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Gbr. OJT dan Serah terima ekonomi bergulir kepada KSM Pardomuan desa 

Gunung Hasahatan Padangsidmpuan 

Tepat diawal Pebruari tahun 2017, BKM Sejahtera dengan pengu-
rus yang baru mengajukan pinjaman kembali melalui UPK BKM Se-
jahtera. UPK yang dijabat oleh saudari Eka Sulastry Siregar, 
mengajukan proposal untuk 5 orang peminjam. Dengan besar pin-
jaman masing-masing Rp. 1.000.000,- per orang. Adapun jenis 
usaha yang dimiliki anggota ksm adalah pertanian. Dengan kompo-
sisi 3 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. 

Peminjaman ini dialokasikan untuk modal bercocok tanam di ke-
bun, yaitu antara lain bercocok tanam buah tomat dan cabe. Untuk 
mengakomodasi pinjaman tersebut, maka hal yang paling penting 
dilakukan adalah OJT, on the job training. OJT hukumnya wajib un-
tuk semua KSM PDB walaupun KSM reguler, akan tetatpi hal ini 
tidak menjadi kendala bagi anggota KSM Pardomuan. Nama KSM 
pardomuan dipilih sesuai dengan komposisi dan jenis usaha yang 
dimiliki oleh anggotanya.  

Pelaksanaan OJT dilaksanakan langsung pada malam harinya, dim-
ulai dengan perkenalan anggota KSM, jenis usaha dan lain-lain. 
Selain hal tersebut dilakukan juga pelatihanpembukuan sederhana 
untuk anggota KSM. Pertemuan rutin harus ada setiap bulannya. 
Dan hal yang melegakan adalah, anggota KSM Pardomuan sepakat 
membuat aturan bersama KSM dan menyepakati pembuatan buku 
tabungan KSM di Bank Sumut Syariah. 

Besar tabungan yang disepakati adalah Rp. 10.000,-/ bulan per 
orang, dan akan disetor melalui UPK BKM Sejahtera. Akhirnya pada 
tanggal 09 Pebruari 2017, anggota KSM Pardomuan menerima pin-
jaman dana bergulirnya. Serah terima dilakukan dan disaksikan 
oleh, Koordinator BKM Sejahtera yang baru, yaitu ibu Kartini Hara-
hap, UPK BKM Sejahtera dan tim faskel yang diwakili oleh Fasilita-
tor ekonomi. 

Sebagai penutup acara serah terima PDB, koordinator BKM Se-
jahtera berpesan kepada KSM Pardomuan, agar memanfaatkan 
PDB ini sebaik-baiknya karena baik dan buruknya PDB ini yang 
menerima manfaatnya adalah kita juga masyarakat desa gunung 
hasahatan. (Edy Suhairi—Faskel MK Tim 05) 

Awal tahun dijadikan sebagai 

Semangat Baru oleh semua 

pihak yang memiliki berbagai 

target dalam hidupnya. Tidak 

jauh beda dengan Tim 

Koorkot-08 Padangsidimpuan 

dalam Program KOTAKU 

(Kota Tanpa Kumuh). Di tang-

gal 26 Januari 2017 yang lalu 

seluruh personil Tim Konsultan KOTAKU OC-1 

Provinsi Sumatera Utara melakukan per-

panjangan kontrak di Hotel Grand Antares 

kota Medan, dimana kontrak tersebut terhi-

tung tanggal          1 Januari s/d 31 Maret 

2017. Selain perpanjangan kontrak, sekaligus 

dilakukan sosialisasi oleh Tim Satker PKP KO-

TAKU Provinsi Sumatera Utara terkait target 

pekerjaan yang harus diselesaikan sampai 

dengan bulan Maret 2017.  

Tidak menunggu waktu lama, tim Koorkot-08 

Padangsidimpuan langsung melakukan KBIK 

(Komunitas Belajar Internal Konsultan) untuk 

semua Tim Fasilitator di hari Senin tanggal    

30 Januari 2017 . Banyak hal yang dibahas 

dalam KBIK, terkait hal penyelesaian RTPLP 

dan DED untuk kelurahan penanganan ku-
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KBIK Koorkot-08 Padangsidimpuan Dikejut-

kan oleh Kehadiran Walikota Padangsidimpu-
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Gbr. Kunjungan Walikota Padangsidimpuan 

ke Kantor Koorkot 08 Padangsidimpuan 

Kekuatan Kelompok ada pada Kebersamaan 

Dikesempatan kali ini dalam pembuatan 

Best Practise,sebagai penulis sekaligus yang 

menjadi Fasilitator pendamping di Desa 

Joring Lombang tepatanya Bkm Domu Ni-

roha,kami akan mencoba kembali 

mengunjungi Upk Domu Niroha Ibu 

Herlina Harahap sebagai pencatat pem-

bukuan ataupun Ibu Eva Santi Pohan se-
Gbr. Tim Faskel dan BKM ketika mengunjungi 

salah satu anggota KSM PPMK 



muh dimana ada 3 (tiga) ke-

lurahan yaitu Wek V, Aek Tam-

pang dan Wek III. Kemudian 

penyusunan DED (Detail Enge-

neering Design) untuk 28 ke-

lurahan kumuh yang masuk SK 

Walikota Padangsidimpuan dan 

kelurahan/desa pencegahan 

kumuh dari seluruh total ke-

lurahan/desa berjumlah 79, 

disamping dibahas mengenai 

target penyelesaian penyusu-

nan RTPLP, DED ada juga target 

penyelesaian pemetaan KSM 

Ekonomi Bergulir yang harus 

diselesaikan di pertengahan 

bulan Februari 2017.  

Banyak pekerjaan yang harus 

diselesaikan sampai dengan 

Maret 2017. Dan semua per-

sonil turut ambil dalam KBIK di 

awal tahun ini. Dan disaat 

semua Tim sedang 

melaksanakan KBIK, tim KO-

TAKU Koorkot-08 Padangsidim-

puan kedatangan tamu yang 

tak terduga, yaitu Walikota Pa-

dangsidimpuan Bpk. Andar 

Amin Harahap bersama Tim SKPD lainnya. Dimana ketika itu 

Bapak Walikota sedang melakukan kunjungan ke kantor Bappeda 

Kota Padangsidimpuan.  

Orang nomor 1 di kota Padangsidimpuan ini langsung disambut 

oleh Tim KOTAKU Padangsidimpuan dengan bersalaman. Pada 

kesempatan itu, Walikota Padangsidimpuan mempertanyakan apa 

yang sedang berlangsung di kantor Koorkot-08. Sambil bersala-

man dengan masing-masing Tim Fasilitator Bapak Walikota mem-

berikan semangat agar terus bekerja untuk kota Padangsidimpuan 

dan turut serta dalam membangun melalui program KOTAKU ini. 

Pertemuan dengan Bapak Andar Amin Harahap ditutup dengan 

fhoto bersama. Dan kemudian berlalu kembali untuk 

melaksanakan tugas lain. 

Mudah-mudahan dengan adanya kunjungan ini, memberikan sua-

sana dan angin segar baru kepada Tim KOTAKU Koorkot-08 Pa-

dangsidimpuan untuk terus bersinergi dengan Pemda, dan terus 

menjembatani masyarakat bersama Pemda sebagai nakhoda un-

tuk menyelesaikan target Pemerintah Pusat dalam penanganan 

Kumuh. 100-0-100.  
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Gbr. Rapat bersama BKM, UPK, KSM PPMK dan Tim Faskel –04 di  desa Lab. Labo 

 Gbr. Fhoto Bersama Walikota Padangsidimpuan dan Tim Koorkot-08 dan Tim Fasilitator 

Penguatan BKM dan UPK sebagai Strategi awal Perguliran 

 

Dalam rangka adanya rencana perguliran kembali di desa Labuhan La-
bo, maka Faskel Ekonomi Tim 04 mencoba melakukan penguatan kepa-
da BKM dan UPK melalu berbagai cara yaitu: (a) mengadakan beberapa 
kali pertemuan yang dihadiri langsung oleh para BKM setempat dan 
unsur yang terlibat dalam pertemuan ini BKM diajak untuk mengubah 
pola pikir dan berani bersikap lebih bijak dalam penentuan calon KSM. 
(b) memberikan pemahaman dan pengertian kepada mereka para BKM 
bagaimana cara menentukan calon KSM yang sesuai dengan syarat ke-
tentuan yang berlaku. (3) melakukan coaching kepada BKM dan UPK 
bagaimana tata cara mengisi proposal pinjaman sebagaimana semesti-

Gbr. Rapat Penyelesaian Ek. Bergulier PPMK 

EDIS I 20,  PPM K 

bagai Kasir di Upk Domu Niroha 

Desa Joring Lombang,walaupun 

bulan lalu penulis sudah 

mengunjungi mereka,karena 

melihat ini pembayaran Ang-

suran pertama dari Ksm tersebut 

setelah dilaksanakannya perguli-

ran,penulis tertarik untuk melihat 

kelanjutan dari Ksm terse-

but,itulah sebabnya penulis da-

lam pembuatan Best Practise ini 

sebagai kelanjutan dibulan yang 

lalu. 

Pertama kali penulis berkunjung 

ke Desa joring Lombang adalah 

menjumpai Ibu Gusnani Sire-

gar,yang merupakan salah satu 

anggota ksm peminjam yaitu 

Ksm Melati,setelah berkoordina-

si dengan ibu tersebut,dan 

didapatkan bahwa seluruh ang-

gota Ksm Melati sudah menyetor 

angsuran pinjamannya kepada 

Ketua Ksm Melati Ibu Romaida 

Siregar.maka penulis langsung 

menjumpai Upk Domu Niroha 

guna melihat kebenaran dari ang-

suran tersebut,sekaligus penulis menyempatkan mencatat pem-

bukuannya guna proses pembuatan laporan bulanan PPMK.dicatatan 

Upk Domu Niroha jelas terlihat bahwa seluruh angsuran Ksm PPMK 

dan Reguler yang digulirkan bulan lalu sudah membayar seluruh ang-

surannya,hanya saja untuk bulan ini ada Dua Ksm PPMK yang lama 

belum menyetor angsurannya,yaitu Ksm Padi dan Ksm Manggis. 

setelah penulis mendampingi Upk dalam pencatatan pem-

bukuan,kemudian didampingi anggota Bkm Domu Niroha bersama 

sama mengunjungi ketua dari kedua Ksm tersebut.adapun hasil yang 

didapatkan bahwa ketua Ksm tersebut,Ksm Padi dan Manggis akan 

segera menyetorkan seluruh angsurannya kepada Upk setelah semua 

anggota Ksm menyerahkan angsurannya . 

Perlu diketahui dari penjelasan Upk Domu Niroha Ibu Eva Santi 

Pohan,bahwa kedua Ksm tersebut Padi dan Manggis masa waktu jatuh 

tempo pelunasan pinjaman adalah sampai bulan Maret 2017 yang akan 

datang.dari perguliran yang dilaksanakan pada Tanggal 08 Juli 2015 

tahun yang lalu. (Erman Rizal—Faskel MK Tim 07) 
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Sambungan Kekuatan Kelompok……….. 

nya, hal ini sangat bermamfaat bagi 
BKM karena melalui cara ini mereka 
yang mayoritas adalah BKM baru, secara  
tidak langsung mengatahui dan bisa 
mempelajari detail dalam pengisiannya, 
sehingga diharapkan BKM lebih bijaksa-
na dalam penetuan calon yang mereka 
rencanakan. 
UPK di Labuhan Labo juga termasuk UPK 
baru diperiode ini, coaching yang diikuti-
nya sangat menunjukkan efek yang ba-
gus, hal ini bisa dilihat dari antusias yang 
bersangkutan untuk bisa memahami 
apa yang diajari, memang saya akui jika 
faskel yang mengisi proposal itu akan 
memakan waktu yang lebih hemat 
dibanding saya melakukan coaching ter-
lebih dahulu kepada UPK secara khusus 

Gbr. Serah Terima dana PPMK oleh Kaur 

Pemerintah Desa Partihaman Saroha 

 Gbr. Suasana Ketika 

Mengunjui ibu-ibu KSM PPMK 

di Desa Joring LOmbang  

dan setelahnya secara langsung UPK akan melakukan coaching kem-
bali kepaa calon KSM terutama dalam hal pengisian analisa keuangan, 
pastinya proses ini membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama na-
mun hasilnya memuaskan, karna bisa kita bayangkan pahala seperti 
apa yang akan kita dapatkan apabila ilmu yang diajarkan itu bisa di-
menegrti dan bermamfaat bagi orang lain, desa Labuhan Labo di bu-
lan ini akan mencoba melakukan perguliran kebali setelah sekian lama 
vakum, pada periode ini dengan segala pertimbangan BKM menen-
tukan 10 orang penerima mamfaat sebanyak 2 KSM akan menjadi 
KSM percontohan diawal tahun ini. Mayoritas usaha calon KSM dalah 
dijenis perdagangan mulai dari kelontong sampai kewarung kopi, 
mereka sangat bersemangat mengikuti pertemuan demi pertemuan 
yang dilakukan, dan bersedia dan siap lebih bagus dari KSM yang 
sebelumnya. 
“Ada momen tertentu dimana engkau akan merasa bahagia tanpa 
sentuhan materi” (Bintang BSS—Faskel MK Tim 04) 

Sambungan …. Penguatan BKM ….. 


