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TIM PENYUSUN
BKM SAIYO SAKATO:(Koordinator) Wiber (Anggota)Salmayeti, Wirda, Lucia Yanti, Fitrawati, Mira,Nasrul Efendi, Irman Rusli, Yuli Rahmawati, Nurbaiti, Dina Mardhiah.
BKM FAJAR HARAPAN: (Koordinator) Drs. Suherman (Anggota) Lastri, E. Dt. Gamuak, B. DT. Kamule, N. Dt. Parpatiah, Meli Yusefa, Hj. Asmarni, Indra KT Tumbijo, Z KHT
M. Sampono. BKM TIGO SAPILIN:(Koordinator)Jufri Koto (Anggota) Drs. Apriyus, Ermayulis, Basri, S. Ag, Chandra. H, S.Pd, Brizal Oktri, Mulyadi, ST, Yasmiati, Sri
Rahayu. BKM PADI SARUMPUN: (Koordinator) Dicky Gunawan (Anggota) Mawardi, Kartini, B. Dt. An Basa, Iswardi, Nelfiawati, Idris, Rice Oktavia, Al Kautsar. BKM
NGALAU SAIYO:(Koordinator) Gusrial, S.Sos (Anggota) Febrinaldi, Aks, Yasril, Diswanda, ST, Yasrita, Febrida, Syafnidar, Meli Trisna, Sri Fayanis. BKM
HIDAYAH:(Koordinator) Wendi Efki Thaher (Anggota) Yusnidar, Endang  M, Costeward Novira, Husna Nengsih, Ilvialdi, Letti Roveta, Tuti PS, Yopi Rusli. BKM MATA AIR
:(Koordinator) Gusril (Anggota) Asrul effendi, A. St. Sati, Eti Eviyanti, A. St. Sulaiman, D. Dt Marajo, M. St. Saidi, R. St. Rajo Pahlawan, W. Dt. Tan Pangulu. BKM BAROKAH:
(Koordinator) Rio Dt. Mangkunuang (Anggota) Salma,Sidik Sujatmiko, Irwan Sori, Melly M, Sitti Khadijah, Deniwati, Saswita, Nurtisma, Jaya Wisata, Rafles. BKM
CIMPAGO:(Koordinator) Drs. Deswar DT Malano, ST (Anggota) Dalmi Amin,Dasnela Roza,Ernawati M, Kheri Juska, Rahma Tindra, A.Md, S. Pakiah Mudo, Zainun Dt
Simajo Lelo, Zulfa Gusti. BKM LEMBUTI:(Koordinator) Arsil (Anggota) Firmansyah, Sutan Arman, Rezki Sagita,Jamilah, M. Yunus, Refli, Romaini, Afrizal, Riki, Yusmarni,
Yasman, Sofiarti. BKM MAJU BERSAMA: (Koordinator) Drs. Maiharman(Anggota)Gusri Delki, Dra. Marni, Ir. Femiwati, Kamrita, Efrison, Mulyati, Arnita, Zahara Nasution.
BKM PAUS: (Koordinator) Yulinar, S (anggota) Parsih, Yulizon, Fatmawati, Mustika Arif, Jusnaini, Fathiyah Syarifudin, YK Dt. Bangso Dirajo, Tazarrudin. BKM
SEJAHTERA: (Koordinator) M. Yusuf (Anggota) Abrar Katik Batuah, Chadijah, Erianto, Kenedy Sam, Leni, Syahrul Syah ,Nur Aini Nur, Nurmaini, Ramli St Bagindo Mudo,
Rika Asmara, S.Pd. BKM SEPAKAT(Koordinator)Drs. Edward Zebua, M.Pd (Anggota) Satiar Zega, Nazwar, H. Herman, Wismar, Sonni, Aidil Fitri, Amri, Yuhelmi, SE. BKM
GUMALA: (Koordinator) Drs. Delfian Mansyur (Anggota) Drs. H. Dasrizal, Yusmar HS Deli, Miswita, Nini Elfita, Endi Aswel, S.Pd, Afdal, S.Ag, Iskandar Arif, SE,
Darmawan. BKM MANDIRI: (Koordinator) Puji Hastuti (Anggota) Syahrul, Eka Sapta, Emilda, Nova Herman, Reymond, Junarti, Yoni Aldo, Slamet P.

Dicetak pada PT Padang Graindo Mediatama (Isi diluar tanggungjawab percetakan)
Redaksi menerima tulisan karya asli, terjemahan atau saduran (dengan menyebutkan sumber asli). Panjang tulisan antara dua sampai tiga halaman (diterima dalam bentuk
flashdisk/CD), diketik dengan spasi rangkap dan menyertakan identitas diri.

TIM FASKEL PNPM
KOTA PADANG PANJANG

(Asisten CD Mandiri
Kota Padang Panjang).

YUSRIZAL, SE

(Senior Fasilitator 4.06)
ABRAR AMRI, SE

 (Fasilitator Ekonomi 4.06)
JOHNNI A,SE

 (Fasilitator Teknik 4.06)
SISWANTO, ST

(Senior Fasilitator 4.07)
RISNAWATI, ST
 (Fasilitator Teknik 4.06)

ANGGIA SAFIRA, STP MISDAYENI, SE
 (Fasilitator Ekonomi 4.07)

OYONG LIZA, ST
 (Fasilitator Teknik 4.07)

HELMY GUNAWAN A.MD
 (Fasilitator Teknik 4.07)

SASMITA SARI
(Operator Ass. CD)
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Tentang PNPM
Mandiri Perkotaan

PERMASALAHAN kemiskinan
di Indonesia sudah sangat men-
desak untuk ditangani. Khususnya di
wilayah perkotaan, salah satu ciri
umum dari kondisi fisik masyarakat
miskin adalah tidak memiliki akses ke
prasarana dan sarana dasar
lingkungan yang memadai, dengan
kualitas perumahan dan permukiman
yang jauh dibawah standar
kelayakan, serta mata pencaharian
yang tidak menentu.

Disadari bahwa selama ini
banyak pihak lebih melihat persoalan
kemiskinan hanya pada tataran
gejala-gejala yang tampak terlihat
dari luar atau di tataran permukaan
saja.

Dimensi Politik , sering muncul
dalam bentuk tidak dimilikinya wadah
organisasi yang mampu memper-
juangkan aspirasi dan kebutuhan
masyarakat miskin, sehingga mereka
benar-benar tersingkir dari proses
pengambilan keputusan penting
yang menyangkut diri mereka.

Dimensi Sosial sering muncul
dalam bentuk tidak terintegrasikan-
nya warga miskin ke dalam institusi
sosial yang ada, terinternali-
sasikannya budaya kemiskinan yang
merusak kualitas manusia dan etos
kerja mereka, serta pudarnya nilai-
nilai kapital sosial;

Dimensi Lingkungan sering
muncul dalam bentuk sikap, perilaku,
dan cara pandang yang tidak
berorientasi pada pembangunan
berkelanjutan sehingga cenderung
memutuskan dan melaksanakan
kegiatan-kegiatan yang kurang
menjaga kelestarian dan perlindung-
an lingkungan serta permukiman;

Dimensi Ekonomi muncul dalam
bentuk rendahnya penghasilan
sehingga tidak mampu untuk
memenuhi kebutuhan hidup mereka
sampai batas yang layak; dan
dimensi Aset, ditandai dengan
rendahnya kepemilikan masyarakat

miskin ke berbagai hal yang mampu
menjadi modal hidup mereka,
termasuk aset kualitas sumberdaya
manusia (human capital), peralatan
kerja, modal dana, hunian atau
perumahan, dan sebagainya.

Karakteristik kemiskinan seperti
tersebut di atas dan krisis ekonomi
yang terjadi telah menyadarkan
semua pihak bahwa pendekatan dan
cara yang dipilih dalam penanggu-
langan kemiskinan selama ini perlu
diperbaiki, yaitu ke arah pengo-
kohan kelembagaan masyarakat.

Keberdayaan kelembagaan
masyarakat ini dibutuhkan dalam
rangka membangun organisasi
masyarakat warga yang benar-
benar mampu menjadi wadah
perjuangan kaum miskin, yang
mandiri dan berkelanjutan dalam
menyuarakan aspirasi serta
kebutuhan mereka dan mampu
mempengaruhi proses pengambilan
keputusan yang berkaitan dengan
kebijakan publik di tingkat lokal, baik
aspek sosial, ekonomi maupun
lingkungan, termasuk perumahan
dan permukiman.

Penguatan kelembagaan
masyarakat yang dimaksud terutama
juga dititikberatkan pada upaya
penguatan perannya sebagai motor
penggerak dalam ‘melembagakan’
dan ‘membudayakan’ kembali nilai-
nilai kemanusiaan serta
kemasyarakatan (nilai-nilai dan
prinsip-prinsip di PNPM), sebagai
nilai-nilai utama yang melandasi
aktivitas penanggulangan kemiskinan
oleh masyarakat setempat.

Kepada kelembagaan
masyarakat tersebut yang dibangun
oleh dan untuk masyarakat,
selanjutnya dipercaya mengelola
dana abadi PNPM secara partisipatif,
transparan, dan akuntabel. Dana
tersebut dimanfaatkan oleh
masyarakat untuk membiayai
kegiatan-kegiatan penanggulangan

kemiskinan, yang
diputuskan oleh masyarakat sendiri
melalui rembug warga, baik dalam
bentuk pinjaman bergulir maupun
dana waqaf bagi stimulan atas
keswadayaan masyarakat untuk
kegiatan yang bermanfaat langsung
bagi masyarakat, misalnya
perbaikan prasarana serta sarana
dasar perumahan dan permukiman.

Model tersebut diharapkan
mampu memberikan kontribusi untuk
penyelesaian persoalan kemiskinan
yang bersifat multi dimensional dan
struktural, khususnya yang terkait
dengan dimensi-dimensi politik,
sosial, dan ekonomi, serta dalam
jangka panjang mampu
menyediakan aset yang lebih baik
bagi masyarakat miskin dalam
meningkatkan pendapatannya,
meningkatkan kualitas perumahan
dan permukiman meraka maupun
menyuarakan aspirasinya dalam
proses pengambilan keputusan.
Untuk mewujudkan hal-hal tersebut,
maka dilakukan proses
pemberdayaan masyarakat, yakni
dengan kegiatan pendampingan
intensif di tiap kelurahan sasaran.

Melalui pendekatan
kelembagaan masyarakat dan
penyediaan dana bantuan langsung
ke masyarakat kelurahan sasaran,
PNPM cukup mampu mendorong
dan memperkuat partisipasi serta
kepedulian masyarakat setempat
secara terorganisasi dalam
penanggulangan kemiskinan.
Artinya, Program penanggulangan
kemiskinan berpotensial sebagai
“gerakan masyarakat”, yakni; dari,
oleh dan untuk masyarakat. (***)

Salam

Diterbitkan Sebagai Salah
Satu Kegiatan Pelatihan

Masyarakat  “Media
Warga“ PNPM Mandiri

Perkotaan Tahun
2010,Dalam Rangka

Peningkatan Kapasitas,
Transparansi, Akuntabilitas

& Sosialisasi.



PEMKO PADANG PANJANG
dan PNPM DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH

KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2008-2013.

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
2. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang

Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan di Provinsi, Kabupaten/ Kota;

4. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 75 Tahun 2008
tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Kota Padang Panjang

14 Indikator Kemiskinan (BPS) :
1. Luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per-individu.
2. Jenis tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu

berkualitas rendah, tembok tanpa plester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan

rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/

sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu/arang/

minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam 1 kali dalam

seminggu.
9. Hanya membeli pakaian baru 1 stel dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/

Poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga : petani dengan luas

lahan 0,5 Ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh
perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah
Rp. 600.000,-/bulan.

13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak
tamat SD/hanya tamat SD.
Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai
minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor (kredit/non-kredit),
emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya (sepeda
motor untuk usaha yang diperoleh dengan mengkredit).

Permasalahan :
1. Belum optimalnya pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh

masyarakat miskin
2. Belum optimalnya pemanfaatan pelayanan pendidikan oleh

masyarakat miskin
3. Terbatasnya sarana dan prasarana dasar perumahan dan

lingkungan masyarakat miskin
4. Terbatasnya peluang dan kesempatan kerja
5. Rendahnya kepemilikan modal dan akses pemasaran bagi

usaha mikro kecil usaha masyarakat miskin
6. Perbedaan kriteria miskin di antara stakeholder yang ada;
7. Koordinasi dalam penanganan kemiskinan antar instansi yang

belum maksimal sehingga masih ditemukan di lapangan adanya
tumpang tindih program yang berakibat pada rendahnya
efektifitas program;

8. Program penanggulangan kemiskinan masih ada yang tidak t
epat sasaran;

9. Sosialisasi program yang ada masih belum maksimal sehingga
tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh masyarakat;

10. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang belum
komprehensif sehingga tidak mampu mengangkat keluarga
miskin keluar dari kemiskinannya;

11. Partisipasi stakeholder lainnya dalam membantu
menyukseskan program penanggulangan kemiskinan masih
belum maksimal

Visi
Terwujudnya Angka Kemiskinan Kota Padang Panjang kurang dari

6 %
Misi

1. Mewujudkan optimalisasi pelayanan kesehatan dan
pemanfaatannya oleh seluruh lapisan masyarakat.

2. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan pelayanan pendidikan
oleh masyarakat miskin.

3. Mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana dasar
perumahan dan lingkungan masyarakat miskin.

4. Mewujudkan perluasan peluang dan kesempatan kerja.
5. Meningkatkan perekonomian masyarakat miskin.
6. Meningkatkan koordinasi dan partisipasi seluruh stakeholder

dalam upaya penanggulangan kemiskinan

OLEH : EDWIN ( WAWAKO PADANG PANJANG )
Disampaikan Pada Acara Pelatihan Masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan
Kota Padang Panjang,Tanggal 22 Januari 2011,Gedung M. Syafei

SEBAGAIMANA yang telah kita ketahui
bersama PNPM atau yang dulunya dikenal
dengan nama P2KP telah masuk ke Kota
Padang Panjang  dalam 3 kali tahapan ( 3
periode ), pada tahun 2006 masuk ke 8
kelurahan. Kemudian padat ahun 2007 masuk
untuk 7 kelurahan dan pada tahun 2008
menyusul 1 Kelurahan ( Bukit Surungan).
Artinya seluruh kelurahan di Kota Padang
Panjang telah di masuki oleh Program
Nasional  Pemberdayaan Masyarakat (
PNPM ) yang masing-masing tersebar  di
Kecamatan Padang Panjang Barat dan
Kecamatan Padang Panjang Timur .

Untuk tahun 2011 ini pemerintah Kota
Padang Panjang juga telah menyatakan
kesanggupannya dalam penyediaan dana
BLM DDUPB/APBD kepada pemerintah
pusat sesuai dengan Surat Walikota Nomor :
900/366/Bappeda-PM/VIII/2010 tanggal 16
Agustus 2010 lalu, sebesar 375 juta.
Termasuk penyediaan  anggaran Dana
Pendamping Program ( bantuan BOP BKM )
melalui Dinas Pekerjaan Umum. Dan untuk
kita ketahui bersama ,khusus untuk 2 hal diatas
Kota Padang Panjang adalah salah satu kota
di Sumatera Barat yang telah menyatakan
kesanggupannya sebagai bukti nyata
KOMITMEN Pemerintah Kota terhadap upa-
ya penanggulangan kemiskinan di bumi Se-
rambi Mekah yang sama-sama kita cintai ini.

Secara umum Pemerintah Kota Padang
Panjang sangat mendukung semua program
penanggulangan kemiskinan termasuk salah
satunya adalah PNPM Mandiri Perkotaan.
Hal ini telah dibuktikan dan dapat kita lihat
dari data yang ada bahwa kita di Padang
Panjang selalu memenuhi kewajiban yang
telah ditentukan oleh Pusat apakah itu dalam
hal Sharing Dana ( BLM APBD ) dan Dana
Pendamping PNPM dan termasuk dukungan
lainnya dari Pemerintah Kota Dan diantara
11 kota di Sumatera Barat yang menerima

PNPM kita adalah salah satu kota yang pal-
ing BERKOMITMEN dalam hal penyediaan
dana BLM APBD dan Dana Pendamping pro-
gram. Dan khusus untuk dana Pendamping
Program untuk tahun 2011 ,ternyata baru Kota
Padang Panjanglah yang telah mengaloka-
sikan dananya.

Dari pandangan kami sebagai wakil
Pemerintah Kota Padang Panjang meman-
dang PNPM di Kota Padang Panjang cukup
berhasil , meskipun dalam beberapa masih
membutuhkan perhatian dan perbaikan di
kemudian hari agar program ini lebih efektif
dan efisien bagi penanggulangan kemis-
kinan.Apapun program penanggulangan
kemiskinan dan pemerintah akan tetap
menuntut dukungan penuh dari semua
lapisan termasuk dari masyarakatnya
sendiri. Untuk mari bersama –sama
kita sukseskan program ini demi
kemaslahatan kita semua.
Apalagi  PNPM yang berada
dalam sebuah konsep PEM-
BERDAYAAN dan PEM-
BANGUNAN KEMBALI N-
ILAI-NILAI LUHUR akan
banyak menuntut Semang-
at Kerelawanan ,Kebersa-
maan ,Keihklasan dan itu
semua demi kepentingan
masyarakat kita juga.
Dengan meminjam istilah
PNPM “ Mari kita Bangkit
Bersama Untuk Mandiri
“.Semoga saja apa ya-
ng kita cita-citakan ber-
sama yakni target pe-
nanggulangan kemis-
kinan di Kota yang kita
cintai ini dapat tercapai
jika perlu melebihi dari
rencana semula,
Amiin.(***)

Pelatihan Masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan  Kota Padang Panjang,Tanggal 22 Januari 2011 di Gedung M. Syafei

Edisi Khusus
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BKM SAIYO SAKATO

DEPOT AIR
MILIK
WARGA

KELURAHAN BALAI-BALAI

Kelurahan Balai-Balai terletak di
Kecamatan Padang Panjang Barat
Kota Padang Panjang Propinsi Su-
matera Barat memiliki luas wilayah 69
Ha yang terbagi menjadi 24 RT.
Perbatasan wilayah Kelurahan
Balai-Balai meliputi sebelah Utara
(Kelurahan Guguk Malintang, Kec.
Padang Panjang Timur), Sebelah
Selatan (Kelurahan Koto Panjang,
Kec. Padang Panjang Timur),
Sebelah Barat ( Kelurahan Pasar
Baru, Kec.Padang Panjang Ba-
rat), Sebelah Timur (Kelurahan
Tanah Pak Lambik, Kec. Padang
Panjang Timur). Perkembangan
ekonomi di Kelurahan ini ditopang
oleh perdagangan dan home
industri. Jumlah penduduk se-
banyak 5889 jiwa dengan 1388
KK dan terdapat 85 KK berstatus
penduduk miskin (data PS PNPM).

Sejak diluncurkannya pro-
gram PNPM mandiri Perkotaan
yang dulunya bernama P2KP
(program penanggulangan ke-
miskinan perkotaan) di kelurahan
Balai-balai ini, masyarakat terlihat
antusias dan aktif langsung, hal ini
dapat di buktikan dengan ter-
bentuknya BKM Saiyo Sakato
pada 18 november 2007 (lihat
Tabel).

Pemilihan anggota BKM  dila-
kukan dengan melibatkan semua
elemen masyarakat baik pe-
merintah, masyarakat maupun
kelompok peduli setempat, Pem-
bentukan BKM dilakukan melalui
Rembug dalam 2 (dua) tahapan yaitu
pemilihan anggota BKM tingkat Basis
dan pemilihan anggota BKM tingkat
Kelurahan yang dilaksanakan setelah
pemilihan di tingkat basis.

Hasil rembug tersebut menghasil
visi dan misi BKM tertuang dalam
anggaran dasar yang meliputi, Visi
Kelurahan Balai-Balai berharap dita-
hun 2015 bisa mengatasi tingkat
penggangguran hingga 15% serta
mengurangi angka kemiskinan 20%
dari KK miskin yang ada. Sedangkan

misi yang diakan dicapai adalah :
Peningkatan kualitas pendidikan ma-
syarakat miskin. Mengadakan pelati-
han-pelatihan (pelatihan life skill) di
bidang keterampilan seperti Pelatihan

menjahit, komputer dll, BKM Saiyo
Sakato membuka  lapangan usaha
bersama untuk mengurangi angka
penggangguran, Mendorong ter-
ciptanya kerjasama antara masyarakat,
dunia usaha (pihak swasta) dan
pemerintah untuk peningkatan modal
usaha.

Sebagai organisasi masyarakat
yang akan menuju sasaran sebagai
organisasi profesional sebagaimana
yang telah dicita-citakan oleh program
PNPM perkotaan itu sendiri. BKM perlu
membuka Rekening Bank dengan

specimen yang ditanda tangani oleh 3
orang anggota BKM di Bank BRI
Cabang Padang Panjang dengan No
Rek : 0231-01-0161716-50-5.

Dalam kegiatannya juga perlu
adanya alat dan kelengkapan
untuk melaksanakan peran dan
fungsinya, BKM dilengkapi dengan
Sekretariat, UP-UP, Pengelola
UPM dan Badan pengawas Ke-
uangan BKM Saiyo Sakato.

Untuk selanjutnya nanti BKM
memfasilitasi Rembug Penye-
pakatan dan Penetapan Peren-
canaan Jangka Menengah Pro-
gram Penanggulangan Kemiskinan
(PJM Pronangkis) untuk jangka
waktu 3 tahun dan Rencana Tahu-
nan Program Penanggulangan
Kemiskinan (Renta Pronangkis)
untuk jangka waktu satu tahun.

Beberapa kegiatan telah dilak-
sanakan oleh panitia dan KSM
berbasiskan PJM Pronangkis
dalam bentuk Tridaya, yaitu
Pembangunan Prasarana Ling-
kungan, Kegiatan Sosial dan
Pengembangan Ekonomi pro-
duktif. BKM Saiyo Sakato mendapat
kucuran BLM dengan total dana
pada tahun 2010, sebesar Rp
150.000.000,- (Seratus Lima
Puluh Juta Rupiah)

Laporan pertanggungjawa-
ban kegiatan BKM (LPJ) terakhir
dalam forum Rembug Warga

Tingkat Kelurahan (RWT) dilaksanakan
pada tanggal 24 Desember 2010. Dalam
LPJ tersebut juga dibacakan hasil audit
dari auditor independent Ngurah Arya
& Rekan, Semarang dengan kesimpulan
penilaian WAJAR. Audit ini telah
dilaksanakan untuk tahun buku 2009
pada tanggal 5 Oktober 2010.

Sebagai konsekuensi dari Orga-
nisasi Masyarakat Warga (Civil Soci-
ety), BKM selain melaksanakan ke-
giatan pemberdayaan masyarakat juga
melakukan kegiatan pembangunan
jaringan melalui kegiatan kemitraan.
Chanelling yang bermaksud untuk

membagi peran (share) dalam pe-
nanggulangan kemiskinan telah dilaku-
kan oleh BKM antara lain dalam
kegiatan, Kegiatan lingkungan bermitra
dengan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) Kel. Balai-balai

melalui Musrenbang. Kegiatan ini
dilaksanakan sejak Januari 2008
hingga saat ini. Bantuan dari mitra
berupa program kerja Musrenbang
(dana/tenaga/trainer/barang/akses
dsb) . kemudian kegiatan sosial bermitra
dengan pihak swasta, yaitu penjahit
Gembira, kegiatan ini dilaksanakan sejak

Maret 2008 . Bantuan dari mitra
berupa program pelatihan menjahit,
sarana dan prasarana menjahit serta
tenaga kerja yang terampil akan
diambil menjadi tenaga kerja tetap di
tempat penjahit Gembira dan mem-
berikan manfaat bagi 12 pemanfaat
KK miskin. Dan kegiatan sosial
Pengadaan depot air minum KSM
”Ikhlas”, pada Maret 2010 bekerja
sama dengan Tirta Mitra Bukittinggi
untuk pengadaan peralatan depot
air minum.

Prestasi Yang Pernah diraih
oleh BKM ini adalah pada acara

halal bihalal Forum BKM Sekota Padang
Panjang bulan September 2010, BKM
Saiyo Sakato dipercaya sebagai BKM
terbaik untuk kategori pemanfaatan dana
BLM tercepat dan tingkat pengembalian
dan UPK terbaik.(***)

Rehab Rumah Tidak Layak Huni (KSM
Rumah Layak).

Bantuan perlengkapan sekolah
kepada 24 KK miskin (KSM SIswa).

Pengerasan jalan setapak dengan
beton coran
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BKM BAROKAH

“JALAN DI GANG
KAMI SUDAH TIDAK
BECEK LAGI”

Pembuatan Jalan setapak oleh KSM SERUNI RT 02 dan 03 dan Pembutan Jalan
Setapak oleh KSM Kamboja RT 03

KELURAHAN BUKIT SURUNGAN

KELURAHAN Bukit Surungan
berada di wilayah Kecamatan Padang
Panjang Barat Kota Padang Panjang
Propinsi Sumatera Barat,  dengan luas
wilayah 261 ha,  terdiri dari 11 RT.
Dengan batas wilayah Sebelah Utara
berbatasan dengan Kelurahan Ganting
dan Sigando. Sebelah Timur dan
Selatan berbatasan langsung dengan
Kabupaten Tanah Datar, dan Sebelah
Barat berbatasan dengan Kelurahan
Ngalau dan Koto Katiak. Dengan jumlah
penduduk sebanyak 2076 jiwa dan
dihuni oleh 490 KK, sebagian besar
penduduk kelurahan Bukit surungan
bermatapencaharian sebagai
pedagang dan petani atau buruh tani,
sedangkan sebagian lainnya adalah
PNS dan karyawan swasta. Tingkat
pendidikan masyarakat Kelurahan Bukit
Surungan sudah sampai dengan tingkat
perguruan tinggi (Sarjana S1 – S3)

Lembaga Keswadayaan Masya-
rakat (BKM) “BAROKAH”  yang
berkedudukan di Kelurahan Bukit
Surungan ini  dididirikan sesuai dengan
rembug warga pada tanggal 20 Oktober
2008 dan telah didaftarkan dan

Sejak pertama didirikan BKM
Barokah telah konsisten dalam mem-
bangun kehidupan masyarakat yang
sejahtera dan mandiri dalam menga-
tasi kemiskinannya di lingkungan
Kelurahan bukit surungan, menumbuh-
kembangkan ikatan dan solidaritas
sosial ekonomi serta mengorganisasi-
kan warga secara partisipatif untuk
merumuskan partisipasi sesama warga
dan menjadi forum musyawarah dan
pengambilan keputusan tertinggi warga
masyarakat di lingkungan perhimpunan
BKM untuk upaya-upaya pembangu-

mendapat pengesahan di hadapan
Notaris SUHARMEN, SH, di Kota
Padang Panjang pada tanggal 11
Desember 2008 dengan nomor : 15
BKM “BAROKAH” berkedudukan di
Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan
Padang Panjang Barat Kota Padang
Panjangmerupakan perpanjangan
tangan pemerintah dalam mensukses-
kan Program Pengentasan Kemiskinan
di Perkotaan (P2KP) dalam hal pe-
nyaluran dan pengelolaan dana BLM
PNPM MP.

nan masyarakat.
Keanggotaan BKM “BAROKAH”

berkedudukan di Kelurahan Bukit
SurunganKecamatan Padang Panjang
Barat Kota Padang Panjang sampai
dengan tahun 2011 sebanyak 11
(sebelas) orang pimpinan kolektif .
dalam melaksanakan kegiatan sehari-
hari BKM juga dibantu oleh unit-unit
pengelola (tabel)

Sampai saat ini Dana BLM PNPM
MP yang diterima BKM BAROKAH
sebesar Rp.60.000.000,00 telah
tersalurkan dengan baik.(***)

Pembutan Jalan Setapak oleh KSM Kamboja RT 03
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BKM CIMPAGO

HEWAN TERNAK BERANAKPINAK

KELURAHAN EKOR LUBUK

PETA KELURAHAN EKOR LUBUK

kegiatan sosial peternakan sapi dan kambing BKM cimpago kelurahan Ekor Lubuk

KELURAHAN Ekor Lubuk berada
di wilayah Kecamatan Padang Panjang
Timur Kota Pa-
dang Panjang
Propinsi Sumatera
Barat,  dengan
luas wilayah 261
ha,  dengan kon-
disi wilayah kelu-
rahan Ekor Lubuk
di antara perbu-
kitan sehingga
kondisi jalannya
yang turun naik
diatas ketinggian
dari permukaan laut sekitar  700 m
dengan suhu udara  berkisar antara
18 – 25 ®C. Penggunaan lahan lebih
banyak untuk bidang pertanian sawah
dan lading. Sebelah Utara kelurahan

Pembuatan irigasi  Oleh BKM
Cimpago Kel ekor Lubuk

ekor lubuk berbatasan dengan Kelu-
rahan Ganting dan Sigando. Sebelah

Timur dan Selatan
berbatasan lang-
sung dengan
Kabupaten Tanah
Datar, Sebelah
Barat berbatasan
dengan Kelura-
han Ngalau dan
Koto Katiak .jumlah
penduduk kelu-
rahan ekor lubuk
sebanyak 2076
jiwa dan dihuni

oleh 430 KK . Hampir sebagia besar
penduduk Kelurahan Ekor Lubuk
memiliki mata pencaharian sebagai
pedagang dan petani atau buruh tani,
sedangkan sebagian lainnya adalah

PNS dan karyawan swasta.
Badan Keswadayaan Ma-

syarakat (BKM) “CIMPAGO”
berkedudukan di Kelurahan

Ekor Lubuk Kecamatan
Padang Panjang Timur

Kota Padang Panjang

dididirikan sesuai dengan rembug
warga pada tanggal 30 September
2006 dan telah didaftarkan dan
mendapat pengesahan di hadapan
Notaris SUHARMEN, SH, di Kota
Padang Panjang pada tanggal 02
Oktober 2006 dengan nomor : 7

BKM “CIMPAGO” berkedudukan
di Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan
Padang Panjang Timur Kota Padang
Panjang merupakan perpanjangan
tangan pemerintah dalam mensuk-
seskan Program Pengentasan Ke-
miskinan di Perkotaan (P2KP) dalam
hal penyaluran dan pengelolaan dana
BLM P2KP.

BKM Cimpago sendiri didirika oleh
masyarakat kelurahan Ekor Lubuk
untuk Membangun kehiduapan masya-
rakat yang sejahtera dan mandiri dalam
mengatasi kemiskinannya di ling-
kungan Kelurahan dan menumbuh-
kembangkan ikatan dan solidaritas
sosial ekonomi serta mengorga-
nisasikan warga secara partisipatif
untuk merumuskan partisipasi sesama
warga di lingkungan Kelurahan serta
menjadi forum musyawarah dan pe-
ngambilan keputusan tertinggi warga
masyarakat di lingkungan perhimpunan
BKM untuk upaya-upaya pembangu-
nan masyarakat.

Keanggotaan BKM “CIMPAGO”
sampai dengan tahun 2007 sebanyak
13 (tiga belas) orang pimpinan kolektif
dan dalam pelaksanaan kegiatan
sehari-hari diatur oleh manajemen
yang bisa di sebut disini sebagai unit-
unit pengelola (Tabel)

Sampai tahun 2011 ini BKM Cimpa-
go telah mengelola Dana BLM PNPM
MP yang diterima sebesar
Rp.123.500.000,00 dan telah disalur-
kan kepada masyarakat Kelurahan
Ekor Lubuk dalam berbagai kegiatan
pemberdayaan dan pemberantasan
kemiskinan masyarakat sesuai dari
tujuan dibentuknya BKM Cimpago.(***)
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BKM FAJAR HARAPAN

Warga Miskin Jadi Nyaman

KELURAHAN GANTING

KELURAHAN Ganting terletak di
Kecamatan Padang Panjang Timur Kota
Padang Panjang Propinsi Sumatera
Barat memiliki luas wilayah  ± 310 Ha
yang terbagi menjadi 11 RT. Wilayah
Kelurahan Ganting  memiliki batas
wilayah Sebelah Utara (Kenagarian
Paninjauan, Kec. X koto Kab.Tanah
Datar), Sebelah Selatan  (Kelurahan
Ekor Lubuk, Kec. Padang Panjang
Timur), Sebelah Barat (Kenagarian
Batipuah, Kec.X Koto Kab.Tanah Datar)
dan Sebelah Timur (Kelurahan Guguk
Malintang, Kec. Padang Panjang Timur).
Dengan jumlah penduduk 2406 jiwa
dan jumlah KK sebanyak 563 KK, di
kelurahan ini juga terdapat KK miskin
sebanyak 101 KK. Hampir seluruh
sektor perekonomian warga di Kelu-
rahan ini ditopang oleh sektor pertanian
Padi Sawah dan industri rumah tangga.
(data PS versi PNPM)

Sejak 19 November 2007 BKM
Fajar Harapan telah terbentuk. Pe-
milihan anggota BKM  dilakukan dengan
melibatkan semua elemen masyarakat
baik pemerintah, masyarakat maupun
kelompok peduli setempat, Pemben-
tukan BKM dilakukan melalui Rembug
dalam 2 (dua) tahapan yaitu pemilihan
anggota BKM tingkat Basis dan pemi-
lihan anggota BKM tingkat Kelurahan
yang dilaksanakan setelah pemilihan di
tingkat basis.

Dalam Rembug warga tersebut
disepakati juga Visi BKM Fajar Harapan
untuk Kelurahan Ganting ditahun 2015
kedepan, diharapkan terbebas dari
kemiskinan khususnya di Bidang
pertanian dan lingkungan hingga 15 %.
dan Misi yang akan dicapai adalah
Menggalang kepedulian dan kerja sama
berbagai unsur masyarakat untuk
menanggulangi kemiskinan,  meningkat-
kan pendapatan masyarakat miskin,
menciptakan lingkungan dan peru-
mahan yang layak huni bagi masyarakat
miskin, mendorong terciptanya ker-
jasama antara masyarakat, dunia usaha
(pihak swasta) dan pemerintah untuk
peningkatan modal usaha, dan menga-
dakan pelatihan-pelatihan (life skill)
seperti pelatihan dibidang keterampilan

dibidang pertanian dan peternakan
serta industri rumah tangga. Visi dan
misi yang disepakati ini akan dituangkan
dalam Anggaran Dasar BKM.

Dalam melaksanakan peran dan
fungsinya BKM sebagai Organisasi
yang menuju Profesional dilengkapi
dengan Sekretariat, UP-UP, dan Badan
pengawas Keuangan BKM Fajar
Harapan untuk periode tahun 2009 s/d
tahun 2012. Dan juga BKM membuka
Rekening Bank dengan specimen yang
ditanda tangani oleh 3 orang anggota

BKM di Bank BRI Cabang Padang
Panjang dengan No Rek : 0231-01-
016714-50-3

Kegiatan yang dilaksanakan oleh
panitia dan KSM berbasiskan PJM
Pronangkis dalam bentuk Tridaya, yaitu
Pembangunan Prasarana Lingkungan,

Kegiatan Sosial dan Pengembangan
Ekonomi produktif.

Untuk BLM tahun 2010 ini BKM
Fajar Harapan mendapatkan kucuran
dana sebesar Rp 100.000.000,- (
Seratus Juta Rupiah).

Aliran dana tersebut selain diper-
tanggungjawabkan kepada masyara-
kat, BKM Fajar Harapan juga meng-
informasikan perkembangan kegiatan-
nya kepada Pemerintah Daerah dalam
bentuk laporan rutin melalui Lurah dan
PJOK Kecamatan.

Beberapa papan Pengumuman
dipasang di berbagai titik untuk memu-
dahkan control masyarakat, yang
terletak di 5 titik strategis di wilayah sekitar
kelurahan. Selain papan pengumuman
BKM juga telah memfasilitasi proses
Pengelolaan/Penanganan Pengaduan
Masyarakat melalui pengadaan Kotak
Saran/Pengaduan sebanyak  1 buah
dan diletakkan di Kantor Lurah

BKM telah melaksanakan rembug
tahunan (RWT) dalam rangka pertang-
gungjawaban kinerja dan pelaksanaan
amanah PJM Pronangkis kepada
masyarakat secara rutin. LPJ terakhir
dalam forum Rembug Warga Tingkat Ke-
lurahan/Desa dilaksanakan pada tanggal
24 Januari 2011 . Dalam LPJ tersebut
juga dibacakan hasil audit dari auditor
independent dengan kesimpulan penilai-
an  WAJAR. Audit ini telah dilaksanakan
untuk tahun buku 2009 pada tanggal 5
Oktober 2010 oleh akuntan publik Ngurah
Arya & Rekan dari Semarang.

Sebagai konsekuensi dari Organi-
sasi Masyarakat Warga (Civil Society),
BKM selain melaksanakan kegiatan
pemberdayaan masyarakat juga mela-
kukan kegiatan pembangunan jaringan
melalui kegiatan kemitraan. Chanelling
yang bermaksud untuk membagi peran
(share) dalam penanggulangan ke-
miskinan yang telah dilakukan oleh BKM
Fajar Harapan yaitu Kegiatan MUS-
RENBANG yang bermitra dengan
Dinas/Instansi Pemberdayaan Kegiatan
ini dilaksanakan sejak Tahun 2007
hingga Sekarang Bantuan dari mitra
berupa Motivasi dan Rencana Kerja
terus berlangsung. (***)

Masyarakat bahu
membahu
memperperbaiki
rumah milik salah
satu warga di
kelurahan Ganting,
terlihat kondisi
rumah yang
memprihatikan
(Atas),
keswadayaan
masyarakat serta
bahu membahu
(tengah), memetik
hasil(bawah)
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BKM GUMALA

BANTU WARGA KURANG MAMPU

 KELURAHAN GUGUK MALINTANG

Peternakan Sapi Simental oleh KSM Madani 3, RT 9 Kampuang Jambak
BKM GUMALA Kel Guguk Malintang.

KELURAHAN Guguk Malintang
berada disalah satu Kecamatan Pa-
dang Panjang Timur  dengan luas
wilayah 1,33 Km2 persentase dari luas
kecamatan 10,4 % dengan jarak dari
kecamatan 1,5 Km dan jarak kewilayah
Kota Padang Panjang 3,6 Km. Kondisi
wilayah kelurahan Guguk Malintang
berada dikawasan dataran dengan
kondisi daerah lebih banyak untuk
pemukiman dan area pasar .Guguk
Malintang merupakan kawasan strate-
gis yang terletak pusat perlintasan untuk
jalur menuju Bukittinggi dan  Padang.

Jumlah penduduk Kelurahan
Guguk Malintang  sebanyak  5136 jiwa
dan dihuni oleh 1137 KK dengan
Mayoritas penduduk memiliki mata
pencaharian sebagai pedagang,
buruh harian sedangkan sebagian
lainnya adalah karyawan  dan pegawai
negeri sipil. Dengan tingkat pendidikam
masyarakatnya sampai perguruan
tinggi (Strata 1-S3).

Badan Keswadayaan Masyarakat
(BKM) GUMALA berkedudukan di

Kelurahan Guguk Malintang Keca-
matan Padang Panjang Timur Kota
Padang Panjang dididirikan sesuai
dengan rembug warga pada tanggal
26 September 2006 dan telah
didaftarkan dan mendapat pe-
ngesahan di hadapan Notaris
SUHARMEN, SH, di Kota Pa-
dang Panjang pada tanggal 02
Oktober 2006 dengan nomor :
08 BKM “GUMALA” berkedu-
dukan di Kelurahan Guguk
Malintang Kecamatan Padang
Panjang Timur Kota Padang
Panjang merupakan perpan-
jangan tangan pemerintah dalam
mensukseskan Program Pe-
ngentasan Kemiskinan di Per-
kotaan (P2KP) dalam hal pe-
nyaluran dan pengelolaan dana
BLM P2KP.

BKM GUMALA yang berkedu-
dukan di Kelurahan Guguk Malintang
ini mempunyai Tujuan Organisasi
Untuk membangun kehiduapan ma-
syarakat yang sejahtera dan mandiri

dalam mengatasi kemiskinannya di
lingkungan Kelurahan Guguk Malintang
dan menumbuh-kembangkan ikatan
dan solidaritas sosial ekonomi serta

mengorganisasikan warga secara
partisipatif untuk merumuskan partisipasi
sesama warga di lingkungan Kelura-
han dan menjadi forum musyawarah
dan pengambilan keputusan tertinggi
warga masyarakat di lingkungan

perhimpunan BKM untuk upaya-upaya
pembangunan masyarakat.

Keanggotaan BKM GUMALA sam-
pai dengan tahun 2009 sebanyak 9

(Sembilan) orang yang ditunjuk oleh
masyarakat sebagai koordinator dan
juga berfungsi sebagai pimpinan kolektif,
mereka juga dibantu oleh unit-unit
pengelola dalam pengelolaan kegiatan
organisasi  dan Operasional sehari-hari

(tabel).
Dana BLM P2KP yang diterima

BKM GUMALA sebesar Rp.
150.000.000,00 dan telah disalurkan

kepada masyarakat Kelurahan
Guguk Malintang untuk ke-
giatan pemberdayaan dan
penaggulangan kemiskinan
masyarakat di kelurahan ter-
sebut. (tabel)

Kelurahan  Guguk Malin-
tang mempunyai 2 lembaga
formal (Lembaga Pember-
dayaan Masyarakat (LPM)
Dan Pemberdayaan dan Ke-
sejahteraan Keluarga) yang
berfungsi sebagai mitra
dengan kepala Kelurahan dan
pengayom serta penggerak
masyarakat di segala bidang

terutama dibidang pembangunan fisik,
ekonomi, dan sosial. Lembaga –
lembaga ini telah menjalin kerjasama
yang erat dan bersinergi dengan BKM
Gumala dalam berkegiatan di ma-
syarakat. (***)

Rehab rumah tak layak huni RT 7 oleh KSM Rumah Sehat BKM Gumala Kel
Guguk Malintang.

Pembangunan riol oleh KSM sepakat  RT 11 BKM gumala Kel Guguk
Malintang
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BKM PADI SARUMPUN

WUJUDKAN LINGKUNGAN ASRI

KELURAHAN KOTO KATIK

KELURAHAN Koto Katik Keca-
matan Padang Panjang Timur Kota
Padang Panjang Propinsi Sumatera
Barat memiliki luas wilayah 90 Ha yang
terbagi 4 RT. Kelurahan Koto katiak
berbatasan dengan Kelurahan Koto
Panjang, Kec. Padang Panjang Timur
pada sebelah utaranya, disebelah
selatan berbatasan dengan Jaho di
kabupaten tanah datar dan sebelah
Barat berbatasan dengan kelurahan
ngalau. Sebelah timur berbatasan
dengan koto panjang Kec. Padang
Panjang Timur.

Kelurahan koto katik memiliki
penduduk sebanyak 933 jiwa dengan
247 KK dan penduduk miskin di
kelurahan ini tercatat sebanyak  74
KK(data PS PNPM). Aktivitas ekonomi
masyarakat di topang oleh sektor
pertanian, peternakan dan home in-

dustri. Sedangkan Produktivitas tertinggi
dan akses penting  ekonomi masya-
rakat lebih didukung oleh home industri

Sejak 16 november 2007 telah
terbentuk BKM Padi Serumpun di
kelurahan ini yang di tunjuk sebagai
koordinator pada saat itu adalah
saudara Dicky Gunawan. Sebagai
lembaga masyarakat yang mandiri,
tentu memerlukan legalitas yang
bermanfaat untuk menjaga profe-
sionalitasnya kedepan maka BKM Padi
Serumpun pun telah mendaftarkan

lembaganya pada notaris Suharmen,
SH dengan nomor 46 tertanggal 21
november 2007. BKM juga membuka
Rekening Bank dengan specimen
yang ditanda tangani oleh 3 orang
anggota BKM di Bank BRI Cabang
Padang Panjang dengan No Rek : 0231-
01-016728-
50-2

Proses
terbentuk-
nya BKM ini
d i l a k u k a n
dengan me-
libatkan se-
mua elemen
masyarakat
baik peme-
rintah, ma-
s y a r a k a t
maupun ke-
lompok pe-
duli setem-
pat, Pembentukan BKM dilakukan
melalui Rembug dalam 2 (dua) tahapan
yaitu pemilihan anggota BKM tingkat
Basis dan pemilihan anggota BKM
tingkat Kelurahan yang dilaksanakan
setelah pemilihan di tingkat basis.

Dalam rembug inilah di cantumkan
visi dan misi organisasi yang di
tuangkan dalam anggaran dasar
organisiasi. Adapun visi tersebut adalah
target bahwa masyarakat Kelurahan

Koto Katik tahun 2014 dapat mengu-
ranggi angka kemiskinan dan me-
ningkatkan produksi pertanian/pangan
hingga 25 % sedangkan langkah yang
akan dicapai dalam mewujudkan visi
tersebut tertuang dalam misi yaitu
mengadakan pelatihan-pelatihan (life

skill) seperti
pelatihan di-
bidang kete-
r a m p i l a n
khususnya
d i b i d a n g
p e r t a n i a n
dan peter-
nakan, Me-
ningkatkan
pelayanan
bidang ke-
sehatan un-
tuk masya-
rakat miskin.
Mendorong

terciptanya kerjasama antara ma-
syarakat, dunia usaha (pihak swasta)
dan pemerintah untuk peningkatan
modal usaha khususnya dibidang
pertanian dan peternakan. Dan me-
ningkatkan kualitan bidang lingkungan
dan pemukinan layak huni  bagi
masyarakat miskin. Serta meningkatkan
produksi pertanian dan peternakan
dengan bibit unggul dan kualitas hasil
pertanian dan peternakan.

Dalam melaksanakan peran dan
fungsinya BKM ini nantinya telah
dilengkapi dengan Sekretariat, UP-UP,
dan Badan pengawas Keuangan BKM
Padi Sarumpun untuk periode tahun
2009 /2012 (tabel)

Pada tahun 2010 kemaren BKM
Padi serumpun telah melakukan ke-
giatan yang dilaksanakan oleh panitia
dan KSM berbasiskan PJM Pronangkis
dalam bentuk Tridaya, yaitu Pem-
bangunan Prasarana Lingkungan,
Kegiatan Sosial dan Pengembangan
Ekonomi produktif. Kegiatan yang
dilaksanakan oleh panitia dan KSM
berbasiskan PJM Pronangkis yang
berorientasi IPM-MDGs, yaitu Pem-
bangunan Prasarana Lingkungan,
Kegiatan Sosial (Pendidikan, Kese-
hatan) dan Pengembangan Ekonomi
produktif. (tabel)

Sebagai konsekuensi dari Orga-
nisasi Masyarakat Warga (Civil Soci-
ety), BKM selain melaksanakan kegia-
tan pemberdayaan masyarakat juga
melakukan kegiatan pembangunan
jaringan melalui kegiatan kemitraan.
Chanelling yang bermaksud untuk
membagi peran (share) dalam pe-
nanggulangan kemiskinan telah dila-
kukan oleh BKM

Seperti kegiatan lingkungan ber-
mitra dengan LPM Kel. Koto Katiak
Kegiatan ini dilaksanakan melalui
musrenbang kelurahan dengan men-
sinergikan setiap kegiatan yang
dilaksanakan. Selain itu kegiatan Sosial
bermitra dengan Dinas Pertanian Kota
Padang Panjang Kegiatan ini dilak-
sanakan sejak Maret 2008 hingga saat
ini, Bantuan dari mitra berupa Tenaga
Pelatih dan Pembimbing . dan Juga
kegiatan Sosial bantuan bibit ikan air
tawar bekerjasama dengan dinas
pertanian kota Padang Panjang.

Dalam hal pelaporan hasil kegiatan
dan keuangan lembaga, Selain mem-
pertanggungjawabkan kepada masya-
rakat, BKM juga menginformasikan
perkembangan kegiatannya kepada
Pemerintah Daerah dalam bentuk
laporan rutin melalui Lurah/Kades dan
PJOK Kecamatan. Selain itu BKM juga
memfasilitasinya melalui papan-papan

pengumuman yang tersebar di setiap
RT dan tempat-tempat strategis di
kelurahan Koto Katik ini.  Selain papan
pengumuman BKM juga telah mem-
fasilitasi proses Pengelolaan/Pe-
nanganan Pengaduan Masyarakat
melalui pengadaan Kotak Saran/
Pengaduan sebanyak 1 buah dan
diletakkan di Kantor Lurah

Diakhir tahun 2010 BKM telah
melaksanakan rembug tahunan dalam
rangka pertanggungjawaban kinerja
dan pelaksanaan amanah PJM Pro-
nangkis kepada masyarakat secara
rutin. BKM Padi Sarumpun telah
melaksanakan audit independen oleh
Ngurah Arya & Rekan, Semarang
pada tanggal 5 Oktober 2010 untuk
tahun buku 2009 dengan hasil Opini
”WAJAR”. (***)

Penyerahan dana pinjaman bergulir.
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KSM Pincuran tariang, perbaikan jalan setapak RT 3Pembuatan dinding pengaman RT. 2 (KSM Surau Bancah)



BKM SEJAHTERA

MENJADI ANDALAN EKONOMI
KELUARGA

KELURAHAN KOTO PANJANG

Pelatihan sepatu oleh KSM Qulixs BKM Sejahtera
kel Koto Panjang

Pembangunan jalan oleh Roa rao RT 2 Oleh KSM
Lembuti BKM Sejahtera Kel. Koto Panjang

KELURAHAN Koto Panjang ber-
ada disalah satu Kecamatan Padang
Panjang Timur dengan luas wilayah
1,33 Km2 persentase dari luas ke-
camatan 10,4 % dengan jarak dari
kecamatan 1,5 Km dan jarak kewilayah
Kota Padang Panjang 3,6 Km. Kondisi
wilayah kelurahan Koto Panjang
berada diantara perbukitan dengan
kondisi jalan turun naik dengan peng-
gunaan lahan lebih banyak dibidang
pertanian sawah dan ladang. Ke-
lurahan Koto Panjang dilalui oleh
sungai dengan aliran menuju ke danau
Singkarak. Kelurahan Koto Panjang

berbatasan sebelah Timur  dengan
Kelurahan  Koto Katiak dan Kabupaten
Tanah Datar, sebelah Barat
 dengan Kelurahan Tanah Hitam
sedangkan Sebelah Selatan  dengan
kelurahan Tanah Hitam dan Kelurahan
Tanah Pak Lambik dan sebelah Utara
dengan Kabupaten Tanah Datar

Kelurahan Koto Panjang memiliki
jumlah penduduk  1364 jiwa dan dihuni
oleh  329 KK dengan wilayah admi-
nistrasinya terbagi menjadi 16 RT.
Mayoritas penduduk memiliki mata
pencaharian sebagai pedagang dan
petani atau buruh tani, sedangkan

Pem-
bangunan
jalan RT 9
oleh KSM

Tuah Sakato
BKM

Sejahtera, Kel
Koto Panjang

sebagian lainnya adalah PNS dan
karyawan swasta.

Badan Keswadayaan Masyarakat
(BKM) “SEJAHTERA”  berkedudukan
di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan
Padang Panjang Timur Kota Padang
Panjang dididirikan sesuai dengan
rembug warga pada tanggal 26 Sep-
tember 2006 dan telah didaftarkan dan
mendapat pengesahan di hadapan
Notaris SUHARMEN, SH, di Kota

Padang Panjang pada tanggal 02
Oktober 2006 dengan nomor : 6 BKM
“SEJAHTERA” berkedudukan di Kelu-
rahan Koto Panjang Kecamatan
Padang Panjang Timur Kota Padang
Panjang merupakan perpanjangan
tangan pemerintah dalam mensuk-
seskan Program Pengentasan Kemiski-
nan di Perkotaan (P2KP) dalam hal
penyaluran dan pengelolaan dana
BLM P2KP.

Sejak pertama didirikan  BKM
Sejahtera  teleh memantapkan lang-
kahnya untuk membangun kehiduapan
masyarakat yang sejahtera dan mandiri
dalam mengatasi kemiskinannya di
lingkungan Kelurahan Koto Panjang.
Dan menumbuh-kembangkan ikatan
dan solidaritas sosial ekonomi serta
mengorganisasikan warga secara

partisipatif untuk merumuskan partisipasi
sesama warga di lingkungan Kelu-
rahan serta menjadi forum musyawarah
dan pengambilan keputusan tertinggi
warga masyarakat di lingkungan
perhimpunan BKM untuk upaya-upaya
pembangunan masyarakat.

Keanggotaan BKM “SEJAHTERA”
sebanyak 13 (tiga belas) orang
koordinator yang bertindak sebagai
pimpinan kolektif dan dalam operasional
sehari-hari mereka di bantu oleh unit-
unit pengelola.

Dana BLM PNPM MP yang diteri-
ma BKM “SEJAHTERA” pada  tahun
2010 sebesar Rp.150.000.000,00 dan
telah disalurkan kepada masyarakat
Kelurahan Koto Panjang untuk ke-
giatan-kegiatan pemberdayaan dan
penaggulangan Kemiskinan di masya-
rakat kelurahan Koto Panjang.

Tidak hanya BKM Sejahtera, di
kelurahan Koto Panjang ini telah ada
organisasi sejenis seperti Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM),
Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga dan BKMN (Badan Kredit Mik-
ro Nagari) serta LKM (Lembaga Ke-
uangan Mikro). Lembaga-lembaga ini
telah bersinergi dan saling menyokong
dalam kegiatan di masyarakat. (***)
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BKM TIGO SAPILIN

MANDIRI DAN SWADAYA
KELURAHAN KAMPUNG MANGGIS

Rehap rumah tak layak huni (KSM Madani 6), terlihat pada
gambar bagian atas merupakan rumah warga kampung
manggis dalam kondisi memprihatinkan dan tidak layak huni,
pada bagian bawah terlihat rumah warga yang telah direhap
melalu bantuan PNPM dan swadaya masyarakat sekitar

RT. 2 (KSM
Madani 5)

Betonisasi
jln setapak.

Sekretariat BKM Tigo Sapilin

KELURAHAN Kampung Manggis
terletak di Kecamatan Padang Panjang
Barat Kota Padang Panjang Propinsi
Sumatera Barat,  memiliki luas wilayah
350 Ha yang terbagi menjadi 13 RT
dan memiliki Perbatasan wilayah yang
mencakup sebelah Utara (Kelurahan
Pasar Usang, Kec. Padang Panjang
Barat), sebelah Selatan (Kelurahan
Pasar Baru, Kec. Padang Panjang Ba-
rat), sebelah Barat (Kelurahan Tanah
Hitam, Kec.Padang Panjang Barat),
sebelah Timur(Kelurahan Silaing Atas,
Kec. Padang Panjang Barat).

Dengan Jumlah penduduk se-
banyak 6273  jiwa dengan 1491 KK, di
kelurahan ini masih terdapat penduduk
miskin sebanyak 225 KK. Perkem-
bangan ekonomi di Kelurahan ini
ditopang oleh pertanian, perdagangan
dan home industri. Produktivitas dan
akses penting didukung oleh home in-
dustri sejumlah 2 buah, yang  bergerak
di bidang home industri. (DataPNPM)

Badan Keswadayaan Masyarakat
(BKM) Tigo Sapilin , kelurahan
Kampung Manggis Kecamatan Padang
Panjang Barat kota Padang Panjang
didirikan tanggal 17 November 2007
dengan Akte Notaris no. 47 notaris
Suharmen, SH tertanggal 22 Novem-
ber 2007. Dengan Penasehat Lurah
Kampung Manggis (Syafnirwan) dan
LPM Kelurahan Kampung Manggis ,
BKM Tigo Sapilin dipimpin secara
kolektif oleh 9 orang (1 orang Koor-
dinator dan 8 orang anggota)

Pemilihan anggota BKM  dilakukan
dengan melibatkan semua elemen
masyarakat baik pemerintah, masya-
rakat maupun kelompok peduli setem-
pat, Pembentukan BKM dilakukan
melalui Rembug dalam 2 (dua) tahapan
yaitu pemilihan anggota BKM tingkat
Basis dan pemilihan anggota BKM
tingkat Kelurahan yang dilaksanakan
setelah pemilihan di tingkat basis.
Pemilihan ini dihadiri oleh 100 orang
(60 Laki-laki dan 40 perempuan)
dilaksanakan melalui voting tertutup
memilih  anggota BKM. Dalam pem-
bentukan ini juga di sepakati Visi dan
Misi organosasi dan dituangkan dalam
Anggaran Dasar BKM.

BKM Tigo Sapilin mempunyai visi
untuk mengurangi permasalahan
kemiskinan sebesar 15% ditahun 2015
secara mandiri dan berkelanjutan di
kelurahan Kampung Manggis. Se-
dangkan  misi kedepan diharapkan
BKM Tigo Sapilin membuka  lapangan
usaha bersama untuk  mengurangi
angka pengangguran dan kemiskinan,
Mengadakan pelatihan-pelatihan
(pelatihan life skill) di bidang  pembuatan
kue, peternakan dan pertanian. Pe-
ningkatan kualitas kesehatan dan
lingkungan bagi masyarakat  miskin,
mendorong terciptanya kerjasama
antara masyarakat, dunia usaha (pihak
swasta) dan pemerintah untuk pening-
katan modal usaha.

Dalam menjalankan program
penanggulangan kemiskinan BKM
Tigo Sapilin selalu berkoordinasi dan
bekerjasama dengan pemerintah/
kelurahan Kampung Manggis, LPM,
stakeholders dan masyarakat. BKM
Tigo Sapilin mempunyai secretariat

yang lengkap dan memadai. Pihak
Kelurahan Kampung Manggis me-
nyediakan ruangan khusus untuk sec-
retariat BKM lengkap dengan meja,
kursi, filling cabinet. Sekretariat ini
mempunyai jadwal rutin untuk perte-
muan setiap bulan setiap hari selasa di

minggu pertama/bulannya serta diman-
faatkan juga untuk secretariat UPK.

Sebagai organisasi yang menuju
profesional dibentuk oleh masyarakat
BKM Tigo Sapilin juga membuka
Rekening Bank dengan specimen
yang ditanda tangani oleh 3 orang
anggota BKM di Bank BRI Cabang
Padang Panjang dengan No Rek :
0231-01-016730-50-9

Kegiatan yang dilaksanakan oleh
panitia dan KSM berbasiskan PJM
Pronangkis dalam bentuk Tridaya,
yaitu Pembangunan Prasarana Ling-
kungan, Kegiatan Sosial dan Pengem-
bangan Ekonomi produktif. Untuk tahun
anggaran 2010 BKM Tigo Sapilin telah
melaksanakan berbagai macam ke-
giatan lingkungan, ekonomi dan sosial
dari total pagu dana Rp 150.000.000,-
(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang
merupakan BLM kantong ke-3.

Selain mempertanggungjawabkan
kepada masyarakat masalah dana itu,
BKM juga menginformasikan perkem-
bangan kegiatannya kepada Peme-
rintah Daerah dalam bentuk laporan
rutin melalui Lurah/Kades dan PJOK
Kecamatan.

BKM telah melaksanakan rembug
tahunan dalam rangka pertanggung-
jawaban kinerja dan pelaksanaan
amanah PJM Pronangkis kepada
masyarakat secara rutin. LPJ terakhir
dalam forum Rembug Warga Tingkat
Kelurahan dilaksanakan pada tanggal
23 Januari 2011. Dalam LPJ tersebut
juga dibacakan hasil audit dari auditor
independent dengan kesimpulan
penilaian WAJAR.  Audit telah dilak-
sanakan untuk tahun buku 2009 pada
tanggal 5 Oktober 2010 oleh auditor
independen akuntan publik Ngurah
Arya & Rekan dari  Semarang.

Papan Pengumuman dipasang di
berbagai titik untuk memudahkan kontrol
masyarakat, yang terletak di 5 titik
strategis, sebagaimana terlihat dalam
tabel dibawah ini. Selain papan
pengumuman BKM juga telah memfa-
silitasi proses Pengelolaan/Penanga-
nan Pengaduan Masyarakat melalui
pengadaan Kotak Saran/Pengaduan
sebanyak 1 buah dan diletakkan di
Kantor lurah

Selain melaksanakan kegiatan
pemberdayaan masyarakat juga mela-
kukan kegiatan pembangunan jaringan
melalui kegiatan kemitraan. Chanelling
yang bermaksud untuk membagi peran
(share) dalam penanggulangan ke-
miskinan telah dilakukan oleh BKM
melalui kegiatan lingkungan yang
bermitra dengan LPM Kel. KP manggis
Kegiatan ini dilaksanakan sejak Januari
2008 hingga saat ini. Dimana setiap
kegiatan BKM akan selalu disinergikan
dengan kegiatan LPM ataupun lem-
baga lain yang ada dikelurahan
Kampung Manggis melalui Musren-
bang kelurahan yang dilaksankan
setiap tahunnya.(***)
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SECATA B TNI- AD, PEMKO,
DPRD DAN BKM BERSATU

HARI Jumat (11/2) Pukul 14.00, terjadi
pemandangan yang tak biasanya di
kelurahan Ngalau Kota Padang Panjang.
Sebanyak 100 orang siswa didik Sekolah
Calon Tantama ( Secata B ) TNI AD di
tambah 10 orang Pasukan TNI Organik
terlihat berlari ditengah teriknya matahari .
Segerombolan pasukan TNI melakukan lari
dan melalui rute yang tak biasa mereka
lalukan. Sebagian besar masyarakat heran
dan bertanya–tanya  kenapa rute latihan
TNI ini beralih kearah Kelurahan Ngalau.
Dengan yel-yel patriotik mereka berlari
penuh semangat menuju lokasi. mereka
menuju lokasi kegiatan PNPM Mandiri
Perkotaan Kota Padang Panjang yang
berjarak 1,5 km dari markas mereka.
Daerah yang jadi tujuannya adalah
membantu kegiatan infrastruktur dari BKM
Ngalau Saiyo Kelurahan Ngalau, yaitu
pembangunan roil dan Plat Duicker
sepanjang 106 m dengan lebar 1,5 m yang
dilakukan oleh KSM Monas Saiyo dari
dana BLM PNPM Mandiri dengan total
anggaran Rp .57.000.000,-.

Tepat pukul 14.05 sepasukan siswa
Secata B TNI AD tersebut tiba dilokasi
kegiatan. BKM Ngalau Saiyo dan
masyarakat Ngalau telah lebih dahulu
menunggu dan terlihat sibuk dengan peran
serta tanggung jawab masing-masing. Ibu-
ibu sibuk dengan persiapan konsumsi
seperti air mineral, kue dan lain sebagainya
yang ternyata sebagian besar adalah
sumbangan dari warga sendiri. Disisi lain
kaum bapak telah siap pula dengan pakain
tempur untuk melakukan pengecoran Plat
Duicker yang selama ini memang mereka
harapkan dan tunggu selesainya. Selang
tak berapa lama setelah pasukan TNI
sampai dilokasi, ternyata komandan Secata
B, Letnan Kolonel F. Tarigan juga muncul
dilokasi bersama rombongan.

Kegiatan ini memang telah
direncanakan sebelumnya dan merupakan
sebuah kreativitas dari BKM Ngalau Saiyo
yang di koordinatori oleh Bapak Gusrial,
S.sos dan dibantu Tim Faskel 4.07 Korkot
IV Bukittinggi Sumatera Barat. Tepat jam
14.15 kegiatan pengecoran plat duicker
dimulai. TNI dan masyarakat bahu
membahu menyelesaikan pekerjaan yang
secara logikanya tak akan mungkin siap
mengingat waktu yang ada.

Selagi mereka bekerja terlihat
rombongan Wakil Walikota Padang Panjang
Bapak Edwin sampai pula dilokasi guna
memberikan dukungan kepada masyarakat
Ngalau dan BKM Ngalau Saiyo .
Rombongan yang tentunya diikuti dengan
insan pers tersebut langsung membaur
dengan masyarakat dan ketua DPRD Kota
Padang Panjang yang telah lebih dulu
sampai dilokasi .Tak ketinggalan pula turut
hadir PPK PNPM Mandiri Kota Padang
Panjang Bpk Delfianto, Camat, Lurah dan
Perwakilan dari Bappeda Kota Padang
Panjang, serta tentu saja Tim Faskelnya.
Lengkap sudah semuanya, aura
kegembiraan dan kebersamaan muncul dan

begitu kental . Tak ada lagi batasan, tak
terlihat lagi sekat yang menghalangi.
Semua jadi menyatu padu dalam satu
kerangka mulia : “ menuntaskan pekerjaan
yang didepan mata “ dalam sebuah
kerangka besar pemberdayaan dan
penanggulangan kemiskinan.

Sungguh sebuah pemandangan yang
mengharukan, sebuah kejadian yang
langka dan kiranya pantas untuk dijadikan
contoh buat kita semuanya. Ternyata apa
yang selama ini kita kira tidak mungkin bisa
menjadi mungkin. Apa yang semula kita
anggap mustahil bisa menjadi sebuah
kenyataan. Jika selama ini TNI dan
masyarakat sibuk dengan pekerjaan
masing-masing, di Kelurahan Ngalau sore
itu ternyata mereka menyatu.

“ Saya sangat
senang dan bangga,
selama 20 tahun
saya jadi TNI
baru kali ini
saya

merasakan hal ini dan itu terjadi di Padang
Panjang “ ujar Bapak Letkol F .Tarigan
Komandan Secata B . Inilah hakikinya TNI
kedepannya, TNI harus dekat dan bisa
membantu rakyat dan ini adalah bagian dari
pengabdian utama TNI. Imbuhnya.

Sambil berdiri diterik mentari siang itu
terlihat Bapak Ketua DPRD, Wakil Walikota
Padang Panjang dan Komandan Secata B
sedikit beramah tamah membicarakan
kegiatan yang sedang berlangsung. Diiringi
suara mesin molen dan teriakan siswa
secata B seakan mengalunkan musik
kebersamaan, irama persatuan dan
semangat kebangsaan. “ Bersama kita
bisa, bangkit bersama untuk mandiri “
sangat pas kiranya melihat situasi lapangan

yang terjadi Jumat siang itu.
Setelah sedikit beramah tamah Bapak

Wawako, Ketua DPRD dan Komandan
Secata B di daulat untuk ikut mengangkat
pasir dan koral. Para insan pers terlihat
sangat sibuk mendokumentasikan peristiwa
itu. Ketiga petinggi tersebut langsung
membaur diantara barisan tentara dan
rakyatnya, sambung menyambung menjadi
rangkaian panjang mendistribusikan bahan
kepada teman disebelahnya.

Ketiga pejabat tersebut mendapat jatah
berdiri dekat Mesin Molen ( Pengaduk
Semen ). Dengan penuh semangat
ketiganya mengangkat keranjang pasir dan
koral yang datang. “ Semangat Pak….!”
Teriak salah seorang masyarakat,
ketiganya terlihat tersenyum puas. Sebuah
bukti kebersamaan yang melupakan jabatan
dan pangkat demi kepentingan bersama.

Saat matahari semakin
terik, semangat gotong

royong tidak luntur
karenanya. Nilai

swadaya yang
terealisasi jauh

diatas apa yang
telah tertuang

di
proposal.
Sebuah
langkah
kemitraan

yang pantas diberikan acungan jempol.
Mendekati pukul 15.30 dan bertepatan saat
azan Ashar pekerjaan di hentikan
sementara waktu. Dan satu hal yang
pantas kita jadikan contoh adalah
keberadaan Bapak Letkol F. Tarigan yang
selalu berada di dekat parjuritnya sekaligus
menjadi komando di lokasi pengecoran .
Melihat dan memberikan aba-aba.

Jam pun terus berputar dan mentari
berangsur pula pulang ke pembaringannya.
Sore mulai menapaki senja, suasana yang
tadinya terik sedikit demi sedikit menjadi
gelap pertanda siang mulai berganti malam.
Disisi lain pekerjaan pengecoran masih
terbengkalai sepanjang 30 meteran. Seiring
dengan Magrib datang pekerjaan kembali
dihentikan. Dan direncanakan cukup sudah
goro untuk hari ini, hari sudah malam serta
akan dilanjutkan di kemudian harinya. Namun
kembali Letkol F. Tarigan memerintahkan
pasukannya untuk terus bekerja.

“ Berpantang bagi TNI katanya
menyisakan bengkalai, meskipun harus
sampai pagi hari pekerjaan tetap harus
dituntaskan” . teriak Letkol F. Tarigan

“ Siap Komandan “ jawab para prajurit.
“ Apapun resikonya, pekerjaan ini

harus kita siapkan “  teriak letkol itu lagi.
 “ Siap Komandan “ jawab para

prajurit.
Itulah TNI. Dan yang lebih

mengejutkan ketika ditawari pasukannya
untuk makan malam dulu, Sang Komandan
malah menolak  “ Terimakasih, kehadiran
kami buat membantu masyarakat bukan
memberatkan rakyat “ jawab Sang Letkol
tegas.

Akhirnya kamipun menjawab “ Siap
Komandan “, meski cuma dalam hati saja
tidak berani melontarkannya.

Lebih kurang sekitar jam 20  malam
usai sudah perjuangan lumayan berat sejak
siang tadi. Alhamdulillah semuanya sudah
selesai, apa yang selama ini dinantikan
akhirnya menjadi sebuah kenyataan.
Rumah warga yang selama ini tak ada
akses jalan sekarang sudah ada. Distribusi
hasil pertanian berupa padi dan hasil kebun
yang dulunya susah sekarang
mendapatkan kemudahan. Dan hal ini tentu
saja akan berimbas pada perekonomian
warga sekitarnya. Dengan harapan mudah-
mudahan apa yang dibangun secara
bersama ini dapat dirawat dan dijaga
dengan baik. Tidak sedikit pengorbanan
untuk mewujudkan plat duicker ini. Tidak
sedikit pula rintangan yang ada sampai plat
ini jadi. Banyak sudah energi yang
tertumpah demi kegiatan ini, banyak sudah
emosi yang tertahan demi Plat Duicker ini.
Terimakasih buat semuanya ..terutama buat
Secata B Kota Padang Panjang.
Terimakasih Bapak Letkol F.Tarigan,bapak
Wawako,Ketua DPRD dan semua pihak
yang telah mendukung kegiatan ini. Tanpa
kebersamaan mustahil rasanya Plat
Duicker ini jadi kenyataan.

 ( Yusrizal, Askot CD Mandiri Kota
Padang Panjang ).

BARALEK GADANG BKM NGALAU SAIYO KEL NGALAU, KOTA PADANG PANJANG
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BKM NGALAU SAIYO

SINERGI TNI DAN MASYARAKAT
KELURAHAN NGALAU

KELURAHAN Ngalau Kecamatan
Padang Panjang Timur Kota Padang
Panjang Propinsi Sumatera Barat
memiliki luas wilayah 145 Ha yang
terbagi 9 RT.  Disebelah Utara kelu-
rahan Ngalau berbatasan dengan
Kelurahan Ganting, Kec. Padang
Panjang Timur. Sebelah Selatan
berbatasan dengan Kelurahan Ngalau,
Kec. Padang Panjang Timur, sedang-
kan sebelah Barat dengan Kelurahan
Tanah Pak Lambik, Kec.Padang
Panjang Timur, dan sebelah Timur
dengan Kelurahan Ekor Lubuk, Kec.
Padang Panjang Timur.

Dengan perkembangan ekonomi-
nya lebih dititik beratkan  pada perta-

nian, peternakan dan home industri.
Kelurahan Ngalau memiliki penduduk
sebanyak  2581 jiwa dengan 636
jumlah KK yang ada dan tercatat
sebanyak 90 kk di kelurahan ini
tergolong sebagai penduduk miskin (
versi TS PNPM)

Pemilihan anggota BKM ini dilaku-
kan dengan melibatkan semua elemen
masyarakat baik pemerintah, masya-
rakat maupun kelompok peduli setem-
pat, Pembentukan BKM dilakukan
melalui Rembug dalam 2 (dua) tahapan
yaitu pemilihan anggota BKM tingkat
Basis dan pemilihan anggota BKM
tingkat Kelurahan yang dilaksanakan
setelah pemilihan di tingkat basis.

Juga dirumuskan  visi organisasi
untuk terciptanya organisasi masya-
rakat warga dikelurahan Ngalau  yang
dapat mengurangi persoalan kemis-
kinan dan tingkat pengangguran
sebesar 15 % di tahun 2014 secara
mandiri, efektif dan berkelanjutan. Dan
langkah untuk mencapai visi tersebut
telah dituangkan pula dalam misi
organisasi yaitu mengadakan pelat-
ihan-pelatihan (life skill) seperti pelatihan
dibidang keterampilan khususnya
dibidang pertanian, peternakan, men-
jahit, bordir dan keterampilan untuk
home industri. Mendorong terciptanya
kerjasama antara masyarakat, dunia
usaha (pihak swasta) dan pemerintah
sehingga terbukanya peluang pasar
bagi KK miskin. Meningkatkan kualitas
pertanian sehingga menghasilkan pro-
duk unggulan. Dan meningkatkan dan
mendorong tingkat pertumbuhan Indus-
tri Rumah Tangga kecil dan menengah
sehingga membuka peluang kerja untuk
pengangguran usia produktif. Serta
mengembangkan kreatifitas masyarakat
untuk menciptakan peluang usaha baru.

BKM Ngalau Saiyo dipimpin seca-
ra kolektif yang terdiri dari 9 orang, satu
diantaranya ditunjuk sebagai koor-
dinator (tabel). BKM juga membuka
Rekening Bank dengan specimen
yang ditanda tangani oleh 3 orang
anggota BKM di Bank BRI Cabang

Padang Panjang dengan No Rek :
0231-01-016739-50-3. Dalam melak-
sanakan peran dan fungsinya BKM
juga dilengkapi dengan Sekretariat, UP-
UP, dan Badan pengawas Keuangan.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh
panitia dan KSM berbasiskan PJM
Pronangkis dalam bentuk Tridaya,
yaitu Pembangunan Prasarana Ling-
kungan, Kegiatan Sosial dan Pengem-
bangan Ekonomi produktif. Setiap
penetapan kegiatan BKM Ngalau
Saiyo senantiasa berkoordinasi deng-
an pemerintah kelurahan Ngalau , LPM
dan tokoh masyarakat setempat. Tahun
anggaran 2010 BKM ini mendapat
anggaran BLM sebesar Rp 100.000.000,-
(Seratus Juta Rupiah) yang dilaksanakan
dengan 3 tahapan (tabel).

Ada juga kegiatan Sosial yang
bermitra dengan Dinas Pertanian Kota
Padang Panjang Kegiatan ini dilaksa-
nakan sejak Maret 2008 hingga saat
ini, Bantuan dari mitra berupa Tenaga
Pelatih dan Pembimbing dan membe-
rikan manfaat bagi 20 pemanfaat KK
miskin. Kegiatan Sosial yang bermitra
dengan KLK Ngalau dalam bidang
pelatihan menjahit dan perbengkelan,

kegiatan Sosial Pelatihan pembuatan
tas kulit (Maret 2010) bekerjasama
perusahaan kerajinan tas kulit Andes-
puma Padang untuk tenaga pelatih serta
dengan Departemen Perindustrian,
perdagangan dan koperasi kota Pa-
dang Panjang untuk pelatihan lanjutan
pembuatan tas kulit.

Kegiatan lingkungan, Pembuatan
plat Duicker (Februari 2011) RT. 6, 7
Ngalau. BKM beserta KSM Monas
Saiyo bekerja sama dengan  100 siswa
dan 10 organik Secata B Rindam 1
Bukit Barisan Kota Padang Panjang.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil
Walikota Padang Panjang ( Edwin, SP),
Ketua DPRD Padang Panjang (Dt. Novi
Hendri) dan Komandan Secara B
Rindam 1 Bukit Barisan (FP.Tarigan).

Dalam hal pelaporan hasil kegiatan
dan audit keuangan, selain memper-
tanggungjawabkan kepada masyara-
kat, BKM juga menginformasikan
perkembangan kegiatannya kepada
Pemerintah Daerah dalam bentuk
laporan rutin melalui Lurah/Kades dan
PJOK Kecamatan.
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Bazar sembako murah kelurahan Ngalau, Wawako Padang Panjang Pak Edwin di damping Daswarni SE (Lurah), Gusrial
S.sos (Koord BKM), Rudi Suarman AP(Camat Padang Panjang Timur), Yusrizal (Ascot PNPM)

BKM juga  telah melaksanakan
rembug tahunan dalam rangka per-
tanggungjawaban kinerja dan pe-
laksanaan amanah PJM Pronangkis
kepada masyarakat secara rutin. LPJ
terakhir dalam forum Rembug Warga
Tingkat Kelurahan dilaksanakan pada
tanggal 23 Januari 2011. Dalam LPJ
tersebut juga dibacakan hasil audit
tahun buku 2009 dari auditor indepen-
dent  Ngurah Arya & Rekan Semarang
dengan Opini penilaian  WAJAR.

Bantuan pengadaan sapi &
kerbau (KSM Mandiri)

Pelatihan Pembuatan tas kulit
(KSM Berdikari)Pembuatan Plat Duicker RT. 7 (KSM Monas Saiyo)



BKM HIDAYAH

BUKAN PASAR
SEMBARANG PASAR

KELURAHAN PASAR BARU

KELURAHAN Pasar Baru Kecamatan
Padang Panjang Barat Kota Padang Pan-
jang Propinsi Sumatera Barat memiliki luas
wilayah 23 Ha yang terbagi menjadi 6 RT.
Disebelah Utara kelurahan Pasar Baru
berbatasan dengan Kelurahan Tanah
Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat,
Sebelah Selatan dengan Kelurahan Balai-
Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat.
Sebelah Barat dengan Kelurahan Pasar
Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat
dan sebelah Timur berbatasan kelurahan
Bukit Surungan, Kecamatan Padang
Panjang Barat.

Perkembangan ekonomi di Kelurahan
ini ditopang oleh perdagangan dan home
industri. Dengan jumlah penduduk se-
banyak 1542 jiwa dan terdiri dari 386 kk
Produktivitas ekonomi tertinggi dan akses
penting didukung oleh sektor pedagangan.
Di kelurahan ini juga terdapat 50 KK miskin
yang terdata oleh tim survey PNPM (ps)

Pada 15 November 2007 terbentuklah
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
Hidayah di kelurahan ini berdasarkan akte
Notaris Suharmen, SH. Nomor 44, tertang-
gal 21 November 2007. Pemilihan anggota
BKM  dilakukan dengan melibatkan semua
elemen masyarakat baik pemerintah, ma-
syarakat maupun kelompok peduli setempat,
Pembentukan BKM dilakukan melalui Rem-
bug dalam 2 (dua) tahapan yaitu pemilihan
anggota BKM tingkat Basis dan pemilihan
anggota BKM tingkat Kelurahan yang dilak-
sanakan setelah pemilihan di tingkat basis.

Dalam rembug warga ini tercapai visi
bersama BKM Hidayah dengantarget
bahwa ditahun 2014 dapat meningkatkan
perekonomian bagi masyarakat miskin
hingga 15 %. Utuk mencapai target itu
dirumuskanlah langkah-langkah yang akan
ditempuh dengan membuka  lapangan usa-
ha bersama untuk mengurangi angka pe-
ngangguran dan kemiskinan, meningkatkan
kualitas pendidikan untuk masyarakat miskin
dan meningkatkan pendapatan masyarakat
miskin , serta mendorong terciptanya ke-
rjasama antara masyarakat, dunia usaha (pi-
hak swasta) dan pemerintah untuk pening-
katan modal usaha. Dalam Rembug/Mus-
yawarah Pembentukan BKM visi dan misi ini
dituangkan dalam Anggaran Dasar BKM.

Dalam pelaksanaan kegiatan penang-
gulangan kemiskinan, BKM Hidayah
senantiasa bekerja sama dan berkoordinasi
dengan pihak pemerintah kelurahan Pasar
Baru, LPM, Karang taruna. Berkat duku-
ngan dan kerjasama inilah maka tidak
mengherankan jika setiap pelaksanaan
kegiatan BLM berjala lancar dan sesuai
dengan PJM Pronangkis.

BKM juga membuka Rekening Bank
dengan specimen yang ditanda tangani
oleh 3 orang anggota BKM di Bank BRI
Cabang Padang Panjang dengan No Rek
: 0231-01-016710-50-9.

BKM Hidayah telah memanfaatkan tiga
kali kantong BLM. Untuk Tahun 2010 ini

BKM Hidayah memperoleh dana BLM
sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta Ru-
piah). Kegiatan yang dilaksanakan oleh
panitia dan KSM berbasiskan PJM Pro-
nangkis dalam bentuk Tridaya, yaitu
Pembangunan Prasa-
rana Lingkungan, Kegia-
tan Sosial berkelanjutan
dan Pengembangan
Ekonomi produktif.

Sebagai konse-
kuensi dari Organisasi
Masyarakat Warga (Civil
Society), BKM selain
melaksanakan kegiatan
pemberdayaan masya-
rakat juga melakukan
kegiatan pembangunan
jaringan melalui kegiatan
kemitraan. Chanelling
yang bermaksud untuk
membagi peran (share)
dalam penanggulangan
kemiskinan telah dilaku-
kan oleh BKM.Seperti
kegiatan Lingkungan
Bermitra dengan Dinas
Pasar Kegiatan ini dilak-
sanakan sejak awal Ja-
nuari 2008 hingga saat
ini. Bantuan dari mitra
berupa Rencana pe-
lakasanaan Kegiatan
dan memberikan manfa-
at bagi 80 pemanfaat KK miskin.

Selain itu ada juga kegiatan Sosial
berkelanjutan pengadaan perlengkapan
tenda pesta dan perlengkapan catering
KSM Berkah & BKM Hidayah bekerja sama
pengusaha jasa pelaminan, orgen. n
Kegiatan ini dilaksanakan sejak tahun 2009
sampai sekarang, Hasil kegiatan sosial ini
telah memberikan santunan sembako
kepada 10 KK miskin di kelurahan Pasar
Baru dan kegiatan ini akan terus kontinue
dilaksanakan.

Kegiatan lingkungan dari BLM 2010,
pembuatan plat lantai beton bertulang atas
tali bandar di RT. 2 merupakan usulan
mendesak dari sebagian besar masyarakat
Pasar Baru. Sebelumnya lokasi ini adalah

bandar besar yang merupakan aliran
limbah dan sampah pasar yang kotor dan
berbau ditengah pemukiman penduduk.
Swadaya dan dukungan yang optimal
sangat dirasakan oleh BKM Hidayah dan

masyarakat setempat. Ini
dibuktikan dengan du-
kungan penuh dari peme-
rintah kelurahan Pasar
Baru, LPM, karang taruna
GMPB (Generasi Muda
Pasar Baru) secara ber-
gotong royong mewujud-
kan kegiatan tersebut.

Selain mempertang-
gungjawabkan kepada
masyarakat, BKM juga
menginformasikan per-
kembangan kegiatannya
kepada Pemerintah Dae-
rah dalam bentuk lapo-
ran rutin melalui Lurah/
Kades dan PJOK Keca-
matan. Selain itu juga
dibuat papan Pengumu-
man yang dipasang di
berbagai titik untuk memu-
dahkan kontrol dari ma-
syarakat, yang terletak di
5 titik strategis. Selain
papan pengumuman
BKM juga telah memfasil-
itasi proses Pengelolaan/
Penanganan Pengaduan

Masyarakat melalui pengadaan Kotak Sa-
ran/Pengaduan sebanyak 1 buah dan
diletakkan di Kantor lurah .

LPJ terakhir dalam forum Rembug War-
ga Tingkat Kelurahan dilaksanakan pada
22 Des 2010. Dalam LPJ tersebut juga di-
bacakan hasil audit d dengan Opini ”Wajar”.

Atas kerjasama BKM Hidayah, Peme-
rintah kelurahan Pasar Baru, LPM dan
Generasi Muda Pasar Baru, Pemerintah
Kota Padang Panjang melalui Dinas
kesehatan lingkungan hidup memberikan
piagam penghargaan terhadap upaya
masyarakat Pasar Baru untuk pemulihan
lingkungan hidup. Piagam penghargaan ini
diberikan pada peringatan hari lingkungan
hidup se dunia tahun 2010.(***)

Pembuatan plat lantai beton atas tali bandar
(RT. 2), sebelumnya warga selalu direpotkan
dengan polusi bau yang berasal dari selokan
dan limbah pembuangan dari pasar. dengan
inisiatif dan keswadayaan masyarakat maka

dibersihkanlah saluran limbah ini dan dengan
bantuan dana PNPM dapat di perbaiki dan

ditutupi sehingga warga RT 2 jadi nyaman dan
anak-anak aman bermain.
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Penyerahan Bantuan Sembako dari KSM
Berkah (pengadaan perlengkapan tenda

pesta).



BKM PAUS

BANGUN SARANA KESEHATAN

KELURAHAN PASAR USANG

PETA KELURAHAN PASAR USANG

KELURAHAN Pasar Usang berada
disalah satu Kecamatan Padang Panjang Barat
dengan luas wilayah 1,33 Km2 persentase dari
luas kecamatan 10,4 % dengan jarak dari
kecamatan 1,5 Km dan jarak kewilayah Kota
Padang Panjang 3,6 Km. Kondisi wilayah
kelurahan Pasar Usang berada diantara
perbukitan dengan kondisi jalan turun naik
dengan penggunaan lahan lebih banyak

Pembangunan
Posyandu
oleh KSM

Posyandu RT
15 BKM Paus

kelurahan
Pasar Usang.

Pembuatan tangan tangan jalan oleh KSM Piskam BKM Paus Kelurahan Pasar Usang

dibidang pertanian sawah dan ladang.
Kelurahan Pasar Usang dilalui oleh sungai
dengan aliran menuju ke danau Singkarak
Letak dan Batas Kelurahan Pasar Usang .
Sebelah Timur  Kelurahan Pasar Usang
berbatasan dengan  Kabupaten Tanah Datar,
sebelah Barat dengan Kelurahan Tanah Hitam,
sebelah Selatan dengan Kel. Tanah Pak
Lambik dan sebelah Utara dengan Kabupaten

Tanah Datar.
Penduduk Kelurahan Pasar Usang

mayoritas berprofesi sebagai pedagang dan
petani atau buruh tani, sedangkan sebagian
lainnya adalah PNS dan karyawan swasta,
dihuni oleh 3776 jiwa dan di tempati oleh 842
KK yang terdiri dari 15 RT

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
“PAUS”  berkedudukan di Kelurahan Pasar
Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota
Padang Panjang dididirikan sesuai dengan
rembug warga pada tanggal 26 September
2006 dan telah didaftarkan dan mendapat
pengesahan di hadapan Notaris SUHARMEN,
SH, di Kota Padang Panjang pada tanggal 12
Oktober 2006 dengan nomor : 03 BKM “PAUS”
berkedudukan di Kelurahan Pasar Usang
Kecamatan Padang Panjang Barat Kota
Padang Panjang merupakan perpanjangan
tangan pemerintah dalam mensukseskan
Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan
(P2KP) dalam hal penyaluran dan pengelolaan
dana BLM P2KP.

Sejak awal berdiri BKM Paus telah
memantap diri sebagai organisasi ke-
masyarakatan yang dapat membangun
kehiduapan masyarakat yang sejahtera dan
mandiri dalam mengatasi kemiskinannya di
lingkungan Kelurahan Pasar Usang, menum-
buh-kembangkan ikatan dan solidaritas sosial
ekonomi serta mengorganisasikan warga
secara partisipatif untuk merumuskan partisipasi
sesama warga dan m enjadi forum
musyawarah dan pengambilan keputusan
tertinggi warga masyarakat di lingkungan
perhimpunan BKM untuk upaya-upaya
pembangunan masyarakat.

Keanggotaan BKM “PAUS” sebanyak 13
(tiga belas) orang yang ditunjuk sebagai
koordinator dan berfungsi masing-masing
sebagai pimpinan kolektif dalam kegiatan/

operasional sehari-harinya mereka dibantu
oleh Unit-unit pengelola.

Dana BLM PNPM MP yang diterima BKM
“PAUS” sampai tahun 2011 ini mencapai
Rp.115.000.000,00 dan penggunaan dana ini
telah dirasakan langsung oleh masyarakat
melalui berbagai kegiatan pemberdayaan dan
penanggulangan kemiskinan  di Kelurahan
Pasar Usang.(***)
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BKM MATA  AIR

EKONOMI BERGULIR BANTU WARGA

KELURAHAN SIGANDO

Pembuatan Riol RT. 8 (KSM
Berkah)

Pembuatan jembatan beton (
KSM Bendungan 2)

KELURAHAN Sigando dengan
jumlah penduduk sebanyak 1668 jiwa
dan dihuni 414 KK terletak di Keca-
matan Padang Panjang Timur Kota
Padang Panjang Propinsi Sumatera
Barat memiliki luas wilayah 350 Ha
yang terbagi menjadi 10 RT.  Walaupun
terdapat 74 KK berstatus penduduk
miskin berdasarkan data PS PNPM,
perkembangan ekonomi di Kelurahan
ini cukup baik dengan ditopang oleh
pertanian, peternakan, perdagangan
dan home industri. Produktivitas
tertinggi kegiatan ekonomi dan akses
penting didukung oleh home industri
yang  bergerak di bidang home industri
keripik Tempe, Talas, kerajinan kulit.

Pada 19 november 2007 Masya-
rakat di kelurahan Sigando mem-
pelopori terbentuknya Badan Keswa-

dayaan Masyarakat (BKM)  Mata Air
dan tertuang dalam akte notaris Suher-
man SH, Nomor  45, tanggal  21 No-
vember 2007. Pemilihan anggota BKM
dilakukan dengan melibatkan semua
elemen masyarakat baik pemerintah,
masyarakat maupun kelompok peduli
setempat, Pembentukan BKM dilaku-
kan melalui Rembug dalam 2 (dua)
tahapan yaitu pemilihan anggota BKM
tingkat Basis dan pemilihan anggota
BKM tingkat Kelurahan yang dilaksa-
nakan setelah pemilihan di tingkat ba-
sis. Dari hasil rembug tersebut ditun-
juklah  Gusril sebagai Koordinator.
Dalam rembug itu juga disepakati Visi
dan Misi  dibentuknya BKM dan
dituangkan dalam Anggaran Dasar.
BKM membuka Rekening Bank deng-
an specimen yang ditanda tangani oleh

3 orang anggota BKM di Bank BRI
Cabang Padang Panjang dengan No
Rek :0231-01-016708-50-2.

Visi BKM Mata Air kedepan berha-
rap masyarakat Kelurahan Sigando
tahun 2015 dapat meningkatkan
produksi pertanian dan peternakan
hingga 25 %, langkah-langkah untuk
mewujudkan tujuan tersebut adalah
dengan mengadakan pelatihan-pelati-
han khususnya dibidang pertanian dan
peternakan, meningkatkan pelayanan
bidang kesehatan untuk masyarakat
miskin. mendorong terciptanya kerja-
sama antara masyarakat, dunia usaha
(pihak swasta) dan pemerintah untuk
peningkatan modal usaha di bidang
pertanian dan peternakan serta me-
ningkatkan kualitas lingkungan di areal
produksi pertanian dan peterna-

kan.Dalam melaksanakan peran dan
fungsinya in BKM dilengkapi dengan
Sekretariat, UP-UP, dan Badan penga-
was Keuangan.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh
panitia dan KSM berbasiskan PJM
Pronangkis dalam bentuk Tridaya,
yaitu Pembangunan Prasarana Ling-
kungan, Kegiatan Sosial dan Pengem-
bangan Ekonomi produktif.

Selain mempertanggungjawabkan
kepada masyarakat, BKM juga meng-
informasikan perkembangan kegiatan-
nya kepada Pemerintah Daerah dalam
bentuk laporan rutin melalui Lurah/
Kades dan PJOK Kecamatan. Juga
terdapat papan Pengumuman yang
dipasang diberbagai titik untuk memu-
dahkan kontrol masyarakat, yang
terletak di 5 titik strategis
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Jembatan beton ( KSM
Bendungan 3)

Pembuatan WC KSM
Semangat Baru



BKM MAJU BERSAMA

DISTRIBUSI HASIL TANI LANCAR

KELURAHAN SILAING ATAS

Pembangunan jalan tani oleh KSM Pusila 4 BKM Maju Bersama Kelurahan Silaing Atas.

KELURAHAN SILAING ATAS
terletak di Kecamatan Padang
Panjang Barat  Kota Padang Panjang
dengan luas wilayah 172.7950 Ha.
Sebelah Timur  kelurahan Silaing
Atas berbatasan dengan Kelurahan
Kampung Manggis, sebelah Barat
dengan Kelurahan Silaing Bawah,
sebelah Selatan  dengan Kelurahan
Kampung Manggis dan Sebelah
Utara dengan  Kelurahan Pasar
Usang. Kelurahan SILAING ATAS
dihuni oleh 1799 jiwa yang terbagi
dalam   10 RT dengan jumlah KK
masing-masing RT rata-rata 55 KK
mayoritas penduduknya berprofesi
sebagai Buruh, pedagang PNS atau
TNI/ABRI.

Badan Keswadayaan
Masyarakat (BKM) “MAJU
BERSAMA”  berkedudukan di
Kelurahan Silaing Atas Kecamatan

Padang Panjang Barat Kota Padang
Panjang dididirikan sesuai dengan
rembug warga pada tanggal 22
September 2006 dan telah
didaftarkan dan mendapat
pengesahan di hadapan Notaris
SUHARMEN, SH, di Kota Padang
Panjang pada tanggal 02 Oktober
2006 dengan nomor : 04 BKM
“MAJU BERSAMA” berkedudukan di
Kelurahan Silaing Atas Kecamatan
Padang Panjang Barat Kota Padang
Panjang merupakan perpanjangan
tangan pemerintah dalam
mensukseskan Program
Pengentasan Kemiskinan di
Perkotaan (P2KP) dalam hal
penyaluran dan pengelolaan dana
BLM P2KP.

Sejak awal pendirian BKM maju
bersama ini bertujuan untuk
membangun kehidupan masyarakat

yang sejahtera dan mandiri dalam
mengatasi kemiskinannya di
lingkungan Kelurahan Silaing Atas
dan menumbuh-kembangkan ikatan
dan solidaritas sosial ekonomi serta
mengorganisasikan warga secara
partisipatif untuk merumuskan

partisipasi sesama warga di
lingkungan Kelurahan serta menjadi
forum musyawarah dan pengambilan
keputusan tertinggi warga
masyarakat di lingkungan
perhimpunan BKM untuk upaya-
upaya pembangunan masyarakat.
Selain BKM Maju Bersama,
sebelumnya telah ada lembaga
sejenis yang terbentuk di kelurahan
ini seperti Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) dan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga seiring waktu lembaga-
lembaga ini terus bersinergi dan
bahu membahu dalam berkegiatan di
masyarakat.

Keanggotaan BKM “MAJU
BERSAMA” terdiri dari 9 (sembilan)
pimpinan yang bersifat kolektif  dan
dalam operasional sehari-hari
mereka dibantu oleh unit-unit
pengelola (UPK) lihat Tabel

 Sampai tahun 2011 ini Dana
BLM PNPM MP yang diterima BKM
“MAJU BERSAMA” sebesar
Rp.105.000.000,00 dan telah

disalurkan dan digunakan utuk
kegiatan Pemberdayaan dan
penanggulangan kemiskinan
masyarakat Kelurahan Silaing Atas.
(lihat Tabel).(***)

Pembuatan
Tutup riol oleh

KSM Peri
Banja 1 BKM

Maju Bersama
Kelurahan

Silaing Atas.
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BKM SEPAKAT

PERHATIAN
PEMERINTAH
BEGITU BESAR

KELURAHAN SILAING BAWAH

KELURAHAN Silaing Bawah
berada disalah satu Kecamatan
Padang Panjang Barat dengan luas
wilayah 261 Ha persentase dari luas
kecamatan 10,4 % dengan jarak dari
kecamatan 3,5 Km dan jarak
kewilayah Kota Padang Panjang 2
Km, serta jarak ke provinsi 70 Km.
Kondisi wilayah kelurahan Silaing
Bawah berada diantara perbukitan
dengan kondisi jalan turun naik
dengan penggunaan lahan lebih
banyak dibidang pertanian sawah
dan ladang.

Kelurahan Silaing Bawah terletak
di Kecamatan Padang Panjang Barat

ini   memiliki luas wilayah 268 Ha.
Sebelah Timur berbatasan dengan
Kelurahan Silaing Atas, sebelah Barat
denga Kecamatan X Koto Kabupaten
Tanah   Datar, di sebelah Selatan
dengan Kelurahan Kampung
Manggis dan sebelah Utaranya
dengan Kecamatan X Koto
Kabupaten Tanah Datar

Mayoritas penduduk Kelurahan
Silaing Bawah memiliki mata
pencaharian sebagai pedagang dan
petani atau buruh tani, sedangkan
sebagian lainnya adalah PNS dan
karyawan swasta.  Dengan total
jumlah penduduknya sebanyak 4391
jiwa dan dihuni oleh 1001 KK dan

tersebar di 20  RT yang ada di
kelurahan ini.

Badan Keswadayaan
Masyarakat (BKM) “SEPAKAT”
berkedudukan di Kelurahan Silaing
Bawah Kecamatan Padang Panjang
Barat Kota Padang Panjang
dididirikan sesuai dengan rembug
warga pada tanggal 21 September
2006 dan telah didaftarkan dan
mendapat pengesahan di hadapan
Notaris SUHARMEN, SH, di Kota
Padang Panjang pada tanggal 02
Oktober 2006 dengan nomor : 01
BKM “SEPAKAT” berkedudukan di
Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan
Padang Panjang Barat Kota Padang
Panjangmerupakan perpanjangan

tangan pemerintah dalam
mensukseskan Program
Pengentasan Kemiskinan di
Perkotaan (P2KP) dalam hal
penyaluran dan pengelolaan dana
BLM P2KP.

Sejak pertama kali didirikan BKM
Sepakat bertujuan untuk membangun
kehiduapan masyarakat yang
sejahtera dan mandiri dalam
mengatasi kemiskinannya di
lingkungan Kelurahan Silaing Bawah
dan  menumbuh-kembangkan ikatan
dan solidaritas sosial ekonomi serta
mengorganisasikan warga secara
partisipatif untuk merumuskan
partisipasi sesama warga di
lingkungan Kelurahan serta menjadi
forum musyawarah dan pengambilan
keputusan tertinggi warga
masyarakat di lingkungan
perhimpunan BKM untuk upaya-
upaya pembangunan masyarakat.

Keanggotaan BKM “SEPAKAT”
berkedudukan di Kelurahan Silaing
Bawah terdiri k 9 (sembilan) orang
koordinator yang berfungsi sebagai
pimpinan kolektif, dan dalam
operasional sehari-hari mereka
dibantu oleh  unit-unit pelaksana
(tabel)

Dana BLM PNPM MP yang
diterima BKM “SEPAKAT”  di
Kelurahan Silaing Bawah  sampai
tahun 2010 sebesar
Rp.145.000.000,00 dan telah
disalurkan kepada masyarakat
Kelurahan Silaing Bawah untuk
kegiatan pemberdayaan dan
penanggulangan kemiskinan
masyarakat (tabel)

Kelurahan Silaing Bawah telah
memiliki mempunyai 2 lembaga formal
(Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) dan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga) yang berfungsi sebagai
mitra dengan kepala Kelurahan dan
pengayom serta penggerak
masyarakat di segala bidang
terutama dibidang pembangunan fisik,
ekonomi, dan sosial. Dan BKM
sejahtera telah bermitra dan
bersinergi bersama dlam berbagai
kegiatan di masyarakat dengan
lembaga- lembaga sejenis tersebut.
(***)

Penyerahan kegiatan
sosial peternakan
sapi simental oleh
KSM sepakat jaya

oleh wakil walikota
padang panjanh H.

Edwin. SP BKM
Sepakat Kel Silaing

Bawah.

Penyerahan kegiatan sosial peternakan sapi simental oleh KSM sepakat jaya oleh wakil walikota
padang panjanh H.Edwin.SP BKM Sepakat Kel Silaing Bawah

Rehab rumah tak layak huni oleh KSM Rumah indah RT 14 BKM
Sepakat Kel. Silaing Bawah.
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BKM LEMBUTI

PEMERATAAN EKONOMI WARGA

KELURAHAN TANAH HITAM

Pengecoran jalan setapak KSM betonisasi RT 11 BKM Lembuti Kel Tanah Hitam.

Peternakan
kambing
kegiatan

sosial
berkelanjutan
BKM Lembuti

kelurahan
tanah Hitam

KELURAHAN Tanah Hitam bera-
da disalah satu Kecamatan Padang
Panjang Timur dengan luas wilayah
1,33 Km2 persentase dari luas keca-
matan 10,4 % dengan jarak dari
kecamatan 1,5 Km dan jarak kewilayah
Kota Padang Panjang 3,6 Km. Kondisi
wilayah kelurahan Tanah Hitam bera-
da diantara perbukitan dengan kondisi
jalan turun naik dengan penggunaan
lahan lebih banyak dibidang pertanian
sawah dan ladang. Kelurahan Tanah
Hitam dilalui oleh sungai dengan aliran
menuju ke danau Singkarak. Sebelah
Barat Kelurahan Tanah Hitam be-
rbatasan dengan Kelurahan Kampung
Manggis, sebelah  Selatan dengan
kabupaten Tanah Datar dan sebelah
Utara dengan kelurahan Balai-Balai
dan Kelurahan Pasar Baru.

Penduduk Kelurahan Tanah Hitam
yang sebanyak 3308 jiwa dan dihuni
oleh 618 KK ini memiliki mayoritas mata
pencaharian sebagai pedagang dan

petani atau buruh tani, sedangkan
sebagian lainnya adalah PNS dan
karyawan swasta.

Badan Keswadayaan Masyarakat
(BKM) “LEMBUTI”  berkedudukan di
Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan
Padang Panjang Barat Kota Padang
Panjang dididirikan sesuai dengan
rembug warga pada tanggal 22
September 2006 dan telah didaftarkan
dan mendapat pengesahan di hada-
pan Notaris SUHARMEN, SH, di Kota
Padang Panjang pada tanggal 02 Okto-
ber 2006 dengan nomor : 05 BKM
“LEMBUTI” berkedudukan di Kelura-
han Tanah Hitam Kecamatan Padang
Panjang Barat Kota Padang Panjang
merupakan perpanjangan tangan pe-
merintah dalam mensukseskan Pro-
gram Pengentasan Kemiskinan di Per-
kotaan (P2KP) dalam hal penyaluran
dan pengelolaan dana BLM P2KP.

Atas dasar Membangun kehidua-
pan masyarakat yang sejahtera dan

mandiri dalam mengatasi kemiskinan-
nya di lingkungan Kelurahan Tanah
Hitam dan  menumbuh-kembangkan
ikatan dan solidaritas sosial ekonomi
serta mengorganisasikan warga seca-
ra partisipatif untuk merumuskan
partisipasi sesama warga di lingkungan
Kelurahan ini dan menjadi forum
musyawarah dan pengambilan kepu-
tusan tertinggi warga masyarakat di
lingkungan perhimpunan BKM untuk
upaya-upaya pembangunan masya-
rakat inilah BKM Lembuti di bentuk oleh
warga kelurahan Tanah Hitam

Keanggotaan BKM “LEMBUTI”
berkedudukan di Kelurahan Tanah
Hitam Kecamatan Padang Panjang
Barat Kota Padang Panjang sampai
dengan tahun 2007 dipegang 13 (tiga
belas) orang sebagai pimpinan kolektif
dan dalam melaksanakan kegiatan
sehari-hari dibantu oleh unit-unit
pengelola. (tabel)

Selain BKM lembuti sebelumnya

telah ada beberapa lembaga masya-
rakat yang terbentuk di kelurahan
Tanah Hitam ini dan tentu saja orga-
nisasi masyarakat ini saling menyokong
dan bersenergi dalam seperti Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM),
Pemberdayaan dan KeLembutian
Keluarga, BKMN (Badan Kredit Mikro
Nagari) dan  LKM (Lembaga Ke-

uangan Mikro)
Sejak 2011 Dana BLM PNPM MP

yang diterima BKM  LEMBUTI sebesar
Rp.150.000.000,00 dan telah disa-
lurkan kepada masyarakat Tanah Hitam
untuk berbagai kegiatan pember-
dayaan dan penanggulangan kemis-
kinan masyarakat di kelurahan ini
(tabel).(***)
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BKM MANDIRI

SOLIDARITAS SOSIAL TINGGI

PETA KELURAHAN TANAH PAK LAMBIK

KELURAHAN TANAH PAK LAMBIK

Pembangunan Poskedu Oleh KSM Poskedu RT 1 BKM mandiri Kel tanah Pak lambik.

Rehab Pincuran Kamudu Oleh KSM Kamadu RT 1 BKM Mandiri Kel tanah Pak lambik.

BERDASARKAN letak geografis-
nya Kelurahan Tanah Pak Lambik
berada di wilayah Kecamatan Padang
Panjang Timur Kota Padang Panjang
Propinsi Sumatera Barat,  dengan luas
wilayah 26 ha,  dengan kondisi wilayah
kelurahan Tanah Pak Lambik di antara
perbukitan sehingga kondisi jalannya
yang turun naik diatas ketinggian dari
permukaan laut sekitar  700 m dengan

suhu udara  berkisar antara 18 – 25
®C. Penggunaan lahan lebih banyak
untuk permukimsan dan sebagian lahan
untuk bidang pertanian sawah, kolam
ikan dan ladang.  Keadaan umum
wilayah  Kelurahan Tanah Pak Lambik
berbatasan langsung dengan bebera-
pa Kelurahan lainnya baik  dalam ling-
kup Kecamatan Padang Panjang Timur
maupun Kecamatan lainnya, dengan

batas sebelah Utara berbatasan
dengan Kelurahan Guguk Malintang,
Sebelah Selatan  dan Timur berbata-
san langsung dengan Kelurahan Koto
Panjang dan sebelah Barat berbatasan
dengan Kelurahan Balai - Balai

Jumlah penduduk Kelurahan
Tanah Pak Lambik sebanyak 5236 jiwa
yang tersebar di 8 RT yang ada,
dengan mayoritas penduduk memiliki

mata pencaharian sebagai pedagang
dan petani atau buruh tani, sedangkan
sebagian lainnya adalah PNS dan
karyawan swasta.

Badan Keswadayaan Masyarakat
(BKM) “MANDIRI”  berkedudukan di
Kelurahan Tanah Pak Lambik Keca-
matan Padang Panjang Timur Kota
Padang Panjang dididirikan sesuai
dengan rembug warga pada tanggal
21 September 2006 dan telah didaftar-
kan dan mendapat pengesahan di
hadapan Notaris SUHARMEN SH, di
Kota Padang Panjang pada tanggal 02
Oktober 2006 dengan nomor : 02 BKM
“MANDIRI” berkedudukan di Kelura-
han Tanah Pak Lambik Kecamatan
Padang Panjang Timur Kota Padang
Panjang merupakan perpanjangan
tangan pemerintah dalam mensukses-
kan Program Pengentasan Kemiskinan
di Perkotaan (P2KP) dalam hal pe-
nyaluran dan pengelolaan dana BLM
P2KP.

Membangun kehidupan masya-
rakat yang sejahtera dan mandiri dalam
mengatasi kemiskinannya di ling-
kungan Kelurahan Tanah Pak Lambik.
Dan menumbuh-kembangkan ikatan

dan solidaritas sosial ekonomi serta
mengorganisasikan warga secara
partisipatif untuk merumuskan partisipasi
sesama warga di lingkungan Kelu-
rahan serta menjadi forum musyawarah
dan pengambilan keputusan tertinggi
warga masyarakat di lingkungan
perhimpunan BKM untuk upaya-upaya
pembangunan masyarakat. Meru-
pakan tujuan dibentuknya BKM Mandiri
oleh masyarakat kelurahan Tanah Pak
Lambik

Keanggotaan BKM  MANDIRI
berkedudukan di Kelurahan Tanah Pak
Lambik sebanyak 9 (sembilan) orang
koordinator yang ditunjuk langsung
oleh masyarakat melalui musyawarah
dan berfungsi sebagai pimpinan kolektif
dan dalam melaksanakan kegiatan
sehari-hari dibantu oleh unit-unit
pengelola (tabel).

Dana BLM P2KP yang diterima
BKM MANDIRI sebesar Rp.
80.000.000,00 dan telah disalurkan
kepada masyarakat Tanah Pak Lambik
dalam berbagai kegiatan pemberda-
yaan dan penanggulangan kemiskinan
masyarakat di kelurahan tersebut
(tabel) (***)
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Dana Bergulir Kita Dan Tantangan Ke Depannya

Oleh :
RIZALLAYO

DT BANDARO KAYO

BUKANLAH hal yang aneh lagi kiranya ketika
kita mendengar dan bahkan melihat langsung
adanya praktek kredit / pinjaman bagi warga
disekeliling kita yang pada hakikatnya dapat disebut
dengan rentenir. Disadari atau tidak hal yang
dulunya dianggap sesuatu yang tabu ,namun saat
ini sudah menjadi wajar karena sudah terbiasa.
Kegiatan ini telah berlangsung cukup lama dan
begitu mem-booming semenjak tahun 2000-an.
Hampir di tiap kota maupun kabupaten praktek ini
dapat berjalan dengan mulusnya dan sepertinya
mendapatkan tempat dihati peminjamnya karena
memang dibutuhkan. Mulai dari kegiatan yang
dilakukan oleh sebuah yayasan sosial , koperasi
simpan pinjam / unit simpan pinjam sampai dengan
praktek pribadi dengan modal pribadi.

Sebuah praktek semi lembaga keuangan yang
diakui atau tidak ikut memberikan sumbangsih pada
perekonomian warga kita .Dan yang menyebabkan
kegiatan ini semakin membumi karena si Peminjam
selama ini tidak memiliki akses ke dunia Perbankan.
Begitu banyak syarat yang harus dipenuhi ketika
masyarakat harus meminjam ke Bank, seolah-olah
keberpihakan dunia Perbankan kita pada KK
kurang mampu sangat kurang. Komitmen untuk
membantu perekonomian melalui pencairan kredit
buat masyarakat terutama masyarakat kelas
ekonomi rendah hampir hanya teori belaka. Inilah
kiranya yang membuat masyarakat tidak bisa
memilih karena memang tidak ada pilihan.

Untuk lebih jelasnya kami paparkan sebuah
contoh nyata dari sebuah lembaga yang diberikan
nama Unit Simpan Pinjam ‘ mawar ‘ yang ada di
salah satu kota Antah Berantah. Dengan berkedok
koperasi yang notabenenya sudah pasti punya
legalitas hukum, beberapa orang meraup ke-
untungan yang tidak sedikit. Karena ternyata semua
modal yang dipinjamkan adalah kumpulan modal
dari beberapa orang saja bahkan kami sendiri
pernah ditawari ikut menanamkan modal dengan
bagi hasil yang menggiurkan. Unit Simpan Pinjam /
USP ini menjalankan praktek semi perbankan
dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat
yang membutuhkannya . Sistim yang mereka
terapkan adalah dengan “Angsuran per hari/tiap
hari “.Dari hasil wawancara kami dengan salah
seorang pelaku sekaligus pemilik modal di kantor
yang dipimpinnya, sangatlah mengejutkan dan
mencengangkan kita semua.

Ternyata usaha yang telah di jalani ini sebut
saja Bapak A yang punya usaha di Kota B sudah
memiliki total asset senilai hampir Rp 500 juta dalam
bentuk pinjaman ditambah dengan asset kendaraan
roda 2 sebanyak 10 unit disamping asset lainnya.
Ketika ditanya modal dari mana Pak A?, jawabnya
adalah modal sendiri pada awalnya dan dalam
perjalanan ada beberapa teman yang ikut
menanamkan modalnya.

Dengan melihat kesibukan karyawannya di
kantor tersebut terkesan karyawan bapak A adalah
seorang professional di bidangnya. Setiap karya-
wan akan diberikan wilayah garapan masing-ma-
sing diiringi dengan target pencairan kredit minimal
Rp. 50 juta ( bagi karyawan baru ) dan sampai
dengan Rp 150 juta bagi yang lama. Lebih jauh
bapak A menceritakan kepada kami bagaimana
teknis pencairan pinjaman / kredit yang telah dija-
lankannya selama lebih kurang 10 tahun itu. Ada
kekhasan dari sistem yang diterapkannya seperti
Kredit bersifat harian / angsuran harian dan per-
syaratan sangat mudah hanya foto copy KTP.

Pedagang Kecil yang punya putaran uang
harian adalah target market bagi Bapak A dan lebih
jauh Bapak A menerangkan bahwa dalam
menjalankan tugasnya seorang karyawan pada
USP yang dipimpinnya akan mengemban beban
tugas sebagai tenaga pemasaran sekaligus AO
sekaligus penagih di wilayah masing-masing yang
telah ditetapkan oleh pimpinan. Dalam menjalankan
tugasnya setiap karyawan didukung dengan
kendaraan roda 2 dan dengan bentangan wilayah
yang cukup luas. Mereka bertanggung jawab

penuh dalam hal pemasaran sekali-
gus penagihan pinjaman yang telah
mereka kucurkan. Tugas lain yang
harus diemban adalah dalam hal
penilaian layak atau tidaknya sese-
orang mendapatkan pinjaman.

Jadi survey pertama ada pada
pundak mereka sebagai petugas
lapangan. Ketika semua persyaratan
administrasi terpenuhi oleh calon
peminjam yang diusulkan dan telah
di survey oleh tenaga lapangan maka
pada hari berikutnya akan turun
Supervisornya untuk menilai kelaya-
kan usulan dari tenaga lapangan.
Dan ketika menurut Supervisornya
layak untuk dicairkan maka pada hari
itu juga calon peminjam sudah
mendapatkan uang yang mereka butuhkan. Hanya
dalam selang waktu maksimal 3 hari pinjaman
sudah cair tapi hanya rata-rata 2 hari saja bagi
peminjam baru untuk mendapatkan kredit.

Untuk tiap peminjam selain kelengkapan
administrasi yang sangat sedikit akan dibebankan
biaya 5% sebagai biaya administrasi dan 5 %
sebagai tabungan wajib yang nantinya diserahkan
ketika pelunasan pinjaman.Besar pinjaman yang
diberikan untuk tiap pemula sebesar Rp.100.000,-
sampai dengan Rp. 200.000 tergantung jenis usa-
hanya dan keyakinan dari karyawan USP dengan
jangka waktu 30 hari . Lebih jelasnya untuk satu
orang peminjam dengan nilai kredit Rp.100.000,-
hanya akan menerima pinjaman sebesar
Rp.90.000,- ( potong adm 5% + tabungan % % ).

Angsuran pertama akan langsung muncul pada
esok harinya sebanyak Rp.4.000,- selama 30 hari
berikutnya. Tiap hari sang karyawan akan
menjemput angsuran dari peminjam tersebut di
lokasi usahanya maupun dirumahnya sesuai
perjanjian awal . Jadi dari modal satu juta, seorang
karyawan Pak A akan memberikan kredit kepada
11 orang nasabah. Ketika ditanya persoalan
tunggakan Bapak A menjelaskan sudah pasti ada.
Dari target pelunasan 30 hari yang telah disepakati
maksimal dalam jangka waktu 40 – 60 hari sudah
lunas dan sangat sedikit sekali yang macet total.

Demikianlah ilustrasi singkat realitas lapangan
yang telah menjamur untuk saat ini dan bahkan
dianggap oleh sebagian besar sebagai sebuah
usaha yang menggiurkan. Dan untuk saat ini sudah
banyak kegiatan ini yang dijalankan oleh orang
pribadi bukan lagi dengan menggunakan kedok
lembaga maupun yayasan. Namun hal ini ternyata
masih mendapatkan tempat masyarakat dan
Kehadirannya sangat dibutuhkan dan selalu
dinantikan. Ketika kita mencoba menghitung tingkat
perputaran uang dari kegiatan ini dan keuntungan
yang bisa diraihnya akan sangat wajar kiranya
Bapak A tadi mampu menggaji  10 orang karyawan-
nya dengan 5 unit motor kredit dan 5 sudah lunas.

Mari kita menengok kegiatan ekonomi bergulir,
apa yang salah dan apa yang kurang dengan kita.
Apa yang menjadikan keunggulan dari praktek
yang dilakukan Pak A dan yang lainnya. Dan
kenapa juga bapak A tidak terlalu memikirkan RR
yang sebagian besar karyawannya tidak mengenal
apa itu RR, NPL, LAR, PAR. Yang ada dalam benak
mereka hanyalah bagaimana agar target kucuran
kredit per wilayah dapat tercapai dengan baik
dengan target pelunasan 30 hari sesuai perintah
pimpinan.

Dari paparan diatas kiranya ada beberapa hal
menarik yang dapat kita jadikan bahan renungan

- Mereka punya sikap Militansi dan Keyakinan
yang tinggi akan profesi yang tengah dilakoni
karena dari pekerjaan inilah mereka menghidupi
keluarga,..belum ada pilihan lain.

- Kunjungan harian kepada peminjam, hal ini
membuat sang karyawan segera dapat mengetahui
kondisi terkini dari tiap peminjamnya. Artinya rutinitas
hubungan antara yang memberikan pinjaman
dengan  peminjamnya sangat terjaga. Lebih jauh

setiap persoalan yang muncul terkait
angsuran dan lain sebagainya
segera terdeteksi dan terindentifikasi
dengan baik. Tidak jarang pula
persoalan dapat diselesaikan pada
hari itu juga antara peminjam dengan
karyawan. Dengan keramahan dan
senda gurau yang baik dari karya-
wan dalam menjemput tagihan ,
peminjam merasa bukan berhutang.
Tidak jarang mereka dapat me-
nyampaikan keluh kesahnya pada
karyawan .Singkat katanya ,pendam-
pingan sekaligus pembinaan berjalan
ketika karyawan menjemput ang-
suran. Mereka berusaha men-
ciptakan hubungan yang harmonis
,hubungan bathin yang kuat dengan

setiap peminjam bahkan seperti hubungan ke-
keluargaan bukan bisnis semata. Hal ini diwujudkan
dengan memberikan perhatian walau terkadang
hanya sebuah trik saja agar angsuran lancar.

- Pangsa Pasar yang terarah dengan baik.
USP/kredit harian dan usaha sejenisnya hanya
akan memberikan pinjaman pada orang-orang
yang secara pasti punya usaha yang memiliki
putaran usaha harian.

- Survey lapangan dengan melihat kondisi
usaha dari tiap calon peminjam mutlak dilaku-
kan..bahkan jika perlu dengan menanyakan pada
tetangga sebelah terkait diri calon peminjam.Sampai
mereka yakin akan diri calon peminjam.

- Ketika terjadi persoalan tunggakan mereka
mengutamakan jalan damai. Artinya berusaha untuk
ikut mencerikan solusi dan saling berbagi
pengalaman dengan peminjam…mau mendenga-
rkan keluhan peminjam, bukan hanya berpedoman
pada angsuran.

Gambaran inilah kiranya yang membuat Pak A
dan lainnya bisa bertahan dan semakin berkem-
bang. Kembali pada persoalan UPK kita, dengan
tertib administrasi pembukuan yang sedemikian rapi
( bank Minded ) plus tenaga pendamping / faskel
yang terlatih kenapa juga RR masih menjadi momok
dan kenapa juga NPL masih menjadi hantu.Dari
paparan diatas kami mempunyai beberapa konsep
terkait hal ini ,antara lain :

- Segmen Pasar kita dari kegiatan ekonomi
bergulir akan sedikit kita rubah tapi tetap dalam
koridor KK Miskin / PS 2. Maksud perubahan
segmen pasar ini adalah kredit hanya akan diberi-
kan kepada KSM yang anggotanya benar-benar
punya usaha harian dan perputaran uang harian.
Segmen pasar untuk yang mau membuka usaha
sebagaimana pilihan yang ditawarkan dalam SOP
dana bergulir sementara waktu sedikit kita tutup dulu.

- Dengan tidak mengganti tertib administrasi
yang ada, sistim angsuran yang biasanya bulanan
yang telah menjadi pilihan utama warga kita coba
geser menjadi harian bagi KSM tertentu yang
punya putaran usaha harian. Jadi KSM peminjam
kita akan dibagi dalam 2 jenis dari sistim pembayaran
: 1. Pembayaran harian bagi KSM yang punya
putaran usaha harian.  2.Bulanan bagi KSM yang
normal sebagaimana praktek selama ini.

- Proses seleksi  baik administrative maupun
survey lapangan terhadap KSM peminjam
merupakan hal yang mutlak diperlukan dan
merupakan sesuatu yang tak bisa ditawar-tawar
lagi jika memang dana bergulir ingin lebih eksis
kedepannya.

- Personil UPK lebih diberdayakan, maksudnya
tenaga minimalis yang berjumlah hanya 2 orang
saja akan dimaksimalkan sekaligus sebagai tenaga
lapangan /bagian penagihan.Khusus untuk
penagihan ini tentunya akan membutuhkan biaya
ekstra. Biaya ini nantinya akan kita ambilkan dari
biaya administrasi yg memang dibolehkan dalam
SOP dan persentase dari total tagihan yang ada.
Lebih gamblangnya UPK sekaligus sebagai tenaga
lapangan ( menagih ) akan mendapatkan imbalan
jasa lebih dari yang normalnya,dengan penawaran

seperti pilihan berikut :
• Menetapkan besaran rupiah per orang yang

tertagih misalkan Rp.500 / orang yang berhasil
ditagih.

• Menggunakan persentase dari tagihan yang
dapat disetorkan.

Artinya kita ( UPK )  sedikit mengadopsi cara-
cara yang dilakukan oleh USP seperti Bapak A tapi
tidak meninggalkan hal-hal yang substansi seperti
KSM dan tertib administrasi pembukuan yang ada.
Upaya ini dilakukan dengan tujuan :

• Untuk memaksimalkan raihan RR,diharapkan
dengan metoda angsuran harian / mingguan ini
dapat mendukung capain RR. KSM / peminjam
merasa terbina,diperhatikan dan sekaligus kita
dengan segera dapat mengetahui kondisi terkininya
dari tiap KSM peminjam.Tanpa pembinaan yang
maksimal RR yang bagus adalah sebuah mimpi
indah semata. Bukan tidak mungkin RR yg baik
dapat dicapai tanpa pendampingan ke KSM ,tapi
itu adalah sebuah pengecualian. Belajar dari
pengalaman yang telah lalu selama hampir 2 tahun
lebih di bumi Minang ini….ternyata pembinaan KSM
itulah yang sangat sulit untuk dipraktekkan Kami
yakin multiplier effect dari pembinaan langsung
kepada KSM ini akan berakibat sangat positif
terhadap raihan RR. Dengan tidak melewati batas
suku bunga yang diperbolehkan oleh SOP kiranya
praktek ini pantas untuk dipertimbangkan.

• Agar dampak kegiatan ekonomi bergulir pada
perekonomian KK miskin bisa lebih terasa dan diakui
keberadaannya. Sehingga pada akhirnya ma-
syarakat akan mengakui bahwa program ini
memang dibutuhkan bukan sebagai sebuah
tawaran bantuan tapi karena memang mereka
menyadari kelebihannya dan pada akhirnya
membutuhkannya.

• Untuk menggeser keberadaan dari rentenir
yang pada kenyataannya akan lebih menyulitkan
pada diri peminjam dari pada membantu. Dengan
tingkat suku bunga yang sedemikian tinggi hanya
akan memberikan keuntungan.

Dari paparan diatas dan atas pengalaman
lapangan yang ditemui, ada hal lain yang kiranya
sangat pantas untuk di pertanyakan…SEJAUH
MANAKAH PENDAMPINGAN / PEMBINAAN KITA
PADA KSM EKONOMI BERGULIR……? Dengan
mengadopsi sebagian metoda USP Bapak A tadi
Upaya pendampingan dan Pembinaan bisa sedikit
demi sedikit kita tingkatkan. Sebab dengan metoda
yang selama ini telah berjalan adalah sangat sulit
untuk mewujudkan pendampingan yang maksimal
pada KSM ekonomi bergulir ditengah-tengah masa
angsuran. Padahal ini pulalah salah satu kunci
keberhasilan capaian RR yang bagus. Tanggung
jawab siapakah ini…? Tentu saja tanggung jawab
semua pihak dan tanggung jawab kita bersama.
Jika kita memang ingin Dana Bergulir memberikan
kontribusi lebih pada upaya penanggulangan
kemiskinan ,mari kita dukung kegiatan ini ,mari kita
awasi bersama. Dan yang lebih utama berapapun
besarnya asset / modal UPK itu adalah milik semua
warga dan bukan milik perorangan. Kenapa jua
kita enggan untuk membayar angsuran pada
lembaga yang jelas-jelas milik warga sendiri. Artinya
rasa memiliki kita terhadap BKM secara kelem-
bagaan dan UPK harus ditingkatkan. Tanpa ini
semua rasanya jalannya kegiatan ekonomi bergulir
semakin lama akan semakin susah.

Ini terlebih pada sebuah bentuk perwujudan
pikiran dan masukan dari lapangan yang coba kami
rangkai menjadi sebuah tulisan. Minimal kami telah
sampaikan secuil pemikiran yang mungkin tidak
berarti..tapi inilah bentuk kepedulian dan keseriusan
kami dalam mengawal dana bergulir .Agar RR tidak
lagi jadi Momok bagi kita semua dan NPL tidak lagi
jadi hantu dan yang terlebih hakiki lagi agar kk
kurang mampu benar-benar merasakan mamfaat
dari program dana bergulir sebagai sebuah pilihan
yang kita tawarkan…..semoga saja…amiin. (***)

( tulisan ini pernah dimuat pada situs resmi
P2KP.Org ).

Edisi Khusus 22
 KUSUIK KA MANCARI MATO KUSUIK KA MANCARI MATO KUSUIK KA MANCARI MATO KUSUIK KA MANCARI MATO KUSUIK KA MANCARI MATO

KARUAH KA MANCARI HULUKARUAH KA MANCARI HULUKARUAH KA MANCARI HULUKARUAH KA MANCARI HULUKARUAH KA MANCARI HULU



UPK BKM Tigo Sapilin, Kelurahan Kampung Manggis

PEMBINAAN KSM ADALAH TUGAS
KAMI, PENGEMBALIAN PINJAMAN

YANG BAIK SEBAGAI BUAHNYA
Salah satu sebab

kegagalan pinjaman
bergulir adalah

“Pembinaan KSM/
Peminjam yang kurang“,

itulah sebabnya kami
berusaha semaksimal

mungkin dalam
melakukan pembinaan.

fund dari UPK BKM Tigo Sapilin yang
menunjukkan kinerja yang cukup
bagus dan pantas untuk dibangga-
kan.

Hasil yang memuaskan ini bu-
kannya diraih dengan mudah. Butuh
komitmen yang sangat kuat diiringi
dengan perjuangan dan pengorbanan
yang tidak sedikit dari UPK dan BKM
Tigo Sapilin sendiri. Salah satu
tantangan terberat bagi UPK dan
BKM Tigo Sapilin yakni adanya
rentenir / kredit harian yang telah
berurat berakar di Kota Padang Pan-
jang pada umumnya. Kredit yang
seolah-olah membantu,namun sebetu-
lnya sangat memberatkan. Ini pulalah
yang menjadi factor pendorong,
pemacu semangat dari UPK dan BKM
Tigo Sapilin dalam menjalankan
kegiatan ekonomi bergulir.” Hanya
semangat dan ketabahan yang kami
miliki Pak !, semoga saja jerih payah
kami akan berdampak posistif pada
perekonomian warga nantinya “ ujar
UPK BKM Tigo Sapilin ibu Admini.

Ketika ditanya apa resep dari
kesuksesan ini..? UPK bersama BKM
Tigo Sapilin menjelaskannya secara
gamblang kepada kami apa yang telah
dilaksanakan secara bersama-sama
dalam mengawal kegiatan ekonomi
bergulir di kelurahan Kampung Mang-
gis.Ada beberapa resep / hal penting
yang menunjang kinerja UPK tersebut
antara lain :

1. Dukungan penuh semua pihak (
Kelurahan,BKM,Tokoh Masyarakat,
Alim Ulama serta pemuda ).

2. Komitmen yang kuat dalam
menjalankan amanah yang telah di
emban.

3. Mendorong rasa kebersamaan
,rasa saling memiliki antara BKM ,UPK
dan KSM dana bergulir.

4. Pembinaan KSM ekonomi ber-
gulir yang cukup Intens.

Inilah resep khusus dari UPK BKM
Tigo Sapilin dalam menjalankan
kegiatan ekonomi bergulir di Kelu-
rahan Kampung Manggis Kota Pa-
dang Panjang disamping aturan dan
SOP yang berlaku umum dalam pro-
gram. Lebih jauh UPK  BKM Tigo
Sapilin memaparkan metoda pem-
binaan yang telah mereka lakukan.
Pembinaan kepada KSM ekonomi
bergulir diterapkan dengan beberapa
cara antara lain :

Pertama, Mengadakan pertemuan
berupa ramah tamah antara KSM
dengan UPK serta BKM yang juga
dihadiri oleh tokoh masyarakat terma-
suk Tim Faskel selaku pendamping.

Acara ini dilakukan 1 kali dalam 2
bulan yang bertempat di salah satu
mesjid di kelurahan tersebut.
Pertemuan ini diisi dengan beberapa
agenda ,yang didahului dengan
pembacaan Ayat  suci Al Qur’an.

Acara berlanjut dengan ceramah
agama yang disampaikan oleh Ustad
yang sengaja di undang untuk mem-
berikan siraman rohani kepada seluruh
undangan yang hadir. Inti dari per-
temuan ini adalah berupa : Penguatan
kapasitas, pemahaman akan konsep
dana bergulir bagi peserta yang
dipandu oleh Tim fasilitator. Khusus
pertemuan bulan Juli lalu langsung
dihadiri oleh Askot MK Korkot 4
Bukittinggi sekaligus sebagai nara-
sumber. Terakhir acara dilanjutkan
dengan sesi tanya jawab antara semua
peserta yang hadir terutama bagi KSM
bergulir yang hadir.

Acara tanya jawab ini sekaligus
sebagai ajang saling berbagi penga-
laman mereka selama dalam menja-
lankan usaha , harapan dan keluhan
KSM terhadap program maupun
terhadap pelakunya. Acara yang
semula direncanakan hanya 2 jam saja
jadi molor sampai dengan 3,5 jam.
Antusias dari anggota KSM yang
hadir sangat terlihat dari lontaran demi
lontaran pertanyaan serta harapan
yang muncul. Inilah harapan akhir dari
acara ini. Bagaimana menumbuhkan
rasa kebersamaan ,rasa senasib
sepenanggungan baik antara semua-
nya. Satu hal lagi yang sangat penting
dari acara ini adalah bagaimana
menyatukan persepsi,pandangan
terhadap program dan tantangan
kedepannya yang harus dihadapi
bersama.

Kedua, Pembinaan dilapangan
kepada KSM Peminjam. Pembinaan ini
tidak lagi mengenal waktu dan tempat
. Pembinaan pertama kali dilakukan
saat awal ketika dana akan diserahkan
kepada KSM. Penyerahan diisi deng-
an uraian secara gamblang aturan
main yang berlaku dan harus di patuhi
oleh KSM peminjam. Sekali waktu
UPK bersama BKM mengunjungi
kebenaran data yang diberikan oleh
KSM dengan melihat kondisi usaha
yang dilakukan oleh KSM itu sendiri
Kunjungan ini dilakukan secara acak
dengan mempertimbangkan kondisi
dari KSM yang akan dikunjungi .
Dengan demikian hubungan bathin
antara KSM dan UPK serta BKM
terjalin dengan baik. KSM merasa
punya tempat mengadu ,berbagi dan
saling bertukar pikiran. Mereka ( KSM

Peminjam ) merasa diperhatikan ,di bina
bukan dibiarkan berjalan sendiri
dengan persoalan yang mereka hada-
pi. Harapannya, ketika semua ini dapat
berjalan dengan baik otomatis akan
membuahkan hasil yang maksimal
yakni KELANCARAN dari angsuran
KSM pada UPK. Alhamdullilah ter-
nyata usaha /resep ini terbukti ampuh
Pak..!..bapak bisa lihat sendiri dan
buktikan sendiri ujar UPK  kepada
kami seakan-akan memberikan tan-
tangan .

Demikianlah paparan singkat ten-
tang kisah perjuangan UPK BKM Tigo
Sapilin dalam mengawal kegiatan
ekonomi bergulir di kelurahan mereka.
Sebuah perjuangan yang tidak me-
ngenal lelah dan tanpa pamrih. Namun
satu hal kiranya yang patut dijadikan
contoh buat kelurahan lain di Padang
Panjang pada khususnya adalah apa
yang telah mereka perbuat sehu-
bungan dengan pembinaan KSM.
Langkah dan upaya pembinaan KSM
ini ternyata berimbas secara signifikan
pada kelancaran angsuran pinjaman.
Dengan kegiatan ini semua persoalan
yang muncul akan segera terdeteksi
dan dapat dicarikan solusinya. Jadi
temuan ataupun persoalan yang
terkait dengan KSM ekonomi bergulir
tidak dibiarkan berlarut-larut yang
lebih disebabkan oleh ketidaktahuan
dari UPK dan BKM akan akar per-
soalannya.

Disisi lain..KSM Peminjam pun
akan merasa terayomi….merasa mere-
ka mendapatkan tempat untuk menga-
du dan salin berbagi. Sebagaimana
temuan oleh bapak Muhammad Yunus
peraih Nobel kemiskinan, beliau
menyatakan bahwa salah satu sebab
sebuah keluarga jatuh miskin adalah
Ketidakmampuan dalam mengelola
keuangan rumahtangga mereka. Dan
Grameen Bank sendiripun mencairkan
pinjaman pada keluraga kurang mam-
pu akan diiringi dengan PENDAM-
PINGAN/PEMBINAAN yang mak-
simal. Sebuah langkah awal yang
bagus bagi UPK BKM Tigo Sapilin,
dalam menjalankan kegiatan ini di
tengah-tengah warga. Semoga saja
apa yang UPK dan BKM Tido Sapilin
cita-citakan dapat segera terwu-
jud..dan Allah pun memberkati per-
juangan tanpa pamrih ini. (***)

Oleh : Rizallayo Dt Bandaro
Kayo

Pembinaan dalam arti luas,tidak
peduli waktu, tempat ,demikian ung-
kapan singkat dari koordinator BKM
Tigo Sapilin Kelurahan Kampung
Manggis,Kota Padang Panjang. Ba-
gaimana mungkin mungkin sebuah
kredit yang dikucurkan khusus buat
KK kurang mampu akan lancar jika kita
tidak membinanya, itu sebuah hal yang
mustahil.Hal ini disebabkan oleh
berbagai banyak factor yang membuat
jalannya kredit menjadi tersendat dan
cenderung kian memburuk seiring
perjalanan waktu ujar UPK BKM Tigo
Sapilin pula di awal diskusi dengan
kami.

UPK dari BKM Tigo Sapilin berdiri
seiring dengan pembentukan BKM
Tigo sapilin yakni pada tanggal 17
November 2007 dengan akta notaris
Suharmen ,SH no : 53/BKM/XII/2007/
PN.PP tertanggal 22 November 2007.

BKM Tigo Sapilin sendiri berang-
gotakan 13 orang anggota terdiri dari
7 orang laki-laki dan 6 orang pe-
rempuan yang di koordinatori oleh
Bapak Jufri Koto.Sedangkan UPK
sendiri terdiri dari dua orang yakni Ibu
Herlita selaku Manager dibantu oleh
ibu Admini sebagai tenaga adminis-
trasi.

Diawal perjalanannya UPK BKM
Tigo Sapilin mendapatkan modal awal
dari dana BLM sebesar Rp 29.250.000,-
yang digulirkan kepada 31 KSM dari
245 KK sebagai penerima mamfaat
.Perguliran perdana ini dilaksanakan
pada bulan Juli 2007 lalu. Sampai
dengan saat ini total asset yang telah
dimiliki oleh UPK BKM Tigo Sapilin
sebanyak Rp.50.702.698,-.dengan
raihan tingkat pengembalian selama 3
bulan terakhir mencapai angka 100 %.

Berdasarkan data SIM terakhir
capaian pada bulan Juli 2009 dari UPK
BKM Tigo Sapilin masih bertahan
pada angka 100 %,CCr sebanyak
254,97 % ( memuaskan ) dan raihan ROI
1,69 % ( minimum ).Inilah gambaran
singkat capaian indicator revolfing
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DIANTARA 16 kelurahan di Padang
Panjang, Pasar Baru merupakan salah
satu kelurahan yang paling padat
penduduknya, paling sulit untuk mencari
lahan kosong  karena kelurahan ini
merupakan pusat pasar Kota Padang
Panjang. Dengan kondisi pasar yang
sedemikian padat tentu saja berbagai
macam persoalan sosial , kebersihan
lingkungan dan kesehatan merupakan
sebuah kendala yang tidak ringan.
Meskipun pemko sudah memiliki dinas
tersendiri untuk pengelolaan pasar,
namun tentu saja tidak semua persoalan
dan harapan masyarakat bisa diako-
modir oleh pemerintah kota.

Kondisi gang dan riol dilingkungan
Kelurahan Pasar Baru juga ikut mem-
bumbui dan memberi warna kondisi
kesehatan warganya. Sungai Kecil (Kali)
yang membentang melalui Kelurahan
Pasar Baru juga memberikan kontribusi
negatif pada kesehatan warga terutama
warga yang kebetulan berada diping-
giran kali. Keadaan ini diperparah
dengan sedemikian padatnya peruma-
han masyarakat disepanjang pinggir kali
dan hampir tidak menyisakan lahan
kosong layaknya sebuah pasar di kota-
kota lainnya di Indonesia.

Kehidupan pasar yang serba sibuk
dan dihuni oleh berbagai macam etnis
dan mayoritas adalah kaum urban juga
membuat kondisi keadaan lingkungan
semakin runyam . Bukan karena faktor
kesengajaan namun terlebih karena
desakan ekonomi yang membuat mereka
lebih mementingkan kehidupan keluarga
demi sesuap nasi buat bertahan hidup
sehingga mereka cenderung cuek
dengan keadaan lingkungan sekitarnya.

Disepanjang pinggiran kali tersebut
berjejeranlah rumah-rumah kontrakan .
Sementara dibelakangnya mengalir
sebuah kali kecil yang lebih terlihat

By : Rizallayo

Tak Ada Rotan Akarpun Jadi dan Tak Ada Lagi Lahan / Tanah Kosong
Tempat Pembuangan Sampahpun jadi inilah motto dan prinsip yang dipakai

oleh BKM Hidayah Kelurahan Pasar Baru Kota Padang Panjang.

sebagai tempat pembuangan sampah
dan segala macamnya. Keadaan ini
semakin memprihatinkan dengan ada-
nya sebuah lahan kosong yang dibiar-
kan sedemikian rupa sehingga menjadi
Tempat Pembuangan Sampah Akhir.
Aroma yang tak sedap jelas mewarnai
udara sekitarnya dan secara otomatis
jadi ancaman bagi warga sekitar.

Beranjak dari kondisi inilah BKM
Hidayah dan warga Pasar Baru didu-
kung oleh pemuda dan LPMK ( Lemba-
ga Pemberdayaan Masyarakat Kelu-
rahan ) berinisiatif untuk menyulap lahan
kosong yang  telah menjadi Tempat
Pembuangan Sampah dipinggirannya
menjadi lebih sehat dan terlihat bersih
serta berguna buat warga. Setelah
melalui beberapa kali rapat ditingkat
kelurahan akhirnya disepakitilah untuk
membangun lahan tersebut menjadi
fasilitas umum yang multi fungsi.

Semua sampah yang ada di lokasi
dibersihkan dan dipindahkan ke tempat
lain . Kondisi tanah tentu saja dibikin rata
. Hampir semua elemen masyarakat
terlibat dalam upaya ini. Sebuah cita-cita
yang cukup mulia dan membutuhkan
banyak pengorbanan tentunya. Kali
yang semula sempit dan penuh dengan
berbagai macam sampah pasar diber-
sihkan, dikeruk dan diperlebar agar air
lebih lancar mengalir tentunya. Du-
kungan dari berbagai macam pihakpun
mengalir. Baik secara perorangan
maupun kelembagaan.

Dengan kontur tanah yang bertebing
dan agak curam tentu saja membutuhkan
dana yang tidak sedikit. Berbagai macam
bantuan resmi pun dikumpulkan menjadi
satu demi terwujudnya apa yang telah
direncanakan tadi.  Untuk pembuatan
tangga dan WC umum yang cukup
banyak menelan dana , dibiayai dari da-
na kelurahan Pasar Baru yang tentunya

dari Pemerintah Kota Padang Panjang.
Sedangkan pengecoran lahan

bekas lokasi pembuangan sampah yang
berukuran lebih kurang 75 X 25 meter
didanai dari berbagai macam sum-
bangan dan kreativitas pemuda melalui
Taruna. Sementara itu untuk kali / sungai
yakni Pembuatan Pelat Beton didanai
dari dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan
Kelurahan Pasar Baru. Kegiatan ini di
danai dari BLM PNPM sebesar Rp
66.500.000,- dengan nilai Swadaya
tercatat sebesar Rp 14.034.000,- .
Sehingga dana yang terserap untuk
pekerjaan pembuatan Pelat

Beton itu  sebesar Rp. 80.534.000,-.
Per akhir Desember 2010 lalu

pekerjaan pelat beton yang di kelola oleh
KSM Ramadhan dari BKM Hidayah
telah selesai 100%. Seiring dengan itu
pengecoran lahan bekas pembuangan
sampah itupun juga telah siap dikerjakan.
Lengkap sudah semuanya, kali yang
semula sempit,penuh sampah dan
mengeluarkan aroma yang tak sedap

sekarang sudah tak terilhat lagi. Kali
tersebut telah tertutup oleh pelat beton
yang dibuat warga. Dan satu hal yang
lebih menarik adalah dasar dari kali
tersebut ternyata juga di cor dengan se-
men dangan menyisakan bagian kiri ka-
nan sungai seukuran 1 meter di cor datar.

Bagian tengahnya mengalir air yang
dulunya bercampur baur dengan
sampah lagi sempit. Sekarang aliran air
sudah lancar karena dibetonisasi dasar-
nya serta bagian kiri dan kanan sungai
bisa dijadikan tempat bersantai ria.
Seolah –olah kita

b e r a d a
dalam sebuah terowongan beton

yang cukup bersih yang dialiri air sungai
ditengahnya. Andai kata tempat ini
berada di Jakarta mungkin sudah beralih
fungsi sebagai tempat berteduh bagi
sebagian saudara kita yang bernasib
kurang beruntung. Sedemikian bagus
dan rapinya dan yang lebih penting lagi
aroma tak sedap itu sekarang sudah tidak
ada lagi. Ancaman penyakit akibat
sampah yang selama ini menghantui
mudah-mudahan bisa sirna .

Ketika kita menengok ke bagian atas
kali, terlihat hamparan luas tanah yang
telah dicor. Pada  bagian tengah telah
pula dibangun sarana olahraga multif-
ungsi. Terkadang lapangan itu dijadikan
lapangan volley dan dilain waktu beralih
fungsi jadi lapangan Futsal.  Bahkan
sesekali waktu tempat ini pun digunakan
kaum ibu untuk bersenam pagi dan
dikesempatan lain, lokasi inipun jadi

tempat hiburan dengan pentas untuk
mengadakan malam amal.

“ Tak pernah terbayang sedikitpun
akan seperti ini jadinya Pak, tempat yang
dulunya penuh sampah dan sangat
busuk ,sekarang jadi lokasi multiguna “
ujar salah seorang warga kepada kami
ketika melihat lokasi kegiatan.

“ Kami sangat bangga akan hal ini,
kami sangat berterimakasih sekali atas
segala bantuan yang datang, sekarang
kami sudah terlepas dari bau yang begitu
menyengat bekas sisa ayam potong, sisa
sayuran dan lain sebagainya “imbuh
Oyong salah seorang pemuda setempat
dan pernyataan ini juga dibenarkan
oleh Buk Anggi  seorang pedagang
gorengan di Pasar Baru.

“ Sejak lapangan ini ada gorengan
saya jadi lumayan laku pak, saya bisa
jualan disini “ kata Buk Anggi penuh
semangat pula.

Jariah Manantang Buliah
sebuah pepatah Minang yang artinya
lebih kurang setiap Usaha tentunya
akan mendapatkan Imbalan dan
inipun berlaku pada kelurahan
Pasar Baru. Ternyata ide kreatif ini
mendapatkan Piagam Penghargaan
dari Dinas Lingkungan Hidup kota
Padang Panjang. Inilah bentuk
pengakuan dari Pemko terhadap

upaya warganya dalam menyelesa-
ikan persoalan yang mereka hadapi dan
coba selesaikan melalui ide brilian ini.

Terlepas dari Piagam Penghargaan
sebagai bentuk pengakuan atau per-
hatian dari Pemko yang jelas warga telah
menunjukkan upayanya. Ketika kita
bersama pasti kita mampu dan yang lebih
penting lagi dengan selesainya lapangan
Multifungsi tersebut mudah-mudahan kita
terlepas dari ancaman penyakit akibat
bau busuk yang selama ini mendera kita.
Dan masyarakat bisa memanfaatkan
lahan yang semula tidak berharga
menjadi sangat berharga buat kesehatan
warga. Inilah hakikinya Penghargaan
yang warga terima sebagai hasil dari
sebuah kebersamaan . Selamat buat
warga Pasar Baru semoga fasum yang
telah selesai dibangun tersebut lebih
memberikan mamfaat buat semua warga
dan semoga Hidayah dari Allah  semakin
berlimpah datangnya seperti halnya
nama BKM HIDAYAH,…Amiin.(***)

Kali Yang dulunya Kotor dan Berbau kini sudah bersih dan Rapi..tidak lagi mengancam

kesehatan warga sekitarnya,Kegiatan BKM Hidayah Kelurahan Pasar Baru
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