
 

1 
 

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT 

MISKIN DENGAN POLA GRAMEEN BANK (Studi 

Kasus di Koperasi Syari’ah as-Sakinah Nganjuk) 
 

TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

Bunga Nur Aini 

NIM: 212117015 

 

 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  

PONOROGO 

PASCASARJANA 

NOVEMBER 2019 
 

 



2 
 

 

ABSTRAK 

Aini, Bunga Nur. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dengan 

Pola Grameen Bank (Studi Kasus di Koperasi Syari‟ah as-Sakinah 

Nganjuk). Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah, Program 

Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing: Dr. Miftahul Huda, M.Ag. 

Kata kunci: pemberdayaan ekonomi, pola Grameen Bank  

Koperasi as-sakinah di kabupaten Nganjuk menggunakan sistem 

Grameen Bank ini karena dalam penyaluran pinjaman mikro fokus kepada kaum 

miskin terutama kepada kaum perempuan, tanpa agunan, di buat kelompok-

kelompok kecil, melakukan kumpul kelompok secara rutin dan menggunakan 

sistem tanggung renteng. Di koperasi as-sakinah kegiatan lainnya meliputi 

mengikuti atau mengadakan pelatihan, sosialisasi, diskusi maupun workshop, 

mengadakan santunan rutin kepada para janda dan dhuafa di sekitar kantor 

koperasi, dan penyaluran hewan qurban dan bantuan bencana alam. Adapun 

keterampilan yang sudah diterapkan kepada anggota adalah pelatihan menjahit, 

merias wajah, dan kerajinan tangan. Ketika mereka sudah terlatih, mereka 

langsung terjun ke lapangan, dan pengurus koperasi tetap memantau dan 

mencarikan orderan untuk mereka agar usaha mereka terus berkembang. Oleh 

karena itu, kontribusi pemberdayaan ekonomi yang di salurkan koperasi syari’ah 

as-sakinah agar masyarakat Nganjuk terbebas dari kemiskinan sangat menarik 

untuk di teliti. 

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri dan menggali: (1) bagaimana 

pelaksanaan koperasi syariah as-sakinah dengan pola Grameen Bank  di 

Kabupaten Nganjuk. (2) bagaimana kontribusi koperasi syariah as-sakinah dengan 

pola Grameen Bank di Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, Pendekatan penelitian 

yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis. Penelitian ini berlokasi di 

Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, tepatnya antara lain di cabang kecamatan 

Lengkong dan di Kecamatan Ngluyu. Teknik pengumpulan data melalui 

observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. 

Penelitian ini menghasilkan temuan: (1) Pelaksanaan pemberdayaan 

ekonomi yang digunakan oleh koperasi syari’ah as-sakinah yang menggunakan 

pola Gramen Bank ini lebih mengutamakan kaum perempuan termiskin dari yang 

miskin dengan menggabungkan dimensi finansial dan sosial. Dimana masyarakat 

miskin diberikan pinjaman modal usaha tanpa persyaratan yang rumit, angsuran 

dengan jangka panjang, diberikan pelatihan yang sesuai dengan bakat dan 

mintanya atau sesuai usaha yang di bangun oleh anggota, di dampingi oleh 

pengurus lapangan koperasi yang profesional, di berikan stimulus supaya rajin 

menabung dan di bantu dalam memasarkan produk usahanya (2) Adapun 

kontribusi koperasi syari’ah as-sakinah memberikan dampak positif bagi 

peminjam atau masyarakat miskin seperti halnya koperasi grameen bank, yang 

mana menjadikan para anggotanya bangkit dari keterpurukan dan menjadi lebih 

mandiri.  
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ABSTRAK 

Aini, Bunga Nur. Islamic the Economic Empowerment of the Poor From 

Perspective of Grameen Bank (Study of Cooperative Syari'ah as-

Sakinah Nganjuk). Thesis, Sharia Economics Study Program, 

Postgraduate Program, State Islamic Institute of Ponorogo. Supervisor: 

Dr. Miftahul Huda, M.Ag. 

Key words: Economic Empowerment, Perspective Grameen Bank 

 

As-sakinah cooperatives in Nganjuk district use this system because in the 

distribution of micro loans, the focus is on the poor, especially women, without 

collateral, small groups, routinely gather groups and use a joint responsibility 

system. In as-sakinah cooperatives other activities include attending or conducting 

training, outreach, discussions and workshops, holding regular compensation to 

widows and poor people in the vicinity of the cooperative's office, and distribution 

of sacrificial animals and natural disaster relief. The skills that have been applied 

to members are training in sewing, makeup, and crafts. When they are trained, 

they immediately go into the field, and the cooperative management continues to 

monitor and find orders for them so that their business continues to grow. 

Therefore, the contribution of economic empowerment that is channeled as-

sakinah syari'ah cooperatives so that the Nganjuk community free from poverty is 

very interesting to study. 

This study discusses are: (1) how the implementation of the Syariah 

Cooperative as-Sakinah perspective of Grameen Bank in Nganjuk Regency (2) 

how Sharia as-Sakinah Cooperative contributed to the realization of perspective 

Grameen Bank in Nganjuk Regency. This study uses a qualitative approach. The 

nature of this research is descriptive, research approach taken is the sociological 

approach. This research is located in Nganjuk Regency, East Java, specifically in 

the Lengkong sub-district branch and in the Ngluyu District. Data collection 

techniques through observation, in-depth interviews and documentation.  

The findings of this study are: (1) the implementation of the economic 

empowerment model used by the shari'ah as-sakinah cooperative is to follow the 

perspective of Grameen Bank combines financial and social dimensions. And in 

this microfinance system there is no qualitative element. When there are 

borrowers who cannot pay the weekly installments on the day agreed upon, the 

cooperative does not free them from their responsibilities. This is because every 

borrower is required to follow the joint responsibility system (2) the contribution 

of the syari'ah as-sakinah Cooperative has a positive impact on the nasabah, 

specifically helping with capital problems. This is evident when the business of 

cooperative members who were previously in disarray or did not develop due to 

lack of venture capital or did not have the capital to open a business, especially 

those before joining the syariah cooperative as-sakinah felt confused will step. 

When they started to join the shari'ah as-sakinah cooperative, their problems 

began to decrease little by little. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Problematika ekonomi umat terbesar terletak pada masalah kemiskinan. 

Kemiskinan bersifat multidimensi, karena di dalamnya termasuk aspek sosial, 

budaya, bahkan agama.
1
 Khusus di Indonesia, krisis ini berdampak pada 

peningkatan jumlah penduduk miskin karena lumpuhnya kegiatan ekonomi 

yang menyebabkan semakin banyak perusahaan yang tutup dan 

meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur.
2
 

Angka kemiskinan yang tinggi di Indonesia menjadi bahan evaluasi 

bagi bangsa ini untuk mencari instrumen yang tepat dalam mempercepat 

penurunan kemiskinan tersebut. Berbagai kebijakan baik sektoral, moneter 

dan fiskal maupun kebijakan lainnya ternyata belum efektif dalam 

menurunkan angka kemiskinan yang signifikan bagi bangsa ini.  

Lingkaran kemisikinan yang terjadi di Indonesia diakibatkan kurangnya 

masyarakat miskin untuk mendapatkan modal. Sistem ekonomi saat ini yang 

tidak berpihak kepada masyarakat miskin menjadi penyebab sulitnya 

menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Lembaga-lembaga keuangan 

sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari masyarakat yang 

surplus dana kepada masyarakat yang defisit dana tidak menjalankan 

                                                           
1
 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal wa Tamwiil (BMT) (Yogyakarta: Press, 

2011), 2. 
2
 Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 

2009), 2. 
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fungsinya dengan baik, ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang 

unbankable, karena mereka tidak menpunyai aset untuk agunan sebagai dasar 

pinjaman kredit, dan minimnya skill kewirausahaan juga mengkibatkan 

susahnya masyarakat miskin untuk lepas dari kemiskinannya.  

Hingga kini, upaya pemerintah untuk memberantas kemiskinan masih 

terbilang lamban. Program yang di gunakan oleh pemerintah sebagai upaya 

untuk mengurangi kemiskinan di kenal dengan tiga kluster program 

penanggulangan kemiskinan, diantaranya adalah : 

1. Diberikan bantuan dan perlindungan sosial pada keluarga yang kurang 

mampu, seperti beras untuk rakyat miskin, bantuan oprasional sekolah 

(BOS), dan bantuan langsung tunai (BLT).  

2. Di gulirkan program dan anggaran  berbasis masyarakat yang diwadahi 

dalam Program Nasioal Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).  

3. Dilakukan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan 

perbaikan iklim usaha dengan menyediakan kredit usaha rakyat (KUR).
3
  

Sejalan dengan Awwalil Rizky,
4
 hasil evaluasi Bappenas  menyatakan  

bahwa program masing-masing kluster memiliki kelemahan, diantaranya 

adalah program raskin masih terdapat ketidaktepatan dalam kuantitas, 

kualitas dan waktu pendistribusian. Program PNPM belum dapat 

menciptakan kesempatan kerja, sedangkan program KUR masih kurang 

optimal layanan lembaga keuangan dan kurang sosialisasi akses peluang 

                                                           
3
 Ibid., 214. 

4
“Awalil Rizky, Anggaran dan Program Kemiskinan yang Tidak Efektif dan Tidak Efisisen, 

https://www.awalil-rizky/anggaran-dan-program-kemiskinan-yang-tidak-efektif-dan-

efisien/102019955790962694”. 01-02.2019. 05:02. 

https://www.awalil-rizky/anggaran-dan-program-kemiskinan-yang-tidak-efektif-dan-efisien/102019955790962694
https://www.awalil-rizky/anggaran-dan-program-kemiskinan-yang-tidak-efektif-dan-efisien/102019955790962694
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akses kredit. Adapun upaya dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan 

memutus mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro dan 

penyediaan bantuan modal. Penyediaan pinjaman mikro bagi warga miskin 

bertujuan agar mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri melalui 

keja mandiri. 

Di Bangladesh, sejak 1983 Muhammad Yunus merintis program kredit 

mikro dan mendirikan Grameen Bank merupakan lembaga yang di desain 

khusus untuk permodalan orang miskin. Dan menjadi solusi alternatif selain 

zakat agar orang miskin tidak menjadi incaran para rentenir. Keberhasilan 

program pinjaman mikro perspektif Grameen Bank di Bangladesh 

menumbuhkan harapan dapat di terapkan hampir secara universal. Yunus 

membuktikan bahwa gagasan Grameen Bank dapat memperbaiki tingkat 

kehidupan rakyat miskin di seluruh dunia dan dapat menarik orang-orang 

berpotensi mereplikasi program pinjaman mikro ini.
5
 

Di Bangladesh, Yunus dan Grameen Bank mampu mengorganisasikan 

masyarakat untuk berjuang melawan kemiskinan. Yunus bersama masyarakat 

miskin mampu menerapkan manajemen modern dan sukses membangun 

Bangladesh. Sebanyak 97%  yang memperoleh pinjaman mikro dan bekerja 

di sektor UKM  adalah kelompok perempuan.
6
 

Salah satu lembaga keuangan mikro syari’ah yang menggunakan sistem 

Grameen Bank adalah Koperasi Syari’ah as-Sakinah. Koperasi Syari’ah as-

Sakinah yang berdiri sejak tahun 2000, yang beroperasi hingga saat ini telah 

                                                           
5
 Muhammad Yunus, Bank Kaum Miskin (Jakarta:Marjin Kiri, 2007), 148. 

6
 Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM 

di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 21 
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memiliki anggota sebanyak 325 orang dan 65 kelompok di kabupaten 

Nganjuk. 

Kabupaten Nganjuk menjadi pilihan tempat penelitian karena secara 

demografi, jumlah penduduk perempuan (524.004) lebih banyak dari kaum 

laki-laki (517.712). Apalagi di daerah pedesaan tingkat pendidikan masih 

tergolong rendah, dan masih banyak masyarakat fakir miskin. 

Koperasi as-Sakinah menggunakan sistem ini karena terdapat keunikan 

dalam penyaluran pinjaman mikro sistem Grameen Bank ini dimana lebih 

fokus kepada kaum miskin terutama kepada kaum perempuan, tanpa agunan, 

di buat kelompok-kelompok kecil, melakukan kumpul kelompok secara rutin 

dan menggunakan sistem tanggung renteng. Meskipun pengurus koperasi 

belum belajar langsung dengan Muhammad Yunus, akan tetapi pengurus 

banyak belajar dan mendalami konsep Grameen Bank. Dan Koperasi as-

Sakinah menyatukan kekuatan-kekuatan ekonomi dan sosial yang kecil-kecil 

sehingga menjadi kekuatan besar. 

Di Koperasi as-Sakinah kegiatan lainnya meliputi mengikuti atau 

mengadakan pelatihan, sosialisasi, diskusi maupun workshop, mengadakan 

santunan rutin kepada para janda dan dhuafa di sekitar kantor koperasi, dan 

penyaluran hewan qurban dan bantuan bencana alam. Adapun keterampilan 

yang sudah diterapkan kepada anggota adalah pelatihan menjahit, merias 

wajah, dan kerajinan tangan. Ketika mereka sudah terlatih, mereka langsung 
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terjun ke lapangan, dan pengurus koperasi tetap memantau dan mencarikan 

orderan untuk mereka agar usaha mereka terus berkembang.
7
 

Oleh karena itu, kontribusi pemberdayaan ekonomi yang di salurkan 

Koperasi Syari’ah as-Sakinah agar masyarakat Nganjuk terbebas dari 

kemiskinan sangat menarik untuk di teliti  dan layak dikaji lebih lanjut,  maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: 

“PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN DENGAN 

POLA GRAMEEN BANK (Studi Kasus di Koperasi Syari’ah as-Sakinah 

Nganjuk) ”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pelaksanaan Koperasi Syari’ah as-Sakinah Perspektif Grameen 

Bank  dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Nganjuk? 

2. Bagaimana Kontribusi Koperasi Syari’ah as-Sakinah Perspektif Grameen 

Bank dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Nganjuk? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menelusuri dan menggali pelaksanaan Koperasi Syari’ah as-

Sakinah as-Sakinah perspektif Grameen Bank  di Kabupaten Nganjuk. 

2. Untuk membuktikan adanya kontribusi positif Koperasi Syari’ah as-

Sakinah as-Sakinah perspektif Grameen Bank  di Kabupaten Nganjuk. 

 

                                                           
7
 “Umi Nasa’i, Wawancara Ketua Koperasi as-Sakinah Nganjuk, 15 Februari 2019”. 
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D. Manfaat Penelitian 

1.  Secara Teoritis  

Memberikan kontribusi untuk perkembangan keilmuan serta riset ekonomi 

dan keuangan islam, khususnya terkait dengan peran lembaga keuangan 

islam dalam mengentaskan kemiskinan . 

2. Secara praktis 

a. Sebagai bahan rujukan dan pertimbangan bagi stakeholders untuk 

mengambil keputusan atau kebijakan terkait dengan program-program 

pengentasan kemiskinan. 

b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagi pemerintah, para pemangku kebijakan, praktisi, dan masyarakat 

luas dalam menggalakkan program penyaluran pinjaman mikro dan 

pengentasan kemiskinan. 

 

 

E. Kajian Terdahulu 

1. Nama: Muhammad Khoirul Fudin, Universitas Brawijaya Malang (2011) 

dengan judul “pemberantas kemiskinan dan kecukupan modal di dua 

dimensi berbeda melalui model APEX BPR dan GRAMEEN BANK”. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa tingkat kemiskinan 

kemudian di Indonesia dalam penanganan melalui kegiatan pinjaman tidak 

dapat menggunakan hanya satu dengan cara yang sama. Ini karena jenis 

kemiskinan di daerah perkotaan dan pedeaan tidaklah sama. Dengan BPR 

APEX dirasakan lebih tepat untuk memperpanjang kredit dalam model 
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miskin perkotaan, Grameen Bank lebih cocok diterapkan untuk 

memperpanjang kredit di masyarakat pedesaan.
8
 

2. Nama: Ruhul Ulya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013), dengan judul 

“Manajemen perubahan Grameen Bank di Bangladesh“. Adapun hasil dari 

penelitian ini menyimpulkan Muhammad Yunus dengan Grameen Bank 

menjalankan manajemen perubahan di Bangladesh guna untuk 

mewujudkan harapan dan tujuan Grameen Bank. Dengan melalui beberapa 

tahap manajemen perubahan. Mengubah nasabah Grameen Bank dan 

mengantarkan mereka ke hidup yang lebih mapan dan berkualitas. Dan 

penelitian ini memberikan gambaran penting bagaimana seharusnya 

seorang muslim mengalami problema sosial dan menciptakan dakwah-

dakwah yang kreatif demi kemaslahatan ummat.
9
 

3. Nama: Mohammad Anwarul Kabir, Jurnal dengan judul “The Role of 

Microcredit and Microfinance Institutions:Extent and Intensity of Poverty, 

Poverty Alleviation and Outreach” (2012), menyatakan bahwa dampak 

nyata dan positif mikro kredit adalah peningkatan standar hidup, 

pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan orang-orang miskin di 

masyarakat. Hasil penelitiannya di Sudan dapat di simpulkan bahwa ada 

hubungan statistic antara keuangan mikro dan pengentasan kemiskinan 

dengan peningkatan bidang ekonomi, sosial, dan moral dari kelompok 

sasaran. Lembaga keuangan mikro memiliki kondisi, karakteristik dan 

                                                           
8
 Muhammad Khoirul Fudin, “Pemberantas Kemiskinan Dan Kecukupan Modal Di Dua 

Dimensi Berbeda Melalui Model APEX BPR dan GRAMEEN BANK”, Jurnal Penelitian, Vol 9 

No 2, 243. 
9
 Ruhul Ulya,”Manajemen Perubahan Grameen Bank di Bangladesh”, Skripsi, UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2013, xiii. 
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penyebaran yang sesuai dengan daerah pedesaan dan terpencil. Lembaga 

keuangan mikro telah menggabungkan dimensi ekonomi dan sosial, srta 

menciptakan keseimbangan antara tujuan keuangan dan sosial.
10

  

4. Nama : Hadi Susanto Hanafi, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Multikultural: Studi Multi Kasus terhadap Lembaga Manajemen Infaq 

(LMI) dan Dewan Pastoer Paroki (DPP) di Desa Klepu. Tesis, Program 

Studi Ekonomi Syari’ah. Hasil dari penelitian ini strategi pemberdayaan 

ekonomi pada masyarakat multicultural yang digunakan oleh lembaga 

LMI bersifat demokratis atau kerakyatan, sedangkan DPP bersifat terpusat 

pada pengurus. Pendekatan pemberdayaan yang dilakukan LMI adalah 

dari bawah (bottom up), sdangkan DPP dari atas kebawah (top down). 

Dalam perubahan sosial ekonomi yaitu, tingkat pendapatan ekonomi 

masyarakat yang meningkat, gaya hidup berubah, teknologi semakin 

membaik, bertambahnya lapangan kerja, serta terciptanya persediaan 

bahan pangan yang melimpah.
11

 

5. Nama: Enny Syafrida, Analisis Dampak Pemberian Kredit Pola Grameen 

Bank terhadap Pningkatan Pendapatan Usaha Kecil Masyarakat Pesisir 

oleh Koperasi Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra 

Mina (LEPP-M3) di Kabupaten Tuban. TESIS. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan anggota koperasi LEPP-M3 pola 

Grameen Bank sangat baik, penerapan kredit pola Grameen Bank sangat 

                                                           
10

 Di unduh dari http://www.iisite.org/Journals/index.php/IAGS/article/view/1457. 17-03-

2019 
11

 Hadi Susanto Hanafi, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Multikultural: Studi Multi 

Kasus terhadap Lembaga Manajemen Infaq (LMI) dan Dewan Pastoer Paroki (DPP) di Desa 

Klepu. Pascasarjana IAIN PONOROGO”, Tesis, IAIN PONOROGO. 

http://www.iisite.org/Journals/index.php/IAGS/article/view/1457
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membantu masyarakat dalam meningkatkan usahanya dengan syarat-

syarat yang tidak memberatkan anggotanya sedangkan manfaat yang di 

dapat daripemberian kredit pola Grameen Bank bagi anggota bisa untuk 

menambah permodalan dengan adanya bantuan kredit, di samping itu 

mereka juga dibiasakan untuk menabung. Dalam pembayaran cicilan 

anggota dimudahkan dengan tidakperlu mendatangi koperasi LEPP-M3 

tetapi pengurus koperasi yang mendatangi tempat dimana pertemuan 

kelompok setiap minggunya yang sudah di tentukan.
12

 

F. Metode Penelitian  

Dalam penulisan tesis ini, pembahasan tentang metode penelitiannya meliputi: 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif  yaitu suatu proses 

penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang 

menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia sesuai dengan 

fakta lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yakni penelitian yang 

mengikuti proses pengumpulan data penulisan disertai penjelasan atas data 

dengan dipaparkan sedetail mungkin mengenai program pemberdayaan 

ekonomi masyarakat miskin dan setelah itu dilakukan analisis dan terakhir 

diperoleh kesimpulan yang real, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki.
13

 

                                                           
12

 Enny Syafrida, “Analisis Dampak Pemberian Kredit Pola Grameen Bank terhadap 

Pningkatan Pendapatan Usaha Kecil Masyarakat Pesisir oleh Koperasi Lembaga Ekonomi 

Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP-M3) di Kabupaten Tuban”, Tesis. IPB Bogor, 

2012. 
13

 Winarno Surahmat, Dasar dan Teknik Riset (Bandung:Tarsito, 1998), 132. 
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Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis karena 

peneliti melakukan interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, 

individu, kelompok, lembaga ataupun masyarakat. 

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif adalah suatu hal 

yang mutlak, karena instrumen utamanya adalah peneliti sendiri. Karena 

peneliti disini sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala 

stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak 

bagi penelitian.
14

    

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Syari’ah as-Sakinah Nganjuk, Jawa 

Timur. 

4. Sumber Data 

Terdapat  2 acuan data yang dipergunakan dalam penelitian ini: 

a. Data primer, sumber utama yang dijadikan bahan penelitian adalah 

data yang langsung diperoleh dari observasi lapangan mulai dari 

kegiatan para pengurus, dan anggota koperasi di Kabupaten Nganjuk, 

Jawa Timur, wawancara terstruktur dan tak terstruktur. 

b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau 

sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.
15

 Untuk penelitian ini 

data di peroleh dari buku-buku induk ataupun pendukung yang 

berhubungan dengan penelitian atau diperoleh dari hasil studi 

                                                           
14

 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung:Alfabeta, 2018), 103. 
15
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kepustakaan, dokumenter dari beberapa lembaga terkait, misalnya 

Kantor Kepala Desa, Biro Pusat Statistik tingkat Kabupaten, Koperasi 

Syari’ah as-Sakinah di Kabupaten Nganjuk, dan lain-lain. 

 

 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat, peneliti melakukan: 

a. Dokumentasi, merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variable 

yang berupa catatan buku dan sebagainya. Data dalam penelitian 

naturalistic kebanyakan diperoleh dari sumber manusia melalui 

observasi dan wawancara, namun data dari sumber non manusia 

seperti dokumen, foto, dan bahan statistik perlu mendapatkan perhatian 

selayaknya.
16

  memperoleh data-data yang ada hubungannya dengan 

permasalahan penelitian baik yang di dapat dari beberapa buku 

ataupun literatur yang menyangkut  teori pemberdayaan ekonomi, serta 

data yang berisikan tentang sejarah berdirinya Koperasi Syari’ah as-

Sakinah, serta mekanisme kerja lembaga pengelola Koperasi Syari’ah 

as-Sakinah, hasil pengumpulan dan pendayagunaannya. Serta 

informasi lainnya yang di pandang relevan dengan fokus penelitian. 

b. Observasi, penelitian ini langsung mengamati pada objek yang akan di 

teliti, jadi langsung terjun di lembaga koperasi untuk mendapatkan 
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gambaran secara langsung tentang kegiatan pemberdayaan ekonomi 

dan kesejahteraan masyarakat miskin dan mengamati secara langsung 

para anggota koperasi dan para mustahik dalam melakukan kegiatan 

dan menjalankan usahanya dengan cara dilakukannya pencatatan 

secara cermat dan sistematis sehingga data yang di peroleh benar-benar 

tidak luput dari pengamatan.
17

 

c. Wawancara, penelitian ini juga perlu melakukan adanya wawancara 

untuk langsung berinteraksi dan menggali data lebih mendalam dengan 

cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terstruktur kepada 

responden, yakni kepada pengurus Koperasi Syari’ah as-Sakinah, 

kepada anggota kelompok Koperasi Syari’ah as-Sakinah. Dan 

melakukan wawancara tak terstruktur yakni dengan cara melakukan 

tanya jawab secara langsung kepada responden, dan responden tidak 

sadar kalau sedang di wawancarai.
18

 Mungkin pada tahap pertama 

yang peneliti lakukan adalah dengan menggunakan wawancara tidak 

terstruktur. Hal ini dimaksudkan agar terbinanya hubungan baik 

terlebih dahulu dengan responden yang akan di teliti, kemudian setelah 

itu baru dilakukan wawancara berstruktur, untuk memperoleh data dan 

informasi agar sesuai dengan fokus penelitian. 

6. Analisis Data 
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Dalam rangka menjawab rumusan masalah yang ditetapkan oleh peneliti, 

maka analisis data yang menjadi acuan dalam penelitian ini mengacu pada 

beberapa tahapan yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman.
19

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 1.1 

a. Pengumpulan data baik melalui observasi langsung di lapangan 

kemudian wawancara mendalam terhadap informan yang compatible 

terhadap penelitian untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar 

memperoleh data sesuai dengan yang di harapkan. Ataupun dengan 

menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian. 

b. Reduksi data dapat di peroleh dari catatan-catatan yang di peroleh dari 

pengumpulan data. 

c. Penyajian data bertujuan untuk mempertajam pemahaman penelitian 

terhadap infomasi yang dipilih kemudian disajikan dalam uraian 

penjelasan. 

d. Pada proses terakhir adalah kesimpulan.  Dalam penelitian ini 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Yakni bersifat penjelasan 
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atau penguraian data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan 

teori dan konsep-konsep yang mendukung pembahasan yang relevan 

kemudian diperoleh kesimpulan dari permasalahan penelitian ini. 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknis 

trianggulasi dimana lebih mengutamakan efektifitas proses dan hasil yang 

diinginkan. Trianggulasi dilakukan dengan menguji apakah proses dan 

hasil metode yang di inginkan sudah berjalan dengan baik. 

Uji keabsahan melalui trianggulasi ini dilakukan karena dalam penelitian 

kualitatif, untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan 

dengan alat uji statistik. Sesuatu yang di anggap benar apabila kebenaran 

orang banyak atau kebenaran stakeholder. Kebenaran muncul bukan hanya 

dari wacana etik, namun juga menjadi wacana etnik dari masyarakat yang 

di teliti.
20
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G. Sistematika Penelitian 

Dalam sistematika pembahasan Bab I meliputi latarbelakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan.  

Dalam sistematika pembahasan Bab II meliputi landasan teori, deskripsi 

teori atau telaah pustaka, kerangka berfikir.  

Dalam sistematika pembahasan Bab III meliputi laporan hasil penelitian 

yang berisi tentang paparan data dan hasil penelitian rumusan satu. 

Dalam sistematika pembahasan Bab IV meliputi laporan hasil 

penelitian yang berisi tentang paparan data dan hasil penelitian rumusan dua. 

Dalam sistematika pembahasan Bab V penutup, yakni berisi tentang 

simpulan dan saran. 
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BAB II 

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN PERSPEKTIF 

GRAMEEN BANK 

 

Pada bab ini akan dipaparkan beberapa model pemberdayaan ekonomi 

masyarakat dan instrumen yang sering digunakan di Indonesia. Berbagai macam 

program pemberdayaan telah dilaksanakan dan terdapat perdebatan dari beberapa 

pihak. Karena kemiskinan mampu dientaskan dengan cara mengutamakan 

pembangunan manusia. Manusia bisa keluar dari zona kemiskinannya jika 

mempunyai kedudukan yang sama rata. Oleh karena itu, begitu pentingnya peran 

pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan kapabilitas kaum miskin juga 

disajikan dalam bab ini. 

A. Model Pemberdayaan Ekonomi 

Pemberdayaan dalam bahasa arab disebut sebagai tamkin. Kata tamkin 

dalam kamus-kamus besar merupakan bentuk mashdar dari fi‟il makkan. Kata 

tersebut memiliki arti yang sama dengan amkana. Kata makanna berkaitan 

dengan kata almakna dan almakin.
21

 Kata tamkin menunjukkan atas 

kemampuan melakukan sesuatu kekokohan, memiliki kekuatan, kekuasaan, 

pengaruh dan memiliki kedudukan atau tempat, baik bersifat hissi seperti 
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menetapnya burung dalam sangkarnya atau bersifat ma‟nawi seperti kokohnya 

atau teguhnya orang tersebut disisi penguasa.
22

 

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya 

(empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat.
23

 

Pemberdayaan pada dasarnya upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang 

adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam 

kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, dan internasional maupun 

dalam bidang politik, ekonomi dan lain-lain. Keberdayaan masyarakat oleh 

sumodiningrat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa 

dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang 

bersangkutan. Karena itu, pemberdayaan dapat disamakan dengan perolehan 

kekuatan dan akses terhadap sumberdaya untuk mencari nafkah.
24

 

World Bank mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk 

memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat 

(miskin) untuk mampu dan berani bersuara (voice) atau menyuarakan 

pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian 

untuk memilih (choice) sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan, dll) yang 

terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, 

pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan dan sikap 

kemandirian masyarakat.
25
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Dalam pengertian tersebut, pemberdayaan mengandung arti perbaikan 

mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik dalam arti:  

1. Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan. 

2. Perbaikan kesejahteraan social (pendidikan dan kesehatan). 

3. Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan. 

4. Terjaminnya keamanan 

5. Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan 

kekhawatiran.
26

 

Pemberdayaan masyarakat suatu konsep yang relatif baru, dimana 

masyarakat tidak lagi hanya dijadikan obyek dalam pembangunan tetapi juga 

dijadikan subyek dari pembangunannya sendiri. Disini pemberdayaan 

masyarakat merupakan pendekatan sosial yang bertujuan menyelenggarakan 

pembangunan yang lebih berkeadilan.
27

 

Pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dalam (a) 

memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam 

artian bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan, 

(b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat 

meningkatnya pendapatan dan mmperoleh barang-barang  dan jasa yang 

mereka perlukan, (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan 

keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.
28
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Sebagian besar dari penduduk Indonesia di penuhi oleh kaum 

perempuan, sekitar  kurang lebih 132 juta jiwa. Kebanyakan dari mereka ada 

yang menjadi single parents, ada pula yang menjadi kepala keluarga dengan 

bekerja dengan berdagang, bertani, dan adapula yang menjadi buruh pabrik 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menghidupi anak-anaknya. 

Kebanyakan dari perempuan mengalami kesulitan dalam mencari jalan 

sumber keuangan, misalnya kredit dari lembaga keuangan yang disebabkan 

karena tidak memenuhi syarat, lokasi terpencil atau tidak memiliki agunan.
29

 

Padahal, perempuan harus mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki 

dalam bekerja ataupun mencari jalan untuk mendapatkan uang. Dalam firman 

Allah Q.S an-Nisa ayat 32 :  

ا  َو َو َو َّن ْو ْو   َو َو  ااِب   َو ْو ٍض  عَولَوى  َو ْو َو   ْو   ِب ِب   ُهّللا    َو َّن َو  مَو ا  َو ِب يٌب   ُهّللاِبللُهّللاِب َو  مُهّللاِب َّن

ا  َو ِب يٌب   َو ِبل ُهّللاِب َواء  اْو َو َو    ْو  َو    ْو   اْو َو َو ْو َو  مُهّللاِب َّن َو   َو اْو  لِب ِب  مِب   ُهّللا َو   ِب َّن   َو ْو  اَوا َو   ُهّللا

ءٍض   ِب   ُهّللاِب  لِب ً ا  َو ْو   عَو
“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada 

sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi 

orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi 

para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan 

mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui segala sesuatu”. 

 

Pemberdayaan secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:
30

 

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat atau perekonomian rakyat adalah 

perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang 

diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang 
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berakar pada petani dan kekuatan masyarakat secara luas untuk 

menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. 

2. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi 

yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme 

pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah 

kendala structural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan 

melalui perubahan struktural. 

3. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi 

tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari 

ketergantungan menjadi ke kemandirian.  

Pada ayat diatas menjelaskan bahwa tidak ada sekat bagi kaum laki-laki 

dan perempuan dalam mendapatkan karunia dari Allah SWT. Perempuan juga 

memiliki hak atas hasil kerja yang sudah dilakukannya, jadi perempuan 

diperbolehkan untuk bekerja. Adapun kisah pada masa Rasulullah SAW 

sejarah kaum perempuan dalam Islam yang mendalami bermacam-macam 

jenis profesi, baik dari segi politik atau kepemerintahan sampai tentang tata 

rias atau kecantikan. Sebagai bukti perjuangannya adalah Ummu Salamah dan 

Aisyah r.a (keduanya adalah istri Rasulullah), Shafiyah dan Laila al-

Ghiffariyah bersama kaum laki-laki yang berjuang di medan perang. Ada juga 

Siti Khadijah binti Khuwailid (Istri Rasulullah yang pertama) dan Qillat 

Ummi Bani Ammar mereka berdua adalah bukti kaum perempuan yang sukses 

menjadi pengusaha pada waktu itu. Dan Ummu Salim binti Malhan yang 
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berkerja sebagai tukang rias atau kecantikan, Zainab binti Jahsy yang berkerja 

sebagai penyamak kulit.
31

 

Sebenarnya pokok dari pemberdayaan itu sendiri adalah humanisme. 

Yang artinya menjadikan manusia sebagai pokok dari pembangunan. 

Pembangunan yang berlandaskan pada kerakyatan dan terbentuknya suatu 

pemberdayaan masyarakat.
32

 Dan sejak dulu kemiskinan memang sudah 

menjadi problematika dalam pembangunan dan sudah banyak pula strategi 

yang di tawarkan untuk menanggulangi kemiskinan. Salah satu strategi untuk 

menanggulangi kemiskinan adalah pemberdayaan masyarakat. Strategi ini bisa 

dikatakan dapat mengurangi kemiskinan karena sasaran utamanya adalah 

rakyat miskin yang masih produktif, dan sekaligus sumber daya manusia yang 

memiliki potensi besar untuk berperan aktif dalam pembangunan.
33

 

Sebenarnya sudah banyak model pemberdayaan ekonomi yang di 

tawarkan Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan. Misalnya Indonesia 

sudah mempunyai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 

dengan mengintegritaskan beberapa program pemberdayaan yang sebelumnya, 

misalnya Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dan Program 

Percepatan Pembanguna Desa Tertinggal (P3DT).
34

 Mudrajat Kuncoro 

mengemukakan terkait PNPM bahwa hasil evaluasi bappenas masih terdapat 
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beberapa kekurangan saat program tersebut terealisasi. PNPM sebenarnya 

belum bisa menjangkau sepenuhnya masyarakat miskin, terutama masyarakat 

yang di daerah pelosok atau terpinggirkan. Bantuan yang diserahkan berupa 

dana uang tunai untuk pembangunan infrastruktur, tapi hal itu belum juga 

menumbuhkan ekonomi yang produktif dan belum bisa menciptakan suatu 

lapangan kerja.
35

 

Ragam pemberdayaan seperti yang dikenalkan diatas dengan 

menggunakan pola jalur bertahap. Yakni sebelum dimulai pemberdayaan 

tersebut, terlebih dahulu membutuhkan modal fisik, modal manusia dan modal 

sosial. Modal-modal tersebut menjadi satu ikatan dalam kemampuan pelaku 

pemberdayaan. Dan adapun sasaran utama dari pemberdayaan ekonomi adalah 

dari kalangan masyarakat miskin, lemah, terpinggirkan dan mampu 

mengakses sumber daya yang produktif.
36

 Pada hakikatnya antara 

pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat mempunyai saling 

keterikatan, yakni pembangunan sendiri akan membawa pemberdayaan, dan 

pemberdayaan akan membawa perubahan terhadap pembangunan. 

Hal yang paling utama dari pemberdayaan itu sendiri adalah dari segi 

pendidikan. Dimana pendidikan mempunyai banyak keuntungan yang bisa 

dirasakan dalam berumah tangga, mulai dari mendapatkan kemudahan dalam 

mendapatkan pekerjaan hingga dampak positif yang bisa dirasakan bagi yang 

mempunyai anak-anak. Dan di dalam bidang pendidikan, pemberdayaan dapat 
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diartikan sebagai upaya keaksaraan atau pemberantasan  3-buta (buta angka, 

buta huruf, dan buta pengetahuan dasar) dan pelatihan yang lain, sehingga 

mereka mampu menggali kearifan tradisional (indigenous-technology), dan 

mudah mengadopsi inovasi yang bermanfaat bagi kehidupan keluarga dan 

masyarakatnya.
37

  

Adapun pemberdayaan dalam bidang pendidikan yang dapat mengurangi 

kemiskinan adalah dengan di adakannya pendidikan non-formal, seperti 

pelatihan dasar usaha mandiri, pelatihan dan pengembangan bakat, pelatihan 

wirausaha, dan lain-lain. Dengan diadakannya pelatihan-pelatihan seperti itu, 

maka pemberdayaan ekonomi bisa berjalan lancar dan kewirausahaannya terus 

berkembang.
38

 Karena bisa dikatakan bahwa pemberdayaan itu suatu upaya 

memberikan kesempatan atau memberikan peluang kepada rakyat miskin agar 

mampu memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga mendapatkan 

perbaikan dari segi ekonominya. 

Dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakatlah yang berperan aktif 

dan menjadi penentu dalam proses pembangunan. Masyarakat yang tidak 

mampu dan tidak mempunyai daya diberikan bantuan sehingga mencapai 

kemandirian. Karena pemberdayaan itu masih bersifat sementara, maka 

masyarakat diberikan bekal berupa di ikutkan beberapa pelatihan agar 

selanjutnya bisa dilepas untuk lebih mandiri dan tidak jatuh kembali.
39
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Pemberdayaan yang sedang booming adalah pemberdayaan dengan 

model Grameen Bank perspektif Muhammad Yunus. Perjuangan Grameen 

Bank dalam mengentaskan kemiskinan yakni dengan melihat bahwa 

kemiskinan merupakan masalah yang multidimensi. Oleh karena itu program 

pengentasan kemiskinan yang di prioritaskan bukan hanya dari segi ekonomi 

saja, akan tetapi juga mementingkan dari segi lainnya. Kebutuhan konsumsi 

sangat diperlukan dan sangat penting, tapi lebih penting lagi mengentaskan 

kemiskinan yang bersifat non-ekonomi. Oleh karena itu, strategi pengentasan 

kemiskinan harusnya di arahkan agar tidak seakan-akan apatis dan 

menghilangkan budaya yang berbau negatif, dan ketidakberdayaan, dan lain-

lain. Kemiskinan akan semakin sulit untuk di atasi jika budaya-budaya 

tersebut masih tertanam di benak masyarakat.
40

 Dan model pemberdayaan 

dengan Grameen Bank ini sangat cocok diterapkan untuk mengatasi 

kemiskinan di Indonesia, karena model Grameen Bank sudah mencakup 

beberapa segi, mulai dari pengembangan kewirausahaan, diadakannya 

pendidikan non-formal, serta penguatan modal sosial. 

 

 

 

1. Pemberdayaan Ekonomi dan Relevansinya Mengentaskan Kemiskinan 

Kemiskinan sangat berkaitan erat dengan perangkap kemiskinan. 

Perangkap kemiskinan atau poverty trap adalah sebuah lingkaran proses 
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kemiskinan yang semakin lama semakin kronis, sehingga secara bertahap 

dapat merusak tatanan suatu ekonomi negara. Kondisi kemiskinan ini secara 

teoritis diakibatkan oleh kegagalan atau distorsi pasar yang membawa 

konsekuensi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Hal ini 

yang mengakibatkan perekonomian sektor riil tidak mengalami 

pertumbuhan. Dan akhirnya masyarakat tidak mendapatkan peluang yang 

memadai untuk berkerja dan berusaha, sehingga pendapatan dan 

tabungannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
41

 

Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan banyak model atau 

program, baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Usaha 

tersebut juga bisa berupa transfer payment dari pemerintah, program 

pangan, kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, dan juga usaha yang 

bersifat produktif dengan melalui pinjaman dalam bentuk kredit mikro. 

Pendekatan yang digunakan untuk mengentaskan kemiskinan setiap program 

berbeda-beda dan jika di kategorikan berdasarkan golongan kemiskinannya, 

supaya lebih tepat sasaran.
42

 

Dengan berbagai upaya sudah di coba untuk mengentaskan 

kemiskinan, namun hasilnya masih belum maksimal. Pemerintah juga sudah 

melakukan dengan berbagai pendekatan untuk menanggulangi kemiskinan 

seperti program pemerintah Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan subsidi. 

Menurut Mudrajat Kuncoro dalam penelitiannya yang menyebutkan bahwa 
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hasil evaluasi dari beberapa program pemerintah masih terdapat 

kelemahannya. Sosialisasi program dianggap masih kurang efektif, masih 

mempunyai problem dalam ketepatan sasaran dan pendatan, kurangnya 

motivasi dari pemerintah daerah dalam pendistribusian bantuan pangan 

masyarakat miskin.
43

 

Memberikan bantuan berupa uang tunai pada hakikatnya sangat 

membantu, akantetapi itu hanya bersifat sementara atau untuk kebutuhan 

jangka pendek saja. Dan jika diberikan bantuan yang berjangka panjang pun 

sebenarnya  juga tidak menyelesaikan masalah ekonomi secara maksimal, 

justru masalah baru akan muncul dari hal-hal tersebut yakni dari bantuan 

ekonomi akan tetapi tidak maksimal. Karena bantuan seharusnya di gunakan 

untuk hal-hal yang bersifat produktif malah dibelikan untuk barang-barang 

yang bersifat konsumtif, bahkan ada juga uangnya yang digunakan untuk 

membeli radio, sepedah, televisi, bahkan untuk nyicil kredit motor.
44

 

Sudrajat mencoba menyampaikan solusi alternatif untuk mengentaskan 

kemiskinan supaya masyarakat miskin mempunyai penghasilan sendiri tanpa 

mengandalkan bantuan yang konsumtif, yakni: (1) menciptakan penghasilan 

melalui utilitas perubahan bentuk (form utility), yakni mengubah barang 

yang sudah tidak digunakan lagi menjadi kerajinan yang mempunyai nilai 

tambah atau nilai jualnya, (2) menciptakan pengahasilan melalui utilitas 

tempat, yakni keberadaan benda yang kurang berguna disuatu tempat akan 
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tetapi jika berpindah ke tempat lain maka akan menjadi barang yang 

mempunyai nilai harga yang tinggi, (3) menciptakan penghasilan  melalui 

utilitas kepemilikan, jika harta dikelola sendiri dengan baik dan di gunakan 

untuk modal usaha maka akan mendatangkan nilai yang tinggi.
45

 

2. Peran Pemberdayaan Ekonomi dalam Meningkatkan Kapabilitas Kaum 

Miskin 

Tinggi rendahnya kemampuan berhubungan dengan adanya 

pemberdayaan. Peraih nobel ekonomi tahun 1998, Amartya Sen, 

memperkenalkan konsep kapabilitas pada tahun 1980-an sebagai cara 

berfikir tentang kesejahteraan manusia yang berangkat dari pendekatan 

utilitarian yang mendominasi ekonomi modern. Rancangan ini sudah 

berkembang lama sehingga sekarang menjadi pendekatan kapabilitas 

(capability approach). Suatu kerangka yang memudahkan dalam analisis 

sosial, ekonomi, politik, dan mengemukakan bahwa kemakmuran seseorang 

sebaiknya dilihat dari segi kemampuannya. Pendekatan kemampuan Sen ini 

berfokus pada hasil akhir dari kemapanan hidup yang lebih baik di kalangan 

masyarakat.
46

 

Kesejahteraan tidak hanya diukur dari pendapatan dan konsumsi 

saja, akan tetapi dilihat juga dari suatu kebebasan dan pilihan masyarakat. 

Maksudnya, suatu kebijakan pengentasan kemiskinan itu mempunyai tujuan 

untuk menghilangkan suatu hambatan dari kehidupan sesorang, sehingga 
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masyarakat mempunyai banyak kebebasan dalam menjalani kehidupan 

mereka yang berharga.
47

 Terkait hubungan kapabiltas dengan kemiskinan 

adalah peningkatan kemampuan suatu masyarakat melalui penghargaan 

terhadap Hak Asasi Manusia, akses kesehatan, pendidikan, dan peningkatan 

pengahasilan yang merupakan dimensi utama dalam mengatasi ketimpangan 

dan pengenatasan kemiskinan.
48

 

B. Pendekatan Grameen Bank dalam Meningkatkan Kesejahteraan 

Masyarakat Miskin 

1. Grameen Bank
49

 

Grameen Bank mempunyai pengertian bank desa, kata grameen 

merupakan bahasa Bengali yang mempunyai arti desa. Bank yang 

awalnya mengkhususkan untuk menyalurkan kredit bagi masyarakat 

miskin desa Jobra dan sekitarnya Chittagong, Bangladesh dalam kurun 

waktu 1976-1979. Dimana Grameen Bank sistem kredit mikro yang 

direncanakan dan dijalankan pertama kali oleh Dr. Muhammad Yunus 

dari Chittagong University pada tahun 1976 dengan pendekatan yang 

ramah dengan orang miskin. Adapun yang melatar belakangi Muhammad 

Yunus dalam menjalankan kredit mikro adalah: 

a. Banyaknya orang miskin yang terlilit hutang pada rentenir. 

b. Orang miskin dalam berusaha tidak bisa mengakses modal ke lembaga 

keuangan resmi. 
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c. Kredit di lembaga keuangan menggunakan agunan yang mana tidak 

dimiliki oleh masyarakat miskin. 

d. Belum adanya lembaga kredit yang ramah pada masyarakat miskin. 

  Grameen Bank mengalokasikan kredit mikro kepada perempuan 

miskin dan tidak berpendidikan di pedesaan-pedesaan terpencil. Metode 

pinjaman dibuat bebas dari permasalahan rumit, dengan sistem 

pembayaran kembali (angsuran) termudah tanpa memaksakan syarat-

syarat dan kondisi mereka, karena perhatian utama Grameen Bank adalah 

membangun aset  sosial untuk mencapai kemakmuran.
50

 Grameen Bank 

menggunakan metodologi yang di sesuaikan dengan situasi pedesaan 

Bangladesh, yaitu metode kelompok. Metode ini dipilih karena 

perempuan di seluruh desa saling mengenal dan dapat memilih dengan 

siapa mereka dapat berkerja sama.  Satu kelompok terdiri dari lima orang. 

Pinjaman pertama jumlahnya sedikit, tetapi jumlah pinjaman berikutnya 

dapat bertambah jika yang bersangkutan membayar pinjaman tepat 

waktu. Tidak ada formula yang rumit, tidak ada pula loket. Hanya agen 

kredit yang berpindah dari satu desa ke desa yang lain untuk mendatangi 

para peminjam.
51

 Jadi, Grameen di dedikasikan untuk memberikan 

pinjaman mikro tidak untuk konsumsi, tetapi untuk bisnis dan mengubah 

status sosial kaum miskin. Melalui proses ini, grameen menerapkan 
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“keputusan” hasil lokakarya tahun 1984 terkait dengan sektor ekonomi, 

sosial, pendidikan, dan kesehatan. 

Grameen Bank mengadopsi sistem kredit yang unik, dimana 

kaum perempuan dengan sukarela mebuat kelompok. Setiap klompok 

terdiri dari lima anggota. Untuk pertama kali, hanya dua anggota yang di 

perbolehkan mengambil pinjaman. Jika kinerja dua anggota tersebut 

memuaskan, maka dua anggota berikutnya dapat mengajukan pinjaman. 

Tanggung jawab bersama dalam kelompok berfungsi sebagai jaminan 

atas pinjaman. Akhirnya, anggota kelima dapat mengajukan dan 

memperoleh pinjaman pula. Setelah semua pinjaman disetujui, Grameen 

Bank mengatur program pelatihan. Program pelatihan diselenggarakan 

setelah semua anggota memperoleh pinjaman karena jika pelatihan 

dilakukan diawal sebelum mereka mendapatkan pinjaman, maka sebagian 

besar peminjam akan takut dengan sistem Grameen Bank dan peminjam 

akan kehilangan minat untuk mendapatkan pinjaman. Akibatnya, program 

pinjaman dari Grameen Bank tidak berhasil.
52

 

Hal penting lain yang dapat kita ketahui adalah bahwa perempuan 

memegang peranan penting dalam mentransfer kredit mikro ke keluarga 

dan lanjut mengentaskan keluarga dari kemiskinan. Hal ini mengingatkan 

bahwa 97% nasabah Grameen Bank adalah perempuan. Program kredit 

mikro , yang memberikan akses kredit yang lebih luas kepada kaum 

miskin, telah di anggap sebagai suatu program kunci bagi upaya 
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pemberantasan kemiskinan, mengingat selama masyarakat miskin 

mendapat banyak halangan untuk mengakses system atau lembaga 

perbankan lainnya. 

Program  kredit mikro Grameen Bank yang bermula dari proyek 

kecil-kecilan yang dijalankan dengan bantuan mahasiswa-mahasiswanya 

Muhammad Yunus yang semuanya berasal dari daerah setempat. Gagasan 

ini yang bermual di desa Jobra sebuah desa yang kecil  di Bangladesh 

yang bersbelahan dengan Chittagong University tempat Muhammad 

Yunus mengajar. Muhammad Yunus mengajari mahasiswanya cara 

memahami  kehidupan orang miskin. Perjalanan berulang kali ke 

pedesaan di sekitar kampus yang membuahkan temuan penting dalam 

mendirikan Grameen Bank. Dengan mempelajari masalah-masalah yang 

mereka hadapi dari perspektif mereka sendiri dengan mencoba banyak hal 

ada yang berjalan lancar ada yang tidak, salah satu yang berjalan baik 

adalah dengan menawari sedikit pinjaman kepada masyarakat untuk 

membangun usaha mandiri. Pinjaman ini menyediakan titik awal bagi 

industri rumah tangga dan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan 

pendapatan yang memanfaatkan keterampilan yang sudah dimiliki oleh 

masyarakat peminjam itu sendiri. Saat ini telah berkembang dan 

menjangkau 7 juta orang miskin di 73.000 desa Bangladesh, 97% 

diantaranya perempuan. Grameen Bank memberikan kredit bebas agunan 

untuk mata pencaharian, perumahan, sekolah dan usaha mikro untuk 

keluarga-keluarga miskin dan menawarkan setumpuk program tabungan 
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yang atraktif, dana pensiun, dan asuransi untuk para anggotanya. Sejak 

diperkenalkan tahun 1984, Grameen Bank telah memberikan kredit 

sebesar US$ 6 miliar dengan tingkat pengambilannya 99% dan telah 

mampu mengangkat 58% nasabah dari garis kemiskinan. Grameen Bank 

telah memperoleh pengakuan dari pemerintah Bangladesh dan telah 

dipayungi hukum atau undang-undang tersendiri. 

2. Falsafah dasar Grameen Bank
53

 

a. Pemberian bantuan kepada masyarakat miskin atas dasar belas 

kasihan dan juga cuma-cuma. 

b. Setiap pemberian bantuan pinjaman kepada orang miskin harus di 

dasrkan pada keikhlasan dan juga pendampingan yang terus menerus. 

c. Penyaluran kredit kepada orang miskin hanya sebagai entry point saja 

dari serangkaian kegiatan pendampingan yang di tujukan untuk 

penguatan kepada orang miskin. 

3. Visi  Grameen Bank
54

 

Visi dari Grameen Bank adalah bank untuk golongan termiskin. Adapun 

visi dari Grameen Bank yaitu: 

a. Atas dasar persamaan (HAM). 

b. Membantu mereka yang benar-benar memerlukan. 

c. Membantu orang miskin keluar dari kemiskinannya. 

d. Pemberdayaan perempuan. 

e. Mendukung pembangunan yang menyeluruh. 
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f. Memastikan kadar pembayaran yang tinggi. 

4. Prinsip dasar pemberian kredit pola gramen bank
55

 

Prinsip dasar atau cara penyaluran kredit sistem Gramen Bank memiliki 

kriteria sebagai berikut: 

a. Sasaran orang atau keluarga miskin khususnya perempuan. 

b. Pinjaman diberikan setelah adanyan pendidikan secara terstruktur atau 

latihan wajib kumpulan. 

c. Pinjaman diberikan secara kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 

5 orang. 

d. Setiap minimal 2 kelompok membentuk satu center meeting sebagai 

tempat semua kegiatan. 

e. Pinjaman diberikan dengan pola 2 2 1 atau 3 2 1 sesuai dengan 

kebutuhan. 

f. Semua transaksi dilakukan di pertemuan center meeting 

g. Setiap transaksi pinjaman dikenakan biaya, yang di bayarkan oleh 

nasabah dan dibayarkan bersamaan dengan angsuran. 

h. Pinjaman diberikan dengan jangka waktu yang cukup panjang 

sehingga dimanfaatkan secara maksimal. 

i. Angsuran dilakukan setiap seminggu sekali di center meeting. 

j. Selain produk pinjaman, juga dibuat produk tabungan untuk melatih 

anggota menyisihkan uangnya atau pendapatannya untuk hal-hal yang 

lebih penting. 
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k. Setelah lunas pinjaman pertama, maka nasabah harus memperoleh 

pinjaman berikutnya sepanjang menunjukkan proses yang meningkat. 

l. Setiap kegiatan center meeting dilakukan dngan motivasi baik brupa 

ikrar maupun pembacaan do’a. 

m. Isi ikrar atau do’a mencerminkan tujuan jangka panjang dari program 

dalam rangka meningkatkan kualitas hidup nasabah di masa yang 

akan datang. 

n. Semua pelaksanaan program harus dilakukan secara professional dan 

transparan. 

o. Berbagai isu diluar kegiatan kredit mikro menjadi prioritas berikutnya 

setelah kegiatan utama berjalan lancar dan baik. 

 

5. Kriteria Sistem Grameen Bank
56

 

Kriteria lebih khusus pada sistem Grameen Bank sabagai berikut: 

a. Sasaran khusus kepada golongan termiskin. 

1) Golongan sasaran dikenal dan jelas. 

2) Termiskin diantara yang miskin. 

b. Sistem penyaluran modal, khusus dibuat untuk golongan termiskin 

1) Syarat pinjaman mudah. 

2) Modal dibawa langsung kepada yang termiskin.  

3) Perempuan sebagai sasaran. 

4) Pendekatan secara berkumpul. 
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5) Mengutamakan tanggung jawab bersama. 

6) Pinjaman kecil-kecil. 

7) Pinjaman selanjutnya berdasarkan rapor. 

8) Angsuran mingguan. 

9) Ada tabungan. 

10) Modal dipakai untuk usaha sesuai pilihannya sendiri. 

c. Tenaga pelaksana professional dan terlatih. 

1) Latihan dan proyek lapangan selama 6 bulan. 

2) Latihan lebih bertumpu pada belajar sendiri. 

d. Program dilaksanakan dengan kaedah perbankan. 

1) Tenaga pelaksana professional. 

2) Pinjaman dikenakan biaya administrasi. 

3) Program dijalankan secara terbuka. 

4) Pinjaman adalah pelanggan. 

6. Proses Pengajuan Pinjaman
57
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                         Gambar 2.1 proses pengajuan pinjaman 

 

Dalam proses pengajuan pinjaman kredit pola Grameen Bank terdapat 

beberapa penjelasannya: 

1) Anggota yang mengajukan permohonan pinjaman tampil kedepan 

pertemuan. Sambal berdiri menghadap pada anggota lainnya, yang 

bersangkutan secara lisan menyampaikan usulan pinjaman untuk 

mendapatkan persetujuan dari semua anggota. Usulan tersebut adalah 

jumlah pinjaman dan tujuan rencana penggunaannya. 

2) Apabila semua anggota telah menyetujuinya, maka staf lapangan 

mencatat dalam Formulir Pengajuan Pinjaman (FPP), kemudian 

anggota yang bersangkutan menandatangani di ikuti oleh semua 

anggota kumpulan. 

3) Staff lapangan melapor kepada manager disertai penjelasan mengenai 

identitas dan kelayakan angota yang bersangkutan. 

4) Manager akan mengajukan kepada regional manager untuk 

mendapatkan jumlah pinjaman yang disetujui. 

5) Regional manager akan mengembalikan formulir setelah menyetujui 

pinjaman. 

6) Manager mengembalikan berkas usulan kepada staff lapangan setelah 

di teliti dan di tanda tangani. 

7) Staff lapangan menyerahkan berkas usulan pinjaman untuk 

mendapatkan uang pinjaman dan mempersiapkan FPP, rincian 
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angsuran, catatan kejadian, pengajuan pinjaman dana tabungan 

kumpulan dan buku pinjaman umum perorangan. 

8) Staff lapangan menerima uang sebelum berangkat ke pertemuan 

center minggu berikutnya. 

9) Realisasi pinjaman kepada anggota. Anggota penerima pinjaman 

menandatangani FPP sebagai bukti tanda terima. 

10) Satu minggu setelah pinjaman diberikan, ketua kumpulan dan ketua 

center memeriksa penggunaan pinjaman anggotanya. Setelah mereka 

menanda tangani FPP. Selanjutnya formulir tersbut disampaikan 

kepada staff lapangan. 

 

7. Pembentukan Kelompok 

Pembentukan kelompok merupakan tahap awal untuk terbentuknya 

sebuah kelompok 

1) Syarat-syarat kelompok 

a) Perempuan miskin. 

b) Usia anggota hampir sama. 

c) Tingkat pendidikan hampir sama 

d) Tidak ada hubungan darah, misal: ibu dan anak, kakak dan adik 

tidak bisa menjadi satu kelompok. 

e) Rumah berdekatan. 

f) Anggota paling kenal dengan lainnya. 

g) Telah mendapatkan izin dari suami. 
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2) Cara melakukan pembentukan kelompok 

a) Kelompok yang telah terdaftar wajib membawa anggotanya untuk 

hadir semua. 

b) Apabila anggota kelompoknya tidak lengkap maka kelompok 

tersebut tidak bisa di daftarkan. 

c) Kelompok tersebut akan di wawancarai langsung oleh manager 

dan juga staff lapangan yang telah di tugaskan di desa tersebut. 

d) Hal-hal yang di sampaikan oleh manager kepada kelompok alam 

pembentukan kelompok, sebagai berikut: 

(1) Memastikan tidak ada hubungan darah sesama anggota dalam 

satu kelompok. 

(2) Memastikan mereka sudah saling mengenal secara pribadi 

maupun usaha masing-masing. 

(3) Memastikan pekerjaan dan tujuan dari meminjam. 

(4) Menjelaskan jumlah pinjaman dan angsuran. 

(5) Kesanggupan untuk mengikuti Latihan Wajib Kumpul 

(LWK). 

(6) Kesanggupan untuk hadir di pertemuan center setiap 

minggunya. 

(7) Kesanggupan sistem tanggung renteng untuk anggota 

kelompoknya. 

8. Metode Pemberian Kredit Pola Grameen Bank 

Latar belakang yang mendasari Muhammad Yunus mendirikan dan 

menjalankan kredit mikro Grameen Bank adalah: 
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a. Banyak orang miskin di desa terlilit hutang pada rentenir. 

b. Orang miskin dalam berusaha tiak bisa mengakses modal ke lembaga 

keuangan resmi. 

c. Kredit di lembaga keuangan menggunakan agunan yang tidak 

dimiliki orang miskin. 

d. Tidak ada produk pinjaman atau kredit yang ramah terhadap orang 

miskin. 

Pada hakikatnya Grameen Bank perspektif Muhammad Yunus 

mengalokasikan kredit mikro untuk kalangan perempuan miskin dan 

tidak berpendidikan di daerah-daerah terpencil. Tidak ada problematika 

atau kerumitan dalam pinjaman ini, dengan sistem angsuran paling 

mudah tanpa adanya syarat-syarat yang membebani keadaan mereka, 

karena mencapai kesejahteraanlah hal yang paling utama dalam sistem 

ini.
58

 Metode yang digunakan oleh sistem Grameen Bank ini sesuai 

dengan kondisi pedesaan terpencil yang ada di Bangladesh, yakni metode 

kelompok. Adapun alasan menggunakan metode ini dikarenakan seluruh 

perempuan yang tinggal didesa ini sudah saling mengenal dan akrab 

sehingga bisa bekerjasama dengan satu sama lain. Setiap satu kelompok 

terdiri dari lima orang. Untuk pinjaman yang pertama nominalnya sedikit, 

tetapi jumlah pinjamannya dapat bertambah jika yang bersangkutan 

mempunyai kinerja yang baik dan tepat waktu dalam membayar 

pinjaman. Tidak ada sistem yang rumit dalam pinjaman ini, dan tidak ada 
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loket. Hanya agen kredit yang mendatangi mereka berpindah dari satu 

desa ke desa lainnya, dengan memperkenalkan sistem pemberdayaan ini, 

memberikan pengarahan usaha dan bisnis dengan modal diperoleh dari 

pinjaman kredit.
59

 

Grameen Bank ini didediksikan untuk memberikan pinjaman 

mikro bukan untuk dikonsumsi, melainkan untuk usaha dan bisnis supaya 

bisa mengubah status sosial mereka. Grameen menerapkan keputusan 

hasil lokakarya tahun 1984 tentang sektor ekonomi, sosial, pendidikan, 

dan kesehatan. Keputusan ini dikenal dengan “Keputusan Enam Belas”. 

Enam belas keputusan ini terlaksana secara efektif di antara peminjam 

grameen. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ini tidak hanya  kredit 

mikro ataupun pinjaman mikro saja yang ditekuni, melainkan juga 

berusaha dalam memecahkan masalah kependudukan, sanitasi, air minum 

bersih, dan buta huruf.
60

 

Model Grameen Bank ini terbentuk dari akar kemiskinan. Pada 

dasarnya Grameen Bank ini mengambil metodologi dari sebuah unit bank 

yang dikelola oleh seorang menejer lapangan dan beberapa karyawan 

bank, dengan wilayah operasi seluas sekitar 15 - 22 desa. Manajer dan 

beberapa karyawan mengawalinya dengan terjun langsung atau observasi 

ke beberapa desa untuk membiasakan diri dan melihat keadaan ataupun 

kondisi daerah setempat, dimana mereka akan beroperasi. Selain itu, 
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manajer dan beberapa karyawan mencoba untuk mengidentifikasi calon 

peminjam, menjelaskan tujuan, fungsi, dan sistem operasi bank untuk 

penduduk setempat.
61

 

Grameen mengambil sistem kredit yang unik, dimana para 

perempuan desa tersebut membuat kelompok dengan penuh semangat, 

dimana setiap kelompok terdiri dari lima anggota. Untuk pertama kalinya 

yang diperbolehkan untuk mengambil pinjaman hanya dua anggota saja. 

Jika dua anggota terebut memuaskan dan tidak ada masalah, maka dua 

anggota berikutnya bisa mengajukan  pinjaman. Tanggung jawab di 

tangan kelompok karena kelompok lah sebagai jaminan atas pinjaman. 

Lalu anggota yang terakhir atau anggota yang kelima dapat mengajukan 

pinjaman. Setelah seluruh pinjaman telah disetujui dan sudah 

mendapatkan pinjaman, Grameen Bank mulai mengatur program 

pelatihan. Program pelatihan ini di selenggarakan ketika semua anggota 

kelompok sudah mendapatkan pinjaman. Grameen menggunakan sistem 

ini dikarenakan jika program pelatihan tersebut dilakukan diawal sebelum 

mendapatkan pinjaman, maka sebagian besar dari mereka akan takut 

dengan sistem ini dan peminjam akan kehilangan minat sehingga program 

ini tidak bisa berjalan lancar dan tidak berhasil.
62

 

Mekanisme pembayaran yang digunakan oleh mikro grameen  

meliputi : (1) jangka waktu pinjaman 1 tahun, (2) jumlah angsuran 

mingguan sama, (3) pembayaran dimulai satu minggu setelah pinjaman 
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diberikan, (4) tingkat bunga 20%, (5) pembayaran sebesar 2% perminggu 

selama 50 minggu, (6) total pembayaran bunga dengan 2 taka perminggu 

untuk pinjaman 1000 taka. Prinsip dalam sistem Grameen Bank ini bahwa 

orang miskin tidak perlu pergi ke bank, melainkan bank lah yang 

mendatangi kaum miskin. Beda halnya dengan bank konvensional, Yunus 

menyatakan bahwa perbedaan terletak pada kenyataan bahwa klien 

mereka tidak perlu menunjukkan seberapa besar tabungan mereka dan 

kekayaan mereka, tetapi sebaliknya mereka harus membuktikan betapa 

miskin dan betapa sedikit tabungan mereka. Selanjutnya, keberhasilan 

bank diukur bukan dengan angka kredit atau tingkat pembayaran, 

meskipun hal ini diperlukan untuk catatan internal bank, tetapi diukur dari 

setiap kehidupan klien apakah sudah lebih baik dan sudah bebas dari 

permasalahan kemiskinan.
63

 

Grameen Bank selalu memberikan prioritas kepada kaum miskin, 

atau kepada mereka yang tidak mempunyai penghasilan pasti, atau tidak 

memiliki tanah. Prinsipnya bertentangan dengan “semakin anda 

mempunyai harta, maka anda akan semakin mudah memperoleh 

pinjaman”. Hal inilah yang membuat setengah dari penduduk dunia susah 

mendapatkan pinjaman dari bank konvensional atau ketika mendapat 

pinjaman benar-benar mencekik rakyat.
64
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Secara garis besar, kerangka kerja Grameen Bank dapat dijelaskan 

sebagai berikut:
65

 

1. Keanggotaan 

Setiap kelompok terdiri dari lima anggota dan dipilih seorang kepala 

kelompok. Semua anggota wajib melakukan pertemuan mingguan 

dengan petugas kredit. Selama beberapa minggu pertama, mereka 

belajar sistem grameen, mulai memahami aturan grameen, belajar 

membaca, menulis, dan belajar membuat tanda tangan. 

2. Pinjaman 

Grameen menggunakan desain kebijakan wanprestasi oleh seorang 

anggota kelompok akan menyebabkan hilangnya akses kredit untuk 

semua anggota kelompok. Maka, sistem tanggung renteng di Grameen 

dapat mengurangi resiko dengan tiga cara, yaitu: 

a. Tanggung renteng memberikan dorongan kepada anggota untuk 

meniadakan resiko buruk yang sudah diketahui sebelumnya. 

Dengan cara saling memahami karakter setiap anggota kelompok 

mereka. Maka hal ini dapat memotong biaya untuk mencari 

informasi tersebut. 

b. Tanggung renteng memberikan dorongan kepada anggota untuk 

memastikan bahwa rekan-rekan mereka tidak menyia-nyiakan 

pinjaman yang mereka dapatkan. Hal ini dapat memotong biaya 

untuk memantau pinjaman. 
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c. Tanggung renteng memberikan dorongan kepada anggota untuk 

membujuk rekan mereka dari tunggakan atau bahkan memberi 

bantuan atau istilahnya talangan atas hutang rekan mereka. 

Anggota juga akan mendapatkan mentor satu sama lain. Hal ini 

dapat memotong biaya untuk memaksa peminjam agar melakukan 

pembayaran tepat waktu. 

 

3. Uang Tabungan 

Grameen Bank menggunakan sistem deposito. Sebagian besar 

tabungan dari peminjam adalah wajib akan tetapi penarikannya 

dibatasi. Jadi hampir mirip dengan sistemnya asuransi, dimana anggota 

dapat meminjam tabungan mereka dalam kondisi yang darurat dan 

grameen juga dapat membekukan saldo tabungan mereka dalam kasus 

wanprestasi. Bagi anggota yang sudah mendekati 10 tahun masa 

keanggotaan, maka mempunyai kesempatan untuk menarik deposito 

yang sudah berkembang atau berjumlah besar. Hal ini yang dapat 

mendorong bagi peminjam untuk terus membayar tabungan seperti 

yang sudah dijanjikan. 

4. Produk Non-Keuangan 

Tujuan dari Grameen Bank adalah untuk mengubah struktur sosial dan 

ekonomi pedesaan Bangladesh. Untuk melakukan hal itu, selain 

produk keuangan terdapat juga produk non-keuangan yaitu disiplin. 

Selain disiplin dalam segi pembayaran pinjaman dan deposit setiap 
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minggu, ada juga disiplin fisik, yakni berupa setiap anggota harus 

duduk berbaris lurus, bernyanyi bersama, dan terkadang juga 

melakukan senam. Mereka juga mengucapkan janji akan berhenti dari 

norma-norma social yang melanggengkan penderitaan di pedesaan 

Bangladesh. Seperti keputuan untuk Keluarga Kecil (KB), melarang 

pernikahan di bawah umur, sadar akan pentingnya pendidikan, minum 

air bersih dan menggunakan jamban. 
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Strategi   Target klien yang unik, 

mengutamakan kaum 

perempuan 

 Mengintegrasikan tujuan 

social an keuangan serta 

menciptakan kemitraan 

yang langgeng dengan 

komunitas keuangan mikro 

untuk menumbuhkan basis 

global keuangan mikro. 

 Melobi organisasi 

pemerintah untuk 

meningkatkan visibilitas 

dari inisiatif keuangan 

mikro. 

Pertumbuhan  Tidak membutuhkan 

bantuan dana mulai dari 

tahun 1995. 

 90% dari pinjaman didanai 

melalui pendapatan dan 

deposito. 

 Grameen dimulai dari 

sebuah merk usaha yang 

terbatas, memiliki resiko 

untuk pinjaman kecil. 

Manajmen resiko  Manajemen resiko pertama 

adalah kelompok pinjaman 

perempuan dari desa yang 

sama. 

 Perempuan menekan 

perempuan lain karena 

kinerja mempengaruhi 

kemampuan anggota dalam 

kelompok untuk 
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World Bank mengartikan kredit mikro sebagai sebuah proses di mana 

keluarga miskin Table ringkasan Strategi Grameen Bank, 

Manajemen Resiko, Pertumbuhan, dan Penghargaan 

Table 2.2 Sumber: Evaristus Mainsah, 2004.
66

 

 

9. Pengaruh Pemberian Kredit Mikro Grameen Bank dalam 

Pengentasan Kemiskinan 

Dalam pemberian kredit mikro, tentunya berpengaruh terhadap 

pendapatan. Ketika suatu pengusaha kecil mendapatkan pendapatan yang 

kecil, maka membutuhkan modal usaha. Karena suatu pendapatan usaha 

tergantung dari besar kecilnya modal yang digunakan. Jika modal besar 

maka produk yang dihasilkan juga besar sehingga pendapatannya pun 

meningkat. Begitu pula sebaliknya jika modal yang digunakan kecil, maka 
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Kompensasi   Grameen Bank dikelola dan 

dioperasikan oleh penabung 

dan peminjam 

 System 5 warna bintang 

(star rating) yang 

memotivasi cabang untuk 

bersaing satu sama lain 

dalam segi profitbilitas, 

jumlah tabungan, 

pendidikan bagi semua 

anak peminjam, an tingkat 

pembayaran. 
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produk yang dihasilkan hanya sedikit sehingga pendapatan yang diperoleh 

pun juga sedikit. Peningkatan usaha kecil kunci utamanya adalah pada 

modal. Namun permasalahannya adalah banyak dijumpai usaha kecil yang 

memperoleh modalnya dengan disertai membayar bunga yang rumayan 

tinggi bahkan disertai dengan jaminan. Sehingga pinjaman menjadi beban 

dan permasalahan yang sangat rumit dan dapat menyebabkan kemacetan 

dalam membayar angsuran, bahkan sudah tidak bisa mendapatkan modal 

untuk usaha kembali, akhirnya barang-barang berharga seperti rumah 

menjadi jaminannya. Untuk itu perlu adanya bantuan dalam pembiayaan 

yang meringankan mereka, tanpa banyak syarat dan jaminan. 

Meminjam uang dalam jumlah cukup besar dalam satu waktu dan 

mengembalikannya dengan cara menyicil atau bertahap. Pembayarannya 

dikelola dalam periode waktu yang realistis dan menggunakan jaminan 

sosial dalam jangka yang pendek.
67

 Sedangkan menurut Bank Indonesia, 

kredit mikro adalah pinjaman yang diberikan kepada pelaku usaha 

produktif, baik perorangan maupun kelompok di mana mempunyai hasil 

penjualan paling banyak serratus juta per tahun.
68

 Menurut Bakhtiari, 

pinjaman mikro telah mendapatkan pengakuan luas sebagai strategi 

penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Keuangan 

mikro dalah cara untuk memerangi kemiskinan, terutama di daerah-daerah 
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perkampungan terpencil. Mengakses kredit dengan tingkat bunga yang 

wajar, sehingga dapat memberikan kesempatan orang miskin untuk 

mendirikan usaha kecil. Banyak studi juga yang menunjukkan bahwa 

orang miskin memiliki tingkat pengembalian lebih tinggi dibandingkan 

dengan orang yang kaya.
69

 

Menurut Nowak bahwa kredit mikro memiliki dua sisi. Pertama 

adalah sisi kedailan sosial, yaitu dengan pemilihan sarana pada masyarakat 

berpenghasilan rendah, yang tidak mempunyai akses kepada bank, dan 

yang mendapatkan prioritas pinjaman untuk mengembangkan kegiatan 

perekonomiannya. Kedua adalah keberlangsungan lembaga kredit mikro 

yakni satu-satunya jaminan bagi kelanggengan jasa yang diberikan untuk 

masyarakat kurang mampu. Dua dimensi ini sebelumnya dianggap sebagai 

dua hal yang berlawanan arah. Kredit mikro didasari atas kepercayaan 

pada kemampuan peminjam untuk meraih kesejahteraan.
70

 

Sadegh Bachtiari mengungkapkan bahwa lima kriteria program 

keuangan mikro yang baik, meliputi:
71

 (1) Jumlah pinjaman kecil, 

biasanya dalam jangka pendek, dan mempunyai tabungan, (2) Efisien, bagi 

peminjam dan bagi yang berinvestasi persyaratannya sederhana, (3) 

Mempunyai solusi alternative untuk pinjaman, (4) Tingkat pembayaran 

kembali yang tinggi, (5) Lokasi yang nyaman dan mempunyai banyak 
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waktu untuk melayani. Dan Anis Chowdhury juga menambahkan bahwa 

dibutuhkannya faktor komplementer untuk keuangan mikro supaya 

mempunyai beberapa dampak positif terhadap pengurangan angka 

kemiskinan. Sebenarnya kredit mikro saja belum cukup menjamin 

ketersediannya faktor komplementer dalam jumlah dan kualitas yang 

memadai. Faktor komplementer yang dimaksud yaitu adanya pelatihan 

untuk membangun manajemen dan keterampilan kewirausahaan.
72

 

Kredit mikro bukanlah satu-satunya solusi untuk mengentaskan 

kemiskinan, melainkan kredit mikro merupakan salah satu usaha untuk 

mengentaskan kemiskinan. Program kredit mikro sudah berkontribusi 

terhadap kesejahteraan ekonomi rumah tangga miskin yang menjadi 

kelompok sasarannya. Kontribusi yang terpenting yakni penumbuhan 

kemandirian dari kelompok sasaran. Hal ini dikarenakan kredit mikro 

memberikan akses keuangan kepada kelompok masyarakat miskin, dimana 

keterbatasan akses keuangan inilh yang menjadi penyebab utama 

seseorang stagnan pada posisi kemiskinan.
73

 

Sampai saat ini kredit mikro tetap menjadi topik yang sedang hangat 

dibicarakan diseluruh dunia. Selain mampu menjadi alat yang efektif 

dalam memerangi kemiskinan, kredit mikro juga menghasilkan 

eksternalitas positif, seperti pendidikan yang lebih baik dan meningkatkan 

kesehatan peminjam. Sebagaiman visi Muhammad Yunus, grameen 
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menangani semua aspek kehidupan pedesaan dan mendukung kegiatan 

komersial mulai dari manufaktur ke ritel, termasuk penjualan dari pintu ke 

pintu. Grameen Bank berada di posisi terdepan dalam gerakan keuangan 

mikro, yang mana mampu menujukkan potensi untuk mengentaskan 

kemiskinan. Selain itu Grameen Bank juga menjadi penggebrak gerakan 

kredit mikro dan berada pada posisi terkemuka di antara organisasi-

organisasi keuangan mikro di Bangladesh, yang sedang mencoba untuk 

mengembangkan bakat orang-orang miskin melalui pinjaman mikro tanpa 

memerlukan agunan atau menggadaikan barang disertai d wajibkan 

mengikuti pelatihan-pelatihan kewirausahaan.
74

 

Grameen Bank juga menjadi salah satu perusaah terbesar di Bangladesh 

dan sudah mengangkat jutaan orang, yang mana sebagian besar dari mereka 

adalah kaum perempuan. Muhammad Yunus menulis dalam bukunya, 

Membangun Bisnis Sosial, yang bunyinya “kemiskinan tidak diciptakan oleh 

orang-orang miskin. Kemiskinan diciptakan oleh sistem yang telah kita 

bangun, lembaga yang sudah di rancang, dan konsep yang sudah di 

rumuskan”. Kemiskinan tarcipta bukan dari orang-orang yang miskin, 

melainkan oleh keadaan disekitar mereka. Karena setiap manusia diciptakan 

oleh Allah di dunia ini dengan sempurna. Beberapa orang mempunyai 

kesempatan untuk menggali potensi mereka, akan tetapi banyak juga orang-

                                                           
74

 Muhammad Yunus, Banker to the Poor, the Story of the Grameen Bank (London: Aurum 

Press, 2010), 268. 



59 
 

 

orang yang belum pernah mendapatkan kesempatan untuk menggali potensi 

mereka.
75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

PELAKSANAAN  PEMBERDAYAAN KOPERASI SYARI’AH 
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AS-SAKINAH PERSPEKTIF GRAMEEN BANK 

Pada Bab ini akan dijelaskan sistem Grameen Bank pada Koperasi 

Syari’ah as-Sakinah Nganjuk sebagai instrumen pemberdayaan untuk pengentasan 

kemiskinan. Terdapat beberapa keunikan dan kelebihan dari Grameen Bank pada 

Koperasi Syari’ah Nganjuk. Salah satu keunikan karakteristiknya adalah sesuai 

dengan kondisi di pedesaan masing-masing. Sebelumnya disajikan kondisi di 

kabupaten Nganjuk yang turut mempengaruhi masalah kemiskinan. 

A. Kondisi Geografi dan Ekonomi di Lokasi Penelitian Kabupaten Nganjuk 

Ekonomi kerakyatan bisa di artikan lebih luas sebagai ekonomi yang 

digerakkan oleh masyarakat. Jadi proses pemberdayaan masyarakat berarti 

melindungi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk 

berkembang menjadi lebih baik dan lebih produktif, maka di butuhkanlah hal-

hal yang bisa mendukung masyarakat agar lebih aktif dan maju. Supaya 

masyarakat dapat memproduksi suatu barang, maka harus membutuhkan 

faktor-faktor produksi. Adapun faktor utama bagi masyarakat agar bisa 

memproduksi adalah lahan pertanian. Jika lahan yang tersedia berupa tanah 

kapur dan tandus, secara otomatis proses produksipun akan terhambat. Di 

perkampungan apalagi terletak agak kedalam atau pelosok sering 

termarginalkan dalam berbagai pembangunan maupun bantuan. Secara 

ekonomi terdapat kesenjangan pendapatan di daerah kecamatan Lengkong 

Kabupaten Nganjuk tersebut. 

 

1. Kondisi Geografi di Kabupaten Nganjuk: Tanah dan air bersih
76

 

Kabupaten Nganjuk merupakan kabupaten yang berada di Provinsi 

Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten 

Bojonegoro. Nganjuk juga sering dikenal dengan julukan kota angin. 
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Kabupaten Nganjuk terletak antara 111 45’ – 112 131’ BT dan 7 21’ - 7 50’ 

LS yang diapit oleh dua gunung, sebelah selatan Gunung Wilis dan sebelah 

utara Gunung Pandan. Dengan adanya gunung inilah yang menyebabkan 

arah angin dari tenggara pada musim kemarau dan musim labuhan 

anginnya lebih cepat sehingga mempengaruhi besarnya evaporasi. Luas 

Kabupaten Nganjuk adalah sekitar  kurang lebih 122.433km2 atau 122.433 

Ha yang terdiri atas : tanah sawah yang luasnya 43.052.5 Ha, tanah kering 

32.373.6 Ha, tanah hutan 47.007.0 Ha. Wilayah Kabupaten Nganjuk sendiri 

yang bagian barat  dialiri Sungai Widas, Sungai Kuncir, dan Sungai Rejoso 

sedangkan bagian timur dialiri dari Sungan Brantas. Untuk topografi, 

Nganjuk seolah-olah terbagi menjadi 3 daerah, yaitu: sebelah barat daya 

merupakan daerah pegunungan atau lereng Gunung Wilis dengan 

ketinggian 1000 – 2000 M dpl. Daerah ini sangat cocok untuk ditanami 

cengkeh dan tanaman hortikultura seperti jeruk serta sayur-sayuran. Daerah 

bagian tengah, merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 

60-140 M dpl. Daerah ini cocok untuk ditanami padi, palawija dan tebu. 

Adapun sebelah utara, merupakan daerah pegunungan kapur atau 

pegunungan Kendeng dengan ketinggian antara 60-300 M dpl. Daerah ini 

merupakan daerah hutan jati. Wilayah Kabupaten Nganjuk seluas 

122.433,891 Ha dengan jenis tanah alluvial, regosol, andosol, latosol, dan 

grumusol. Jenis tanah alluvial terdapat pada kecamatan Nganjuk, 

Tanjunganom, Baron, Kertosono, Patianrowo, Prambon, Pace bagian utara, 

Loceret bagian utara, Bagor, Wilangan bagian Timur, Ngronggot, dan 
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Berbek bagian Timur. Untuk jenis tanah latosol terdapat di Kecamatan 

Ngetos, Berbek bagian barat, Sawahan bagian Utara. Jenis tanah Regosol 

terdapat pada kecamatan Ngluyu bagian utara dan Lengkong bagian utara. 

Sedangkan jenis tanah andosol terdapat di Kecamatan Loceret bagian 

selatan, Ngetos bagian selatan, dan sawahan bagian selatan. Yang terakhir 

jenis tanah grumusol terdapat pada Kecamatan Gondang, Jatikalen, Rejoso 

dan Ngluyu bagian selatan. Kabupaten Nganjuk memiliki 20 kecamatan 

dan 284 desa atau kelurahan.  

Lokasi penelitian tepatnya sesuai dengan daerah operasi Koperasi 

Syari’ah as-Sakinah. Dan kini sudah merambah ke daerah kecamatan 

Ngluyu. Kondisi geografi Lengkong dan Ngluyu cukup memungkinkan 

untuk melakukan bercocok tanam, akan tetapi pada musim kemarau seperti 

saat ini kecamatan Ngluyu dan Lengkong mengalami kondisi krisis air, dan 

ini selalu terjadi pada musim kemarau. Salah satu desa yang terparah adalah 

di daerah Ngluyu. Menurut pak darso, masyarakat harus menempuh 

perjalanan sejauh 5 kilometer untuk mendapatkan air bersih, warga desa 

pun tidak bisa berbuat apa-apa sebab digali lebih dalam sumurnya pun tetap 

saja tidak keluar air. Oleh karena itu, warga desa hanya bisa mengandalkan 

pasokan air dari pemerintah di penampungan yang telah dibangun. Kendati 

demikian, warga desa akhirnya susah dalam melakukan bercocok tanam 

dan mengairi lahan mereka. Mereka terpaksa mengeluarkan banyak biaya 

dan tenaga dalam mengolah tanah pertanian. Padahal, harga jual produk 

hasil pertanian saat ini tidak tinggi. 
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2. Kondisi Demografi: Mayoritas Perempuan dan Petani 

Penduduk kabupaten Nganjuk sampai akhir tahun 2018 berjumlah 

1.051.900 jiwa. Berasarkan jenis kelaminnya, jumlah penduduk laki-laki 

tercatat sebanyak 517.712 jiwa, sedangkan jumlah penduduk prempuan 

berjumlah 534.188 jiwa, yang itu artinya bahwa komposisi jumlah 

penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki. Secara rinci, di 

dua lokasi penelitian yakni Lengkong terdiri dari 2.617 jiwa yang terdiri 

dari 1303 laki-laki dan 1314 perempuan. Ngluyu terdiri 2339 jiwa dimana 

jumlah laki-laki tercatat 1123 jiwa dan perempuan tercatat 1216 jiwa. 

Tingkat kepadatan penduduk di Ngluyu termasuk dalam kategori tinggi, 

yaitu 217,5 km2, sedangkan di Lengkong termasuk dalam kategori tinggi 

juga yakni 1252,2 km2.
77

 

Dan pendataan kemiskinan dengan indikator baru tahun 2018 bahwa 

jumlah penduduk miskin di Nganjuk adalah 127.280 jiwa. Disparitas 

tingkat kemiskinan terjadi antara kecamatan yang dekat dan jauh dari pusat 

kabupaten. Kecamatan Nganjuk menjadi basis pertumbuhan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan tingkat kemiskinan 

paling rendah, dengan jumlah rumah tangga dan penduduk miskin hanya 

sekitar 13,3%. Di sisi lain, kecamatan Lengkong dan Ngluyu yang mana 

kecamatan Ngluyu wilayahnya cukup luas juga dan berbatasan dengan 

kabupaten Bojonegoro, penduduknya sedikit, dan letaknya pun relatif jauh 

dari pusat pertumbuhan. Presentase kemiskinan tertinggi memang terdapat 
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di kecamatan Ngluyu yang terdiri atas 6 desa tersebut. Dengan jumlah desa 

dan penduduk yang kecil, secara teori memudahkan pengelolaan dan 

pemberdayaannya, di sisi lain pula, keberadaan hutan yang seluas 6.649,3 

Ha (1.786,0 Ha diantaranya adalah hutan produksi) belum memberikan 

sumbangan kepada penduduk Ngluyu yang masih pengangguran dan tidak 

mampu. Berbeda halnya dengan kecamatan Ngetos, lahan kritis pada 

daerah tersebut seluas 2426 Ha dengan luas wilayah hanya 6021 Ha, namun 

tingkat kemiskinan di kecamatan Ngetos termasuk relative kecil.
78

 

  Jumlah penduduk yang didominasi oleh perempuan menjadikan 

Lengkong dan Ngluyu sebagai objek pemberdayaan yang tepat bagi 

Koperasi Syari’ah as-Sakinah. Sebab, koperasi ini mempunyai slogan “we 

care the poorest women” yang mana koperasi ini lebih fokus pada 

pemberdayaan kaum perempuan miskin di perkampungan. Koperasi yang 

menganut perspektif Muhammad Yunus ini mempunyai tujuan untuk 

memberdayakan kaum perempuan agar mampu mendapatkan dan bisa 

menghasilkan perekonomian sendiri dalam keluarga. Tanpa melangkahi 

kodrat seorang suami sebagai tanggung jawab kepala rumah tangga, 

pemberdayaan perempuan ini bermanfaat lebih bagi anak-anak mereka. 

Misalnya apabila pendapatan suami dari hasil panennya hanya cukup untuk 

membeli bahan pokok, maka pendapatan istri untuk mencukupi kebutuhan 

lainnya seperti biaya pendidikan anak, supaya sekolah anak tidak 

terbengkelai. 
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Sesuai dengan potensi agraris, memang sebagian besar penduduk di 

Nganjuk yang bertempat di daerah perkampungan sebagian besar mata 

pencaharian mereka adalah bidang pertanian, baik menjadi buruh tani 

ataupun petani. Hal itu tercatat bahwa jumlah petani di Nganjuk 205.290 

KK, dan jumlah keluarga tani sebesar 872.485 orang. Wilayah kabupaten 

Nganjuk yang luasnya mencapai 122.433,891 Ha dengan lahan sawah yang 

luasnya mencapai 41.952 Ha.
79

 Hal itu menunjukkan bahwa rata-rata 

masyarakat Nganjuk berkerja sebagai petani. Dikarenakan hasil panen dari 

pertanian tidak dapat di nikmati setiap hari atau setiap bulannya, maka 

masyarakat di perkampungan sebagian besar berkerja ganda, yakni selain 

menggarap lahan pertanian mereka juga berprofesi sebagai peternak 

ataupun berdagang. Pemerintah Nganjuk mencatat sebanyak 13,31% 

penduduk bekerja di bidang pertanian dan perkebunan, dan perdagangan 

18%.
80

 

Dan secara garis besar, masyarakat di pedesaan daerah Lengkong 

dan Ngluyu berkerja sebagai petani dan berdagang atau berwirausaha. Hal 

ini sesuai dengan program pembiayaan pemberdayaan dari Koperasi 

Syari’ah as-Sakinah. Dimana koperasi ini terbentuk dengan bertujuan 

membantu masyarakat miskin dari segi keuangan dengan pembiayaan 

mikro dan juga secara moral, seperti pelatihan berwirausaha dan berkreasi. 

3. Kondisi Ekonomi: Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan 
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Kemiskinan memang merupakan permasalahan yang di alami oleh berbagai 

wilayah yang terdapat di Indonesia, salah satunya adalah wilayah 

kecamatan Lengkong dan Ngluyu. Berdasarkan dari data BPS daerah 

kecamatan Lengkong dan Ngluyu jumlah penduduk miskin mengalami 

penurunan, yakni mulai tahun 2014 penduduk miskin sebesar 19,85%, 

tahun 2015 turun menjadi 18,68%, lalu pada tahun 2016 mengalami 

penurunan lagi menjadi 17,86%, pada tahun 2017 mengalami penurunan 

kembali menjadi 17,57%, dan terakhir pada tahun 2018 mengalami 

penurunan menjadi 17,38%. Hal ini dapat dilihat pada table di bawah ini: 

Tabel 3.1  penduduk Miskin di Lengkong 2014-2018 

Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 

RT Miskin 159.496 159.522 159.363 159.211 122.460 

Total RT 400.785 412.480 426.902 438.280 504.330 

Penduduk 

Miskin (%) 

19,84% 18,68% 17,86% 17,57% 17,38% 

Penduduk 

Miskin 

276.665 262.411 252.422 251.511 247.363 

Total 

Penduduk 

1.394.480 1.404.770 1.413.336 1.419.660 1.423.261 

Sumber: BPS kecamatan Lengkong dalam angka 

 

Untuk data masyarakat miskin di daerah Ngluyu selama lima tahun 

terakhir adalah sebagai berikut: 

mulai tahun 2014 penduduk miskin sebesar 18,42%, tahun 2015 turun 

menjadi 16,24%, lalu pada tahun 2016 mengalami penurunan lagi menjadi 

13,86%, pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali menjadi 13,57%, 
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dan terakhir pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 12,57%. Hal 

ini dapat dilihat pada table di bawah ini: 

Tabel 3.2 penduduk Miskin di Ngluyu 2014-2018 

Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 

RT Miskin 159.496 159.522 159.363 159.211 122.460 

Total RT 400.785 412.480 426.902 438.280 504.330 

Penduduk 

Miskin (%) 

18,42% 16,24% 13,86% 13,57% 12,57% 

Penduduk 

Miskin 

276.665 262.411 252.422 251.511 247.363 

Total 

Penduduk 

1.394.480 1.404.770 1.413.336 1.419.660 1.423.261 

Sumber: BPS kecamatan Ngluyu dalam angka 

 

Jika di lihat dari data di atas, semuanya mengalami penurunan sedikit 

demi sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan di 

daerah tersebut sangat kecil sekali, yaitu mulai 1,16%, 0,82% dan 0,48%. 

Tingkat pendidikan yang tergolong masih rendah, masyarakat Ngluyu dan 

Lengkong mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah 

yang agak tinggi. 

Kemiskinan sangat berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. 

Masyarakat bisa dikatakan sejahtera jika distribusi pendapatannya merata, 

dan tidak hanya berputar di masyarakat yang mempunyai ekonomi di atas 

saja. Karena jika pendistribusiannya tidak merata, maka akan terjadi adanya 

ketimpangan. Untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan 

menggunakan indeks gini sebagai indikator ketimpangan. Selain indeks 
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gini, terdapat juga indikator yang di gunakan untuk mengetahui adanya 

kesenjangan distribusi pendapatan, yakni dengan kriteria Bank Dunia 

(World Bank). Jadi Bank Dunia menggunakan penilaian distribusi 

pendapatan atas pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk yang 

mempunyai pendapatan rendah. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi 

geografi, demografi, dan ekonomi di Ngluyu dan Lengkong, sedikit banyak 

masih tergolong kekurangan. Apalagi banyak faktor yang dapat 

menimbulkan permasalahan kemiskinan, baik dari faktor internal maupun 

faktor eksternal. Adapun penyebab kemiskinan antara lain adalah factor 

patologis (kemampuan individu), keluarga (pendidikan dan kesejahteraan 

keluarga), sub-budaya (berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan 

lingkungan sekitar), agensi (akibat aksi dari orang lain), dan struktural 

(kemiskinan hasil dari struktur sosial).
81

 

B. Sejarah Singkat Koperasi Syari’ah as-Sakinah di Kabupaten Nganjuk 

Koperasi As Sakinah mulai terbentuk pada tahun 2000, karena terdapat 

tuntutan dari pusat untuk mendirikan koperasi, akan tetapi pada tahun tersebut 

koperasi belum berbadan hukum, dan belum berbasis syari’ah. Koperasi as-

sakinah baru berbadan hukum pada 19 November tahun 2002 sebagai 

perwujudan dari program Aisyiyah, dengan nomer 065/084.BH/426.101/2002. 

Embrionya, berupa kegiatan simpan pinjam yang dikenal dengan Kelompok 

BUEKA (Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah) sudah ada beberapa waktu 
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sebelumnya dengan anggota yang terbatas yaitu 25 orang, terdiri dari sebagian 

anggota Pimpinan Daerah Aisyiyah dan beberapa orang perwakilan Pimpinan 

Cabang, dengan modal yang terbatas pula. Atas dorongan dari Pimpinan 

Wilayah Aisyiyah Jawa Timur dan didukung oleh Dinas Koperasi dan beberapa 

dinas terkait di Kabupaten Nganjuk yang pada waktu itu sudah memiliki 

hubungan erat berkaitan dengan program pemberdayaan ekonomi, maka 

terbitlah badan hukum yang diikuti dengan penerimaan anggota secara terbuka, 

tidak hanya anggota Aisyiyah. Siapa saja yang menghendaki, bisa bergabung 

asal setuju dan mentaati aturan yang ada, laki-laki pun boleh (sampai saat ini 

ada 9% dari anggota) sedangkan pengurus tetap harus perempuan, sebagai 

identitas bahwa koperasi ini berangkat dari program organisasi perempuan. 

Pada saat ini jumlah anggota koperasi sebanyak 325 orang anggota yang terdiri 

dari 65 Kelompok. 

Pembenahan selalu dilakukan di berbagai bidang, baik manajemen 

organisasi maupun pengelolaan dan pengembangan usaha. Untuk 

menyempurnakan tekad sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat, sejak 

tahun 2006 mulai menerapkan pola syariah, Alhamdulillah anggota 

mendukung. Dan baru menerapkan sistem Grameen Bank pada tahun 2011. 

Adapun yang melatar belakangi Koperasi Syari’ah as-Sakinah menerapkan 

sistem Grameen Bank adalah ingin memberdayakan masyarakat miskin melalui 

Koperasi Syari’ah as-Sakinah. Maka gerak koperasi sebagai Badan usaha Milik 

Anggota menjadi semakin mantap.  

C. Struktur Organisasi Koperasi Syari’ah as-Sakinah 
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Yang melatarbelakangi Grameen Bank dijadikan sistem pemberdayaan pada 

koperasi syari’ah as-sakinah dikarenakan adanya permasalahan yang umum 

dihadapi oleh masyarakat terpencil di kabupaten Nganjuk berkaitan dengan 

modal usaha yang tidak memiliki agunan dan tidak memerlukan persyaratan 

yang rumit. Koperasi as-sakinah mengadopsi sistem Grameen Bank pada tahun 

2011 dengan metode ramah terhadap masyarakat miskin. Adapun struktur 

organisasi koperasi syari’ah as-sakinah sebagai berikut: 
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Dan untuk struktur pengurus lapangan pada koperasi pola Grameen Bank 

sebagai berikut: 

 

 

D. Program Pemberdayaan di Koperasi Syari’ah as-Sakinah 

Untuk mempermudah koordinasi anggota, program pemberdayaan 

dibentuk kelompok berdasarkan kedekatan tempat tinggal anggota. Pertemuan 

kelompok dilakukan secara rutin setiap seminggu sekali, sebagai sarana 

komunikasi antar anggota dan anggota dengan pengurus, juga sebagai media 

edukasi. Bagi anggota, karena dalam pertemuan tersebut bisa diisi pengajian, 

pelatihan, berdiskusi saling bertukar informasi maupun kegiatan positif yang 

lain. Pembinaan anggota dibidang perkoperasian juga dilakukan secara mandiri 

maupun bekerjasama dengan Dinas. 

Pembiayaan merupakan kebutuhan utama bagi anggota. Ada lima jenis 

pembiayaan yaitu pembiayaan reguler, tanpa agunan karena dijamin oleh 

kelompok, pembiayaan khusus dengan menggunakan jaminan, 

Kumpulan 

 

Rembug Pusat 

Anggota - Anggota 

Manager Lapangan 

Staf Lapangan 

Staf Lapangan 
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pembiayaan emergency yang jangka waktunya maksimal 3 bulan, pembiayaan 

murabahah dengan pinjaman berupa barang dan Pinjaman THR yang dapat 

dipinjam sesuai dengan jumlah simpanan THR. Peningkatan kualitas usaha 

anggotapun selalu dilakukan dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan, 

memperluas jejaring untuk pasar dan permodalan, juga pendampingan untuk 

mendapatkan legalitas usaha, karena 95% dari anggota koperasi adalah 

pengusaha kecil, sedangkan sisanya adalah ibu rumah tangga, guru honorer, 

dan karyawan. Akan tetapi untuk simpan pinjam para profesi seperti guru, 

ataupun karyawan  dengan masyarakat miskin dibedakan, untuk simpan pinjam 

para profesi saat ini berjumlah 200 anggota di Kecamatan Nganjuk saja. 

Keberhasilan anggota tentu keberhasilan koperasi pula, demikian juga 

sebaliknya untuk memudahkan pembinaan-pembinaan usaha, anggota 

dikelompokkan sesuai dengan jenis usahanya, seperti Catering dan Kue, 

Industri Krupuk, tape, Bordir, dan pakaian jadi, Tas dan Sepatu, Petani, 

peternak, Perdagangan serta Jasa (Salon, Rias Pengantin, penjual sayuran, 

pentol, buah-buahan, tahu campur, rujak, penjual kripik, dsb. 

 

 

 

 

 

 

Table 3.3 Simpan Pinjam Koperasi Syari’ah as-Sakinah 

Koperasi Syari’ah as-Sakinah 

Koperasi simpan pinjam 

syariah 

Koperasi simpan pinjam 

perspektif Muhammad Yunus 
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Dari waktu ke waktu perkembangan Koperasi Syari’ah as Sakinah bisa 

dirasakan, ketika awal berdiri belum memiliki kantor, masih bergabung dengan 

kantor Aisyiyah. Tahun 2003 menempati gedung milik Muhammadiyah, Tahun 

2005 membangun untuk unit toko diatas tanah milik Muhammadiyah di jalan 

gondowardoyo, sedangkan kantor dan unit simpan pinjam masih bergabung 

dengan kantor Aisyiyah. Unit simpan pinjam cabang tidak memerlukan kantor 

karena langsung terjun di lapangan, keliling dari satu desa ke desa lainnya. 

Seiring dengan berkembangnya Koperasi Syari’ah as-Sakinah, kepercayaan 

berbagai pihakpun semakin besar. Beberapa program pemerintah diamanahkan 

seperti : MAP, TPB, (Kementerian Kop dan UKM), SENKUKO (Dinas Kop 

dan UKM Prov.Jatim), Dana Bergulir (Dinas Koperindag dan ESDM). Jejaring 

dengan berbagai pihak terus dikembangkan baik dengan Amal Usaha 

Muhammadiyah/Aisyiyah seperti sekolah, rumah sakit, KBIH, dan Panti 

Asuhan. Juga dengan mitra usaha lain seperti Ikatan Pengusaha Aisyiyah 

(IPAS), Asosiasi Koperasi Ritail Indonesia (AKRI). Sesama Koperasi, 

distributor, dan sebagainya. 

Keberadaan Koperasi Syari’ah as-Sakinah sebagai tempat magang, study 

lapangan dan peneilitian dari siswa dan mahasiswa tentu sangat 

membanggakan, tidak saja memberi manfaat bagi koperasi karena saran dan 

rekomendasinya tetapi juga menjadikan Koperasi Syari’ah as-Sakinah menjadi 

bagian dalam pengembangan keilmuan. Di sisi lain pengurus koperasi juga 

sering diundang untuk diskusi, sharing informasi dan pelatihan yang tentu 

memberi manfaat yang banyak. 
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E. Kegiatan Pembiayaan Koperasi Syari’ah as-Sakinah dengan Pola 

Grameen Bank dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin 

Model pemberdayaan ekonomi yang digunakan oleh Koperasi Syari’ah  

as-Sakinah adalah mengikuti perspektif Muhammad Yunus, yang diadaptasi 

dari Bangladesh. Adapun yang melatarbelakangi Koperasi Syari’ah as-Sakinah 

menggunakan sistem Grameen Bank karena benar-benar ingin memberdayakan 

masyarakat miskin, hal ini berdasarkan dari penjelasan ibu Ummi Nisai, 

“……..adanya Koperasi Syari’ah as-Sakinah ini mengikuti polanya Grameen 

Bank, karena tujuan awal dari koperasi syari’ah dan Grameen Bank benar-

benar ingin membantu memberdayakan kaum miskin, bagaimana caranya 

kaum miskin ini menjadi lebih mandiri dan memiliki penghasilan lebih, oleh 

karena itu para pengurus koperasi wajib mendalami pola Grameen 

Bank……”.
82

 

 

Menurut Koperasi Syari’ah as-Sakinah banyak kaum perempuan yang 

ada di Indonesia mepunyai potensi untuk meningkatkan perekonomian di 

keluarganya, akan tetapi sukar dalam memperoleh modalnya, bentuk usahanya, 

mendapatkan pelatihan gratis, dan pengembangannya. Ibu ummi nisa’i pendiri 

sekaligus pemimpin Koperasi Syari’ah as-Sakinah mengemukakan bahwa 

sebenernya kaum perempuan di Indonesia mempunyai potensi untuk membawa 

agen perubahan perekonomiannya dan melakukan tranformasi sosial. Koperasi 

Syari’ah as-Sakinah juga merangkul perempuan yang seringkali 

termarginalkan kedudukannya di mata masyarakat dan tidak terjangkaunya 

layanan keuangan perbankan maupun pelatihan usahanya.
83
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Adapun tujuan dari di dirikannya lembaga Koperasi Syari’ah as-

Sakinah ini ingin menyingkirkan kemiskinan. Jadi konsep yang di buat oleh 

koperasi ini tersusun rapi. Dan koperasi  ini mempunyai mekanisme yang harus 

di taati oleh calon anggota koperasi syari’ah sebelum bergabung menjadi 

anggota yang sah. Sebab tidak semua kaum perempuan yang tertarik untuk 

menjadi anggota Koperasi Syari’ah as-Sakinah dan mendapatkan pembiayaan 

mikro. Dan pihak koperasi pun mempunyai kriteria tersendiri untuk menerima 

masyarakat perempuan menjadi anggotanya. Koperasi Syari’ah as-Sakinah ini 

mengutamakan kaum perempuan miskin yang ingin membangun usaha, atau 

mengembangkan usaha atau yang mempunyai bakat dan pekerja keras. Jadi, 

meskipun terdapat seorang perempuan yang berpendapatan rendah tetapi 

bekerja di kantor, atau seorang perempuan berpendapatan cukup ingin 

bergabung pun tetap bukan sasaran dari anggota Koperasi Syari’ah as-Sakinah 

ini. Atau bahkan berpendapatan rendah tapi tidak mau membuka usaha, maka 

Koperasi Syari’ah as-Sakinah ini tidak bisa menjadikannya sebagai anggota 

atau memberikannya untuk pinjaman. Sebab prinsip dari Koperasi Syari’ah as-

Sakinah ini pinjaman hanya boleh di gunakan untuk sektor produktif bukan 

konsumtif. 

“………Kita sebenarnya mengutamakan kaum perempuan, karena perempuan 

di desa ini ada yang termarginalkan, makanya pihak koperasi ingin 

memberdayakan perempuan kalau perempuan itu mampu menjadi mandiri, 

kalau untuk masalah pengurus lapangan, kami sudah membekali mereka 

dengan berbagai pelatihan agar mereka lebih professional dalam melayani 

masyarakat miskin, dan menjalankan tugas mereka mbak, akantetapi juga 

didukung dengan belajar sendiri, dalam koperasi kita juga tidak sembarang 
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orang yang boleh ikut bergabung menjadi anggota, disini harus paling miskin 

diantara yang miskin-miskin, dan pastinya jelas……..”.
84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koperasi Syari’ah as-Sakinah ini mempunyai tiga mekanisme yang 

harus di kerjakan kepada calon anggotanya, diantaranya adalah  

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 3.4 Mekanisme Penerimaan Anggota Koperasi 

a. Uji kelayakan, maksud dari mekanisme ini adalah untuk mengetahui 

calon anggota memenuhi persyaratan anggota sesuai sasaran atau tidak, 
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“Ummi Nisa’i, Wawancara Ketua Pimpinan Koperasi Syari’ah as-Sakinah, 02-04-2019. 

08.17”. 

Uji Kelayakan (UK) 

Pertemuan Umum (PU) 

Pembentukan Kelompok 

Latihan Wajib Kumpul 

Pembentukan 

Rembug Pusat 
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yakni dengan cara langsung berkunjung ke rumahnya atau dengan cara 

interview. 

b. Mengikuti pertemuan umum. Setiap calon anggota wajib hadir karena 

pada petemuan ini pihak koperasi ingin memperkenalkan kepada 

masyarakat perempuan tentang sistem koperasi ini, tujuan dari koperasi 

ini, dan pihak koperasi juga ingin mengetes minat calon anggota untuk 

membuka usaha dan bergabung dengan koperasi syaria’ah as-sakinah. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan secara umum 

tentang lembaga dan program yang akan dilaksanakan kepada calon 

anggota Koperasi Syari’ah as-Sakinah sesuai dengan perspektif 

Muhammad Yunus. Disini terdapat dua kali pertemuan umum, yakni: (1) 

pertemuan umum yang melibatkan para tokoh masyarakat dan para calon 

ibu anggota, tujuannya adalah memperkenalkan dan menjelaskan tentang 

lembaga dan program kegiatan supaya semua masyarakat di wilayah 

tersebut mengetahui dan tidak ada kecurigaan  dan (2) pertemuan umum 

terbatas, ini hanya di hadiri oleh ibu-ibu anggota saja. 

c. Setelah layak menjadi anggota, maka di bentuknya kelompok. Untuk 

kelompok ini pihak koperasi syari’ah memberikan kebebasan kepada 

anggotanya untuk memilih siapa yang akan bergabung di kelompoknya 

maksimal satu kelompok terdiri dari lima orang. Setelah mereka kompak 

dan cocok, maka selanjutnya adalah memilih ketua anggota kelompok. 

d. Dan terakhir adalah rembug pusat, pada acara ini diawali dan diakhiri 

dengan pembacaan perjanjian. Anggota yang sudah di nyatakan lulus 
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dan sudah membentuk kelompok, maka setiap minggu secara rutin 

melaksanakan wajib kumpul sesuai jadwal dan jam yang telah 

disepakati. Dalam acara ini dilaksanakan kegiatan pengajuan pinjaman, 

pembayaran angsuran, menyampaikan pendapat, membahas berbagai 

permasalahan. 

Untuk menguji kelayakan apakah anggota dapat menerima pinjaman 

dari koperasi syari’ah atau tidak, koperasi syari’ah ini menggunakan 

parameter antara lain :  

a. Indeks rumah, adapun yang di perhatikan dari indeks rumah ini adalah 

dengan melihat kondisi rumahnya mulai dari segi luas rumah, 

halamannya, status sosialnya dan kondisi  bangunannya. Tentu ketika 

bangunan rumahnya bagus, dan bangunannya lumayan tidak dapat 

mendapatkan pinjaman atau istilahnya adalah gagal. 

b. Indeks pendapatan, pihak koperasi mempunyai batas maksimal 

penghasilan yang di peroleh anggotanya setiap bulan yaitu Rp.600.000,-

. Jika pendapatannya kurang dari Rp.600.000,- setiap bulannya, maka 

berhak menjadi anggota koperasi atau lolos. 

c. Indeks aset, yang di maksud dari indeks aset ini adalah apakah calon 

anggota mempunyai hewan peliharaan atau tidak, misalnya memelihara 

sapi, kambing, dan kerbau. Jika mempunyai maka tidak dapat terdaftar 

menjadi anggota Koperasi Syari’ah as-Sakinah atau istilahnya adalah 

gagal. 



79 
 

 

d. Indeks kepemilikan tanah, pihak Koperasi Syari’ah as-Sakinah ini 

mempunyai tolok ukur tersendiri dalam mengukur kepemilikan tanah. 

Untuk menentukan anggotanya lolos atau tidak koperasi syari’ah 

menggunakan tiga parameter untuk indeks kepemilikan tanah ini, yaitu 

tidak mempunyai tanah, mempunyai tanah akan tetapi tidak luas dan 

tidak produktif, dan mempunyai tanah yang cukup luas akan tetapi tidak 

dapat menghidupi keluarganya. 

 

Dibawah ini terdapat kerangka mekanisme seleksi sasaran  

pemberdayaan Ekonomi, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar  3.5 Mekanisme Seleksi Sasaran Pemberdayaan Ekonomi 

 

Adapun tujuan dari pemberdayaan ini adalah ingin menjadikan 

masyarakat lebih mandiri dan bisa bangkit sesuai dengan kemampuan 

masing-masing individu. Pihak koperasi hanya menolong dan membantu 

agar mereka bisa bangkit dari keterpurukan hidup. Hal ini harus sesuai 

dengan tujuan pemberdayaan
85

 harus dapat menciptakan lapangan kerja, 
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 Pemberdayaan sebagai strategi untuk mengikis kemiskinan hingga tak tersisa harus 

memiliki sasaran dan tujuan yang jelas. Melalui pemberdayaan, masyarakat miskin menjadi agen-
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mengurangi jumlah pengangguran, peningkatan pendapatan masyarakat 

miskin dan akhirnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional 

dan nasional. 

Koperasi Syari’ah as-Sakinah ini melakukan kumpul mingguan antara 

staf lapangan dengan anggota koperasi untuk saling bertukar pikiran juga, 

berdiskusi, dan saling berbagi informasi. Baik tentang kendala usaha, 

perkembangan usaha, pemasaran produk, atau usaha yang ingin di jalani 

atau jenis barang yang ingin di produksi, sebagaimana penjelasan dari bu 

Zahrok anggota koperasi yang memilih usaha berjualan sayur di rumahnya, 

“…….. Salah satu syaratnya yaa satu kelompok ada 5 anggota mbak sama 1 

ketua kelompok. Setelah itu wajib kumpul mingguan biasanya di sebut 

kumpul minggon. Acaranya macam-macam mbak biasanya di ajarin baca 

tulis, ngaji, cek kesehatan, kadang juga pengajian tapi jarang. Tapi yang 

pasti kumpul nabung, bayar cicilan, dan curhat-curhat dengan pengurus 

koperasinya mbak”.
86

 

 

Terdapat alur yang menggambarkan proses pemberdayaan masyarakat 

miskin hingga menjadi keluarga sejahtera: 
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 “Zahrok, Wawancara Anggota Koperasi, 18-03-2019. 07.24”. 
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Koperasi Syari’ah as-Sakinah ini dengan merangkul keluarga-

keluarga miskin di pedesaan, atau bahkan di pedesaan terpencil yang mana 

jalanan di pedesaan tersebut rusak parah, seperti di kecamatan ngluyu. Dan 

apa lagi pemberdayaan ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar, jadi 

bagi pengurus Koperasi Syari’ah as-Sakinah membutuhkan kesabaran, 

kedisiplinan dan keaktifan yang sangat tinggi dalam melaksanakan amanah 

yang di embannya. Selain itu juga bagi anggota koperasi pun harus di iringi 

rasa tanggung jawab dan niat yang benar-benar serius untuk membuka usaha 

dan membantu perekonomian keluarga dengan ridho suami. Selama menjadi 

anggota dan menjalankan usahanya, pihak koperasi terus memberikan 

dukungan moral, pendampingan, dan melayani mereka dengan penuh 

kesabaran supaya mereka termotivasi dan tidak setres ketika usaha mereka 

sedikit melemah atau ketika mereka merasa kebingungan. 

Pembiayaan mikro ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

para peminjamnya. Pembiayaan mikro menggabungkan dimensi finansial 

dan sosial. Pada dimensi finansial, para peminjam pembiayaan mikro 

ditujukan untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan meraih 

kesejahteraan. Sedangkan dari segi dimensi sosial, para peminjam tidak 

terkucilkan di tengah masyarakat luas. Maka, melalui pembiayaan mikro, 

peminjam di harapkan untuk belajar disiplin, bertanggung jawab, dapat 

mengelola waktu dan keuangan dengan baik. 
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1. Kegiatan Pembiayaan Mikro dengan Pola Grameen Bank Untuk Usaha 

Produktif 

Pembiayaan mikro hadir dengan membawa tujuan untuk 

memberikan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dan sasaran utama dari 

pembiayaan ini adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah atau tidak 

mempunyai penghasilan yang tetap dan masyarakat yang sudah memulai 

membuka usaha kecil-kecilan tetapi masih kekurangan modal untuk 

mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, kehadiran pembiayaan mikro di 

tengah-tengah masyarakat miskin bertujuan untuk memberikan dorongan 

dan kekuatan untuk bangkit. 

Hadirnya pembiayaan mikro syari’ah inilah ikut serta membantu 

dalam mengurangi angka kemiskinan selain adanya zakat produktif. 

Pembiayaan mikro Koperasi Syari’ah as-Sakinah juga memiliki tujuan yang 

jelas, yakni memberdayakan kaum miskin dan berpendapatan rendah khusus 

bagi kaum perempuan. Dan dalam sistem pembiayaan mikro ini tidak ada 

unsur karitatif. Ketika ada peminjam yang tidak bisa membayar angsuran 

mingguan pada hari yang telah di sepakati sebelumnya, maka pihak koperasi 

tidak membebaskan begitu saja dari tanggung jawabnya. Hal ini dikarenakan 

setiap peminjam wajib mengikuti sistem tanggung renteng. Dalam sistem ini 

anggota kelompok yang lapang akan membantu meringakan beban anggota 

satu kelompoknya yang sedang berhalangan membayar angsuran.  
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Perlu di garis bawahi juga, bahwa sistem tanggung renteng ini 

berbeda dengan sistem qard{ul al-hasan,
87

 yang sebagian bank syariah 

menjadikan akad tersebut untuk pembiayaan mikro bagi UMKM.  

Pembiayaan mikro pada koperasi syaria’ah as-sakinah ini untuk 

memberdayakan kaum miskin yang didesain sesimple mungkin, untuk 

memudahkan dalam pelaksanaannya. Hal ini juga dimaksudkan untuk 

peminjam merasa nyaman dan tiakdisuguhi dengan persyaratan yang rumit. 

Program pemberdayaan ini juga tidak membedakan kategori kemiskinan 

yang dialami oleh para calon peminjam. Berbeda dengan program yang 

karitatif, yang mana menggulirkan bantuan kepada masyarakat yang dinilai 

masuk dalam kategori miskin dan tak peduli penerima bantuan memiliki 

usaha atau tidak. Bantuan yang diberikan tersebut, secara bebas boleh 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam bentuk apapun. Mayoritas 

digunakan untuk kegiatan konsumtif dan lebih mementingkan keinginan 

daripada kebutuhan. Sedangkan pembiayaan mikro pada koperasi syari’ah, 

calon peminjam harus mempunyai usaha atau rencana usaha atau jika belum 

maka mempunyai keinginan usaha dan mau mengikuti berbagai macam 

pelatihan usaha yang diadakan dari koperasi syari’ah.
88

 

Bukti bahwa program pembiayaan mikro dari Koperasi Syaria’ah as-

Sakinah  digunakan untuk usaha di sektor produktif antara lain adalah ibu 
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 Qord{ul al-hasan merupakan pinjaman dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman 

tidak wajib mengembalikan dana jika terjadi keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia 
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Pustaka Utama, 2010), 676 
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Zahrok (41 tahun) usaha yang di jalankan adalah dengan berdagang sayur 

dan bumbu masak di rumah, ibu Qomariyah (55 tahun) usaha yang 

dijalankan adalah merias wajah ketika ada ijaban, karnaval, dan acara-acara 

lainnya, dan satu lagi ada bu Waras (48 tahun) usaha yang di jalankan 

adalah menjahit.
89

 Mereka bergabung menjadi anggota Koperasi Syari’ah 

as-Sakinah kurang lebih 3 tahun, melalui wawancara singkat menyatakan 

bahwa dengan adanya bantuan usaha dan pinjaman dana yang di sertai 

dengan pelatihan usaha dan pengarahan membuat masyarakat lebih terbantu. 

Dan tidak dipungkiri bahwa mereka juga bahagia ketika mereka 

mendapatkan bantuan dari pemerintah dan zakat tanpa dibebani syarat apa 

pun. Ibu-ibu anggota koperasi pun juga mengungkapkan bahwa pembiayaan 

mikro koperasi syari’ah membuat mereka berani untuk membuka dan 

menjalankan usaha, hal ini berdasarkan penjelasan dari ibu Zahrok salah 

satu anggota koperasi, 

“………….. kalau kita mau terbuka sama mbak pengurusnya, dan ketika 

terdapat kendala dalam usaha atau kesusahan harus curhat dengan sesama 

anggotanya dan mbak pengurusnya, dengan begitu insyaa Allah tidak ada 

masalah. Apa lagi adanya simpan pinjam yang seperti ini benar-benar 

membantu banget mbak, yang dulunya saja saya bingung mau buka usaha 

apa, jualan sayur dulu saja ala kadarnya. terus dapat pengarahan, di bekali 

pelatihan juga, di bimbing sama mbaknya, alhamdulillah kehidupan saya 

sudah ada perubahan menjadi lebih baik mbak……”.
90

 

 

Hal ini menunjukkan bahwa sistem koperasi syaria’ah ini sesuai 

dengan slogannya, yaitu “we care the poorest women” serta visi misinya 

adalah yang memberikan pelayanan khusus terutama bagi kaum perempuan 
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 Hal ini sesuai berdasarkan lapangan di cabang Lengkong saat mereka sedang menjalankan 

usaha 
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 “Zahrok, Wawancara Anggota Koperasi, Lengkong, 18-03-2019. 07.24”. 
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yang mempunyai pengahasilan rendah yang digunakan untuk modal usaha, 

mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya. 

Muhammad Yunus pun mendirikan Grameen Bank ini memang khusus 

perempuan yang mempunyai pengahasilan rendah atau bahkan tidak bisa 

bekerja karena terkendala oleh kodisi keuangannya yang berada di 

Bangladesh. 

Kemiskinan yang sebenarnya bukan disebabkan dari segi materi saja 

atau bisa dikatakan karena tidak mempunyai uang, tidak memiliki uang 

merupakan bentuk akibat dari penyebab kemiskinan. Melainkan penyebab 

sebenarnya kemiskinan itu karena ketidakberdayaan mereka, atau sebenarnya 

mereka berdaya akan tetapi kurang. Oleh Karena itu, cara yang bisa dilakukan 

bagi mereka untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan cara menjadikan 

mereka yang awalnya tidak berdaya menjadi berdaya. Misalnya,  adalah 

dengan cara memberikan mereka pelatihan atau pandangan usaha yang sesuai 

dengan bidang mereka, ketika merasa mampu untuk berkerja mereka di 

berikan modal untuk biaya membuka usaha. Karena terkadang juga 

masyarakat tidak mampu berkerja disebabkan karena tidak mempunyai modal 

untuk membuka usaha, atau misalnya bagi petani juga tidak mampu membeli 

benih dan faktor produksinya lainnya. 

Dan realitanya masyarakat miskin tidak memiliki modal yang cukup 

untuk membuka usaha ataupun tidak mempunyai kemampuan untuk 

membuka usaha tapi ingin berwirausaha. Pinjaman ini ditujukan sebagai 
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suntikan modal yang hanya bersifat rangsangan dan sementara.
91

 Maka 

disinilah tugas pembiayaan mikro memberikan pinjaman yang mampu 

mendorong produksinya dan memberdayakan masyarakat miskin agar mereka 

mampu keluar dari zona kemiskinan. 

Bermula dari mengajak masyarakat miskin, diperkenalkan sistem 

koperasi syari’ah, hingga sistem pemberdayaan simpan pinjamnya. Meskipun 

dari pimpinan aisyiah atau ketua koperasi belum pernah belajar langsung 

dengan Muhammad Yunus, akan tetapi ketua koperasi dan para pengurus 

sudah mendalami konsep koperasi perspektif Muhammad Yunus melalui 

literatur yang sering beliau baca. Hal ini berdasarkan penjelasan ibu Ummi 

Nasa’i.
92

 

Sistem Grameen Bank ini sangat membantu kaum miskin dimana 

ketika mereka tidak memiliki modal ataupun keterampilan dalam usaha, 

pihak koperasi memberikan uluran tangannya untuk membantu kaum miskin. 

Bahkan bukan hanya dari segi biaya saja akan tetapi juga di ajari baca tulis, 

dan diajak untuk selalu aktif mengikuti pelatihan, jadi Muhammad Yunus 

dalam mengentaskan kemiskinan bukan hanya dari segi ekonomi saja akan 

tetapi juga memperhatikan dari segi kesehatan, sosial dan pendidikan, dan 

yang membuat salut adalah tidak perlu hukum atau pengadilan jika terdapat 

peminjam yang bermasalah.
93
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Karena pemberdayaan yang dilakukan Muhammad Yunus begitu 

mulia, membuat Koperasi Syari’ah as-Sakinah juga mengikuti sistemnya, 

yang mana pihak koperasi tidak hanya mengedepankan pinjaman mikro saja, 

akan tetapi juga sangat memperhatikan dari segi pendidikan, sosial mereka, 

kesehatan mereka dan di berikan beberapa pelatihan. Dan yang terpenting 

adalah tidak memerlukan jaminan terhadap pembiayaan pinjamannya, dan 

tidak memerlukan hukum atau membawa peminjam ke pengadilan jika 

terdapat peminjam yang tidak lancar ataupun kabur dari tanggung jawab.
94

 

Jadi, pemberdayaan ini bukan hanya membantu masyarakat akantetapi juga 

menghindari untuk timbulnya ketergantungan. Artinya pembiayaan mikro ini 

tidak diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu dengan cuma-cuma, 

artinya bantuan pinjaman yang diberikan pembiayaan mikro tidak bersifat 

sumbangan karena kedermawanan atau karena iba. 

Jadi, hal ini sangat berbeda jauh dengan bantuan yang bersifat karitatif 

yang pada umunya di berikan berupa sembako atau sejumlah uang tunai 

untuk tambahan memenuhi kebutuhan pokok. Jadi uang yang diberikan habis 

begitu saja dan tidak berputar untuk di gunakan membuka usaha sehingga 

bantuan ini hanya bersifat sementara. Memang, bantuan sementara ini 

merupakan bantuan bentuk kedermawanan yang membantu masyarakat 

miskin, tetapi yang kemiskinannya dalam tingkatan sudah kronis. Bantuan 

yang bersifat sementara ini sangat minim menjadikan masyarakat miskin 

menjadi lebih mandiri, malah mungkin menjadi ketergantungan atas bantuan 
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88 
 

 

tersebut dan kedermawanan dari orang lain. Salah satu contohnya adalah 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan pemerintah kepada 

masyarakat miskin. Sebagian besar dari masyarakat menggunakan bantuan ini  

untuk membeli kebutuhan konsumtif, dimana uang tersebut akan habis begitu 

saja. Contoh lain bantuan bentuk kedermawanan seseorang tapi berupa 

bantuan produktif adalah zakat produktif. Dimana zakat produktif 

memberikan bantuan usaha atau bantuan modal untuk usaha dengan cuma-

cuma. 

Adapun tujuan dari pembiayaan Koperasi Syari’ah as-Sakinah hampir 

sama dengan tujuan PNPM
95

 yang sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh 

pemerintah, yakni untuk memberdayakan masyarakat miskin. Akan tetapi 

pada kenyataannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ini 

hanya memberikan bantuan berupa sejumlah dana kepada kecamatan dan 

desa tertinggal saja. Dan uang tersebut digunakan oleh masyarakat untuk 

pembangunan infrastruktur di desa dan akhirnya belum mampu untuk 

menciptakan sebuah lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin. Sebenarnya 

pembangunan jalan di darah pedesaan dapat mempermudah masyarakat desa 

untuk mengangkut barang dagangannya untuk di jual, misalnya dapat 

mempermudah para petani untuk mengangkat hasil panenannya untuk di 
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angkut ke rumah. Tetapi hal itu bermanfaat dalam tempo yang panjang, 

setelah petani memanen hasil panenannya. Akantetapi, seorang petani tidak 

mampu bercocok tanam jikalau mereka tidak mempunyai modal untuk 

membeli benih, membeli pupuk, dan segala alat untuk memenuhi kebutuhan 

produksinya. Oleh karena itu, Koperasi Syari’ah as-Sakinah menyediakan 

segala faktor produksi bagi mereka, agar mereka bisa berkembang dengan 

jangka yang pendek.  

PNPM belum berhasil menciptakan lapangan kerja dan belum 

memberdayakan masyarakat miskin secara langsung. Maksudnya adalah 

aliran dana dari PNPM tidak mendapatkan pengawasan dan pendampingan 

dalam pengelolaannya. Sedangkan pembiayaan mikro dari Koperasi Syari’ah 

as-Sakinah, perkembangannya selalu diawasi dan peminjam selalu 

mendapatkan monitoring terhadap usaha yang di jalaninya. Akan tetapi 

PNPM dan pembiayaan mikro saling melengkapi. 

Sebenarnya zakat produktif, wakaf dan filantropi islam dapat di 

integritaskan menjadi instrumen pengentasan kemiskinan, dengan sistem 

pengelolaan dan menejemen yang tepat. Di Indonesia dengan mayoritas 

penduduk beragama Islam maka potensi zakat produktif bermanfaat untuk 

pengentasan kemiskinan. Apalagi fungsi dari zakat produktif ini untuk 

pemberdayaan ekonomi, yang di harapkan masyarakat mustahik tidak 

selamanya  tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang 

diharapkan dapat berubah menjadi muzakki baru.
96

 Potensi zakat produktif 
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di Indonesia menurut perkiraan memang sangatlah besar. Karena 

pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahiq. Dan zakat 

yang bersifat konsumtif itu hanya digunakan sebagai stimulan atau 

rangsangan dalam jangka pendek. 

Apalagi dalam sistem Grameen Bank perspektif muhamad yunus ini 

terdapat beberapa persyaratan sebelum boleh bergabung, yaitu harus orang 

termiskin dari yang miskin, golongan sasaran sudah jelas dan dikenal, tanpa 

agunan, sasaran perempuan, mengangsur tiap minggu. Untuk segi tenaga 

pelaksana profesional sudah terlatih selama 6 bulan dan bertumpu pada 

belajar sendiri.
97

 

Koperasi Syari’ah as-Sakinah juga menganut perspektif Muhammad 

Yunus dari segi kriteria khusus yakni yang digunakan dalam sistem 

pemberdayaan kredit mikro ini yaitu harus orang miskin diantara yang 

miskin, dan sistem penyaluran modal ini khusus golongan termiskin, 

pinjaman hanya untuk digunakan usaha produktif, syarat pinjaman mudah 

untuk tenaga pelaksana sudah profesional dan terlatih, karena sebelumnya 

sudah di latih lapangan selama 6 bulan dan belajar sendiri, dan program 

yang dilaksanakan pun dengan kaedah perbankan.
98

 

Akan tetapi dari segi kriteria ini terdapat sedikit perbedaan, yaitu 

dalam Koperasi Syari’ah as-Sakinah memang yang diutamakan adalah kaum 

perempuan, akan tetapi  laki-laki boleh ikut bergabung, hal ini dijelaskan 

pada sejarah singkat Koperasi Syari’ah as-Sakinah yang menyatakan bahwa 
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laki-laki yang bergabung di koperasi ini sebesar 9%, dan hal yang 

membedakan lainnya dalam sistem ini adalah kaedah yang diterapkan pada 

koperasi ini menggunakan sistem mud{a<rabah, dengan meniadakan 

agunan
99
karena sesuai dengan prinsip syari’ah. Secara prinsip dalam konsep 

mud{a<rabah tidak ada jaminan yang di ambil sebagai agunan. Wahbah 

zuhayli pun menyatakan bahwa para fuqaha berpendapat bahwa pada 

asasnya tidak bisa mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana 

dalam akad syirkah lainnya. Al-Sarakhsi menambahkan bahwa dalam fiqh 

mazhab Hanafi berpendapat masing-masing mereka ialah orang yang 

dipercaya atas apa yang diamanahkan kepadanya. Sebuah ketentuan dalam 

kontrak yang menyatakan bahwa seseorang yang dipercaya  memberikan 

jaminan, maka akan dianggap batal.
100

 Koperasi Syari’ah as-Sakinah benar-

benar ingin memberdayakan kaum miskin yang sesuai dengan sistem yang 

diterapkan oleh Muhammad Yunus, mengingat fenomena keberhasilan 

Grameen Bank dalam mengentaskan kemiskinan dan banyak usaha dari 

anggotanya yang sudah berkembang. 

Dalam kerangka kerja Grameen Bank dijelaskan bahwa terdapat 

beberapa kerangka kerja yang harus di penuhi, berawal diantaranya adalah : 

1. Keanggotaan 
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Yang dimaksud keanggotaan disini adalah peraturan yang di 

suguhkan untuk menjadi anggota koperasi. Mulai dari jumlah anggota 

dalam setiap kelompok yang maksimal terdiri dari 5 anggota dan 

dipilih  1 kepala kelompok, sampai wajib melakukan pertemuan 

mingguan dengan pengurus lapangan, dan dalam minggu pertama di isi 

dengan belajar membaca, dan menulis.
101

  

Begitu pula yang diterapkan oleh Koperasi Syari’ah as-Sakinah 

dimana dalam satu kelompok terdiri dari 5 anggota dan salah satu 

diantaranya dipilih sebagai kepala atau ketua kelompok, dan setiap 

minggu rutin melaksanakan kumpul mingguan untuk di isi membayar 

angsuran, saling bertukar pikiran menyampaikan masalah dan 

memberikan solusi, dan  yang terpenting adalah pihak koperasi juga 

mengajari masyarakat miskin akan pentingnya pendidikan dengan di 

ajari baca tulis dan di berikan ilmu agama bagi yang beragama islam.  

Dalam satu kelompok terdiri dari 5 anggota ini dimaksudkan agar 

pengurus lapangan koperasi bisa maksimal membimbing mereka 

dalam pemberdayaan serta tidak memberatkan anggota untuk 

meminjami uang untuk membayar cicilan ketika salah satu anggota 

dalam satu kelompok mengalami kesusahan dalam membayar cicilan. 

Apalagi meringankan beban sesama muslim, baik dengan bantuan 
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harta, tenaga, ataupun pikiran mempunyai keutaman yang luar biasa.
102

 

Rasulullah SAW bersabda,  

ِب  عَو ِب   عَو ْو     َّن    َو ِب َو    لَو ْولَو َو   َو ِب ْو  عَو ْو   لَّنى    َّن ِب ُهّللا لَو ْو ِب   َّن   صَو لَّن َو  عَو اَو   َو ـَّن َو  مَو ْو    َوااَو    َو

مِب ٍض  عَو ْو  ،  َو ْو ِب  ا  لَو ِب  مِب ْو  ا  لْو َو ً  عَو ْو         َو ـَّن َو  ،   دُّ ْو َوا ا لَو ِب  مِب ْو  ا  لْو َو ً  م  ْو    ْوقِب َوامَو ِب

مَو ْو  لٍض  عَولَو ى  َو َّنلَو   َو لَو ْو ِب       َو َّن لَو  ، م   ْو ِب لَو ِب    دُّ ْو َوا  ِب   عَو مَو ْو  ،  َو اْو ِب لِبً  ا اَو َو لَو   َو  ، م  ْو

لَو ِب    دُّ ْو َوا  ِب       اَو َو لَو       َو اْو ِب

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , Nabi Shallallahu „alaihi 

wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu 

kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan 

darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan 

(urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allâh 

Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan 

akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allâh 

akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat”. 

 

Dan tidak lupa pihak Koperasi Syari’ah as-Sakinah juga 

menyelipkan pendidikan dan agama dalam acara setiap minggu, hal ini  

menunjukkan bahwa Koperasi Syari’ah as-Sakinah bukan hanya peduli 

pada perekonomian mereka saja, akan tetapi juga perduli terhadap 

pendidikan dan agama mereka. Mengingat pendidikan dan agama 

mampu merubah pola fikir dan karakter mereka. Dari segi ini terdapat 

sedikit perbedaan atau  tambahan, yakni di berikan ilmu agama atau 

kultum ketika melakukan kumpul mingguan meskipun dalam 

perspektif Grameen Bank tidak menanamkan ilmu agama, akan tetapi 

secara tidak langsung Muhammad Yunus juga menyelipkan agama di 

dalam sistem koperasinya seperti taat dan patuh terhadap suami, 
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meminta izin kepada suami sebelum mendaftarkan diri menjadi 

anggota dan pamitan sebelum berangkat ke pertemuan mingguan, 

selain itu pula Muhammad Yunus juga menanamkan kepada 

anggotanya untuk bersikap peduli dan gotong royong kepada anggota 

lainnya.  

2. Pinjaman 

Sistem pinjaman yang digunakan dalam koperasi Grameen Bank 

adalah tanggung renteng, dengan dimaksudkan untuk memberi 

kemudahan kepada  kelompok atau anggota untuk melakukan 

pembayaran cicilan agar saling membantu pula ketika terdapat anggota 

dalam satu kelompoknya mengalami kesusahan.
103

 

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara, Koperasi 

Syari’ah as-Sakinah juga menerapkan sistem tangung renteng, 

mengingat banyak kemudahan yang didapat dari sistem tanggung 

renteng, selain memudahkan anggota juga memudahkan pihak 

pengurus lapangan. 

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa banyak keuntungan 

dari sistem tanggung renteng. Karena dalam sistem tanggung renteng 

ini anggota koperasi bebas bergabung dengan anggota lainnya yang 

sudah mereka kenali dan akrabi, itu artinya mereka sudah memahami 

karakter anggota lainnya dalam satu kelompok. Apalagi dalam satu 

kelompok saling memantau anggota lainnya jika nanti ada yang 

                                                           
103

 Muhammad Yunus dan Alan Jolis, Banker to The Poor: The Story of Grameen Bank 

(London: Aurum Press, 2010), 131. 



95 
 

 

bermasalah atau anggotanya yang sedang mengalami kesusahan untuk 

saling bekerjasama dan saling membantu.  

Memang, kondisi ekonomi setiap individu berbeda-beda, 

sehingga hasilnya pun juga berbeda antara satu individu dengan 

individu lainnya. Bahkan keahlian dalam mengelola usaha pun juga 

berbeda-beda padahal usaha yang dijalaninya sama. Untuk itulah 

anggota yang usahanya maju untuk membantu anggota yang sedang 

mengalami kesusahan, dibantu cara mengelola usaha dan keuangan 

agar anggota yang sedang kesusahan terbantu dan usahanya 

mendapatkan untung.  Bahkan keuntungan dari tanggung renteng juga 

dapat dirasakan oleh pengurus koperasi yangmana tidak perlu ribet 

dalam membagi dan memilih kelompoknya dan tidak perlu ribet 

memantau ataupun mencari tau karakter anggotanya. Dan keuntungan 

lainnya adalah ketika terdapat aib dari anggotanya, maka anggota 

lainnya menutupi aib saudaranya tersebut, dan selalu husnudzon 

terhadap anggotanya, mengingat tenggang rasa merupakan akhlak 

yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun sabda Rasulullah SAW 

yang berkenaan dengan ini adalah: 

ِب  عَو ِب   عَو ْو     َّن    َو ِب َو    لَو ْولَو َو   َو ِب ْو  عَو ْو  لَّنى    َّن ِب ُهّللا لَو ْو ِب   َّن   صَو لَّن َو  عَو اَو  عَو ْو   َو ـَّن َو  مَو ْو    َوااَو    َو

مِب ٍض  ،  َو ْو ِب  ا  لَو ِب  مِب ْو  ا  لْو َو ً  عَو ْو         َو ـَّن َو  ،   دُّ ْو َوا ا لَو ِب  مِب ْو  ا  لْو َو ً  م  ْو مَو ْو    ْوقِب َوامَو ِب   َو

لٍض  عَولَو ى  َو َّنلَو  لَو ْو ِب       َو َّن لَو  ، م   ْو ِب لَو ِب    دُّ ْو َوا  ِب   عَو مَو ْو  ،  َو اْو ِب لِبً  ا اَو َو لَو   َو  اَو َو لَو    ، م  ْو

لَو ِب    دُّ ْو َوا  ِب          َو اْو ِب

 

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , Nabi Shallallahu „alaihi 

wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu 
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kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan 

darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan 

(urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allâh 

Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan 

akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allâh 

akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat”. 

 

Dan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Hujara<t ayat 12 yang 

berkaitan dengan sikap husnudzon : 

ا  َوا ثِب ًل    ْو َو ِب     آمَو       َّن ِب  َو   َو ُّهَو   َو َو  ۖ    ِب ْو ٌب    لَّن ُهّللاِب   َو ْو َو   ِب َّن    لَّن ُهّللاِب  مِب َو  اَو

يُّ  ۚ    َو ْوً ا  َو ْو     ْو   َو ْو َويْو   َو َو   َوجَو َّن     د ا  ْو   َو   ِب  مَو ْو ًا  َو ِب  ِب   َو ْو َو   َو ْوا  َو   َو ْو   َو َو

َو   َو  َّنق    ۚ    َو َولِب ْو         َو   ِب َّن  ۚ    َّن   َو ِب    َو َّن  ٌب   َّن

 
“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, 

sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu 

mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu 

menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang diantara kamu, 

memakan daging saudaranya yang sudah mati. Maka tentulah kamu 

merasa jijik kepadanya. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya 

Allah maha penerima taubat, lagi maha penyayang”. 

 

3. Tabungan 

Untuk tabungan, Grameen Bank menggunakan sistem deposito. 

Jadi anggota wajib menabung akan tetapi penarikannya di batasi, bagi 

anggota yang sudah mendekati 10tahun masa keanggotaan, maka 

mempunyai kesempatan menarik deposito yang sudah berkembang, hal 

ini bertujuan untuk mendorong anggota terus menabung.
104

 Begitu 

pula dengan Koperasi Syari’ah as-Sakinah, yang mengharuskan 

anggotanya untuk menabung disetiap kumpul mingguan pada tabungan 

wajib sebesar Rp.1000,- beserta tabungan pribadinya setiap 4% ketika 
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pembiayaan diterima anggota atau Rp. 50.000 setiap bulannya dan 

tabungan sukarela, dalam tabungan suka rela ini tidak ada batasan 

minimal ataupun maksimal dalam tabungan ini, hanya saja ketika 

pertama menabung wajib Rp.5000,- dan untuk selanjutnya suka-

suka.
105

 

Ketika melihat kata diharuskan menabung, seakan-akan pihak 

koperasi mencekik anggotanya, dimana untuk kebutuhan sehari-hari 

saja mereka masih kekurangan, apalagi ini di wajibkan untuk 

menabung. Memang, jumlah uang yang di tabung setiap minggunya 

tidaklah banyak, akan tetapi mulai dari sinilah mereka belajar 

berhemat, menyimpan sebagian keuntungan usaha untuk disimpan agar 

tidak kalap. Hal ini juga bentuk dari proses pemberdayaan masyarakat. 

Meskipun kebanyakan dari anggota koperasi syari’ah ini adalah kaum 

perempuan, mereka juga mampu memberikan penjelasan dan 

pengertian kepada suami mereka untuk lebih hemat dan belajar 

menabung, karena hal ini juga sangat bermanfaat bagi masa depan 

mereka dan keluarga mereka nantinya. 

Dalam sistem koperasi Muhammad Yunus para nasabah atau 

anggota nya dibekali beberapa pelatihan usaha, supaya mereka yang 

belum mempunyai usaha akan mendapatkan pencerahan usaha apa 

yang ingin mereka buka sesuai kemampuan dan keminatannya mereka, 

sehingga dengan beberapa platihan tersebut, mereka bisa lebih 
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mandiri.
106

 Koperasi Syari’ah as-Sakinah juga selalu mengadakan 

beberapa pelatihan kepada para anggotanya. Untuk pelatihan-pelatihan 

berwirausaha pihak koperasi meletakkan di depan setelah 

mendapatkan uang pinjaman, supaya ketika di berikan pelatihan, 

mereka langsung ada bayangan usaha apa yang akan mereka rintis 

sesuai dengan dana yang mereka kantongi, dan dengan dana tersebut 

usaha mereka dapat berkembang. Oleh karena itu, dalam pertemuan ini 

pengurus koperasi benar-benar membimbing mereka dengan penuh 

kesabaran supaya mereka nyaman dengan usaha yang dijalaninya.
107

 

Penjelasan diatas sudah jelas bahwa pihak Koperasi Syari’ah as-

Sakinah tidak melepas anggotanya begitu saja ketika mereka sudah 

mendapatkan uang pinjaman, mereka juga membimbing anggotanya 

supaya usahanya lancar dan nyaman terhadap usaha yang dijalaninya. 

Pengurus lapangan Koperasi Syari’ah as-Sakinah harus ekstra sabar 

dalam melayani anggotanya dan memberikan yang terbaik untuk 

anggotanya. Karena disini para anggotanya juga di tuntut untuk lebih 

terbuka, ketika dalam pertemuan mingguan di wajibkan para 

anggotanya untuk mengemukakan pendapatnya atau mengemukakan 

permasalahan atau kendala usahanya untuk di cari jalan keluarnya, dan 

saling bertukar pengalaman dalam menjalani usahanya supaya yang 

mempunyai kendala dapat terbantu juga dari pengalaman anggota 

lainnya. 
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Dan perlu digaris bawahi juga bahwa, perempuan-perempuan 

anggota koperasi ini tidak boleh menyalahi kodrat mereka sebagai istri, 

harus tetap menghormati suami dan tidak melanggar perintahnya. 

Karena ketika perempuan bekerja di luar rumah pasti banyak resiko-

resiko yang muncul dan menerpa rumah tangganya. Oleh karena itu, 

perempuan-perempuan anggota koperasi tersebut harus tetap 

mengutamakan tanggung jawabnya sebagai istri, inilah alasan ridho 

suami sebelum menjadi anggota Koperasi Syari’ah as-Sakinah ini 

adalah wajib. Perempuan-perempuan ini menjalankan peran ganda, 

yakni menjadi ibu rumah tangga dan membantu suami menjadi tulang 

punggung keluarga juga. Dan tidak lupa, mereka juga meluangkan 

waktu sehari pada hari minggu untuk mengikuti kegiatan kumpul 

mingguan untuk membayar angsuran dan saling bertukar pengalaman 

tentang bisnis yang di jalankannya kepada anggota lainnya atau ke 

pengurus Koperasi Syari’ah as-Sakinah. 

Jadi, dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan 

pemberdayaan ekonomi yang diterapkan oleh Koperasi Syari’ah as-

Sakinah  sudah sesuai dengan pola Grameen Bank, dimana 

pembiayaan mikro pada Koperasi Syari’ah as-Sakinah 

menggabungkan dimensi finansial dan sosial. Pada dimensi finansial, 

para peminjam pembiayaan mikro ditujukan untuk meningkatkan 

pendapatan keluarga dan meraih kesejahteraan. Sedangkan dari segi 

dimensi sosial, para peminjam tidak terkucilkan di tengah masyarakat 
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luas. Dan dalam sistem pembiayaan mikro ini tidak ada unsur karitatif. 

Ketika ada peminjam yang tidak bisa membayar angsuran mingguan 

pada hari yang telah di sepakati sebelumnya, maka pihak koperasi 

tidak membebaskan begitu saja dari tanggung jawabnya. Hal ini 

dikarenakan setiap peminjam wajib mengikuti sistem tanggung 

renteng. Dalam sistem ini anggota kelompok yang lapang akan 

membantu meringakan beban anggota satu kelompoknya yang sedang 

berhalangan membayar angsuran. Dan dari segi penyalurannya pun 

Koperasi Syari’ah as-Sakinah secara garis besar juga sudah sesuai 

dengan pola Grameen Bank, mulai dari segi keanggotaan, tabungan, 

dan kumpul mingguan, meskipun teradapat sedikit perbedaan, yaitu 

dari segi kriteria lebih khusus atau lebih tepatnya pada sasaran 

anggotanya. Jika dalam pola Grameen Bank anggota semuanya 

perempuan, lain halnya dengan Koperasi Syari’ah as-Sakinah yang 

membolehkan laki-laki ikut bergabung dalam simpan pinjam meskipun 

hanya beberapa saja. Dan terdapat sedikit perbedaan, yaitu 

dikarenakan semua anggota beragama Islam, pihak Koperasi Syari’ah 

as-Sakinah menyelipkan ilmu agama ketika dalam kumpul mingguan, 

hal itu dilakukan supaya ilmu agama mereka  sedikit-demi sedikit 

bertambah. 
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BAB IV 

KONTRIBUSI KOPERASI SYARI’AH AS-SAKINAH BERPOLA 

GRAMEEN BANK TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI 

MASYARAKAT  

 

Pada bab empat menjelaskan tentang kiprah Koperasi Syari’ah as-Sakinah 

Nganjuk yang beroperasi dengan pola Grameen Bank di Kabupaten Nganjuk. 

Dijelaskan pula kontribusi yang diberikan oleh Koperasi Syari’ah as-Sakinah 

terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya perempuan miskin yang 

menjadi anggotanya. Koprasi syari’ah menyalurkan pembiayaan mikr sebagai 

pemberdayaan untuk mengentaskan masyarakat miskin. 

A. Kontribusi Pembiayaan Mikro dengan Pola Grameen Bank Bagi 

Anggota Koperasi Syari’ah as-Sakinah 

Koperasi Syari’ah as-Sakinah ini hanya fokus pada simpan pinjam saja. 

Jadi produk yang bisa ditawarkan oleh lembaga Koperasi Syari’ah as-

Sakinah ini hanya pembiayaan atau pinjaman mikro saja dan tabungan jika 

ada anggota yang ingin hendak menabung. 

1. Pembiayaan mikro syari’ah 

Produk utama yang ditawarkan dari Koperasi Syari’ah as-Sakinah 

ini adalah pembiayaan untuk usaha mikro. Dimana model pembiayaan 

mengikuti perspektif Grameen Bank. Ada sedikit perbedaan dengan 
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pemberdayaan yang di anut oleh Grameen Bank yaitu pada bagi 

hasilnya. Pemberdayaan perspektif Grameen Bank menggunakan bunga, 

sedangkan pada Koperasi Syari’ah as-Sakinah sekarang menggunakan 

sistem syari’ah yaitu dengan akad mud{ha<rabah. Dimana akad 

kerjasama pada sistem ini Koperasi Syari’ah as-Sakinah sebagai pihak 

pertama atau s{a<hibul ma<l dan anggota koperasi sebagai mud{a<rib 

menjadi sang pengelola.
108

 Untuk jangka waktu pinjaman, anggota di 

suguhkan dua pilihan yang bisa di pilih, yaitu dengan jangka waktu 25 

minggu (6 bulan) dan 50 minggu (12 bulan). Untuk jangka waktu 25 

minggu, maka besarnya bagi hasil yang harus di bayarkan adalah 12,5% 

dari keuntungan, jadi untuk anggota koperasi sebesar 87,5%. Kalau 

untuk jangka waktu 50 minggu maka bagi hasilnya sebesar 25% untuk 

Koperasi Syaria’ah as-Sakinah dan 75% untuk anggota koperasi. Berikut 

terdapat tabel yang membedakan antara bunga dan bagi hasil:
109

 

 

Bunga  Bagi Hasil  

Menggunakan asumsi selalu 

untung 

Menggunakan asumsi bisa untung 

bisa rugi 

Besarnya keuntungan (bunga) 

ditetapkan berdasarkan presentase 

tertentu dari modal yang 

dipinjamkan 

Besarnya rasio bagi hasil 

berdasarkan kinerja dari hasil 

usaha dan dibagi berdasarkan 

nisbah yang disepakati. 

Bunga tetap di bayarkan sesuai Bagi hasil bergantung pada 
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 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari‟ah dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani, 

2005), 95. 
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seperti yang dijanjikan,tanpa 

pertimbangan meskipun usahanya 

merugi. 

keuntungan usahanya. Jika 

usahanya rugi, maka akan di 

tanggung bersama oleh pemilik 

modal dan pengelola. 

Pembayaran bunga tidak 

meningkat, meskipun jumlah 

keuntungan berlipat 

Jumlah bagi hasil meningkat 

sesuai dengan keuntungan yang 

diperoleh 

Bersifat merusak, tidak adil, dan 

dapat merugikan pihak lain 

Bersifat maslahat dan adil untuk 

semua pihak 

Bunga di larang oleh seluruh 

agama samawi 

Menurut syari’ah diperbolehkan 

Haram Halal 

 

Persyaratan yang cukup mudah untuk mendapatkan pinjaman dari 

Koperasi Syari’ah as-Sakinah ini, karena pada pinjaman pembiayaan ini 

pihak koperasi meniadakan agunan.
110

 

Pada pembiayaan mikro syari’ah perspektif Grameen Bank 

memang digunakan untuk usaha produktif. Usaha yang di biayai yang 

mendatangkan keuntungan harian atau mingguan dan bulanan. Hal ini di 

maksudkan untuk agar anggota dapat mengangsur pinjaman setiap 

minggunya dalam pertemuan mingguan secara rutin. Untuk usaha 

bulanan, hasilnya bisa digunakan untuk tambahan tabungan karena 

pendapatannya cukup lumayan. Beberapa usaha mikro yang 

mendapatkan pembiayaan dari Koperasi Syari’ah as-Sakinah cabang 
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Ngluyu dan Lengkong yang mendatangkan keuntungan harian adalah 

berdagang sayuran, buah-buahan, pentol, pakaian, sabun piring, tahu 

campur, jamu tradisional, rujak gado-gado dan sayur matang lauk-pauk. 

Untuk usaha yang dijalani mendapatkan hasil bulanan misalnya tukang 

rias, penjahit dan pesanan roti atau kue. 

Koperasi Syari’ah as-Sakinah memberikan pinjaman kepada 

anggota sesuai dengan kebutuhan usahanya. Hal ini di maksudkan 

supaya pinjamannya memang benar-benar untuk membuka usaha bukan 

untuk konsumsi, supaya lebih fokus untuk pemberdayaan. Pada awal 

pinjaman hanya boleh mengajukan pinjaman pembiayaan maksimal 

Rp.500.000,-. Ketika usahanya meningkat, dan anggota tepat waktu 

mengembalikan pinjamannya, maka anggota tersebut boleh mengajukan 

pinjaman yang lebih besar  dari sebelumnya. 

Misalnya seperti Koperasi Syari’ah as-Sakinah di cabang 

lengkong, seorang penjual buah-buahan meminjam uang sebesar 

Rp.2.000.000 kepada pengurus koperasi syari’ah bagian lapangan. 

Setelah berjarak satu minggu, belum tentu ketika pencairan uangnya 

sesuai dengan yang di ajukan peminjam, bisa jadi di bawah nominal 

yang diajukan tadi. Semua bergantung pada rutinnya membayar 

angsuran, selalu hadir dalam pertemuan mingguan, usahanya ada 

kemajuan, selalu mengikuti kegiatan pelatihan yang diadakan Koperasi 

Syari’ah as-Sakinah. Melalui rasa tanggung jawab dan disiplin, 

diharapkan peminjam benar-benar mengelola usahanya dengan baik. 
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Jika pinjaman tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha, insyaa 

Allah anggota akan merasakan kemudahan dalam membayar angsuran. 

Sedangkan jika pinjaman tersebut digunakan untuk keinginan dan 

konsumtif semata, maka akan merasa kesulitan dalam membayar 

angsuran. 

Pengajuan pembiayaan berasal dari anggota yang sudah mengikuti 

latihan wajib kumpulan (LWK) yang diadakan oleh pihak Koperasi 

Syari’ah as-Sakinah dan dihadiri oleh semua angota. Dimana untuk 

waktu dan tempat pelatihan nya sudah disepakati bersama, jadi 

diharapkan anggota tidak ada yang berhalangan hadir. Untuk pelatihan 

ini di adakan selama lima kali di waktu dan pembahasan yang berbeda-

beda. Mulai di berikannya pengetahuan pelatihan usaha, pelatihan 

merias, pelatihan menjahit, pelatihan membuat sabun cuci dan 

pertemuan terakhir diberikan tawaran tentang sistem pembiayaan, hak 

dan kewajiban sebagai anggota dan yang terpenting diberikan materi 

tentang tanggung jawab. Untuk melihat materi yang disampaikan dapat 

di fahami dan melatih rasa tanggung jawab dari anggota, maka pengurus 

koperasi memberikan kuis kepada mereka yakni dengan memberikan 

uang kepada mereka sebesar Rp.5000,- berupa uang pecahan Rp. 2.000 

an dan Rp. 1.000 an. Dan uang tersebut sudah diberi tanda oleh pengurus 

koperasi dan di catat di buku secara diam-diam untuk nama anggota dan 

tanda uang yang di dapatkan. Jika semua calon anggota sudah menerima 

uang tersebut, pihak pengurus memberikan pengarahan kalau seminggu 
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lagi ada pertemuan terakhir, dan uang tersebut wajib di bawa dan 

dikembalikan kepada pengurus koperasi syari’ah nanti. Dan pengurus 

koperasi syari’ah juga memberikan syarat kalau uang tersebut tidak 

boleh ditukar dengan uang lain atau d belanjakan.
111

 

Setelah mengikuti pelatihan-pelatihan, calon anggota harus 

mengikuti Uji Pengesahan Kelompok (UPK) pada pertemuan terakhir 

dengan membawa uang tersebut. Ketika uang tersebut di kumpulkan dan 

berubah tandanya tidak sesuai dengan tanda yang telah disepakati, maka 

calon anggota gagal tidak bisa mendapatkan pinjaman dari pihak 

Koperasi Syari’ah as-Sakinah. Uji pengesahan kelompok ini wajib bagi 

calon anggota. Pada uji pengesahan kelompok ini sedikit berbeda dengan 

perspektif Muhammad Yunus. Uji pengesahan kelompok pada Koperasi 

Syari’ah as-Sakinah ini diberikan pertanyaan-pertanyaan tentang status 

sosialnya, pendapatannya dan usahanya. Ketika lolos, maka sah menjadi 

anggota Koperasi Syari’ah as-Sakinah.  

Pembiayaan di Koperasi Syari’ah as-Sakinah ini menggunakan 

pola 2:2:1. Pola ini menunjukkan pihak koperasi memberikan pinjaman 

dalam satu kelompok yang terdiri dari 5 anggota. Dimana pinjaman 

dimulai dari dua anggota yang benar-benar membutuhkan. Setelah dua 

anggota tersebut membayar angsuran tepat waktu hingga lunas maka dua 

anggota selanjutnya boleh mengajukan pinjaman. Hal ini berbeda jika 

seumpama dua anggota di awal yang mengajukan pinjaman 
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menyalahgunakan uangnya tidak sesuai dengan yang telah disepakati di 

awal, maka anggota yang lainnya tidak dapat mengajukan pinjaman. Dua 

anggota pertama yang dipilih berdasarkan kebutuhan modal yang 

mendesak, bukan karena ada hubunga saudara maupun status sosial. 

Lalu, jika dua anggota pertama dan dua nggota kedua sudah lunas 

angsurannya dan tidak ada masalah dalam penggunaan pembiayaan, 

maka ketua anggota baru boleh mengajukan pinjamannya.
112

 

Setelah ini langsung diterapkannya tanggung renteng secara terus 

menerus. Dengan sistem tanggung renteng inilah kepercayaan dan nama 

baik kelompok menjadi jaminan untuk boleh meminjam lagi. Asal 

membayar angsuran tepat waktu, disiplin dan tanggung jawab, karena 

satu anggota menjamin satu anggota lainnya dalam satu kelompok. 

Pihak Koperasi Syari’ah as-Sakinah bisa memberikan pinjaman 

modal secara rutin kepada para anggotanya harus mempunyai modal 

yang cukup. Berdasarkan undang-undang No.25 tahun 1992 tentang 

perkoperasian, modal koperasi terdiri atas: (1) Modal pinjaman, yaitu 

modal yang berasal dari koperasi lain atau lembaga-lembaga keuangan 

serta perbankan. (2) Modal penyertaan, yaitu modal yang bersumber dari 

pemerintah atau masyarakat luas. Dalam hal ini Koperasi Syari’ah as-

Sakinah menerima dana hibah dari tabungan lembaga aisyiah atau dari 

dana sosial Muhammadiyah. Dana tersebut dapat di donasikan melalui 

rekening resmi Koperasi Syari’ah as-Sakinah. (3) modal sendiri, yaitu 
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modal berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan dana 

pencadangan (penyisihan hasil usaha). 

a. Tabungan 

Koperasi Syari’ah as-Sakinah selain melayani pinjaman modal, 

juga mempunyai produk yang berupa tabungan. Terdapat dua macam 

tabungan di koperasi syaria’ah as-sakinah ini, yaitu tabungan wajib dan 

tabungan suka rela. Tabungan wajib meliputi (1) Tabungan minggon 

sebesar Rp. 1.000 yang di tabungkan setiap kumpul mingguan (2) 

Tabungan pribadi, yakni sebesar 4% dari pembiayaan yang diterima oleh 

setiap anggota. 

Tabungan sukarela merupakan setoran pembukaan saat awal 

menjadi anggota Koperasi Syari’ah as-Sakinah Rp.5000 dibayarkan 

ketika pertemuan mingguan yang pertama awal bulan. Besarnya setoran 

selanjutnya tidak ditentukan pada minggu-minggu selanjutnya dan 

begitu pula besarnya jumlah penarikan juga tidak ada ketentuan. 

Program tabungan pada Koperasi Syari’ah as-Sakinah ini memang 

bukanlah produk utama, melainkan tujuan adanya program ini adalah 

supaya masyarakat miskin yang menjadi anggota Koperasi Syari’ah as-

Sakinah dapat belajar berhemat, menabung untuk memikirkan masa 

depan anak-anak dan mengelola keuangan keluarga dengan baik. 

Jadi, kontribusi Koperasi Syari’ah as-Sakinah memberikan dampak 

positif bagi peminjam, yaitu anggota Koperasi Syari’ah as-Sakinah, khususnya 

membantu masalah permodalan. Karena masalah utama yang sering di alami 
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oleh masyarakat miskin adalah uang atau modal. Kehadiran Koperasi Syari’ah 

as-Sakinah mengikuti perspektif Muhammad Yunus ini muncul untuk 

membantu mengentaskan kemiskinan dan membantu mayarakat miskin lebih 

aktif untuk membuka usaha. Mereka sebelum bergabung dengan Koperasi 

Syari’ah as-Sakinah merasa kebingungan akan melangkah, karena ketika 

mereka mendapatkan bantuan uang dari pemerintah, mereka menggunakannya 

untuk keperluan konsumtif saja, tidak dikembangkan untuk membuka usaha. 

Ketika mereka mulai bergabung dengan Koperasi Syari’ah as-Sakinah, 

permasalahan mereka mulai berkurang sedikit demi sedikit.  

Ada pula masyarakat miskin yang sedikit mengeluh terhadap pembiayaan 

mikro ini, tapi hanya beberapa saja. Mereka rata-rata mengatakan bahwa 

terkadang pinjaman ini meringankan mereka, terkadang mereka juga merasa 

kesulitan. Hal ini sangat dimaklumi saja, karena yang namanya membuka 

usaha pasti ada naik turunnya, tidak melulu berjalan mulus. Oleh karena itu, 

terkadang mereka merasa keberatan ketika sudah harus membayar angsuran 

mingguan.
113

 Hal ini juga dibenarkan oleh ibu Ummi Nasa’i selaku pimpinan 

Koperasi Syari’ah as-Sakinah, sebagaimana penjelasan dari beliau, 

“………… kalau berbicara masalah kendala, pasti yang namanya usaha selalu 

ada yang namanya kendala, salah satunya adalah ada satu anggota sudah di 

seleksi dari awal dan lolos, ketika mendapatkan pinjaman, dia langsung kabur 

entah kemana membawa uang tersebut. Jadi terpaksa kami menggantinya 

tanpa memberitau anggota lainnya jika uang pinjaman tadi di loloskan. 

Anggota lainnya taunya uang yang di bawa kabur akan di ganti dengan iuran 

uang anggota lainnya dalam satu kelompok. Yaa begini mbak yang namanya 

momong mbak……..”.
114
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Ada juga peminjam yang benar-benar keberatan dengan pembiayaan ini, 

hal ini di karenakan peminjam tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan 

usahanya dan menggunakan dana nya dengan sebaik mungkin. Bahkan ada 

yang merasa malas berdagang, akhirnya tidak berjualan, dan tidak 

mendapatkan pendapatan. Inilah yang membuat mereka merasa keberatan 

sekali dalam membayar angsuran. Meskipun masih ada yang berpandangan 

negatif terhadap pembiayaan mikro ini, tetapi masih ada juga yang banyak 

berpandangan bahwa pembiayaan ini sangat membantu perekonomian mereka 

dan meringankan beban keluarga mereka. Hal ini menunjukkan bahawa 

pembiayaan ini menuai hasil yang positif. Adapun dampak positif yang bisa 

mereka rasakan adalah munculnya kesadaran mereka menyisihkan sebagian 

keuntungannya untuk di tabung, jadi budaya menabung mulai tumbuh pada 

hati mereka. Secara tidak langsung kebiasaan buruk mereka yang boros dan 

hidup tidak sehat mulai terkikis. Perilaku boros yang sering mereka lakukan 

ketika mendapatkan uang adalah dengan membelikannya rokok dari pada di 

tabung. Ketika mereka merasakan manfaat menabung, ketika mereka ada 

sedikit uang pun langsung mereka tabung daripada d belikan rokok. 

Pihak Koperasi Syari’ah as-Sakinah akan memberikan hadiah kepada 

anggota yang rajin menabung. Hadiahnya bisa berupa peralatan kebutuhan 

usaha, bisa berupa pertimbangan dalam mencairkan pinjaman, bisa berupa 

uang untuk tambahan tabungannya. Hadiah ini sebagai motivasi anggota 

lainnya supaya lebih giat lagi dalam berusaha dan menabung. Ketika suatu 

anggota rajin menabung, hal itu menandakan bahwa usaha yang dijalaninya 
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berkembang dan lancar, mempunyai prospek yang bagus. Anggota yang 

mempunyai kinerja bagus, yaitu tertib dalam pertemuan mingguan, rutin 

membayar angsuran, dan rajin menabung maka pengurus Koperasi Syari’ah 

as-Sakinah  akan mencairkan pinjamannya semakin mudah, 

“……… sebenarnya menuntut mereka untuk menabung itu susah mbak, akan 

tetapi disini Koperasi Syari’ah as-Sakinah memberikan motivasi kepada 

anggotanya supaya semangat menabung. Kadang kami berikan alat-alat 

kebutuhan usaha mereka, bisa pula memberikan keringanan dalam 

memberikan pinjaman, atau diberikan berupa sejumlah uang di 

tabungannya…….”.
115

 

 

Kemandirian dalam pemberdayaan ini sangat penting, karena untuk 

melatih mereka agar tidak bergantung selalu kepada orang lain, yang hanya 

mengharap uluran tangan orang lain. Lalu setelah anggota-anggota koperasi 

ini mandiri, maka akan di lepaskan dari anggota koperasi. Karena mereka 

sudah mandiri dan mampu bersaing di pasar tenaga kerja dan mampu 

menguasai faktor-faktor produksi. Seperti pengalaman dari bu rodliyatin, 

pedagang kripik telo, pisang dan sukun. Dulu beliau adalah anggota aktif dari 

Koperasi Syari’ah as-Sakinah, yang berawal dari berdagang kripik telo dimana 

bahannya beliau dapat dari membeli ketela tanaman tetangga, beliau membeli 

ketelanya hanya sedikit demi sedikit, hanya 3-5kg saja karena beliau takut 

tidak laku. Awal mula berdagang banyak masalah sehingga bergabung 

menjadi anggota koperasi dengan di berikan pinjaman modal, setelah itu bu 

rodliyatin di suruh untuk mengikuti pelatihan gratis yang diadakan koperasi 

tentang bisnis kripik.  Dan adapun kendala dalam memasarkan produk dan 

mengolah ketelanya, mulai dari kurang renyah, hingga jarang laku. Lalu bu 
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rodliyatin sering berkonsultasi dengan pengurus koperasi agar bisa keluar dari 

masalah ini. Setelah berjalannya waktu, kripik ketelanya bu rodliyatin renyah 

dan gurih, dan bertepatan dengan adanya bazar. Produk ketela kripiknya bu 

rodliyatin diminta pengurus untuk di jualkan di bazar. Semua produk jualan 

dari anggota koperasi di minta pengurus koperasi untuk di jual di bazar. Untuk 

menyewa tempat atau stand bazar dibiayai oleh pihak Koperasi Syari’ah as-

Sakinah. Setelah kurang lebih 3 tahun berjualan kripik ketela, akhirnya usaha 

bu rodliyatin semakin maju, bu rodliyatin menambah jualannya dengan 

berjualan kripik sukun, mbote dan kripik pisang. Karena usaha bu rodliyatin 

sudah bisa mandiri, pihak Koperasi Syari’ah as-Sakinah melepas bu rodliyatin 

dari anggota koperasi, akan tetapi masih tetap bisa menabung saja, berikut 

penjelasan dari beliau, 

“…….. Kami dari nol mbak, banyak liku-liku yang kami hadapi. Saya jualan 

kripik awal-awalnya hanya saya jualkan di sekolah SD sama TPA al-

muhajirin. Kami gak berani berjualan banyak karena takut gak laku mbak. 

Paling sekitar 3-5kg ketela yang kami bikin. Terus ikut anggota koperasi as-

sakinah saya di bimbing, di pinjami modal, produk kami di pasarkan di bazar 

pas agustusan, habis itu kami di latih memasarkan produk sendiri. 

Alhamdulillah sekarang sudah maju mbak, saya nambah jualannya menjadi 

kripik sukun, pisang, dan mbote mbak, banyak penjual-penjual yang 

mengambil dagangannya dari saya. Tapi sekarang saya sudah di lepas dari 

anggota koperasi mbak karena sudah bisa mandiri. Meskipun begitu saya tetap 

menjalin silaturrahim kepada mereka, ikut pengajian rutinan bulanan, dan 

biasanya saya di mintai tolong untuk konsultasi sama anggota lainnya untuk 

memberikan pencerahan atau membimbing mereka meskipun saya tidak 

bergabung dengan ibu-ibu aisyiah…….”.
116

 

 

Oleh karena itu, kehadiran koperasi syari’ah ingin membantu masyarakat 

perempuan untuk lebih mandiri. Perempuan-perempuan yang mendapatkan 

pembiayaan mikro dari Koprasi Syari’ah as-Sakinah harus atas persetujuan 
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suami, yang dibuktikan dengan tanda tangan suami. Jadi, peran suami sangat 

penting dalam pembiayaan ini. Kalau suami ridha, insyaa Allah setiap langkah 

istri selalu di berkahi Allah. Untuk jenis usaha yang di jalankan, para anggota 

koperasi syari’ah menentukan sendiri jenis usaha yang akan di bangun dan di 

jalankan, sesuai dengan potensi  dan kemampuan masing-masing. Semua 

usaha berawal dari usaha kecil, dari kecil ini lah nantinya insyaa Allah akan 

menjadi usaha yang mapan dan besar, dan dari usaha kecil inilah anggota 

koperasi ini mempunyai penghasilan sendiri dan bisa mandiri untuk 

membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Saling berdiskusi 

dalam masalah keuangan dan dalam mengambil keputusan untuk berjuang 

mencapai masa depan yang lebih mapan. 

Dan yang tak kalah pentingnya adalah pihak Koperasi Syari’ah as-

Sakinah memberikan pengarahan dan mendidik mereka supaya lebih percaya 

diri dan berani. Berani disini dalam artian berani menyuarakan hak dan 

keinginannya. Karena rata-rata masyarakat miskin kurang percaya diri, minder 

atau merasa rendah dengan status sosialnya. Oleh karena itu pihak Koperasi 

Syari’ah as-Sakinah memberikan kesempatan kepada mereka untuk lebih aktif 

ataupun berani, dan Koperasi Syari’ah as-Sakinah juga memberikan pinjaman 

pembiayaan mikro supaya mereka sering berkumpul mingguan dengan 

anggota lainnya dan pengurus Koperasi Syari’ah as-Sakinah dipertemuan 

mingguan ini dilatih untuk percaya diri berbicara didepan umum 

menyampaikan rincian pinjaman dan keinginannya untuk membuka usaha.  
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Mereka juga dituntut aktif dan berani untuk mengemukakan keinginan 

dan pendapatnya ketika kumpul mingguan. Karena dengan bekal rasa percaya 

diri inilah mereka menjadi siap dan berani untuk bersaing didunia usaha, 

mengahadapi tantangan hidup, dan lebih berani dan percaya diri untuk 

berinteraksi dengan banyak orang ataupun memasarkan dagangannya. Oleh 

karena itu, Koperasi Syari’ah as-Sakinah berusaha untuk memberikan 

pelayanan terbaik untuk anggota selain pembiayaan juga memeberikan bekal 

percaya diri dan berani. Mengingat percaya diri dan berani menjadi unsur 

penting dalam berinteraksi dengan banyak orang dan membuka usaha. 

Selain melatih percaya diri dan berani, Koperasi Syari’ah as-Sakinah juga 

memberi bekal kepada mereka tentang moral, ataupun akhlak salahsatunya 

adalah tenggang rasa. Tenggang rasa perlu ditanamkan dalam diri setiap 

anggota koperasi supaya tidak mudah emosi, egois dan lebih peka terhadap 

penderitaan sesama. Mengingat tenggang rasa merupakan akhlak yang 

diajarkan oleh agama islam supaya saling menghargai dan tidak su’uzon 

kepada sesama saudara.  

Kita tahu bahwa sistem tanggung renteng berarti masing-masing anggota 

telah menyanggupi untuk ikut serta merasakan penderitaan satu sama lain. 

Jadi ketika ada salah satu anggota yang belum sanggup membayar angsuran 

saat kumpul minguan, maka anggota yang lain dalam satu kelompok bekerja 

sama atau patungan sementara untuk membayarkan angsurannya. Hal diatas 

tersebut termasuk mendidik anggota untuk mempunyai tenggang rasa. 

Tenggang rasa ini diperlukan dalam proses pemberdayaan agar saat terjun dan 
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bersaing di dunia bisnis dapat mengontrol emosi serta bersosialisasi dengan 

baik terhadap pelanggan-pelanggannya. 

Tujuan utama pemberdayaan yang dilakukan oleh Koperasi Syari’ah as-

Sakinah sederhana tapi sangat mulia dan membutuhkan perjuangan yang kuat. 

Sebagai koperasi syari’ah yang membuktikan kontribusi yang nyata. Hal ini 

menunjukkan bahwa Koperasi Syari’ah as-Sakinah terdapat tekad yang kuat 

dalam mengentaskan kemiskinan. Pembiayaan yang diberikan kepada 

masyarakat miskin ini hanya untuk membangun atau menjalankan usaha, atau 

dialokasikan untuk sektor produktif. Itu berarti pembiayaan mikro tidak boleh 

digunakan untuk kebutuhan konsumtif seperti untuk belanja-belanja beras, 

minyak,dsb. 

Pemberdayaan bertujuan untuk membuat seseorang berdaya dan mandiri. 

Hasil pemberdayaan yang dilakukan oleh Koperasi Syari’ah as-Sakinah antara 

lain dapat dilihat dari seberapa besar kemandirian yang telah dicapai oleh para 

anggotanya. Dua hal yang merupakan kebutuhan utama dan suatu hal yang 

mahal bagi masyarakat miskin adalah kesehatan dan pendidikan. Pemerintah 

memberikan bantuan kepada masyarakat berupa jaminan kesehatan dan 

bantuan beasiswa sekolah untuk masyarakat miskin. Pemerintah memang 

sudah menggulirkan bantuan, akantetapi menjadi mandiri adalah harapan 

masyarakat miskin supaya tidak melulu mengaharap-harap bantuan. Sebagai 

lembaga koperasi yang mengikuti perspektif Grameen Bank, koperasi 

memang belum banyak mengeluarkan semua anggotanya dari belenggu 
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kemiskinan dan belum mengubah anggotanya menjadi muzakki, akan tetapi 

paling tidak ekonominya sudah sedikit membaik dari sebelumnya.  

Koperasi Syari’ah as-Sakinah sudah mampu mengurangi permasalahan  

masyarakat miskin sedikit demi sedikit. Meskipun Koperasi Syari’ah as-

Sakinah belum sepenuhnya membebaskan anggotanya, dan baru 3 anggota 

yang terbebas dari anggota, akan tetapi sudah terlihat sedikit demi sedikit 

perubahan kehidupan anggotanya menjadi lebih baik. Karena melakukan 

pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin terbilang cukup sulit, apalagi 

setiap anggota karakternya berbeda-beda antara satu dengan yang lain.  

Di tambah pula terdapat beberapa kendala dalam mengahadapi anggota 

yang berbagai macam karakternya dan bergabung menjadi satu, hal ini 

membuat pengurus lapangan harus profsional dalam bekerja dan harus ekstra 

sabar dalam menghadapi mereka, apalagi juga terdapat kesulitan atau kendala 

dalam membuka atau membangun usaha, karena yang namanya usaha pasti 

terdapat naik turunnya, belum lagi ada anggota yang tidak bersungguh-

sungguh dalam menjalankan usahanya, males-maelsan akhirnya merasa 

keberatan dalam membayar angsuran dan menabung dalam pertemuan 

mingguan, yang lebih parah uang yang mereka pinjam tidak untuk membuka 

usaha, melainkan dibawa kabur menghilang dari kabupaten Nganjuk, 

meskipun hanya beberapa yang terpenting adalah anggota lainnya tidak 

melakukan hal yang sama, hal ini dijelaskan oleh ibu Ummi Nasa’i selaku 

pimpinan kopersai syari’ah as-sakinah dan pimpinan aisyiah nganjuk. 
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Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa pembiayaan ini termasuk 

menuai hasil positif dalam meringakan beban keluarga mereka. Salah satu 

hasil yang bisa mereka rasakan adalah kesadaran menabung di hati mereka, 

dengan menabung mereka mempunyai tabungan masa depan ketika sewaktu-

waktu mereka sangat membutuhkan uang tersebut untuk biaya sekolah 

anaknya misalnya. Apalagi disini juga terdapat hadiah atau penghargaan bagi 

para anggota yang rajin menabung. 

Ketika suatu anggota rajin menabung, berarti menandakan bahwa 

anggota tersebut usahanya lancar, dan berkembang. Sehingga bisa menjadi 

motivasi anggota lainnya untuk semangat usaha dan menabung, apalagi 

mereka tertib dalam pertemuan mingguan, rutin membayar angsuran, dan 

rajin menabung. Karena kemandirian dalam pemberayaan ini sangatlah 

penting dan tujuan Koperasi Syari’ah as-Sakinah, supaya mereka terlatih 

untuk tidak bergantung kepada orang lain, meminta belas kasihan dari uluran 

tangan orang lain. Ketika anggotanya sudah benar-benar bisa mandiri maka 

pihak koperasi melepaskannya atau mengeluarkan dari anggota koperasi. Dan 

untuk langkah selanjutnya, pihak koperasi menawarkan kepada anggota 

koperasi yang telah mandiri untuk ikut bergabung di organisasi aisyiah, dari 

sini tidak ada paksaan untuk bergabung, hanya sebatas penawaran saja yang 

bisa di tolak. Terbukti dari hasil observasi dan wawancara kepada salah satu 

anggota yang sudah dikeluarkan dari anggota koperasi karena 

kemandiriannya. Islam pun mengajarkan hambanya untuk melatih 

kemandirian dan tidak boleh selalu bergantung kepada orang lain. Oleh 
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karena itu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara 

yang halal dan hasil jerih payah atau hasil keringat sendiri itu lebih terhormat.  

Hal ini membuktikan bahwa Koperasi Syari’ah as-Sakinah benar-benar 

membantu masyarakat miskin dan menuntun mereka menjadi lebih mandiri. 

Dan pihak Koperasi Syari’ah as-Sakinah tentunya tidak ada paksaan kepada 

para anggotanya dalam menjalankan usahanya, karena jenis usaha yang di 

jalankan angotanya tersebut berdasarkan keinginan dan pilihannya sendiri 

sesuai dengan minat, potensi ataupun kemampuan anggotanya sendiri. Semua 

usaha yang dijalankan anggotanya ini berawal dari kecil, sehingga pihak 

Koperasi Syari’ah as-Sakinah mudah dalam memantau perkembangan usaha 

mereka. Dan dari usaha kecil ini insyaa Allah akan menjadi usaha yang besar 

dan mereka menjadi lebih mandiri dan dapat membantu suami memenuhi 

kebutuhan keluarga dan pendidikan anak-anak mereka. 

Jadi, dari sini dapat disimpulkan bahwa Kontribusi Koperasi Syari’ah 

as-Sakinah memberikan dampak positif bagi peminjam seperti halnya 

koperasi Grameen Bank, yang mana memberikan dampak positif daan 

menjadikan para anggotanya lebih mandiri. Sama halnya dengan anggota 

Koperasi Syari’ah as-Sakinah yang memberikan dampak positif, khususnya 

membantu masalah permodalan, sehingga hasilnya pun secara garis besar 

sama. Hal itu nampak ketika usaha dari anggota koperasi yang sebelumnya 

berantakan atau tidak berkembang karena minimnya modal usaha atau belum 

punya modal untuk membuka usaha, merasa kebingungan akan melangkah. 
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Ketika mereka mulai bergabung dengan Koperasi Syari’ah as-Sakinah, 

permasalahan mereka mulai berkurang sedikit demi sedikit. 

Karena adanya dorongan dari koperasi syari’ah bahwa pinjaman 

tersebut hanya untuk usaha produktif saja dengan di iringi berbagai macam 

pelatihan wirausaha, kumpul bareng yang di isi dengan menyampaikan 

pendapat, curhat, dan mencari solusi bersama. Akan tetapi terdapat kendala 

juga dalam menjalankan Koperasi Syari’ah as-Sakinah ini, yaitu terdapat 

peminjam yang benar-benar keberatan dengan pembiayaan ini, hal ini di 

karenakan peminjam tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya 

dan menggunakan dananya dengan sebaik mungkin. Bahkan ada yang merasa 

malas berdagang atau tidak berjualan, dan tidak mendapatkan pendapatan, 

akhirnya kabur dari desa dengan membawa uang pinjaman. Meskipun masih 

ada yang berpandangan negatif terhadap pembiayaan mikro ini, tetapi masih 

ada juga yang banyak berpandangan bahwa pembiayaan ini sangat membantu 

perekonomian mereka dan meringankan beban keluarga mereka. Hal ini 

menunjukkan bahawa pembiayaan ini menuai hasil yang positif. Adapun 

dampak positif yang bisa mereka rasakan adalah munculnya kesadaran 

mereka menyisihkan sebagian keuntungannya untuk di tabung, jadi budaya 

menabung mulai tumbuh pada hati mereka. Secara tidak langsung kebiasaan 

buruk mereka yang boros dan hidup tidak sehat mulai terkikis.  

Akan tetapi terdapat sedikit perbedaan antara Grameen Bank dengan 

sistem Koperasi Syari’ah as-Sakinah yakni pada  penerapan ketika anggotanya 

telah mandiri. Jika pada Grameen Bank tetap dijadikan anggota supaya 
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memotivasi anggota dan kelompok lainnya, beda halnya dengan Koperasi 

Syari’ah as-Sakinah yang melepaskan anggotanya dari koperasi dan di berikan 

tawaran tidak ada unsur paksaan untuk bergabung di lembaga aisyiah atau 

menjadi anggota aisyiah. Akan tetapi jika terdapat penolakan tawaran dari 

anggota, tidak mengurangi silaturahim antara Koperasi Syari’ah as-Sakinah 

dengan anggotanya yang telah mandiri. 
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PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Hasil penelitian maupun pendialogkan konsep dan praktik mengenai 

pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin perspektif Grameen Bank studi 

kasus di Koperasi Syari’ah as-Sakinah Nganjuk dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi yang diterapkan oleh Koperasi 

Syari’ah as-Sakinah  sudah sesuai dengan pola Grameen Bank, dimana 

pembiayaan mikro pada Koperasi Syari’ah as-Sakinah mengutamakan 

masyarakat miskin. Untuk segi penyalurannya Koperasi Syari’ah as-

Sakinah awal mulanya dengan memberikan sedikit pinjaman modal 

kepada masyarakat miskin untuk membuka usaha sesuai minat dan 

kemampuannya ataupun sesuai usaha yang sudah di bangun sebelumnya, 

pinjaman diberikan tanpa persyaratan yang rumit dan di berikan 

kelonggaran waktu untuk mengangsur.  Untuk selanjutnya koperasi 

mengadakan pelatihan usaha, dan pihak koperasi pun tetap melakukan 

pendampingan untuk anggotanya ketika mendapatkan kendala ataupun 

dalam memberikan stimulus supaya semangat berwirausaha, dan tak lupa 

di ajarkan menabung supaya para anggotanya belajar menyisihkan 

penghasilan. 

2. Kontribusi Koperasi Syari’ah as-Sakinah memberikan dampak positif bagi 

peminjam seperti halnya koperasi Grameen Bank, yang mana menjadikan 

para anggotanya lebih mandiri dan mampu bangkit dari keterpurukan atau 
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kemiskinan. Hal itu terbukti ketika usaha dari anggota koperasi yang 

sebelumnya berantakan atau tidak berkembang karena minimnya modal 

usaha atau belum punya modal untuk membuka usaha. Ketika mereka 

bergabung dengan Koperasi Syari’ah as-Sakinah, permasalahan mereka 

mulai berkurang sedikit demi sedikit. Dan keberhasilan anggota dapat 

dilihat ketika anggotanya lancar dalam mengangsur pinjaman, usahanya 

berkembang dilihat dari laba yang didapatkan setiap minggunya, rajin 

menabung pada tabungan pokok, dan terdapat peningkatan pada tabungan 

sukarelanya. 

B. SARAN 

Sesuai dengan beberapa kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan 

masyarakat Koperasi Syari’ah as-Sakinah saran dari peneliti sebaiknya: 

1. Sebaiknya pengurus lapangan koperasi lebih tegas supaya tidak menjadi 

virus bagi anggota lainnya yang membawa kabur uang pinjaman modalnya 

ataupun yang kurang disiplin dalam mengangsur.  

2. Pengurus lapangan harus menguasai teknik-teknik intervensi, baik 

individu, maupun kelompok. Sehingga ketika terdapat masalah yang sama, 

pengurus lapangan bisa langsung mengintervensi anggota tersebut secara 

individu tanpa mengaggu kelancaran program yang dilaksanakan. 
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