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Perlu Strategi Mengatasi Kemacetan Pengembalian KSM  

 
   

   

   

   

BKM Setia dipercaya menjalankan program PPMK PNPM-P2KP 
pada tahun 2012 yang lalu dan saat ini dikeal dengan KOTAKU. Sebagai 
informasi, Desa Tinjoman adalah salah satu dampingan Tim 08 yang 
berada di Kecamatan Hutaimbaru. Kelurahan yang dijadikan pilot pro-
ject PPMK di .Kota Padangsidimpuan. Ini disebabkan karena berdasar-
kan data perguliran ekonomi pengelolaannya baik. 

Namun ada hal yang perlu diwaspadai terkait perkembangan dan 
tingkat pengembalian dari dana PPMK ini, yaitu kemacetan. Ini dapat 
menyebabkan terhambatnya perkembangan kelompok dan ter-
bentuknya kelompok baru lainnya. 

Berdasarkan data periode April-Mei yang diperoleh dari kontrib-
utor bersama-sama dengan UPK saat penelusuran lapangan untuk 
mengidentifikasi perkembangan KSM PPMK, bahwa tingkat pengem-
balian berada pada angka 52 %. Ada beberapa penyebab yang menjadi-
kan tingkat pengembalian pada angka tersebut. 

“Ada 5 KSM yang memanfaatkan program PPMK. 1 KSM dian-
taranya lancar dan bahkan sudah lunas yaitu KSM Dahlia, sementara 4 
lainnya karena ada anggota yang kurang beruntung memberikan 
pengaruh secara langsung kepada pengembalian kelompok” Kata Ra-
jab, UPK BKM Setia mengatakan beberapa diantara anggota kelompok 
tersebut ada yang terkendala dengan usahanya yang tidak berjalan 
maksimal. Selain itu ada juga anggota kelompok yang sudah tidak men-
jalankan usahanya lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nah pada tanggal 1 November 2016 yang lewat BKM Setia mendapat-

kan kembali perguliran PPMK, yang berlangsung penyerahannya di 

rumah UPK.pada kesempatan ini UPK mengatakan Desa Tinjoman 

mendapatkan pinjaman sebesar 10 juta dengan masing-masing dibagi 

menjadi 2 kelompok, yaitu KSM Dahlia dan KSM Sepakat.dimana mas-

ing-masing penerima mendapatkan sebesar 5 juta.dengan cicilan sebe-

sar Rp 250.000/bulannya,selama 20 bulan, dengan pokok 250 ribu, 

jasa 50 rb dan TR nya 25 ribu, salah satu peminjam Magdalena Dewi 

mengatakan, dengan adanya pinjaman ini semoga kedepannya usaha 

kami dapat meningkat dan pengembalian yang lancar, sambung Tina 

selaku Senior Fasilitator Tim 08 yang di damping F.MK Hanora menga-

takan semoga dengan pinjaman ini modal usaha bertambah dan dapat 

digunakan murni untuk penambahan modal usahanya masing-masing, 

dan tingkat pengembalian  yang lancar. (Hanora—TF. MK Tim 08) 

Gbr. Perguliran KSM PPMK di Desa Tinjoman, Kelurahan Dampingan Tim 08 

Sejak tahun 2006 program 

berbasis masyarakat P2KP 

(Program Penanggulangan 

Kemiskinan di Perkotaan) 

sampai sekarang menjadi pro-

gram KOTAKU (Kota Tanpa 

Kumuh) sangat memberikan 

manfaat  besar bagi masyara-

kat kota Padangsidimpuan. 

Pembangunan dilakukan dari 

3 (tiga) aspek, yaitu Lingkungan, Ekonomi 

dan Sosial.  

Dalam bidang Ekonomi Pinjaman Bergulir 

diberikan kepada masyarakat yang ber-

penghasilan rendah, dengan tujuan untuk 

membantu usahanya sehingga bisa keluar dari 

garis kemiskinan. Tak sampai disitu, bebera-

pa kelurahan yang dinilai Baik dalam pengel-

olaan dana Pinjaman Dana Bergulir (PDB) 

diberikan dana PPMK (Program Peningkatan 

Mata Pencaharian berbasis Komunitas) sebe-

sar Rp. 100.000.000. 

Untuk kota Padangsidimpuan, dana PPMK 

ini pada tahun 2012 diberikan kepada                    

7 desa/kelurahan (Labuhan Labo, Purba Tua 

PK, Padangmatinggi, Wek V, Bonan Dolok, 

Partihaman Saroha, dan Wek III), sementara 
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Gbr. Rapat bersama BKM, UPK, KSM PPMK  

di  desa Mompang 

Keterbukaan Kunci Sukses Kami 

Lupa, mungkin itulah kalimat dari 
masyarakat terutama kaum ibu tentang kapan 
terakhir mereka menerima perguliran. Dari 
catatan kolektibilitas UPK BKM Seia Sekata, 
perguliran terakhir dilaksanakan di desa Pur-
wodadi pada bulan Pebruari 2013 kepada KSM 
Delima sebesar Rp. 9.000.000,-. Harapan untuk 
dapat menerima perguliran selama bertahun 
tahun hanya dapat dipendam didalam hati oleh Gbr. Identifikasi KSM Penunggak di desa   

Purwodadi 

http://mediaenam.blogspot.co.id/2014/07/ppmk-perlu-strategi-mengatasi-kemacetan.html


di tahun 2014 diberikan kepada 

12 desa/kelurahan (Aek Tuhul, 

Pudun Jae, Timbangan, Ma-

nunggang Julu, Palopat Maria, 

Tinjoman, Lubuk Raya, Sabun-

gan Jae, Mompang, Joring 

Lombang, Tano Bato, dan Ba-

tang Ayumi Jae). 

Perjalanan PPMK ternyata tid-

ak semulus yang dikira, karena 

sangat banyak faktor yang 

membuat beberapa anggota 

KSM (Kelompok Swadaya 

Masyarakat) peminjam 

menunggak, mulai dari usaha 

yang tutup, omzet turun, masa-

lah keluarga, terkait hutang di 

tempat lain, itikad tidak baik 

dan lain sebagainya, khususnya 

untuk desa/kelurahan yang 

mendapat dana PPMK di tahun 

2012. Dimana tercatat di 

Desember 2014, tunggakan 

KSM berjumlah                     

Rp. 92.050.000, yang mengaki-

batkan UPK (Unit Pengelola 

Keuangan) dan BKM (Badan 

Keswadayaan Masyarakat) tid-

ak sanggup menggulirkan kem-

bali pinjaman disebabkan tung-

gakan yang masih begitu ban-

yak. Namun berkat kerja keras 

dari semua pihak, yaitu BKM, 

UPK, tim Fasilitator yang men-

dampingi dan juga kerjasama 

anggota KSM Peminjam 

akhirnya tercatat di Oktober 

2016 sisa tunggakan bersisa Rp. 

36.979.000. Khususnya ke-

lurahan Wek III dan Pa-

dangmatinggi yang sudah me-

nyelesaikan tunggakannya di 

awal tahun 2015, dan di 

Desember 2016 ini akan diupayakan juga sisa kelurahan tahun 

2012 yang masih menunggak akan diselesaikan dan langsung 

melaksanakan perguliran kembali sehingga dana tidak bergerak di 

Bank (Idle Money) tidak hanya bisa dinikmati oleh orang-orang 

yang menggunakan jasa Bank, namun kembali akan dimanfaatkan 

untuk masyarkat berpenghasilan rendah di masing-masing ke-

lurahan.  

Di bulan Nopember sampai dengan Desember 2016 ini, akan dibu-

ka kembali PDB PPMK kepada KSM yang memenuhi syarat pen-

cairan, dan akan terlebih dahulu dilakukan OJT (On the Job Train-

ing), yaitu pelatihan kepada calon peminjam dalam rangka pening-

katan kapasitas dan pemahaman mengenai usaha dan kelompok, 

dengan harapan KSM paham dan tujuan program PPMK ini dapat 

tercapai, yatu meningkatkan kehidupan masyarakat berbasis ke-

lompok.  

“Tak ada usaha yang gagal, yang ada adalah ketika kita tidak 

berusaha dan tidak melakukan apa-apa”  
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Gbr. Rapat bersama BKM, UPK, KSM PPMK dan Tim Faskel –04 di  desa Lab. Labo 

Gbr. Rapat bersama BKM, UPK, KSM PPMK dan Tim Faskel –03 di  desa PurbaTua 
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calon peminjam. 

Penyebabnya adalah macet 
dalam hal pembayaran, dimulai 
dengan pencatatan yang tidak baik 
oleh UPK dan peminjam. Dan yang 
membahayakan menganggap remeh 
kalau uang yang dipinjam adalah 
hak milik yang tidak harus dikem-
balikan. Perlu perjuangan dan pem-
berian pemahaman kembali kepada 
anggota KSM PDB penunggak. 
Dengan upaya melalui pertemuan 
UPK, Peminjam & BKM. Identifikasi 
kembali tunggakan yang dimiliki 
oleh anggota KSM melalui wa-
wancara langsung dan meng-
ingatkan bahwa sebagai umat mus-
lim bahwa hutang adalah hal yang 
harus diselesaikan didunia. Pe-
nanganan yang lain adalah melibat-
kan pihak pemerintah, mulai dari 
Kepala-kepala lingkungan, tokoh 
masyarakat, dan aparat pemerinta-
han yang ada di desa Purwodadi. 

Perjuangan intens dilakukan 
selama lebih dari 3 bulan berturut-
turut. Dimulai dari wawancara sep-
erti yang dijelaskan diatas, 
penyepakatan pembayaran baik itu 
setiap minggu atau bulanan, cara 
penagihannya, dan evaluasi untuk 
penentuan peminjaman berikutnya. 
Kendala yang dihadapi oleh UPK 
dan tim Fasilitator 05 umumnya 
adalah keinginan untuk me-
nyelesaikan hutang dimiliki oleh 
anggota KSM, menghindar dari UPK 
yang melakukan penagihan atau 
bahkan berairmuka tidak senang 
menjadi makanan tim & UPK apabi-
la setiap melakukan penagihan. 

Tetap dengan pendekatan 
kekeluargaan dan sambil berjalan 
penagihan. Tim bersama UPK & 
BKM melakukan rapat evaluasi atas 
pencapaian penagihan. Dan dari 
rapat tersebut diputuskan, perguli-
ran untuk KSM baru supaya segera 
dapat dimulai sambil melakukan 
penagihan, yang betujuan untuk 
memberikan pembelajaran dan rasa 
malu kepada penunggak yang lain. 
Untuk itu dilakukan konsultasi 
kepada Askot MK dan akhirnya 
mendapat persetujuan pengguliran. 

Dengan hasil konsultasi tersebut, 
UPK bergerak untuk melakukan 
seleksi terhadap calon anggota KSM 
PDB dengan menekankan supaya 
mengutamakan peminjam 
seselumnya yang telah melunasi. 

Alhamdulillah, UPK kemudian 
berkoordinasi  dengan Faskel MK. 
Yang mengabarkan bahwa anggota 
KSM terbentuk. Kemudian dil-
aksanakan persiapan OJT (on the 
job training) sebanyak 8X.  Nama 
KSM PDB yang terbentuk adalah 
KSM Bersama. Dengan jumlah 7 
Orang yang semuanya adalah per-
empuan dan memiliki usaha sendiri. 
Total pinjaman yang digulirkan ada-
lah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupi-
ah). Pelaksaan OJT dimulai tanggal 
28 Oktober 2016, dan kemudian 
berlajut setiap harinya pada pukul 
16.00 Wib.  

Dalam pelaksaan OJT ini KSM 
dituntut supaya saling mengenal 
dan memahami kelebihan dan 
kelemahan  dari masing-masing 
anggota KSM. Karena hal ini sangat 
pokok supaya dapat menghindari 
kejadian-kejadian yang ada di KSM–
KSM sebelumnya. Setelah itu dil-
akukan pemilihan ketua KSM, dan 
disepakati Ibu Sumiati sebagia ket-
ua KSM Bersama. Hal-hal lain yang 
dibahas dalam OJT ini antara lain 
pembuatan aturan bersama KSM, 
penyepakatan tabungan wajib, 
sanksi untuk anggota KSM, simulasi 
perguliran sampai dengan pencata-
tan dan review kembali hal-hal yang 
sudah dilaksanakan mulai dari OJT I 
– VII. 

Hal positif yang penulis lihat 
dari KSM ini adalah, semua anggota 
KSM adalah perempuan yang mem-
iliki usaha sendiri, anggota KSM 
sangat aktif dalam menyampaikan 
pendapat bahkan sampai terjadi 
perdebatan tentang aturan main 
PDB di KSM Bersama, anggota KSM 
sangat berkeinginan supaya Pro-
gram KOTAKU mendukung usaha-
usaha kecil yang ada di desa Pur-
wodadi, rasa kekeluargaan dan 
senasib sepenanggungan sangat 
ditunjukaan oleh sesama anggota 

KSM, anggota KSM juga merasa ma-
lu atas macetnya tunggakan yang 
ada di KSM–KSM sebelumnya dan 
berjanji akan menjaga nama baik 
masing-masing dan nama baik desa 
Purwodadi pada umumnya. 

Hal-hal diatas merupak modal 
utama, artinya KSM Bersama paham 
akan kegunaan dari PDB ini, malu 
akan perbuatan yang dilakukan 
oleh orang lain, dan jujur mengakui 
kelemahanya. Semoga hal positif ini 
menjadikan penyemangat untuk 
melakukan perubahan ke arah yang 
lebuh baik, amiiinn.... 

Akhirnya perguliran untuk KSM 

Bersama dilakukan pada tanggal 03 

Nopember 2016, yang diterima 

langsung oleh anggota KSM dan 

dihadiri oleh Koordinator BKM, 

UPK, Tim Fasilitator 05. Berdasar-

kan hal diatas semoga hal-hal posi-

tif yang ada, kebersamaan, 

keterbukaan, kejujuran, malu, 

kekeluargaan, keperdulian dapat 

menjadi kontribusi dalam mem-

bangun manusia yang beradab dan 

bermoral sehingga dapat 

memajukan desa Purwodadi. Pe-

nutup dari redaksi, bagaimanapun 

keterbukaan atau transparansi pas-

ti membuahkan hasil. Bukan saja 

nantinya pengembalian pinjaman 

bergulir, namun juga keperdulian, 

kebersamaan dan keberlanjutan 

program. (Edy Suhairi—F.MK Tim 

05) 
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Gbr. OJT dan identifikasi KSM Bersama 


