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PENGANTAR
PIMPINAN PUSAT ‘AISYIYAH
Assalamu’alaikum wr.wb
Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah
SWT Buku Panduan BUEKA edisi revisi ini bisa diterbitkan,
guna menunjang salah satu program dari Majelis Ekonomi untuk
menumbuhkan semangat kewirausahaan melalui pengembangan
usaha-usaha kecil dan menengah sebagai gerakan pemberdayaan
ekonomi umat, serta revitalisasi atau penguatan kembali Bina
Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah (BUEKA) di seluruh tingkatan
organisasi bisa semakin digiatkan. Hal ini dilakukan ‘Aisyiyah
sebagai bentuk kepedulian terhadap peningkatan kesejahteraaan
perempuan serta sebagai upaya untuk membantu pemerintah
dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan khususnya warga
Aisyiyah dan masyarakat pada umumnya..
Dengan keluarnya buku panduan oleh Majelis Ekonomi
ini diharapkan bisa menjadi tuntunan untuk mengembangkan
BUEKA, sekaligus sebagai upaya untuk menumbuhkan semangat
gerakan bersama menghidupkan BUEKA sebagai wahana untuk
meningkatkan kesejahteraan perempuan.Semoga usaha kita untuk
mensejahterakan umat benar-benar bermanfaat bagi bangsa dan
agama sehingga dapat mempertinggi derajat pengabdian kita
kepada Allah SWT, Amien.
Wassalamu’alaikum wr.wb.
Yogyakarta, Mei 2010
Pimpinan Pusat Aisyiyah

Dra. Hj. Siti Noordjannah Djohantini, MM., MSi.
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PENGANTAR
TIM PENYUSUN
Assalamu’alaikum wr.wb
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah
SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmad, dan hidayahNya
sehingga tim penyusun dapat menyelesaikan buku panduan
BUEKA ini. Dalam konsep BUEKA lebih ditekankan pada proses
pembinaan dan pemberdayaan melalui strategi pendampingan
kepada masyarakat khususnya kaum perempuan agar memliki
kemandirian dalam bidang ekonomi.
Tim penyusun menyadari bahwa panduan ini masih banyak
kekurangan, oleh karena itu kami berharap pada para pembaca
dan pelaku pembinaan ekonomi di masyarakat dapat memberikan
masukan demi sempurnanya panduan ini.
Semoga panduan yang telah disusun oleh Tim Majelis
Ekonomi Pimpinan Pusat Aisyiyah ini bermanfaat bagi upaya
da’wah bil hal Aisyiyah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat,
khususnya bagi kaum perempuan. Kita selalu memohon
pertolongan Allah SWT, semoga Allah SWT selalu melimpahkan
kekuatan dan kemudahan kepada kita semua. Amin
Wassalamu’alaikum wr.wb
			
Yogyakarta, 1 Januari 2010
Tim Penyusun :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
iv

Dra. Hj. Siti Noordjannah Djohantini, MM, M.Si
Drs. H. Zainudin Fanani
Dra. Hj. Sri Endarwati
Hj. Laras Wiendyawati, SE
Dra. Hj. Nurul Ngaini, MM
Dra Ni’mah Af Idati
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PENDAHULUAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah,
SWT., Buku Panduan Program Pemberdayaan Ekonomi
melalui Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah (BUEKA)
telah tersusun sebagai bagian dari revisi dan penyempurnaan
buku panduan BUEKA. Buku panduan ini mencerminkan
arah perubahan paradigma/carapandang dalam melakukan
upaya pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dan secara
lebih khusus adalah upaya menumbuhkan semangat berusaha
(berwirausaha). Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk periode
Muktamar 45 di Malang, salah satu program dari Majelis Ekonomi
Aisyiyah adalah menumbuhkan semangat kewirausahaan melalui
pengembangan usaha-usaha kecil dan menengah sebagai gerakan
pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu juga ada program
revitalisasi atau penguatan kembali Bina Usaha Ekonomi Keluarga
Aisyiyah (BUEKA) di seluruh tingkatan. Kedua program tersebut
menjadi satu kesatuan gerakan yang diwujudkan dalam program
pemberdayaan Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah (BUEKA),
yang selanjutnya dipandu pelaksanaanya seperti yang dituntunkan
dalam buku Panduan Program Pemberdayaan Ekonomi melalui
BUEKA.
Program pemberdayaan Bina Usaha Ekonomi Keluarga
Aisyiyah (BUEKA) dilaksanakan melalui strategi pemberdayaan
dan pendampingan yang dilakukan secara berkelompok.
Penggunaan strategi ini menuntut organisasi dan pimpinan
memiliki cara pandang antara lain: 1) memandang pemberdayaan
ekonomi umat sebagai bagian penting dari implementasi dakwah
bil hal, 2) orientasi pada pengarus utamaan strategi pemberdayaan
dan pendampingan sebagai bagian dari orientasi program dan
kebijakan organisasi yang tidak bersifat karitatif (kedermawanan),
tetapi lebih pada upaya mengembangkan potensi dan penguatan
kemampuan untuk mandiri. 3) Menghimpun potensi organisasi
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dan bersinergi dengan berbagai pihak yang memberi akses pada
upaya pemberdayaan.
Keberhasilan program ini sangat memberi manfaat bagi
gerakan pemberdayaan umat sekaligus merupakan kontribusi
langsung Aisyiyah dalam ikut memecahkan permasalahan bangsa
terkait dengan masalah kemiskinan dan pengangguran. Selain
itu, dalam konteks gerakan Aisyiyah/Muhammadiyah program
ini merupakan salah satu langkah strategis untuk penguatan
masyarakat madani menuju terwujudnya tujuan Aisyiyah.
Dengan keluarnya buku panduan ini diharapkan bisa menjadi
tuntunan untuk mengembangkan program pemberdayaan ekonomi
melalui Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah (BUEKA) di basis
masyarakat/ akar rumput.. Kami menyadari buku tuntunan ini
masih belum sempurna, untuk itu saran dan masukan dari semua
pihak terutama pihak pelaksana di Ranting/Cabang/Daerah/
Wilayah sangat kami harapkan.
Semoga usaha kita untuk mensejahterakan umat mendapatkan
ridlo dari Allah SWT, sehingga manfaatnya benar-benar bisa
dirasakan oleh masyarakat luas, bangsa dan agama. Amien.
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LANDASAN
1. Al Quran dan As Sunnah
a. QS. Al A’raf ayat 10

“ Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian
di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi
(sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur”.
b. QS. Al Israa’ ayat 70

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam.
Kami angkat mereka di daratan dan lautan. Kami beri
mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka
dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan mahluk
yang Kami ciptakan.”
c. QS. Al Qashash ayat 77
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“Dan carilah pada yang telah dianugrahkan Allah
kepadamu (kebahagiaan) negeri akherat dan janganlah
kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi,
dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana
Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu
membuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah
tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”
d. QS. Al Baqarah ayat 172

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara
rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan
bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya
kepadaNya kamu menyembah.”
e. QS Al Israa’ ayat 26

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat
akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam
perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan
(hartamu) secara boros”.
f. QS At Taubah ayat 103
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“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat
itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan
berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu
(menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
g. QS Ar-Ra’d ayat 11:

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri
mereka sendiri”
2.
3.
4.
5.
6.

UUD 1945 pasal 33
AD dan ART ‘Aisyiyah
Keputusan Muktamar ‘Aisyiyah
Rapat Kerja Pimpinan tingkat Pusat
Kebijakan Organisasi
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KONSEP DASAR BUEKA
1.

Pengertian BUEKA
BUEKA (Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah) adalah
kegiatan pemberdayaan anggota ’Aisyiyah maupun simpatisan
’Aisyiyah yang berminat untuk membuat kesatuan unit usaha
kegiatan ekonomi.

2.

Tujuan BUEKA
a. Meningkatkan kualitas sumberdaya insani dan usahanya
agar tangguh, berdaya dan bertanggungjawab dengan
tekad mengentaskan diri dari ketertindasan dan
kemiskinan
b. Menguatkan organisasi pengusaha agar kegiatan usahanya
berjalan dengan baik dan benar untuk perbaikan
kesejahteraan
c. Membangun jaringan antar pengusaha dan jalur
komunikasi dengan penentu kebijakan
d. Terbina dan tercipta ekonomi keluarga yang semakin
baik.

3.

Sasaran pengembangan BUEKA
a. Anggota ‘Aisyiyah
b. Warga masyarakat luas.
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KONSEP PENGEMBANGAN BUEKA
Untuk mengembangkan BUEKA maka bisa dilakukan
melalui konsep pemberdayaan dan pendampingan individu dan
kelompok.
Pemberdayaan dengan Pendampingan Individu dan Kelompok
Adalah program untuk meningkatkan kualitas sumberdaya insani
(perempuan pengusaha) agar tangguh dan bertanggung jawab
dengan tekad mengentaskan diri dari ketertindasan dan kemiskinan
dengan pola pendampingan
1.

Konsep Pemberdayaan
a. Setiap orang dalam suatu kelompok atau komunitas
telah diberikan potensi untuk berkembang menuju
kesempurnaan
b. Dalam proses perjalanannya, lingkungan dapat
membelenggu pengembangan potensi dengan dalih
membantu, menolong bahkan dalam bentuk kerjasama,
pada akhirnya menjadikannya tidak berdaya
c. Upaya pemberdayaan harus memberikan kepada
partisipannya suatu ruang dan kesempatan untuk
mengembangkan potensinya.
d. Sebagai upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan
itu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan
masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu
dengan mengandalkan kekuatanya sendiri sehingga dapat
keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan,
atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat,
dalam mencapai kesempurnaan dan berkelanjutan.
e. Upaya pemberdayaan harus melibatkan para partisipan
untuk terlibat dalam setiap proses kegiatan sejak
perumusan tujuan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi.
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2. Konsep Pendampingan
a. Fitrah manusia ingin selalu berubah maju dan Allah
memberikan kebebasan untuk menentukan pilihan
b. Disisi lain manusia memiliki kecenderungan lupa dan
salah bahkan mengikuti hawa nafsu, meski telah diikuti
pula dengan potensi taqwa
c. Sebagai keseimbangan Allah telah menyertakan pada
setiap diri manusia senantiasa mengikutinya dalam
berbagai urusan sekaligus mengawasinya yang dapat
diartikan sebagai suatu sistem pendampingan
d. Pendampingan memiliki tujuan agar setiap akibat dari
tindakan atau perbuatan manusia mencapai kesempurnaan
dan kemandirian.
e. Proses ini dibangun berdasarkan potensi dan sumber daya
lokal yang ada.
3.

Kegiatan Pemberdayaan dan Pendampingan
Pemberdayaan dan Pendampingan dapat dilakukan melalui
berbagai kegiatan meliputi :
a. Peningkatan kapasitas (kemampuan menghasilkan
barang dan jasa, mengembangkan usaha serta pemupukan
modal)
i. Usaha di bidang produksi barang.
Usaha produksi adalah kegiatan yang dilakukan
dalam usaha mendorong anggota BUEKA untuk
menghasilkan suatu barang.
Contoh : usaha produksi adalah pembuatan tempe,
emping, kerajinan kulit, konveksi, dll
ii. Usaha dibidang jasa.
Usaha jasa adalah segala usaha yang berkaitan dengan
kegiatan pelayanan/menjual jasa seperti pertokoan,
salon, persewaan (wartel, internet, rental), pendidikan
dan pelatihan/kursus, dll
iii. Pemupukan modal melalui simpan pinjam, hibah,
ZIS, bantuan, pinjaman, dll.
8
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b. Akses pasar dan Fasilitasi, dengan cara membentuk
jaringan usaha, pemasaran dan promosi
c. Pengembangan sumberdaya insani dan pelatihan
peningkatan etos kerja dan disiplin
d. Pelatihan manajemen dan bimbingan teknis
e. Konsultasi dan advokasi
f. Kerjasama bisnis
g. Pengembangan jaringan usaha
h. Kegiatan Sosial
Untuk mendukung dakwah ‘Aisyiyah dan untuk syi’ar
BUEKA, maka kegiatan sosial dapat dilakukan dalam
bentuk pasar amal/bazar, santunan, dan pengajian.
4.

Prinsip Pemberdayaan dan Pendampingan
a. Prinsip kesetaraan
b. Prinsip kejujuran
c. Pinsip keadilan
d. Prinsip keterbukaan
e. Prinsip keikhlasan

5.

Kriteria pendamping
a. Anggota Aisyiyah
b. Simpatisan Aisyiyah
c. Berdomisili dekat dengan daerah dampingan
d. Memiliki kepedulian, kemampuan dan kemauan untuk
menggerakkan dan membimbing masyarakat agar dapat
menggali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya
untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan hidup

6.

Muatan Pendampingan
a. Motivasi kemandirian usaha
b. Fasilitasi akses moda
c. Fasilitasi proses produksi
d. Fasilitasi pengembangan usaha
e. Fasilitasi membangun jaringan usaha dengan pihak terkait
f. Fasilitasi manajemen usaha
BUKU PANDUAN BUEKA
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Rentang waktu pendampingan
Pendampingan dilakukan selama minimal 6 bulan atau sampai
mandiri, pada prinsipnya dilakukan sesuai dengan kondisi dan
kesiapan masyarakat dampingan tetapi secara program untuk
melihat dan mengevaluasi capaian progra maka diperlukan 6
bulan untuk melakukan monitoring dan evaluasi.
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KEANGGOTAAN DAN
PRINSIP ANGGOTA BUEKA
1.

Prosedur Keanggotaan:
a. Anggota BUEKA adalah keluarga Aisyiyah dan simpatisan
Aisyiyah yang memenuhi syarat berkelompok dan mau
membentuk kelompok
b. Anggota BUEKA tersebut membentuk kelompokkelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 5 –
10 orang. Pembentukan kelompok tidak tergantung jenis
usaha bisa
c. Pembinaan kelompok dalam satu forum pertemuan
minimal 2 kelompok dan maksimal 8 kelompok yang
diorganisir
d. Anggota kelompok harus bersedia :
- Mengikuti pertemuan kelompok
- Menyepakati adanya pertemuan rutin diantara
anggota untuk membahas masalah perkembangan
usahanya
- Menyepakati dan mengucapkan ikrar/kesepakatan
bersama anggota kelompok

2.

Lima (5) Prinsip Anggota:
a. Tekad berubah menjadi terbaik untuk keluar dari
ketertindasan
b. Selalu memperbaiki niat usaha, bahwa berusaha bukan
semata-mata mencari untung, tetapi untuk meningkatkan
kesejahteraan keluarga dan beribadah kepada Alloh SWT
c. Bersedia meningkatkan kedisiplinan dalam segala hal
termasuk disiplin dalam mewujudkan kegiatan sesuai
ikrar dan niatnya, disiplin dalam menepati janji dan
disiplin dalam beribadah
d. Bersedia menjalin persahabatan sesama pengusaha kecil
dan bersama-sama mengembangkan usaha
e. Bersedia bekerja keras dan bekerja cerdas dalam
menjalankan dan mengembangkan usaha
BUKU PANDUAN BUEKA
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MEKANISME PELAKSANAAN BUEKA

Pimpinan Ranting ‘Aisyiyah:
1) Menyiapkan calon anggota (sekurang-kurangnya 20 orang) &
calon pengurus / pengelola BUEKA,
2) Menyediakan tempat & menyelenggarakan pertemuan
anggota secara berkala, awalnya dapat diintegrasikan dengan
pengajian.
3) Memulai kegiatan awal BUEKA, misal: simpan pinjam, berbagi
pengalaman mengelola usaha, menyusun & memonitor
program bersama, diskusi pemecahan masalah usaha dsb.
4) Menyediakan tempat & menyelenggarakan pelatihan bagi
anggota & pengurus / pengelola BUEKA.
5) Menyediakan prasarana awal yang dibutuhkan.
Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah:
1) Menyiapkan, merekrut dan melatih 5 – 10 orang Kader yang
akan ditempatkan sebagai pendamping / fasilitator BUEKA
di Ranting-Ranting ‘Aisyiyah,
2) Menempatkan seorang Koordinator Kader dan prasarana
kerja minimal
3) Menyediakan tempat & menyelenggarakan pertemuan
berkala bagi para Kader untuk melakukan koordinasi kegiatan
lapangan, monitoring & evaluasi kegiatan, serta diskusi
pemecahan masalah di lapangan.
4) Menyelenggarakan Pelatihan untuk peningkatan kemampuan
Kader.
5) Memfasilitasi kerjasama usaha antar kelompok / BUEKA.
6) Memfasilitasi kerjasama sinergis dengan program-program
sejenis di Kecamatan yang bersangkutan.
7) Membantu para Kader & Pengelola BUEKA memperoleh
legalitas usaha.
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Pimpinan Daerah / Wilayah ‘Aisyiyah:
1) Menyiapkan 3 – 5 orang Anggota Team Fasilitasi BUEKA
Dearah / Wilayah.
2) Menyusun modul dan materi Pelatihan Kader, Pelatihan
Pengelola BUEKA maupun pelatihan bagi anggota BUEKA.
3) Menyelenggarakan pelatihan bagi Pelatih
4) Merumuskan program kerja, dan melakukan monitoring dan
evaluasi berkala.
5) Melakukan lobby & advokasi agar kebijakan daerah / wilayah
selaras dengan program-program ‘Aisyiyah,
6) Menyelenggarakan lokakarya perencanaan program tahunan
daerah / wilayah.
7) Menjalin kerjasama pengembangan dengan Instansi
Pemeritah maupun Perusahaan Swasta Nasional tingkst
Daerah Kabupaten / Kota, atau Propinsi.
Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah:
1) Menyiapkan 5 – 7 orang Anggota Team Fasilitasi BUEKA
Nasional.
2) Merumuskan kebijakan BUEKA secara nasional, menyusun
buku-buku panduan, serta memayungi seluruh kegiatan
BUEKA secara nasional.
3) Menyelenggarakan Lokakarya Perencanaan Tahunan dan 5
tahunan Pengembangan BUEKA secara Nasional.
4) Melakukan studi kebijakan untuk melakukan advokasi
kebijakan yang mendukung program-program ‘Aisyiyah
secara nasional, khususnya untuk pemberdayaan perempuan.
5) Menjalin kerjasama pengembangan dengan Pemerintah,
Perusahan Swasta Nasional maupun Lembaga-lembaga
Internasional untuk mendukung program-program
pemberdayaan perempuan yang dikembangkan oleh
‘Aisyiyah.
6) Melakukan penelitian dan pengembangan program BUEKA
lebih lanjut.

BUKU PANDUAN BUEKA
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TAHAPAN
PELAKSANAAN TEKNIS BUEKA
1.

Pengelola kegiatan mengadakan survey dan studi lokasi
usaha
Tujuan :
- Identifikasi ada dan tidaknya calon pengusaha dan tempat
berusaha
- Identifikasi potensi dan sumberdaya insani yang bisa
dikembangkan
- Identifikasi program usaha yg sudah/sedang
berlangsung(jika ada)
- Identifikasi potensi pendukung untuk pengembangan
usaha di lokasi tersebut.
Hasil yang ingin dicapai dari survey adalah diperoleh data/
informasi tentang :
- Jumlah pengusaha dan luasan lokasi
- Usaha yang dapat dikembangkan
- Program usaha yang sedang/sudah ada
- Calon peserta program usaha

2.
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Pengelola kegiatan mengadakan sosialisasi rencana usaha
kepada calon anggota
Tujuan :
- Anggota dan simpatisan’Aisyiyah dilokasi mengenal
rencana program usaha
- Tokoh masyarakat dilokasi program usaha akan didirikan
mendukung
- Menumbuhkan minat Anggota dan simpatisan ’Aisyiyah
mengikuti program usaha
- Yang berminat, mengetahui cara mengikuti program
sebagai calon anggota dan menyatakan keikut-sertaannya
dengan mendaftar.
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Hasil yang ingin dicapai dari sosialisasi :
- Program dikenal sejumlah anggota dan simpatisan
’Aisyiyah dilokasi
- Adanya dukungan Tokoh masyarakat setempat
- Adanya minat masyarakat untuk mengikuti program
usaha
- Yang berminat sebagai calon anggota mau mendaftar
3.

Uji kelayakan calon anggota
Tujuan :
- Mengenal personil calon anggota dan kegiatannya
- Memahami rencana usaha personil calon anggota
- Mengetahui potensi dan kepribadian calon anggota
- Menentukan personil sebagai calon anggota
Hasil yang ingin dicapai :
- Dikenalinya personil calon anggota dan kegiatannya
- Dipahami rencana usaha personil calon anggota
- Diketahui potensi dan kepribadian calon anggota
- Ditentukannya personil sebagai calon anggota

4.

Pembentukan kelompok
Tujuan :
- Memantapkan tekad niat calon untuk menjadi anggota
- Mempunyai kesadaran untuk berkelompok
- Menentukan kesepakatan kelompok:waktu, tempat,
agenda kegiatan
Hasil yang akan dicapai :
- Mantapnya tekad niat calon untuk menjadi anggota
- Tumbuh kesadaran berkelompok
- Adanya kesepakatan dan atura kelompok

5.

Pertemuan rutin
Tujuan :
- Memantapkan komitmen anggota dan pendamping
BUKU PANDUAN BUEKA
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Menerapkan 5 prinsip anggota
Meningkatkan mutu sumberdaya insani dengan saling
berbagi pengalaman
Mendiskusikan pemecahan masalah yang dihadapi
anggota
Monitoring dan evaluasi kegiatan anggota
Merealisasikan pinjaman, simpanan dan angsuran

Hasil yang akan dicapai :
- Terbangunnya komitmen antara anggota kelompok dan
pendamping
- Dilaksanakan 5 prinsip anggota
- Meningkatnya mutu sumber daya insani baik dari segi
pemikiran maupun skillnya
- Ada solusi/ strategi pemecahan masalah yang dihadapi
anggota
- Ada mekanisme monitoring dan evaluasi bagi tiap anggota
- Trealisasinya kegiatan simpan pinjam dan angsuran
anggota

16

Majelis Ekonomi

-

Pimpinan Pusat Aisyiyah

LANGKAH-LANGKAH PEMBENTUKAN
PROGRAM/UNIT USAHA
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Pembentukan pengelola kegiatan (Majelis Ekonomi)
ditingkat Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah, Pimpinan Daerah
‘Aisyiyah, Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah dan Pimpinan Ranting
’Aisyiyah
Disetiap daerah dampingan minimal ada 2 orang pendamping
yang mempunyai niat yang tulus, kemauan yang kuat dan
kepedulian yang tinggi untuk mendampingi dan bersedia
menjadi sahabat para pengusaha
Pengelola kegiatan (Majelis Ekonomi) menghimpun modal
untuk pelaksanaan pembentukan unit usaha
Pengelola kegiatan (Majelis Ekonomi) memahami semua
prosedur dan mekanisme kerja suatu unit usaha
Calon pendamping dilatih atau magang minimal 5 hari dan
belajar lebih jauh tentang pendampingan
Bila sudah terjadi kesepakatan antara Majlis Ekonomi
(Pengelola Kegiatan) dan Pendamping, diadakan kesepakatan
Perjanjian Pelaksanaan suatu Program Usaha

Struktur Organisasi
Pembina/Penanggungjawab

Pengelola kegiatan Pendampingan

Pengusaha (anggota)

MGRGPIWTWUCP

BUKU PANDUAN BUEKA
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KEPENGURUSAN
Pengurus dipilih dari dan oleh anggota BUEKA dalam rapat
anggota. Pengurus dilantik oleh Pimpinan Majelis Ekonomi pada
tingkatan organisasi masing-masing dengan mengucapkan ikrar
sebagai berikut :
Syahadah

ََّ ْ َ ُ َ ْ اَ ٰ َ ا
ُ ُ َ ً َّ َ َُ َ ْ َ ُ َ َّ ح
 أشهد أن ل ِإله ِإل اهلل وأشهد أن ممدا رسول ا
هلل

“Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa
Nabi Muhammad utusan Allah.”
Kullukum ra’ain

َ ٌ
ُ ُّ ُلُ ُّ ُ ْ َ ٍ ل
اع َوكك ْم َم ْسئُول ع ْن َر ِع َّي ِت ِه
ككم ر

“Kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan diminta
pertanggungjawaban atas kepemimpinanmu.”
“Dengan ini saya berjanji :
Dalam melaksanakan tugas akan senantiasa didasari rasa keikhlasan
semata-mata karena Allah
Akan selalu melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan
tanggung jawab
Akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kepada RAT dan
pimpinan organisasi.”
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Kewajiban Pengurus:
• Memimpin organisasi dan usaha BUEKA
• Mematuhi dan melaksanakan peraturan dasar dan peraturan
lain dalam BUEKA.
• Mencatat serta membukukan keluar masuk anggota, transaksi
keuangan, dan semua kejadian yang menyangkut BUEKA.
• Membuat dan melaporkan tentang keadaan dan
perkembangan organisasi dan usaha-usaha BUEKA kepada
anggota dan Majelis Ekonomi sekurang-kurangnya dalam
waktu satu tahun.
Hak Pengurus:
• Melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama BUEKA.
• Mewakili BUEKA dihadapan dan diluar pengadilan.
• Mendapat sebagian sisa SHU.
• Mendapat penggantian biaya yang dikeluarkan untuk ongkos
mengurus BUEKA (bukan gaji).
Masa Jabatan Pengurus:
Pengurus dipilih untuk masa jabatan 2 tahun. Khusus Ketua Umum
hanya boleh menjabat 2 kali masa jabatan (2x2 tahun).
Kepengurusan berakhir jika:
• Berakhir masa jabatan dan tidak terpilih kembali.
• Terbukti melakukan kecurangan yang merugikan BUEKA.
• Tidak mentaati peraturan yang berlaku.
• Sikap dan tindakannya bertentangan dengan prinsip BUEKA
dan tujuan Aisyiyah.
• Mengundurkan diri atas persetujuan rapat anggota.
• Wafat.

BUKU PANDUAN BUEKA
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PERMODALAN DAN
PENGELOLAAN MODAL
1.

Permodalan
a. Pengertian Modal
Modal adalah semua harta yang dimiliki dikurangi dengan
seluruh hutang.
Modal dapat berupa uang dan atau barang.
b. Sumber Modal
Modal BUEKA berasal dari simpanan pokok, simpanan
wajib anggota, ZIS, hibah
⇒ Simpanan Pokok : adalah sejumlah simpanan anggota
sebagai tanda keanggotaan BUEKA yang disetorkan
hanya pada saat mendaftarkan diri sebagai anggota.
Besarnya simpanan pokok ditentukan bersama pada
saat pertemuan anggota dan berdasarkan kemampuan
anggota terlemah. Simpanan pokok dapat diangsur
menurut keputusan rapat anggota. Simpanan ini tidak
dapat diambil selama masih menjadi anggota.
⇒ Simpanan wajib : adalah simpanan yang disetorkan
pada setiap waktu tertentu (harian/mingguan/
bulanan). Besarnya simpanan wajib ditentukan
bersama pada saat pertemuan anggota dan berdasarkan
kemampuan anggota terlemah dan jumlahnya tetap.
Simpanan ini dapat diambil dalam jangka waktu
tertentu menurut keputusan RAT.
⇒ Modal lain-lain : bisa bersumber dari tabungan
sukarela anggota dan titipan barang, sisa hasil usaha
dan bantuan dari pihak lain.
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Tabungan sukarela adalah simpanan anggota yang
jumlahnya tidak tetap dan bisa dilakukan setiap saat.
Fungsi dari simpanan ini adalah untuk penambahan
modal kerja BUEKA.
Titipan barang adalah barang yang dititipkan anggota
untuk dijual, pembayaran pada anggota dilakukan
menurut ketentuan yang berlaku.
Sisa hasil usaha disini adalah sisa hasil usaha yang
tidak dibagikan kepada anggota.
Bantuan dari pihak lain bisa dari bank, lembaga, dan
perorangan yang tidak mengikat.
2.

Pengelolaan dan Pengembangan Modal
a. Pengelolaan modal yang dimiliki BUEKA dilakukan
oleh pengurus dan diarahkan untuk sebesar-besarnya
kepentingan dan kemanfaatan anggota BUEKA.
b. Pengembangan modal adalah kegiatan yang dilakukan
oleh BUEKA dengan menggunakan modal yang ada
dengan tujuan untuk memperbesar /menambah modal .
c. Seluruh modal yang dimiliki oleh BUEKA yang mengelola
dan menyimpan adalah pengurus.

BUKU PANDUAN BUEKA
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Bagan :
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SISTEM PENGENDALIAN
Pengendalian dimaksudkan sebagai upaya, memantau dan
mengawasi seluruh proses pengelolaan dengan memperhatikan
pemantauan, evaluasi, monitoring dan pelaporan yang dilakukan
secara berjenjang. Sistem pengendalian akan memastikan bahwa
proses pembelajaran ini dilakukan secara profesional, mengikuti
prosedur dan tahapan proses secara konsisten serta memberikan
umpan balik positif bagi usaha perbaikan program DELFIT@
kedepan.
A. MONITORING
1. Pengertian
Monitoring merupakan rangkaian kegiatan pengamatan secara
terus menerus untuk mengetahui tingkat perkembangan dan
hambatan kegiatan yang dihadapi dalam proses pembelajaran
DELFIT@..
2.

Tujuan

3.

Pelaksanaan
a. Pelaksana

Untuk mengikuti pola perkembangan pelaksanaan setiap
tahapan kegiatan agar dapat secara langsung dan sedini
mungkin dilakukan koreksi yang tidak sesuai dengan rencana.

Pengurus DELFIT@ Majelis Ekonomi dan ketenagakerjaan
Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah /
Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah

b. Obyek: Setiap tahap pelaksanaan kegiatan.
c. Cara Pelaksanaan.
1) Memberikan form evaluasi pembelajaran DELFIT@
kepada warga belajar melalui pertemuan langsung
antara pengurus DELFIT@ Majelis Ekonomi dan
ketenagakerjaan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Pimpinan
BUKU PANDUAN BUEKA

23

Wilayah ‘Aisyiyah /Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah
2) PPA dengan PDA.
4.

Perangkat Teknis :
a. Blanko Laporan (presensi kehadiran warga belajar, instruktur
dan pengurus DELFIT@)
b. Daftar isian evaluasi (evaluasi permateri dan evaluasi
pendampingan mentor)

B.

EVALUASI

Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan penilaian dan
pengukuran terhadap pengambil kebijakan, pelaksana teknis
maupun terhadap seluruh proses kegiatan pembelajaran DELFIT@.
Dari evaluasi dapat diperoleh berbagai data dan informasi tentang
hasil yang di capai pada setiap tahapan kegiatan (formatif) dan
hasil seluruh kegiatan (sumatif) baik dukungan maupun hambatan
yang dihadapi.
1. Tujuan
a. Memberikan penilaian kesesuaian antara aspek input (SDM,
kegiatan, sarana, dana) dengan tujuan yang telah ditetapkan.
b. Memberikan penilaian apakah pada setiap tahapan kegiatan
dapat mencapai hasil sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan
c. Memberikan penilaian apakah keseluruhan hasil kegiatan
dapat dicapai sesuai yang direncanakan.
d. Memberikan informasi sebagai bahan untuk perumusan
perencanaan program pembelajaran DELFIT@ yang lebih baik.

2.
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Pelaksanaan

a. Penilaian dilakukan oleh Pengurus DELFIT@ Majelis
Ekonomi dan ketenagakerjaan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah,
Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah /Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah
b. Sasaran :
1) Input (SDM, kegiatan, fasilitas, dana)
2) Hasil setiap tahapan kegiatan
3) Tenaga pelaksana
4) Warga belajar
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C. PELAPORAN
Pelaporan merupakan serangkaian kegiatan penyusunan dan
penyampaian laporan pembelajaran DELFIT@ yang telah dilakukan
maupun yang akan dilaksanakan. Pelaporan digunakan sebagai
bahan dokumentasi, pertanggung jawaban sekaligus menjadi
bahan masukan bagi upaya optimalisasi kegiatan pembelajaran
DELFIT@.
a. Tujuan pelaporan
Tersedianya data dan informasi yang lengkap tentang
pelaksanaan kegiatan, hasil yang dicapai pada setiap tahapan
kegiatan maupun hasil seluruh kegiatan, faktor pendukung
dan penghambat pelaksanaan kegiatan
b.

Sasaran pelaporan
1) Input kegiatan (SDM, fasilitas, kegiatan dan dana)
2) Seluruh pelaksanaan pada setiap tahapan kegiatan
3) Keberhasilan yang dicapai baik pada setiap tahap kegiatan
maupun hasil dari seluruh kegiatan
4) Faktor Pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan.

BUKU PANDUAN BUEKA
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