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Sekapur Sirih
Pakar Ekonomi Mikro 

Padang Wicaksono, S.E., Ph.D adalah 
seorang profesor ekonomi di 
Universitas Indonesia Jurusan 
Ekonomi. Sementara itu, selama dua 
tahun terakhir ia menjabat sebagai 
D i r e k t u r  P e r e n c a n a a n  d a n  
Pengembangan Kantor di universitas 
yang sama. Selama semester musim 
gugur 2012 ia Sekolah Pascasarjana 

u nt u k  Pe m b a n g u n a n  d a n  Ke r j a s a m a  
Internasional, Universitas Hiroshima sebagai 
Visiting Associate Professor selama tiga bulan. 
Selain itu, selama September-Oktober 2013, ia 
bergabung dengan Program Pendidikan 
Eksekutif di Kennedy Schoolof Program 
pemerintah-Indonesia Harvard sebagai 
fasilitator.

Penelitiannya meliputi ekonomi tenaga kerja, 
hubungan industrial, ekonomi penduduk, dan 
ekonomi pembangunan. Ia menerima gelar BA 
di Universitas Indonesiadi bidang Ekonomi, dan 
Ph.D di UniversitasTokyo.

Sudah sedemikian sering kita mendengar 
berbagai terminologi terkait kemiskinan 
misalnya pemberantasan kemisk inan,  
penanggulangan kemiskinan, pengentasan 
kemiskinan, pertumbuhan berpihak kaum 
miskin (pro-poorgrowth), dan mungkin masih 
banyak terminologi yang lain. Ada dua kritik 
utama atau mungkin lelucon terhadap program-
program pengentasan kemiskinan baik program 
yang berasal pemerintah maupun dari lembaga 
donor (seperti Bank Dunia, JICA, GTZ, dan 
lembaga donor lain).

Pertama, program-program pengentasan 
kemiskinan tidak jarang diwacanakan atau 
didiskusikan dalam acara seminar, lokakarya, 
atau rapat kerja yang diselenggarakan dihotel-
hotel, minimal bintang tiga, sementara ironisnya 
justru warga yang miskin tidak dihadirkan dalam 
acara seminar tersebut. 

Kedua, telah berkembang lelucon dikalangan 
intelektual atau kalangan akademisi bahwa 
program-program atau pelbagai studi terkait isu 
pengentasan kemiskinan telah menye-
jahterakan pakar atau ahli tentang kemiskinan 



sementara warga miskin yang seharusnya 
menjadi target utama dari upaya pengentasan 
kemiskinan justru tetap miskin atau tidak 
kunjung menjadi sejahtera!

Buku saku ini yang berjudul "8 Langkah 
Tingkatkan Penghasilan Keluarga" menjadi 
spesial dan cukup dahsyat. Benar! Saya tidak 
bermaksud berlebihan mengutarakan pendapat 
saya.

Ada dua alasan mengapa saya menyebut kata 
"Spesial dan Cukup Dahsyat".

Pertama, buku ini berisi panduan singkat, padat, 
dan jelas bagi para sukarelawati untuk 
membimbing para keluarga, khususnya ibu-ibu 
akseptor/peserta Keluarga Berencana (KB) agar 
t idak hanya menyukseskan kebi jakan 
p e m e r i n t a h  ( B K K B N )  a k a n  P r o g r a m  
Kependudukan, Keluarga Berencana dan 
Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan slogan 
berupa "Dua Anak Cukup" namun juga 
mewujudkan cita-cita Norma Keluarga Kecil 
Bahagia Sejahtera.

Kedua, dapat dikatakan bahwa buku kecil ini 
berisi peta jalan yang bersifat teknis, sederhana, 
operasional, dan mudah dipahami bagi keluarga 
sejahtera untuk keluar dari belenggu kemiskinan 
sehingga saya menyebut bahwa buku saku ini 
adalah kontribusi dan terobosan kongkrit dari 
BKKBN dalam upaya pengentasan kemiskinan. 
Tabik!

Kita semua telah mahfum dan paham bahwa 
Kebijakan Pengendalian Kependudukan atau isu 
KB tidak lagi mendapat tempat yang istimewa 
dimasa kini. Suatu hal yang cukup ironis, disuatu 
era yang sentralistis dan tidak demokratis, yaitu 
Orde Baru, Program KKBPK dan Kebijakannya 
justru lebih tertata dan terorganisir dengan baik.

Sebaliknya pada masa kini yang katanya lebih 
demokratis, reformis, dan desentralistis, 
nyatanya Program KKBPK telah pudar (kalau 
tidak mau dibilang lenyap) dari prioritas utama 
kebijakan pemerintah.

Namun demikian kita tidak perlu larut untuk 
meratapi kenyataan ini. Kita harus optimis dan 



terus menjaga asa untuk berbuat sesuatu agar 
negeri  ini  menjadi  lebih baik secara 
berkesinambungan. Maka patutlah kita syukuri 
dan bergembira atas pelucuran buku saku ajaib 
ini (maaf sekali lagi saya mengeluarkan istilah 
yang agak aneh!).

Saya mengucapkan selamat dan berharap agar 
buku saku ini dapat menjadi oase, ditengah 
pesismis memasyarakat luas, bagi keluarga 
sejahtera yang memiliki cita-cita kuat untuk 
keluar dari belenggu kemiskinan menuju 
kemakmuran. Kita harus yakin bahwa tidak ada 
yang tidak mungkin di dunia ini sepanjang kita 
berusaha keras dan berdoa. Semoga buku ini 
bermanfaat bagi yang membutuhkannya. 
Amin.*** 

Jakarta, September 2015 

Padang Wicaksono, S.E., PhD

Kata Pengantar
Deputi Bidang Keluarga Sejahtera
dan Pemberdayaan Keluarga 

Meskipun Pemerintah telah 

berjuang keras dalam upaya 

m e n u r u n k a n  a n g k a  

kemiskinan di Indonesia, 

namun dalam 3 (tiga) tahun 

terakhir ini nampaknya 

secara absolut jumlah 

p e n d u d u k  m i s k i n  d i  

Indonesia belum menunjukkan penurunan yang 

signifikan. Tahun 2005, jumlah penduduk miskin 

di Indonesia mencapai 35,1 juta jiwa (15,97%) 

dan mengalami kenaikan tahun 2006 menjadi 

39,3 juta jiwa (17,75%) namun dapat diturunkan 

kembali pada tahun 2013 menjadi 28,07 juta jiwa 

(11,37%). Sampai tahun 2015, data bulan Maret 

masih menunjukkan jumlah penduduk miskin 

sebesar 28,59 juta jiwa (11,22%).



Berbagai program telah dijalankan untuk 

mengurangi angka kemiskinan ini dianataranya 

adalah program yang dikembangkan BKKBN 

melalui pember-dayaan ekonomi keluarga yang 

d i sebut  program Usaha  Pen ingkatan  

Pendapatan Keluarga Sejahtera atau UPPKS yang 

merupakan program penyempurnaan dari 

UPPKA yang menitikberatkan pada Kelompok 

Akseptor saja.

Pada hakekatnya, peningkatan kesejahteraan 

melalui pemberdayaan keluarga merupakan 

terobosan untuk mempercepat transformasi 

kegiatan non sosial ekonomi. Pemberdayaan 

keluarga di bidang ekonomi melalui kelompok 

UPPKS ini bertujuan untuk menumbuhkan dan 

meningkatkan minat, semangat, dan keteram-

pilan keluarga dalam bidang usaha ekonomi 

produktif.

Program peningkatan kesejahteraan keluarga 

melalui pendekatan kelompok UPPKS telah 

berlangsung cukup lama, selama itu pula 

mengalami pasang surut dalam pelaksanaan-

nya. Ditengah pasang surut kegiatan UPPKS, 

peningkatan usaha ekonomi keluarga melalui 

kelompok UPPKS merupakan salah satu bagian 

dari upaya penanggulangan kemiskinan yang 

telah dicanangkan pemerintah dengan sasaran 

pada keluarga miskin. (Keluarga Pra Sejahtera, 

Keluarga Sejahtera I).

Banyak permasalahan yang masih dijumpai dari 

kegiatan UPPKS, antara lain adalah banyak usaha 

kelompok tidak berkembang dan "mati" 

ditengah jalan. Dalam aspek permodalan belum 

mempunyai informasi tentang bentuk dan akses 

modal, kemampuan dalam mengelola modal 

UPPKS. Sebagian besar peserta Kelompok 

UPPKS mengaku terkendala akan modal untuk 

menjadi seorang pengusaha meski berskala 

mikro. 



Akses permodalan ini sekarang bisa didapatkan 

melalui pinjaman yang disediakan oleh berbagai 

lembaga keuangan. Tidak bisa dipungkiri bahwa 

butuh keberanian untuk mengambil resiko 

ketika mengajukan pinjaman. 

Kesulitan modal atau mitra untuk kelompok 

UPPKS dan takutnya kelompok untuk melakukan 

pinjaman kepada bank adalah kendala yang 

tidak bisa dihindari dalam mengelola program 

ini. Karena untuk mengelola dana pinjaman tsb, 

para pengurus takut, tidak bisa mengembalikan 

dana pinjaman tepat waktu karena uang tersbut 

dikelola bersama.

Kendala lain dilapangan adalah banyaknya 

masyarakat yang tidak mengetahui apa itu yang 

disebut UPPKS, bahkan yang amat disayangkan 

para pengurus yang terdaftar sebagai pengurus 

UPPKS untuk suatu kelompok dan perangkat 

masyarakat tidak mengetahui apa itu UPPKS. Hal 

ini tentu terdengar sangat aneh meskipun 

kenyataannya memang demikian karena 

semakin berkurangnya Petugas lapangan KB 

atau  Penyuluh KB (PLKB/PKB)  untuk  

mendampingi kelompok UPPKS. 

Hal lain yang sering menjadi kendala dalam 

pengelolaan UPPKS adalah belum pandainya 

para pengurus kelompok UPPKS dalam 

menjalankan roda organisasi. Sebagai sebuah 

kelompok, maka kegiatan harus merupakan satu 

kesatuan dari setiap anggota kelompok itu 

sehingga setiap anggota mempunyai rasa 

memiliki atau "sense of belonging" terhadap 

kelompok UPPKS dimana anggota tersebut 

berada. Kebanyakan kasus dilapangan adalah 

kelompok tersebut mempunyai struktur 

organisasi tapi tidak punya kegiatan. Disisi lain, 

ada kegiatan usaha tetapi lebih bersifat mandiri 

dan tidak diorganisir dengan baik mulai dari 

mencari bahan mentah, pengolahan, produksi, 

hingga pemasaran dilakukan sendiri-sendiri.



Mudah-mudahan dengan diterbitkannya buku 

saku "8 LANGKAH TINGKATKAN PENGHASILAN 

KELUARGA: Menuju Ekonomi Kuat dan Mandiri" 

dapat membuka wawasan semua pihak yang 

bergerak dibidang pemberdayaan ekonomi 

keluarga dan khususnya para anggota kelompok 

UPPKS. Melalui buku saku ini mudah-mudahan 

d a p a t  p u l a  m e m b a n g u n  m o t i v a s i  

kewirausahaan sehingga keluarga-keluarga Pra-

Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I terbangun 

semangat-nya untuk berwirausaha.

Lebih lanjut, diharapkan buku saku ini akan 

membuka juga cakrawala baru tentang masalah 

permodalan yang saat ini menjadi salah satu 

kendala utama kelompok UPPKS. Buku saku ini 

juga mengupas masalah pemasaran yang 

diharapkan dapat memberikan inspirasi tentang 

beberapa strategi untuk meraih pasar. Salah 

satunya dengan menciptakan keunikan pada 

produk yang ingin dijual.

Strategi pemasaran 4P (Product, Price, 

Placement, Promotion) menjadi kunci sukses 

menembus persaingan pasar yang kompetitif. 

Kualitas produk yang baik, harga yang 

terjangkau, tempat penjualan yang tepat, dan 

strategi promosi yang mumpuni merupakan 4 

(empat) hal yang harus mendapat perhatian 

serius.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan 

yang setinggi-tingginya kepada semua pihak 

yang telah berkontribusi dalam penerbitan buku 

saku "8 LANGKAH TINGKATKAN PENGHASILAN 

KELUARGA: Menuju Ekonomi Kuat dan Mandiri". 

Tidak lupa, kami sampaikan pula penghargaan 

dan terimakasih kepada mereka yang telah 

bekerja keras dan bekerja cerdas untuk 

meningkatkan kegiatan usaha ekonomi 

produktif dan keterampilan, terutama untuk 

keluarga akseptor KB yang tergabung dalam 

kegiatan kelompok UPPKS. Kita tahu bahwa 

UPPKS mempunyai cakupan lebih luas, 



diantaranya adalah melibatkan pasangan usia 

subur yang belum menjadi akseptor KB, keluarga 

pra sejahtera (keluarga miskin), keluarga 

sejahtera I, dan keluarga lain yang peduli 

menjadi anggota UPPKS.

Selamat ber-wirausaha

Salam UPPKS

Jakarta, 29 September 2015

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera

dan Pemberdayaan Keluarga,

Dr. Sudibyo Alimueso, MA

K e l u a r g a  m e r u p a k a n  

l ingkungan pertama dan 

utama yang berperan penting 

dalam memenuhi kebutuhan 

asah, asih, asuh bagi seorang 

anak manusia untuk tumbuh 

berkembang menjadi manusia 

yang berkualitas.

Keluarga akan merasa bahagia melihat 

keberhasilan keluarga dengan anak-anak 

keturunan yang sehat, cerdas, mandiri, percaya 

diri dan berkarakter sehingga berhasil meraih 

cita-citanya, baik dalam menempuh pendidikan 

maupun dalam meniti jenjang kehidupan, karier 

mereka dikemudian hari. Sebaliknya, orangtua 

akan merasa prihatin apabila apa yang 

didambakan oleh kita sebagai orang tua 

terhadap putra dan putri buah hati tidak 

terwujud.

Kata Sambutan
Kepala BKKBN



Buku ini, diharapkan dapat mendorong setiap 

anggota keluarga selalu berbuat yang terbaik 

demi kepentingan keluarga, khususnya dalam 

pemenuhan fungsi ekonomi keluarganya. Baik 

terhadap keluarga sendiri, maupun terhadap 

keluarga lain, terutama keluarga yang kurang 

mampu. 

Buku ini dapat dijadikan sebagai pegangan 

dalam meniti usaha ekonomi produktif baik 

antar anggota keluarga, antar komunitas 

maupun antar lembaga yang ada di dalam 

masyarakat.

Dengan melakukan 8 Langkah Meningkat-kan 

Penghasilan Keluarga Menuju Ekonomi Kuat dan 

Mandiri, Insya Allah masalah yang kita hadapi 

dibidang ekonomi dapat teratasi. Kita semua 

berharap, semoga kedepan akan lebih baik, 

sehingga bangsa Indonesia dapat terhindar dari 

isu-isu kemiskinan dan kesulitan ekonomi 

khususnya dalam keluarga.

Melalui buku ini saya harapkan untuk dapat 

mendorong bangkitnya perekonomian 

khususnya kelompok-kelompok usaha mikro, 

baik kelompok UPPKS maupun Usaha Ekonomi 

Produktif lainnya yang tersebar diseluruh 

Indonseia.

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah memberikan andil dan 

dukungan serta bantuan yang tidak sedikit 

nilainya. Semoga buku ini dapat menjadi bagian 

dari amal bakti kita dalam membantu keluarga-

keluarga Indonesia untuk meningkatkan taraf 

kesejahteraan keluarganya sehingga memiliki 

perekonomian yang kuat dan mandiri.

Jakarta, September 2015

Kepala BKKBN,

dr. Surya Chandra Surapaty, MPH, Ph.D



Pendahuluan

Kemiskinan seringkali diterima sebagai nasib 
seseorang. Maka Rhoma Irama pun menuliskan 
hal ini dalam lirik lagunya: "Yang kaya makin 
kaya, yang miskin makin miskin". Benarkah 
demikian?

Jika benar demikian, mengapa kita menemukan 
beberapa orang tokoh seperti Ciputra yang 
yatim karena ayahnya ditangkap semasa ia kecil 
ka re n a  d i t u d u h  m e n j a d i  m a t a - m a t a  
Belanda/Jepang, kemudian tetap bertekad bulat 
melanjutkan pendidikannya meskipun harus 
menjadi salah satu mahasiswa yang paling 
sederhana di ITB dan menggunakan sepeda 
bututnya, dan sekarang bisa menjadi salah satu 
konglomerat terkaya di Indonesia?

Atau Chaerul Tanjung yang meskipun berasal 
dari keluarga berada, kemudian mengalami 
kebangkrutan sehingga harus tinggal disebuah 
losmen sempit. tapi berhasil menjadi orang 
terkaya di Indonesia saat ini saat ini, menjadi 
pendiri sekaligus CEO CT Corp?

Atau Iwan Setyawan, putra seorang supir angkot 
di Malang yang tinggal dirumah berukuran 
6x7m, berlantai tanah tanpa tembok yang 
berhasil menjadi salah satu Direktur Nielsen 
Global Co. di New York?

Bagi para tokoh di atas, nasib jelas bisa dirubah. 
Mereka menjadi sejarah hidup yang dapat 
menceritakan bagaimana mereka dapat 
merubah nasib mereka dari kemiskinan menjadi 
kesuksesan dan kesejahteraan.

Jadi bagaimana caranya
kita mengubah nasib kita?
Mengubah nasib sebenarnya mudah, asalkan 
kita punya keyakinan yang kuat untuk 
mengubah pikiran kita dan diikuti oleh tindakan 
nyata. Mengapa demikian? Karena dari 
keyakinan, akan terbentuk pikiran. Dari pikiran 
akan terbentuk ucapan-ucapan yang kita 
keluarkan dari mulut kita. Ucapan-ucapan ini 
kemudian membentuk sikap kita, yang 
dilakukan secara berulang-ulang akan menjadi 
kebiasaan kita, sehingga menentukan nasib kita.



Pilihan akan keyakinan kita, akan menjadi 
kebiasaan kita, lalu membentuk karakter kita, 
dan akan menentukan nasib kita.

Untuk itu, kita perlu untuk secara disiplin 
mengamati apa yang kita yakini setiap hari, 
sehingga kita dapat memiliki pikiran yang lebih 
positif, sehingga kita mengeluarkan ucapan-
ucapan yang positif, memiliki sikap yang positif 
dan bersemangat, membentuk kebiasaan baru 
yang positif serta berkarakter kuat dan mampu 
mengubah nasib kita menjadi lebih baik.

Kunci terpenting dalam mengubah nasib kita, 
adalah dengan keyakinan yang kuat dan terus 
menerus, sehingga kita melakukan pilihan-
pilihan yang baik dan positif ini berulang-ulang 
kali.

Dengan demikian kebiasaan yang baru dapat 
terbentuk.

Barulah kemudian, setelah sungguh-sungguh 
menjadi kebiasaan baru, karakter baru akan 
terbentuk dan nasib kita akan mengalami 
perubahan. ***



Mengapa mereka berhasil keluar dari 
kemiskinan?
Ketika kita membaca kisah mengenai 
keberhasilan para tokoh yang disebut diatas, ada 
beberapa hal yang menjadi kesamaan diantara 
mereka. Yaitu bahwa mereka: 

1. Memperluas wawasan dan mencari 
alternatif/ pilihan baru

2. Melakukan hal yang baru, berani mengambil 
resiko

3. Berdisiplin dan bertanggung jawab 
menjalankan pilihannya

4. Meningkatkan ketekunan dan tidak mudah 
menyerah saat menghadapi tantangan.

5. Membangun jejaring yang luas dan bekerja 
sama

6. Mengubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak 
baik

7. Senantiasa memotivasi diri  dengan 
melakukan afirmasi

8. Menetapkan target yang ingin dicapai dan 
memfokuskan diri pada target tersebut

9. M e m p e r b a h a r u i  d a n  m e m p e r ku at  
keyakinan yang dimiliki

10. Gigih dalam bekerja dan selalu memberikan 
lebih dari yang diminta

***

Sejarah
UPPKS



Sejarah UPPKS

Pada awalnya, BKKBN (Badan Koordinasi 
Keluarga Berencana Nasional – kini berubah 
menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional), bekerja sama dengan 
UNFPA (Dana Kependudukan PBB) mengadakan 
income generating project pada awal 1980an. 
Misi project ini adalah memberikan peluang 
kegiatan ekonomi produktif keluarga pada 
akseptor KB.

Dalam perjalanannya beberapa tahun 
kemudian, proyek ini berganti baju karena 
keberhasilannya dalam menggiatkan program 
pemberdayaan keluarga. Dari awalnya hanya 
berupa sebuah proyek, kegiatan ini berkembang 
menjadi sebuah kegiatan Usaha Peningkatan 
Pendapatan Keluarga Akseptor yang disingkat 
menjadi UPPKA (tahun 1979).

Kehadiran kelompok UPPKA mengundang minat 
akseptor KB pada saat itu. Mereka berduyun-

duyun bergabung menjadi anggota kelompok. 
Setiap kelompok beranggotakan 10 hingga 20 
orang anggota. Mereka berkegiatan ekonomi 
produktif keluarga, sebuah kegiatan berskala 
kecil dalam kerangka keluarga. 

Semangat dari kegiatan kelompok UPPKA 
adalah pemberdayaan ekonomi keluarga 
akseptor KB. Mereka sudah ber-KB. Mereka 
sudah memenuhi keinginan pemerintah "Dua 
Anak Cukup". Maka pada gilirannya pemerintah 
membuka keran usaha agar mereka bisa 
m e n d a p a t  p e l u a n g  m e n i n g k a t k a n  
kesejahteraannya.

Pilihan pun jatuh pada kelompok UPPKA, hasil 
kolaborasi BKKBN dengan sejumlah mitra 
kerjanya. Ibu-ibu peserta KB mulai dibantu oleh 
BKKBN dan instansi terkait untuk belajar 
membantu suami dalam mendatangkan 
penghasilan tambahan. Mereka diajar menjahit, 
memasak, membuat kue atau anyaman dari 
bambu, hingga ilmu kemasan, pembukuan dan 
pemasaran.



Kala itu, program pemberdayaan akseptor KB 
benar-benar dalam kecepatan penuh, digeber 
oleh pemerintah (baca: BKKBN). Mengapa 
demikian? Karena pemerintah sangat ingin 
mewujudkan cita-cita NKKBS (Norma Keluarga 
Kecil Bahagia Sejahtera). 

Norma Keluarga Kecil dilakukan dengan 
menggunakan "kendaraan" KB, sedangkan 
norma Bahagia dan Sejahtera diwujudkan 
pemerintah dengan menggunakan "kendaraan" 
k e l o m p o k  U P P K A  y a n g  k e m u d i a n  
bertransformasi menjadi UPPKS (tahun 1994). 
Huruf A pada UPPKA yang berasal dari kata 
Akseptor berubah menjadi huruf S pada UPPKS 
yang berasal dari kata Sejahtera. 

Cakupan anggota UPPKS memang jauh lebih 
luas. Anggotanya tidak lagi hanya semata-mata 
akseptor KB, tetapi juga non-akseptor seperti 
remaja untuk diajak menunda usia perkawinan 
atau keluarga-keluarga muda diajak ber-KB. Atau 
juga ibu-ibu dari keluarga sejahtera.

Semua "kendaraan" menuju NKKBS telah 
tersedia, serta pada kala itu juga ditunjang 
dengan jumlah anggaran yang lebih dari cukup. 
Maka, untuk mendukung kehadiran kelompok 
UPPKS lahirlah program Takesra (Tabungan 
Keluarga Sejahtera) – Kukesra (Kredit Usaha 
Keluarga Sejahtera). Peserta atau akspetor KB 
melalui kelompok UPPKS kala itu dapat 
mengajukan pinjaman bergulir (Kukesra) ke 
BKKBN. Besarnya antara Rp. 500.000,- sampai 
dengan Rp. 5.000.000,-. BRI dilibatkan dalam 
pengucuran dana pinjaman bergulir tersebut.

Sejak program Takesra-Kukesra digulirkan 
BKKBN, peserta KB sekaligus diajak belajar 
menabung dan berhubungan dengan bank. 
Salah satu syarat mendapatkan Kukesra, 
anggota UPPKS diwajibkan memiliki tabungan 
Takesra yang nilai tabungannya bisa mulai Rp. 
2.000,- saja, namun harus rutin menabung 
setiap bulannya.



Mbok Minten, penjual pecel keliling di 
Yogyakarta, mulai tampak rajin berkunjung ke 
bank setiap bulan untuk mengisi tabungan 
Takesra nya.

Demikian juga Mbok-mbok Minten lainnya. 
Mereka adalah peserta KB. Mereka mulai 
menjadi "hidup dan lebih sejahtera" karena 
kehadiran kelompok UPPKS.

BKKBN memang dikenal kaya akan inovasi. Demi 
menampung hasil produksi kelompok-kelompok 
UPPKS, BKKBN menggelar Gelanggang Dagang 
UPPKS di berbagai daerah. Animo peserta 
maupun pembeli sungguh luar biasa. Dalam satu 
kesempatan pameran dagang, dapat terjadi 
transaksi bernilai ratusan juta rupiah. Suatu nilai 
yang fantastis karena berkembang sangat jauh 
diatas kerangka awal keluarga berencana. 

Banyak negara yang berkunjung ke Indonesia 
melalui International Training Program (ITP) 
BKKBN, satu diantaranya tertarik mempelajari 
keberhasilan program pasca akspetor ikut KB. 
Yang mereka tujua dalah kelompok UPPKS.

Namun, sebuah ironi terjadi. Kelompok UPPKS 
tertinggal begitu saja, seolah tersapu oleh angin 
ketika sistem pemerintahan berubah dari 
sentralisasi ke desentralisasi (otonomi daerah).

Kelompok UPPKS dapat dikatakan tiarap karena 
tak ada lagi dana pinjaman yang bisa diraih. 
Sejak tahun 2000, Kementrian Keuangan 
melarang BKKBN menyalurkan pinjaman kepada 
anggota kelompok UPPKS. ***



Sikap dan Ciri-ciri
Kewirausahaan



Tentang
UPPKS



Apa itu UPPKS?

UPPKS adalah sekelompok keluarga yang 
berminat menjadi Keluarga Kecil Bahagia 
Sejahtera lewat berbagai kegiatan usaha 
bersama dalam bidang ekonomi produktif.

• Pasangan Usia Subur (PUS), 
• Peserta Keluarga Berencana (KB), 
• Remaja,
• Lanjut usia.

terutama adalah Keluarga Pra-Sejahtera

Siapa Anggota UPPKS?













Organisasi
adalah kumpulan dua orang atau lebih 
yang bekerjasama untuk mencapai 
satu tujuan.

Administrasi
adalah suatu rangkaian kegiatan 
surat-menyurat, pencatatan kegiatan 
kelompok berdasarkan formulir baku, 
dan pengarsipan.

Pembukuan
adalah rangkaian kegiatan mencatat 
secara tertib dan teratur, semua hasil 
usaha atau transaksi yang dilakukan, 
baik yang menyangkut uang maupun 
barang, guna menunjang kelancaran 
usaha kelompok.

Keluarga Pra-Sejahtera
adalah keluarga yang belum dapat 
memenuhi kebutuhan dasarnya 
secara minimal seperti kebutuhan 
ibadah, sandang, pangan, papan, 
kesehatan, dan pendidikan.

Keluarga Sejahtera 1
adalah keluarga yang sudah mampu 
memenuhi kebutuhan dasarnya secara 
minimal, tetapi belum dapat meme-
nuhi kebutuhan sosial psikologisnya 
seperti kebutuhan pendidikan, 
interaksi dalam keluarga, interaksi 
dalam lingkungan, dsb.



Perangkuman & pelaporan
adalah kegiatan merangkum hasil usaha 
Kelompok, permasalahan yang dihadapi 
Kelompok, dan hal yang berkaitan 
dengan usaha yang kemudian dilaporkan 
Sebagai bahan bahasan dalam 
pertemuan kelompok untuk 
pengembangan usaha.

Produktivitas
ukuran besarnya hasil yang dicapai 
dari suatu upaya/usaha yang 
dilakukan.

Wirausaha
Adalah kegiatan yang memberi nilai 
tambah pada barang/jasa melalui 
proses produksi/kreativitas, sehingga 
barang/jasa tersebut menjadi nyata 
manfaatnya dan dibutuhkan 
masyarakat.

Usaha
adalah kegiatan yang dilakukan untuk 
memenuhi kebutuhan dengan melakukan 
pertukaran barang, jasa, atau uang, yang 
saling menguntungkan dan memberi 
manfaat.

Pengelolaan Usaha
adalah suatu proses kegiatan usaha 
yang terencana untuk mengarahkan 
para pengelola bekerja dengan penuh 
tanggung jawab, disiplin, dan berperan 
aktif bagi pengembangan usaha dalam 
jangka panjang.





















Mengelola Usaha
Kelompok UPPKS

Mengelola usaha kelompok adalah upaya untuk 
bekerjasama secara terarah dalam kelompok 
demi mencapai tujuan bersama kelompok, 

yaitu
melakukan ekonomi produktif, dan
meningkatkan kesejahteraan keluarga.



















Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 
pelaksanaan kegiatan ekonomi produktif 
(menghasilkan).



Cara Mendapatkan Modal 
sesuai Ketentuan
Pemberian Modal

1. Iuran Simpanan Pokok/Wajib/ 
Sukarela, Sumbangan, Jasa
dihimpun dan dapat dipinjamkan kepada 
anggota sebagai modal usaha.

2. Tabungan
adalah penyisihan sebagian kebutuhan 
anggota/kelompok yang dapat dihimpun 
dan dijadikan sebagai modal usaha.

3. Pinjaman
bersama-sama dengan Petugas Lapangan, 
mendatangi Bank/Perusahaan/Lembaga 
untuk memperoleh informasi tentang 
prosedur yang harus dijalani. 



Cara Mendapatkan Modal dari 
Berbagai Lembaga Keuangan

Hal-hal dan Dokumen yang dibutuhkan 
untuk mengajukan modal atau dana dari 
berbagai lembaga keuangan seperti 
koperasi, BPR dan Bank cukup beragam 
dan harus ditanyakan langsung kepada 
lembaga keuangan yang bersangkutan.

Berikut adalah hal-hal umum yang 
mungkin diperlukan
1. Persyaratan Pengajuan 

Pinjaman Tanpa Agunan: 
• Foto copy bukti diri KTP yang berlaku
• Bukti penghasilan berupa slip gaji atau 

rekening koran3 bulan terakhir
• Mengisidan menan datangani aplikasi 

kredit di lembaga keuangan yang dituju

2. Persyaratan Pengajuan
Pinjaman Dengan Agunan
• Fotocopy bukti diri KTP yang berlaku
• Fotocopy Kartu Keluarga
• Fotocopy bukti diri KTP pasangan yang 

berlaku
• Persetujuan resmi dari pasangan
• Jaminan yang akan diagunkan (berupa 

rumah atau kendaraan bermotor) 
dipastikan tidak sedang menjadi 
jaminan pada pihak lain dan bebas dari 
sengketa

• Surat tanda kepemilikan atas jaminan 
yang akan diagunkan

• Bukti penghasilan berupa slip gaji atau 
rekening koran 3 bulan terakhir jika ada

• Mengisi dan menandatangani aplikasi 
kredit di lembaga keuangan yang dituju

• Tidak termasuk dalam daftar hitam 
Bank Indonesia



3. Jika pemohon merupakan badan
usaha, maka harus ada: 
• SIUP
• TDP 
• NPWP 
• Fotocopy bukti diri KTP yang berlaku 

dari seluruh pengurus/Dewan Direktur
• Laporan keuangan perusahaan
• Rekening koran perusahaan
• Jaminan yang akan diagunkan (berupa 

rumah atau kendaraan bermotor) 
dipastikan tidak sedang menjadi 
jaminan pada pihak lain dan bebas dari 
sengketa

• Bukti penghasilan berupa slip gaji atau 
rekening koran 3 bulan terakhir jika ada

• Mengisi dan menandatangani aplikasi 
kredit di lembaga keuangan yang dituju

• Tidak termasuk dalam daftar hitam 
Bank Indonesia

CARA PERHITUNGAN
BIAYA DAN PENDAPATAN





Perhitungan Pendapatan 

Tingkat pendapatan tergantung pada
• Jumlah Penjualan Barang/Jasa, 
• Harga Jual.

Pendapatan meningkat bila:
• Jumlah Penjualan meningkat.
• Harga Jual meningkat.

Harga ditentukan atas:
• Biaya yang dikeluarkan.
• Keadaan pasar.













Apa yang dimaksud
dengan Pasar?

Apa yang dimaksud
dengan Pemasaran?

1. Tempat berkumpulnya para penjual dan 
para pembeli untuk melakukan jual beli.

2. Yang tidak memerlukan tempat khusus, 
tetapi ada kesepakatan antara penjual 
dan pembeli.

Pemasaran adalah upaya untuk menyampaikan 
barang atau jasa yang kita produksi kepada 
pembeli.

Dengan usaha pemasaran, kita tidak hanya ingin 
menjual barang atau jasa, tetapi juga 
mendapatkan laba.

Pemasaran bertitik tolak dari
kebutuhan dan keinginan calon pembeli
(konsumen). 





Promosi bisa melalui:

• Pameran.
• Pendekatan langsung kepada calon pembeli.
• Promosi penjualan.
• Iklan dan poster.
• Kemasan dan merek yang menarik.
• Menjaga mutu produk.
• Memudahkan pembeli mencari produk.
• Media Online

Contoh promosi pendekatan langsung:
Kelompok UPPKS "Anggrek" menjual produknya 
yaitu pakaian bayi dan anak pada waktu ada 
Posyandu.



Tidak boleh membedakan antara pelanggan 
besar, atau pelanggan kecil, semua berhak 
mendapat pelayanan yang baik. 



Memperkenalkan Produk:
Menyalurkan Barang (Distribusi)

Penyaluran barang ke tempat penjualan atau ke 
tempat pelanggan, adalah tahap terakhir dari 
upaya pemasaran.



Memperkenalkan Produk :
Jaringan Penjualan 

Keseimbangan tidak akan terwujud bila usaha 
kelompok tergantung pada satu jenis produk yang 
bisa dijual kepada satu perantara saja.

Untuk menghindari posisi ketergantungan yang 
menghambat perkembangan usaha, sebaiknya 
memperhatikan hal-hal berikut:























































Kemitraan untuk Membina
dan Mendampingi Kelompok

1. Memperhatikan dan mengembangkan 
aspek pemasaran.

• Jalur distribusi ke pasar.
• Bantuan promosi.
• Jaringan usaha.
• Melakukan penentuan segmen pasar 

dan mempelajari perilaku konsumen.
• Meningkatkan mutu produk dan nilai 

tambah kemasan.

3. Memastikan keberadaan modal.

• Mencari informasi sumber kredit.
• Melakukan penjaminan dari berbagai 

sumber penjaminan.
• Menjadi mediator terhadap sumber 

pembiayaan.
• Mencari akses kepada pemilik modal.

2. Melakukan pembinaandan 
pengembangan SDM

• Pendidikan dan pelatihan.
• Magang.
• Studi banding.
• Konsolidasi.



Kemitraan untuk Membina
dan Mendampingi Kelompok

4. Memperhatikan dan mengevaluasi 
aspek manajemen.

• Membantu studi kelayakan.
• Membantu sistem dan prosedur 

manajemen organisasi.
• Menyediakan tenaga konsultan.

5. Memperhatikan dan mengembangkan 
aspek teknologi

• Melakukan perbaikan, inovasi, dan alih 
teknologi.

• Mengadakan sarana dan prasarana 
produksi sebagai unit percontohan.

• Mengadakan perbaikan sistem 
produksi dan kendali mutu.

• Meningkatkan efisiensi pengadaan 
bahan baku.
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