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PKM untuk UPK dan Sekretaris    
berupa Pelatihan Komputer 

 
   

   

   

   

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PKM) di bidang komputer 

untuk sekretaris dan UPK telah dilakukan pada tanggal 3 s/d 4 desember 

2016, secara cluster dikecamatan Padangsidimpuan Tenggara, yang terdiri 

dari 2 dampingan tim fasilitator yaitu tim 03 dan tim 04, masing-masing 

tim mendampingi 9 kelurahan/desa yang ada di dikecamatan Padangsidim-

puan tenggara.  

Pada kesempatan ini setiap BKM yang ada diseluruh kecamatan Pa-

dangsidimpuan Tenggara mengutus masing-masing sekretaris dan UPK 

yang mereka miliki untuk bisa mengikuti pelatihan yang telah ditentukan, 

khususnya ditim 04 dari 9 desa yang kami dampingi, terdapat 7 desa yang 

kepengurusan dan secara struktur mengalami perubahan dikarenakan masa 

periode BKM sebelumnya telah selasai, dan digantikan oleh pilihan 

masyarakat sebagai perngurus baru, begitu juga dengan sekretaris dan UP, 
rata-rata BKM ini memiliki sekretaris dan UPK yang baru, namun ada juga 

yang masih tetap memiliki UPK yang lama, pada PKM ini merupakan mo-

men yang tepat bagi mereka untuk menambaha lebih wawasan dan ilmu 

yang berkaitan dengan tufoksi yang diberikan kepada mereka, selain itu 

keakraban dan perkenalan satu sama lain terjadi dsaat pelatihan ini, suasana 

akrab dan kondusif namun aktif sangat dijumpai disetiap detik-detik yang 

berjalan. 

Pak Amri selaku sekretaris camat di kecamatan Padangsdimpuan Tenggara 

juga ikut berpartisipasi pada PKM ini, selain membuka PKM beliau juga 

sebagai nara sumber yang sengaja diundang untuk menyampaikan salah 

materi yang telah ditentukan. “simaklah dan pahamilah, jangan malu ber-

tanya karna apa yang km dengarkan belum tentu seperti yang kamu pa-

hami” ucap beliau disela akan mengakhiri materi yang beliau sampaiakan. 

Selain Pak Amri, bapak Zulhan Taufik selaku Asisten Koordinator Kota 08 

Padangsdimpuan-Sibolga sengaja diundang sebagai nara sumber utama 
dalam PKM ini, materi yang disampaiakan beragam, mulai dari tata cara 

nput transaksi keuangan, pembuatan email dan blog, serta akses secara 

online dalam penginputan berita. 

Awalnya para peserta heran namun seiring waktu mereka berseman-

gat karna memang bisa dikatakan hal seperti ini masih sangat baru bagi 

mereka, dan ini sangat begitu bermamfaat bagi mereka, “kapan lai pelati-

han seperti ini akan diadakan pak” ucap seorang peserta dari Labuhan Labo 

kepada nara sumber. Hasil yang diharapkan setelah pelatihan ini adalah 

mereka bisa mengaplikasikan ilmu yang didapatkan pada saat pelatihan 

sehingga nantinya mereka sudah tidak awam lagi menganai hal tekhnologi 

semacam ini, apalagi sebagaimana yang kita ketahui setiap BKM sudah 

difasilitasi dengan alat yang bisa untuk mengakses internet seperti yang 

sedang booming saat ini. (Bintang BSS—Faskel MK Tim 04) 

Gbr. Suasana Pelatihan Komputer Kelas Cluster Kec. Padangsidimpuan 

Tenggara di Aula Kantor Camat 

Kota Padangsidimpuan adalah  

salah satu kota di Provinsi Su-

matera Utara yang merupakan 

pemekaran dari Kabupaten In-

duknya dulu yaitu Kabupaten 

Tapanuli Selatan.  

Kota Padangsidimpuan lebih 

dikenal sebagai KOTA SALAK, 

walaupun sebenarnya hasil salak 

dari kota Padangsidimpuan tidak lebih banyak 

dari kabupaten Induknya dulu. Namun karena 

letaknya yang strategis dan terletak antara bebera-

pa kabupaten dan terletak di tengah maka Pa-

dangsidimpuan lebih cocok dijadikan sentra atau 

pusat dari beberapa kabupaten itu.  

Penghasilan masyarakat Padang Sidempuan seba-

gian besar bertani. meliputi persawahan dan 

perkebunan. produksi perkebunan yang utama 

adalah salak (khususnya terdapat di desa Lobu-

layan) , karet, kopi, kelapa, kakao, cengkeh, 

kemiri dan kulit manis.  

Namun, karena letaknya di pertengahan kabupat-

en-kabupaten di sekitarnya Padangsidimpuan bisa 

dikatakan juga sebagai kota Perdagangan, karena 

banyak pedagang-pedagang dari luar kabupaten 

datang ke Padangsidimpuan untuk berbelanja, 

baik itu untuk dijual kembali atau tidak. 
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Gbr. Rapat inventrarisasi PUD  di aula 

Bappeda Kota Padangsidimpuan 

Alhamdulillah… Akhirnya bisa saya Modalkan 

Hari selasa 29 Nopember 2016 menun-

jukkan pukul 16.00WIB, jam yang dijajnjikan 

oleh ketua KSM Melati ibu Jumini perihal 

pelaksanaan perguliran. Suasana hari itu men-

dung karena sudah lebih dari 3 minggu Kota 

Padangsidimpuan selalu diguyur hujan. Akan 

tetapi bila melihat ke belakang, perjuangan 

BKM dan Tim Faskel 05 dalam menuntaskan 
Gbr. OJT KSM Melati dan Melati 1 desa Simirik 



Saat ini, melalui Walikota terpilih 

yaitu Bpk. Andar Amin Harahap 

dan Wakil Walikota Bpk. Isnandar 

Nasution memiliki visi menjadi-

kan kota Padangsidimpuan kota 

yang SEHAT, MAJU dan SE-

JAHTERA (SMS). 

Hal ini dapat diwujudkan melalui 

banyak aspek, baik itu melalui 

pembangunan infrastruktur yang 

merata, pelayanan kesehatan, pen-

ingkatan perekonomian dan lain 

sebagainya.  

Banyak program yang sudah dijal-

ankan, dan salah satunya adalah 

yang merupakan arahan langsung 

dari Pusat yaitu untuk inventarisasi 

produk unggulan daerah yang 

nantinya akan dibuat menjadi Su-

rat Keputusan Walikota dan dis-

yahkan sebagai Produk Unggulan 

Daerah kota Padangsidimpuan.  

Rapat Inventarisasi yang telah ber-

langsung sebanyak dua kali, yaitu 

di tanggal 2 Desember 2016 dan 

15 Desember 2016 lalu melibatkan 

banyak pihak, termasuk SKPD-

SKPD terkait, pihak universitas, 

KADIN, dan pihak Bappeda Su-

matera Utara yang menjadi nara-

sumber dalam rapat tersebut, dan 

tidak tinggal adalah pihak KO-

TAKU (Kota Tanpa Kumuh) turut 

serta dalam Rapat Inventarisasi 

tersebut, karena dipandang telah 

menjadi salah satu program dalam 

peningkatan perekonomian rakyat 

khususnya kota Padangsidimpuan 

melalui Pinjaman Dana Bergulir 

kepada kelompok-kelompok 

masyarakat yang dikenal sebagai 

KSM (Kelompok Swadaya 

Masyarakat), memiliki usaha-usaha kecil produktif yang masih perlu 

dikembangkan.  

Beberapa Produk yang telah dikerucutkan dan akan dijadikan sebagai 

PUD adalah salak, padi, keripik, dan meubel. 

Mudah-mudahan dengan adanya Produk Unggulan Daerah (PUD), maka 

akan semakin mudah dalam mengarahkan kelompok-kelompok usaha 

khususnya yang memiliki produk sama dengan produk unggulan daerah. 

Karena salah satu tujuan dari ditetapkannya PUD di kota Padangsidimpu-

an adalah untuk mengembangkan usaha yang dianggap sebagai unggulan 

di daerah sehingga ke depannya produk itu tidak hanya dikenal di daerah 

dan kabupaten sekitar, namun berupaya bisa menembus pasar nasional 

dan internasional.  

Dengan semakin berkembangnya, maka akan membuka lapangan peker-

jaan bagi warga masyarakat yang lainnya karena dengan usaha yang se-

makin besar dan berkembang maka akan membutuhkan tenaga kerja 

yang tidak sedikit. 

Selain itu juga sejak tahun 2015 telah ada program BDC (Business De-

velopment Center)  yang merupakan program pengembangan bisnis yang 

ditujukan untuk KSM-KSM Pinjaman Dana Bergulir dan PPMK di KO-

TAKU. Dimana harapannya dengan adanya BDC ini akan turut memban-

tu pengembangan usaha di kota Padangsidimpuan melalui KSM-KSM 

ekonomi bergulir, baik itu melalui pelatihan keterampilan usaha, pemasa-

ran produk, pengemasan produk, channeling usaha dan lain sebagainya 

yang muaranya adalah bagaimana usaha masing-masing KSM bisa 

berkembang dan lebih meluas.  

Dan harapan ke depannya dari program KOTAKU, kota Padangsidimpu-

an bisa mendapatkan program BDC yang akan menjadikan usaha-usaha 

KSM dapat lebih berkembang lagi dan dapat bersaing dalam skala na-

sional dan internasional.  

HORASS… HORASS.. HORASS…. 
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Gbr. Rapat bersama BKM, UPK, KSM PPMK dan Tim Faskel –04 di  desa Lab. Labo 

Gbr. Hasil produk salak kota Padangsidimpuan dan Tugu Salak sebagai ciri khas 

Kota Padangsidimpuan 
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penunggakan PDB di BKM Sahata 

Sarombuk Desa Simirik sangat 

luar biasa. Intensitas pertemuan 

dan  penagihan hampir dilakukan 

minimal 1x seminggu. 

Keinginan kuat terutama dari 

BKM untuk perguliran sangat ter-

lihat dari koordinasi yang selalu 

dilakukan baik itu sesama BKM 

maupun dengan TIM Faskel. 

Alhamdulillah, akhirnya perguli-

ran dapat dilaksanakan. Akan teta-

pi dengan persyaratan dari tim sisa 

tunggakan akan diselesaikan pal-

ing lama tanggal 20 Desember 

2016 sebesar Rp. 210.000,- setelah 

dipotong TR. 

Kemudian tim faskel 05 me-

lalui faskel MK & faskel CD 

melakukan identifikasi anggota 

KSM dengan cara kunjungan lang-

sung dan wawancara ke calon ang-

gota KSM. Setelah identifikasi 

selesai dilaksanakan maka se-

terunya dilakukan penjadwalan 

OJT (on the job training). OJT 

adalah pelatihan kecil yang diberi-

kan kepada calaon anggota KSM 

sebelum dilakukan perguliran. 

OJT wajib diikuti oleh seluruh 

calon anggota  KSM peminjam. 

Adapun hal yang diterangkan da-

lam pelaksanaan OJT yaitu 

penyepakatan aturan bersama, 

penyepakatan tabungan wajib ang-

gota KSM, simulasi perguliran, 

simulasi peminjaman dan games 

berupa penunggakan yang terjadi 

di KSM. 

Kemudian terbentuklah 2 

KSM PDB, yaitu KSM Melati 

dengan ketua Ibu Jumini dan KSM 

Melati I dengan ketua Bapak 

Soleh Siregar. Dengan total pergu-

liran Rp. 14.000.000,-. 

Untuk KSM Melati sebesar 

Rp. 7.500.000,- dengan jumlah 

anggota 5 Orang (3 Perempuan 

dan 2 Laki-laki), sedangkan untuk 

KSM Melati I sebesar rRp. 

6.500.000,- dengan jumlah ang-

gota sama dengan KSM Melati (2 

Perempuan dan 3 Laki-laki). 

Tepat pukul 16.10 WIB se-

luruh anggota KSM telah berkum-

pul bersama UPK, BKM dan 

Masyarakat. Setelah dibuka oleh 

Koordinator BKM Sahata Sarom-

buk Bapak Supriono maka dis-

erahkanlah pinjaman kepada ang-

gota KSM oleh UPK BKM Sahata 

Sarombuk. 

“alhamdulillah akhirnya bisa 

saya modalkan”, ucapan syukur 

dari bapak Soleh Siregar yang 

akhirnya bisa berjualan salak kem-

bali didepan rumahnya. rasa 

syukur ini adalah ucapan yang 

bermakna karena bapak Soleh ter-

masuk salah seorang yang mem-

perjuangkan penyelesaian tung-

gakan PDB desa Simirik.  

Setelah perguliran dilanjut-

kan dengan pelaksanaan pelaksa-

naan Pelatihan KSM. Yang 

kebetulan sasarannya adalah ang-

gota KSM PDB. Pelatihan dipandu 

oleh Faskel MK yang men-

erangkan perlunya berkelompok 

dan saling perduli antara sesama 

anggota KSM. Keutuhan dan 

kekompakan kelompok sangat 

berpengaruh kepada tingkat 

pengembalian anggota KSM. Ka-

lau salah seorang anggota KSM 

menunggak maka yang dilihat ada-

lah KSM-nya bukan anggota yang 

menunggak. 

Hal lain yang disampaikan, 

supaya naggota KSM melati & 

Melati I belajar dari periode 

penunggakan yang terjadi sebe-

lumnya. Bahwa, apabila ada yang 

menunggak di perguliran yang 

menerima efek adalah bapak dan 

ibu calon peminjam yaitu tidak 

bisa meminjam sebelum tung-

gakan itu diselesaikan. 

Sebagai penutup koordinator 

BKM Sahata Sarombuk berharap 

supaya kita sebagai peminjam 

menjaga nama baik KSM masing-

masing dan imbasnya akan menja-

ga nama baik keluarga kita, baik 

itu keluaraga yang ada dirumah, 

maupun kita sebagai keluarga di 

desa Simirik. (Edy Suhairi—

Faskel MK Tim 05) 
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(sambungan ….) Alhamdulillah… Akhirnya bisa saya Modalkan 

Gbr. Pergulran KSM Melati dan Melati I desa 

Simirik 

Gbr. Fhoto bersama BKM, UPK dan KSM Melati 

dan Melati 1 desa Simirik 


