ternyata sekarang 
KSM Regulerpun  sudah harus di 
berikan OJT selama 8 kali per-
temuan yaitu 1 kali seminggu di 
laksanakan Oleh BKM, UPK dan 
penerima manfaat ekonomi 
Bergulir. Namun dengan adanya-
pun peraturan itu KSM masih 
tetap semangat untuk 
melakasanakan OJT tersebut un-
tuk memenuhi persayaratan 
menerima dana  pinjaman 
ekonomi Bergulir.  Dan pada Bu-
lan september 2016   BKM 
Denggan  ni Pokat Kelurahan Sita-
miang Baru telah melaksanakan 
OJT tersebut.  Dan di rencanakan 
akan menggulirkan 3 KSM pada 
bulan oktober 2016. Kelurahan 
sitamiang Baru BKM DENGGAN NI 
POKAT, Termasuk kelurahan 
ekonomi lancar dan RR 100 %.Pa-
da bulan Oktober ini KSM yang 
berjalan di lapangan tinggal 2 KSM 
lagi semuanya sudah  lunas. 

Masyarakatpun menyambut 

dengan gembira karena bisa untuk 

modal memperbaiki ekonomi 

mereka. Hal ini juga menjadi salah 

satu Misi dari BKM Denggan Ni 

Pokat yaitu Meningkatkan penda-

patan masyarakat miskin melalui 

penyediaan permodalan dan 

meningkatkan ketrampilan dalam 

berusaha. Dan di samping itu UPK 

BKM DENGGAN NI POKAT sangat 

aktip dan  BKM DENGGAN NI 

POKAT  Serta LURAH Aparat 

perintahan  turut aktif mengawasi 

jalannya kegiatan Ekonomi bergu-

lir di kelurahan Sitamiang Baru.  

(Nurliati Rambe—F. MK—09 PSP) 

Sore hari ini setelah adzan ashar, Aktivitas kembali bergulir. Disaat 
yang lain sedang duduk—duduk di depan teras rumah masing — mas-
ing, di saat yang lain duduk diwarung sambil menikmati segelas kopi. 

Perjuangan telah dimulai dengan 
memanaskan minyak goreng diatas 
kompor, mencek tabung gas apakah 
sudah kosong, mencek bahan yang 
akan digoreng apakah tempe, tahu, 
pisang, kol, tepung dan baha lainnya 
masih tersedia. 

Segera setelah itu, pak Ruddin 
mulai menjalankan keahliannya, dan 
ibu Jumini mulai mengaduk bahan 
untuk digoreng yang akan dijual hari 
ini. Seperti inilah aktivitas harian 
yang dijalankan oleh sepasag suami 
istri ini. Mereka harus segera mengisi 
steling jualan, karena di saat jam ter-
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Mimpi Perguliran dari KOTAKU 

Gbr. Anggota KSM peserta OJT di secretariat 

BKM kelurahan Sitamiang Baru 

Gbr. Warga Kel. Batunadua Julu yang membutuhkan bantuan dana (PDB)  


