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Pendampingan Penuh “Cinta” ….. 

 
   

   

   

   

Desa Partihaman Saroha, Kota Padangsidimpuan Sumatera Utara 

(Sumut). Penyerahan perdana dana bergulir dengan yang dilakukan 

pada Selasa, 3 Januari 2017 ini terasa istimewa. Karena, di awal ta-

hun 2017,dengan semangat baru, KSM SEJAHTERA II ini menerima 

dana Ekonomi Bergulir atau yang lebih dikenal dengan PENING-

KATAN PENGHIDUPAN MASYARAKAT BERBASISI KOMUNITAS 

(PPMK), masing-masing KSM menerima dana sebesar 5 juta/orang  

dengan total Rp. 30.000.000.  

Acara penyerahan ini dilaksanakan di salah satu rumah BKM 

yaitu di rumah Bapak Kombang Muda, acara penyerahan dibuka 

langsung oleh kaur Pemerintahan Desa Partihaman Saroha Bapak 

Arman Hrp. Dalam sambutannya Ass. Manajemen Keuangan Kota 

Padangsidimpuan-Sibolga (Zulhan Taufik), yang di damping TF 08, 

semoga dana bergulir ini dapat dimanfaatkan sebaik-baik nya da-

lam penambahan modal usaha. dan dengan pengembalian yang 

lancar. Disambung lagi UPK bapak Dorlan menyampaikan semoga 

perhatian pemerintah melalui Program   KOTAKU (Kota Tanpa Ku-

muh) ini jangan kita sia siakan, dan dana ini dapat kita manfaatkan 

sebaik mungkin, adapun nama penerima manfaat itu adalah se-

bagai berikut, ANNI DAGO, ROINUN, HENNI, SITI SALMA, ELITA, 

HERAWATI. Penyerahannya dihadiri oleh Kadus I,II,III. Kaur 

Pemerintahan. Ass. MK KOTAKU. TF 08, UPK, dan elemen Masyara-

kat lainnya. (Hanora—FMK Tim 08) 

Gbr. Serah terima dana bergulir kepada KSM Reguler dan PPMK oleh Asst. 

MK_Zulhan Taufik (kiri) dan Fasilitator MK_Hanora Nst (kanan) 

Sejak tahun 2006 program 

berbasis masyarakat P2KP 

(Program Penanggulangan Kem-

iskinan di Perkotaan) sampai 

sekarang menjadi program KO-

TAKU (Kota Tanpa Kumuh) san-

gat memberikan manfaat besar 

bagi masyarakat Sibolga khu-

susnya Kelurahan Kota Baringin. 

Pembangunan dilakukan dari 3 (tiga) aspek, yaitu 

Lingkungan, Ekonomi dan Sosial. Dalam bidang 

Ekonomi Pinjaman Bergulir diberikan kepada 

masyarakat yang berpenghasilan rendah dan 

memiliki usaha, dengan tujuan untuk membantu 

usahanya sehingga bisa keluar dari garis kemiski-

nan. 

Masalah kemiskinan di Indonesia saat ini, 

sangat menjadi perhatian dan penting untuk kita 

tangani secara bersama-sama, karena 

kemiskinan terjadi bukan hanya karena faktor 

ekonomi saja, akan tetapi bersifat multi 

Dimensional, salah satu kondisi nyata 

dimasyarakat kita lihat adalah dari segi 

perumahan, pola makan, kesehatan, pendidikan 

dan berbagai permasalahan lain yang 

menimbulkan kemiskinan tersebut.  

   

Edisi 19, PPMK 

24/02/2017 

Idle Money dicairkan di kelurahan 
PPMK di Sibolga yang lama Vacum 
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Gbr. Lurah Kelurahan Kota Baringin turut 

dalam acara serah terima dana PPMK kepa-

da KSM Reguler dan PPMK 

Indahnya Berbagi dari Tahun Lalu 

Ekonomi bergulir……merupakan bukan 

kata yang asing lagi bagi masyarakat yang 

telah mendapatkan pinjaman dana dari pro-

gram PNPM yang sekarang telah tranformasi 

menjadi program KOTAKU. Dan tidak banyak 

pula kelurahan yang ekonomi bergulirnya 

sejak tahun 2006 sampai sekarang masih ber-Gbr. Serah terima bantuan kepada Anak yatim 

oleh BKM Kelurahan  Tanobato 



Kami masyarakat Ke-

lurahan Kota Baringin sudah lama 

menanti pinajaman dana ekonomi 

bergulir ini untuk digulirkan kem-

bali, dan akhirnya pun pinjaman 

itu digulirkan kembali melalui 

pengelolaan dana Pinjaman Dana 

Bergulir (PDB) diberikan dana 

PPMK (Program Peningkatan Ma-

ta Pencaharian berbasis Komuni-

tas) yang dalam kepengurusan 

UPK BKM BARINGIN. Begitu ban-

yak proses yang kami lalui sebe-

lum perguliran, yakni: rapat demi 

rapat kami lalui untuk membentuk 

KSM peminjam, dan akhirnya pun 

KSM telah terbentuk. Kami pun 

merasa bahagia karena KSM telah 

terbentuk dan segera mendapat-

kan tambahan modal, tapi tern-

yata ada lagi prosedur dijalani yai-

tu OJT (On the Job Training) ada-

lah  pelatihan kepada calon pem-

injam dalam rangka peningkatan 

kapasitas dan pemahaman 

mengenai usaha dan kelompok, 

dengan harapan KSM paham dan 

tujuan program PPMK ini dapat 

tercapai. OJT pun berjalan dengan 

lancar dan KSM telah paham 

mengenai tujuan progran PPMK, 

akhirnya pun kami KSM PPMK 

membuka rekening (Tabungan) di 

BANK SUMUT SYARIAH untuk ka-

mi kelompok menabung tiap bu-

lannya. 

Tepatnya di Bulan Desem-

ber 2016 telah digulirkan Pin-

jaman Dana Bergulir 2 KSM dan 

PPMK 1 KSM. Yakni: KSM Buchari 

dengan total Pinjaman Rp. 18.000.000, KSM Melati dengan total pin-

jaman Rp. 14.000.000 dan KSM Tandean (PPMK) total pinjaman sebesar       

Rp. 30.000.000. Pinjaman ini akan kami gunakan untuk menambah mod-

al usaha kami sehingga bisa keluar dari garis kemiskinan.  

 Kami kini merasakan ada perbedaan dari sebelumnya, yakni 

menjadi berbeda adalah dahulunya produk yang kami jual tidak ber-

tambah dan kini akhirnya produk kami pun bertambah banyak dari 

sebelumnya, sesuai dengan apa yang kami harapkan. Semoga dengan 

adanya penambahan modal ini, usahakan kami akan dapat berkembang 

dan pembayaran iuran bulanan nya pun tidak akan macet  sehingga 

masyarakat yang belum mendapatkan pinjaman dan membutuhkan 

tambahan modal akan mendapatkan gilirannya. Ini berkat bantuan 

program KOTAKU. 

Akhirnya  kami tidak lupa pula mengucapkan terima kasih atas 

peran serta semua pihak hingga terselenggaranya Pinjaman Dana 

Bergulir (PDB) dan  PPMK (Program Peningkatan Mata Pencaharian 

berbasis Komunitas), semoga saja ini menjadikan kami menjadi lebih 

baik lagi kedepanya. Semoga saja Tuhan Yang Maha Esa senantiasa 

melimpahkan Rahmadnya bagi kita semua sehingga kita diberikan 

kekuatan dan kesabaran dalam menjalankan amanahnya. 

Horas..... Horas.... Horas..... !!!  
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Idle Money …….. 

 

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

Gbr. Serah terima Pinjaman Dana Bergulir dan PPMK kepada penerima manfaat 
yang dihadiri oleh Lurah Kota Baringin, Askot Mandiri Sibolga, Tima Faskel 01 

Sibolga, Pengurus BKM Baringin dan penerima manfaat  

Gbr. Rapat PDB (Pinjaman Dana Bergulir) dengan masyarakat kelurahan Kota 

Baringin beserta Pengurus BKM Dan Tim Faskel Tim  01 Sibolga  

EDIS I 1 9,  PPM K 

jalan dengan baik dan lancer. Sep-

erti di Kelurahan Tano Bato meru-

pakan salah satu kelurahan yang 

berjalan dengan baik sampai saat 

ini, dan masyarakatnya berharap 

ekonomi bergulir ini akan tetap 

berjalan agar masyarakat dapat 

lebih meningkatkan pendapatan 

mereka dan kelangsungan hidup.  

Banyak masyarakat yang 

beranggapan bahwa ekonomi 

bergulir itu adalah sebuah bantu-

an 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 penari-

kan laba tahun lalu UPK. Tetapi 

tidak setiap tahunnya laba tahun 

lalu UPK diperuntukkan untuk 

santunan terhadap anak yatim 

dan jompo. Laba tahun lalu itu 

selalu memiliki keperluan yang 

berbeda setiap tahunnya. Pada 

tahun ini laba tahun lalu sebagian 

besar diperuntukkan terhadap 

anak yatim dan jompo. Memang 

jumlah yang diberikan tidak begitu 

besar, tetapi setidaknya laba ta-

hun lalu itu sudah dapat memban-

tu para masyarakat Kelurahan 

Tano Bato yang ekonominya ren-

dah. Banyak masyarakat yang tid-

ak menduga bahwa mereka yang 

tidak melakukan pinjaman tern-

yata dapat menikmati laba tahun 

lalu dari UPK.  

Dari pihak BKM Tano Bato 

juga merasa sangat bangga bahwa 

mereka mampu meringankan 

beban masyarakat di Kelurahan 

mereka sendiri. Dan dari kegiatan 

ini mereka berupaya untuk 

meningkatkan pengembalian 

KSM-KSM mereka yang menung-

gak dengan cara mengutip lang-

sung kepada KSM-KSM yang 

menunggak tanpa harus 

menunggu KSM itu sendiri yang 

dating. Karena pihak BKM menya-

dari betul bahwa betapa 

pentingnya pengembalian itu ber-

jalan dengan baik. Karna itu pihak 

BKM sudah mulai mengadakan 

pengutipan langsung. Harapan 

dari BKM dan masyarakat ke-

lurahan Tano Bato, semoga 

ekonomi bergulir akan tetap terus 

berjalan khususnya di Kelurahan 

mereka sendiri, mengingat betapa 

pentingnya dana yang akan mem-

bantu meningkatkan kesejahter-

aan kehidupan masyarakat ke-

lurahan Tano Bato. 

Page 3 

Indahnya Berbagi ……... 

Gbr. Bantuan kepada anak atim dari laba tahun 

lalu UPK TanoBato 

Banyak penyair dan pujangga yang mengeksplorasi kata cinta dalam 

mahakaryanya. Hingga ada yang mengaku berani mengarungi samudra dan 

mendaki gunung untuk cinta. Konon katanya juga cinta adalah sebuah kata 

ajaib yang dapat meluluh lantakkan tembok Berlin. Sampai-sampai bibir 

sumbing pun dibilang “spesifik” dan tubuh gendut sekalipun, kalau dari per-

spektif cinta, akan dibilang sebagai sebuah bodi alternatif. Hahay! 

Nuansa “cinta” semacam ini juga dapat disaksikan secara kasat mata dan 

terang benderang dari wajah semua anggota dan pengurus KSM Sejahtera II, 

Pendampingan Penuh “Cinta” Di Ekonomi Bergulir 

Gbr. Serah Terima dana PPMK oleh Kaur 

Pemerintah Desa Partihaman Saroha 


