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ABSTRAK

Bank Wakaf Mikro merupakan sebuah lembaga keuangan mikro
syariah (LKMS) yang berada di bawah naungan Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) serta ijin operasionalnya berada di bawah
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan dasar hukum pendirianya
adalah koperasi. Bank Wakaf Mikro memiliki karakteristik tersendiri
yaitu melakukan pembiayaan (finance) tanpa melakukakan
pemnghimpunan dana (founding). Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui peran Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren
Minhadlul’Ulum terhadap perekonomian masyarakat melalui
pemberdayaan usaha mikro dalam perspektif ekonomi Islam dengan
mengambil studi kasus di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng
Kabupaten Pesawaran.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran
Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Mihadlul’ulum Terhadap
Perekonomian Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro di
Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan
Bagaimana peran Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren
Mihadlul’ulum Terhadap Perekonomian Masyarakat Melalui
Pemberdayaan Usaha Mikro di Desa Trimulyo Kecamatan
Tegineneng Kabupaten Pesawaran Menurut Perspektif Islam .
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan
melakukan penelitian secara langsung di lapangan (fieldresearch)
melalui pendekatan fenomenologi dan pendekatan normatif. Populasi
dari penelitin ini merupakan pihak BWM Minhadlul’Ulum dan
seluruh nasabah yang memiliki usaha mikro, dan pengambilan sampel
pada penelitian ini menggunakan tehnik purposive sampling dengan
kriteria pengambilan sampel yang telah ditentukan oleh peneliti yaitu
para nasabah yang telah memiliki usaha mikro dari sebelum
melakukan pembiayaan.

ii

Peran Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadlul’Ulum
terhadap perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan usaha
mikro berdampak positif, dengan adanya tiga makanisme tahapan
pemberdayaan yaitu pelatihan atau pembinaan, pembiayaan, dan
pendampingan maka nasabah para pelaku usaha mikro dapat
meningkatkan produksi, penjualan, laba dan menstabilkan serta
meningkatkan usahanya yang berdampak pada meningkatnya
perekonomian masyarakat, tetapi peningkatan tersebut tidak terjadi
secara signifikan dikarenakan adanya pembatasan jumlah besaran
pembiayaan yang diberikan pada tahap pertama dan kedua oleh BWM
Minhadlul’Ulum. Lalu dalam pandangan ekonomi Islam peran
pemberdayaan yang dilakukan oleh BWM Minhadlul’Ulum
merupakan salah satu bentuk tolong menolong tanpa adanya pamrih
sedikitpun dan tentunya bentuk nyata dari salah satu usaha mengatasi
praktik-praktik riba yang ada ditengah-tengah masyarakat di lihat dari
pembiayaanya yang melakukan akad qardh dan dalam
pengembalianya menggunakan sistem tanggung renteng, yang
bertujuan untuk menanamkan rasa tanggung jawab, menumbuhkan
rasa kebersamaan dan meletakan nilai-nilai dasar ekonomi syariah
yang kuat guna membangun suatu sistem ekonomi yang bersih yang
berasaskan keadilan dan kesejahteraan.

Kata kunci: Bank Wakaf Mikro, Pemberdayaan Usaha Mikro,
Perekonomian Masyarakat.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Sebelum penulis menguraikan pembahasan selanjutnya, terlebih
dahulu penulis akan menjelaskan istilah dalam skripsi ini untuk
menghindari kekeliruan bagi pembaca. Oleh karena itu, untuk
menghindari kesalahan tersebut disini diperlukan adanya
pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini.
Adapun judul dari skripsi ini yaitu “PERAN BANK WAKAF
MIKRO TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT
DALAM PERSPEKTIF ISLAM”. (Studi Masyarakat di sekitar
Bank Wakaf Mikro (BWM) Pondok Pesantren Minhadlul’ulum
Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran),
maka dari itu perlu diuraikan istilah-istilah judul tersebut sebagai
berikut:
1. Peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran
merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila
seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan,
maka ia menjalankan suatu peranan. 1
2. Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah lembaga keuangan syariah
yang berfokus pada pengembangan usaha dan pemberdayaan
masyarakat, melalui instrumen pengelolaan simpanan,
pembiayaan skala mikro, dan jasa konsultasi pengembangan
usaha.2
3. Perekonomian
Masyarakat,
Chester
A.
Bernard
mengungkapkan bahwa perekonomian merupakan suatu sistem
yang pada dasarnya adalah organisasi besar. Pada sistem,
1

Syaron Brigette Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, Joorie M Ruru,
“Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota
Tomohon”, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 4 Nomor 48 (2020), h. 2.
2
Maria Elena, “Kemiskinan Berkaitan dengan Akses Keuangan, Bank Wakaf
Mikro Jadi Solusi” (On-line) terdapat di: http://Financial.Bisnis.com/ (09 September
2019)

1

2

tersebut terjadi ikatan antara subjek dengan subjek atau subjek
dengan objek. Definisi dari Chester ini juga bisa disimpulkan
menjadi suatu sistem yang dikelola secara terpadu dan berbaur.3
Sedangkan definisi masyarakat menurut Selo Soemardjan
mengartikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup
bersama dan menghasilkan kebudayaan. 4
4. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang
berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya
menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan
cara-cara islami, yang didasarkan atas atas ajaran agama Islam
yang sesuai dengan Alquran dan Sunnah nabi. 5
Berdasarkan penjelasan istilah-istitilah judul diatas, maka dapat
ditegaskan dengan setegas-tegasnya bahwa yang dimaksud dengan
judul skripsi ini adalah untuk memperdalam tentang pemberdayaan
ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro
(BWM).
B. Alasan Memilih Judul
Adapun alasan yang menjadi pertimbangan penulis tertarik dan
memilih untuk membahas serta meneliti permasalahan judul ini
adalah sebagai berikut:
1. Alasan Objektif
Terdapat banyak sekali lembaga keuangan seperti bank
konvensional ataupun syariah, dan lembaga pembiayaan lainnya
yang hadir di Indonesia, Bank Wakaf Mikro (BWM) hadir
3

Ade Khadijatul Z. Harahap, “Pengaruh Home Industri Tempe terhadap
Pendapatan Perekonomian Masyarakat Desa Hapesong Baru Kecamatan Batangtoru
Kabupaten Tapanuli Selatan”. Jurnal LPPM UGN, Vol. 7 Nomor 2 (Desember 2016),
h. 8.
4
Bambang Tejokusumo, “Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar
Ilmu Pengetahuan Sosial”. Jurnal Geoedukasi, Vol. 3 Nomor 1 (Maret 2014), h. 39.
5
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas
Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam,
Cet. 5 (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), h. 17.
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sebagai lembaga keuangan yang berkonsep syariah dalam
sistematisnya. Dengan konsep yang berbeda dengan lembaga
keuangan lainnya Bank Wakaf Mikro (BWM) di Pondok
Pesantren Minhadlul’ulum Trimulyo Kecamatan Tegineneng
Kabupaten Pesawaran. Dari konsep yang diberlakukan ini maka
peneliti akan membahas bagaimana Peran Bank Wakaf Mikro
(BWM) terhadap perekonomian masyarakat melalui
pemberdayaan usaha mikro disekitar Kecamatan Tegineneng
Kabupaten Pesawaran.
2. Alasan Subjektif
Merujuk dari permasalahan dalam pembahasan penelitian
ini, sesuai dengan kapasitas dan spesifikasi keilmuan penulis
yang mempelajari ilmu Ekonomi Syariah pada Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
Didukung dengan ketersediaan data dan informasi yang penulis
butuhkan terkait dengan penelitian yang akan diangkat, baik
data primer maupun data sekunder memiliki kemudahan dalam
akses dan letak objek penelitian mudah dijangkau, serta refrensi
yang ada cukup maksimal untuk dijadikan dasar teori pada
penelitian ini, dilihat dari penelitian-penelitian terdahulu seperti
skripsi, tesis, jurnal, dan buku yang tersedia.
C. Latar Belakang
Wakaf uang memiliki peran yang penting dalam memberikan
model Mutual Fund yang begitu potensial dalam memberdayakan
sektor riil serta dapat memperkuat perekonomian negara. Wakaf
uang sekaligus juga sebagai suatu tantangan untuk mengubah pola
dan preferensi konsumsi umat melalui kesadaran akan solidaritas
sosial, sehinggag tidak berlakukanya konsep Pareto Optimum,
yang tidak mengakui adanya solusi yang membutuhkan

4

pengorbanan dari pihak minoritas (golongan kaya) guna
meningkatkan keejahteraan pihak mayoritas (golongan miskin). 6
Pengeloalaan wakaf uang secara produktif dianggap tepat dalam
memberikan jawaban yang menjanjikan untuk mewujudkan
kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi
Indonesia kontenporer, ditengah kegalauan policy pemberian
intesif tax holiday untuk merangsang masuknya modal asing dan
khususnya pada saat dimana Indonesia sedang mengalami krisis
ekonomi serta ketergantungan terhadap hutang luar negri.
Indonesia sebagai negara dengan populasi masyarakat muslim
terbesar didunia memiliki potensi wakaf uang yang sangat besar,
akan tetapi hal ini belum dikembangkan secara optimal. Selama ini
wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi
umat, pemanfaatannya cederung hanya sebatas untuk kepentingan
kegiatan ibadah, pendidikan, dan pemakaman semata, kurang
mengarah pada pengelolaan wakaf yang produktif seperti
berinvestasi pada sektor nyata. Sedangkan dinegara lain yaitu
seperti Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Turki, Bangladesh,
Malaysia, dan Amerika Serikat wakaf telah dikembangkan sebagai
salah satu lembaga sosial ekonomi islam yang dapat membantu
berbagai kegiatan masyarakat dan mengatasi masalah masyarakat
seperti kemiskinan. 7
Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf
Indonesia per tahun mencapai 2.000 triliun, dengan aset tanah
mencapai 420.000 hektar, sementara potensi wakaf uang bisa
menembus kisaran 188 triliun per tahun. Sementara itu, saat ini
potensi wakaf yang terealisasi baru 400 miliar, disisi aset wakaf
tanah sebanyak 337 bidang yang masih belum bersertifikat dan
6

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Wakaf Fiqih, (Jakarta: Kementrian
Agama, 2006), h. 142.
7
Fahmi Medias, “Bank Wakaf Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi
Indonesia”. (Indonesia Journal Of Islamic Literatur and Muslim Society. Vol. 2 No 1,
Summer 2017), h. 63.
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baru 168 bidang tanah yang sudah memiliki sertifikat. Dengan
potensi yang sangat potensial maka wakaf produktif bisa menjadi
jalan alternatif untuk berperan serta dalam memajukan
pertumbuhan ekonomi Indonesia. 8
Mustofa Edwin Nasution beramsumsi jika jumlah penduduk
muslim, kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa,
dengan rata-rata berpenghasilan perbulannya antara Rp.
500.000,00 – Rp. 10.000.000,00 maka dapat dibuat perhitungan
sebagai berikut. 9
Tabel 1.1
Tabel Potensi Wakaf Uang di Indonesia
Tingkat
Jumlah
Pe nghas ilan
Mus lim
/Bulan
Rp. 500.000
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

1 juta 2 juta
2 juat 5 juta
5 juta 10 juta

4 juta
3 juta
2 juta
1 juta

Tarif
Wakaf
/Bulan
Rp. 5000,-

Pote ns i
Wakaf
uang /
Bulan
Rp. 20
Milyar

Rp. 30
Milyar
Rp. 100
Rp. 50.000
Milyar
Rp. 100
Rp. 100.000
Milyar
Total
Rp. 10.000

Pote ns i
Wakaf Uang /
Tahun
Rp. 240 Milyar
Rp. 360 Milyar
Rp. 1,2 Triliun
Rp. 1,2 Triliun
Rp. 3 Triliun

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa keberhasilan suatu
lembaga untuk memobilisasi wakaf uang akan sangat menentukan
manfaat keberadaan lembaga wakaf. Akan tetapi, uang tersebut
tidak dapat langsung diberikan kepada mauquf‟alaih, tetapi
pengelola
terlebih
dahulu
harus
mengelola
dan
mengembangkannya terlebih dahulu, sedangkan yang diterima oleh
mauquf‟alaih adalah hasil dari investasi Rp. 3 triliun tersebut.
8

Data Wakaf Indonesia” (On-line) terdapat di: bwi.go.id/
Bashlul Hazami, “Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan
Kesejahteraan Umat di Indonesia”, Jurnal Analisis, Vol. XVI Nomor 1 (Juni 2016). h.
192-193.
9
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Sementara uang wakaf sendiri tidak boleh berkurang sedikit pun
dari jumlah awal yatiu Rp. 3 triliun tersebut.
Kemiskinan dan ketimpangan merupakan permasalahan bangsa
yang telah berlangsung lama, pernyataan ini didukung dengan
berdasarkan data BPS edisi maret 2019, saai ini jumlah penduduk
miskin di Indonesia sebanyak 25,14 juta jiwa atau sekitar 9,14% ,
hal tersebut diikuti dengan ketimpangan yang masih tinggi, yaitu
pada tingkat 0,382, dimana ketimpangan terbesar berasal dari
perkotaan yaitu sebesar 0,392, dibandingkan dengan ketimpangan
dari pedesaan yaitu sebesar 0,317.10
Lembaga keuangan merupakan institusi yang memberikan
layanan jasa keuangan kepada masyarakat dalam memperoleh
akses jasa keuangan baik layanan jasa keuangan konvesional
maupun layanan jawa keuangan syariah. Dengan kemudahan
masyarakat memperoleh akses layanan jasa keuangan maka
keterlibatan masyarakat dalam sistem perekonomian semakin nyata
dan mampu mereduksi kemiskinan.
Disisi lain, lembaga keuangan memiliki fungsi dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi, permerataan pendapatan,
pengentasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem
keuangan sesuai dengan amanat yang tercantum pada peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang
Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
Dalam rangka mendorong fungsi dari lembaga keuangan
sebagai institusi yang mendorong pertumbuhan ekonomi,
pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, pencapaiian
stabilitas sistem keuangan, serta melawan praktik rentenir
ditengah-tengah masyarakat. Maka karena itu, OJK bekerja sama
dengan Bandan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) membuat suatu
inovasi melalui project yang bernama “Bank Wakaf Mikro” yang
berdiri dilingkungan Pondok Pesantren.

10

Data Kemiskinan dan Ketimpangan” (On-line) terdapat di: http://bps.go.id/

7

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan,
Bank Wakaf Mikro hanya menyalurkan pembiayaan (financing)
kepada nasabah dan tidak melakukan kegiatan pengumpulan dana
(funding). Bank Wakaf Mikro memberikan fasilatas penyediaan
dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan
dana. Dalam hal ini, pihak yang membutuhkan dana tersebut
merupakan masyarakat disekitar Pondok Pesantren, yang
mengajukan pembiayaan kepada Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf
Mikro memberikan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat yang
berada disekitar Pondok Pesantren untuk skala usaha nikro dengan
konsep pemberdayaan ekonomi masayarakat melakui akad qardh.11
Dalam konsep Hernando De Sonto, dalam mengatasi
kemiskinan itu dengan meningkatkan akses orang miskin dalam
mempernbaiki kehidupannya, diantara akses informasi, pendidikan
dan akses modal usaha. Program pemberdayaan dari pesantren
dapat memfasilitasi kebutuhan akses-akses tersebut melaului
Lembaga Keuangan Mikro berpola Syariah (LKM Syariah Bank
Wakaf Mikro) yang dimiliki oleh pesantren. Hal ini dikarenakan
dalam konsep LKM Syariah Bank Wakaf Mikro menurut UU
LKM dapat memberikan akses modal dengan akad-akad syariah
bagi nasabahnya yaitu keluarga miskin, dan juga pendampingan
atau konsultasi usaha dari LKM Syariah Bank Wakaf Mikro
terhadap keluaraga miskin yang didampingi. 12
Oleh karenanya, diperlukannya peran aktif seluruh elemen
masyarakat, salah satunya melaui pemnberdayaan ekonomi
masyarakat yang juga menjalankan fungi pendampingan,
pemberdayaan ekonomi masyarakat harus hadir menjadi salah satu
11

Muhammad Alan Nur, “Kontribusi Bank Wakaf Mikro Terhadap
Pemberdayaan Usaha Mikro di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Kasus Bank
Wakaf Mikro Al-Pansa)”. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN
Surakarta, Jurusan Perbankan Syariah, 2019). h. 4.
12
Irawan D Soedradjat dkk, SOP dan SOM standar Operasional Procedure
dan Management untuk LKM Syariah-Bank Wakaf Miikro, (Jakarta: Laznas BSM,
2018), h. 1.
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solusi dalam pengentasan kemiskinan dan ketimpangan. Salah saru
elemen masayarakat yang memiliki fungsi strategis dalam
pendampingan untuk mendorong perekonomian masyarakat adalah
pesantren, dengan potensi 28,194 pesantren yang tercatat di
Kementrian Agama Republik Indonesia, Pesantren sebagai
lembaga pendidikan yang berbasis agama yang memiliki potensi
yang besar untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dan
berperan dalam mengikis kesenjangan ekonomi dan mengentaskan
kemiskinan, khususnya masyarakat disekitar pesnatren. 13
Cara termudah dalam menanggulangi kemiskinan adalah
memperdayakan usahas-usaha produktif yang dapat dikelola
langsung oleh keluarga miskin. Tentu selama proses
pemeberdayaan keluaraga miskin tersebut harus ada pendampingan
yang intens penuh perhatian dan keistiqomahan dari lembaga
dimasyarakat yang memiliki kepedulian tinggi untuk mengangkat
derajat ekonomi masyarakat khususnya keluarga miskin.
Dengan meilihat potensi pesantren sebagai lembaga yang sangat
potensial dimasyarakat menjadi lembaga pemberdayaan selain
menjadi lembaga pendidikan umat. Keterlibatan lembaga pesantren
secara aktif dalam memberdayakan masyarakat, merupakan wujud
dari komitmen pesantren terhadapad masyarakat sekitar dalam
peningkatan masyarakat baik secara individu maupun secaa
kelompok. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai tingkat sumber
daya yang optimum, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan
dan mutu masyarakat yang bertumpu pada kemandirian.
Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran
strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. Selin itu
juga UMKM berperan dalam memperluas penyediaan lapangan
kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi dan memeratakan peningkatan pendapatan

13

Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendirian Bank Wakaf MikroLKM Sayriah” (On-line), terdapat di: http://fmb9.id/document/
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serta meningkatkan daya saing dan daya tahan ekonomi nasional.14
Sejarah mengabadikan bagaimana sektor UMKM mampu bertahan
dalam aktivitas perekonomian nasional ketika indonesia dilanda
krisis ekonomi tahun 1998 (Alyas dan Rakip, 2017).15 Hal itu
disebabkan antara lain kemampuan beradaptasi dengan perubahan
lingkungan yang terjadi yang relatif tinggi. Dalam kondisi
lingkungan usaha yang mengalami perubahan dengan cepat, maka
fleksibelitas suata usaha untuk menyesuaikan dengan lingkungan
merupakan faktor yang mutlak agar tetap bertahan (Riskayanto dan
Sulistiowati, 2018).16
Meskipun memilki peranan penting dalam aktivitas
perekonomian nasional, sektor UMKM memiliki berbagai macam
tantangan dan permasalahan dalam menjalankan aktivitas
bisnisnya. Permasalahan yang paling mendasar dihadapi oleh
sektor UMKM yaitu meliputi sember daya manusia yang kurang
memiliki ilmu pengetahuan serta keterampilan dalam
mengembangkan usahanya, memiliki permasalahan dalam
permodalan, kurangnya sarana dan prasarana, dan kurangnya akses
pemasaran produk.17
Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadlul’Ulum
memiliki konsep dalam memperdayakan usaha mikro dalam
mengangkat perekonomian masyarakat sekitar Desa Trimulyo
Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran yaitu melalui
14

Irma Setyawati, “Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam
Perekonomian Nasional”. Majalah Ilmiah Widya, Nomor 26 (September 2009), h. 28.
15
M. Alan Nur, Rais Sani Muharrani, M. Rhamawan Arifin, “Peranan Bank
Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil pada Lingkungan Pesantren”,
Journal of Finance and Islamic Banking, Vol. 2 Nomor 1 (Januari-Juni 2019), h. 26.
16
Sugeng Haryanto, “Potensi dan Peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
dalam Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro”. Jurnal Ekonomi Modernisasi,
Vol. 7 Nomor 3 (Oktober 2011), h. 230.
17
Anggraeni, Hardjianto, Hayat, “Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksterbal dan Potensi Internal (Studi
Kasus pada Kelompok Usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandawati Kecamatan
Blimbinng, Kota malang”. Jurnal Administrasi Publik, (2013), h. 1287.
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pengelolaan dana wakaf secara produktif. Dengan melakukan
pembiayaan kepada masyarakat disekitar BWM Pondok Pesantren
Minhadlul’Ulum Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng
Kabupaten Pesawaran sebesar Rp 1.000.000,00- (Satu Juta Rupiah)
ditahap pertama dengan pengembalian sistem angsuran tanggung
renteng yang memiliki jangaka waktu selama 12 bulan (satu
tahun), dan jumlah pembiayaan yang diberikan akan bertambah
pada tahap-tahap berikutnya dengan batas pembiayaan sebesar
Rp.3.000.000.00- (Tiga Juta Rupiah) dengan beban margin sebesar
2,5-3% setiap tahunya yang digunakan untuk kegiatan oprasional
BWM Pondok Pesantren Minhadlul’Ulum. Konsep tersebut
merupakan pengaplikasian dari 7 prinsip pondok pesantren dalam
pengembengan lembaga keuangan mikro syariah berbasis pondok
pesantren yang memiliki nilai-nilai dalam programnya yaitu
pemberdayaan masyarakat miskin, pendampingan sesauai dengan
prinsip syariah, kerjasama pembiayaan kelompok (ta‟awun),
kemudahan (sahl), amanah, keberlanjutan program dan
keberkahan.
Permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat para
pelaku usaha mikro yang berada di Desa Trimulyo Kecamatan
Tegineneng Kabupaten Pesawaran yaitu permodalan, sumber daya
manusia, dan output dari produk yang diproduksi. Studi pada
masyarakat disekitar Kecamatan tegineneng Kabupaten Pesawaran
yang tepatnya di Desa Trimulyo yang memiliki penduduk sebesar
5.637 jiwa terdiri dari 2.910 perempuan dan 2.727 laki-laki dengan
jumlah kartu keluarga mencapi 1.250 kk, dengan luas wilayah
mencapai 1007 hektar,18 maka Bank wakaf Mikro Minhadlul’ulum
memiliki tanggung jawab yang cukup besar. Dengan praktekpraktek rentenir yang masih ada ditengah-tengah masyarakat yang
bertujuan untuk memberikan akses modal kepada masyarakat
dengan sistem bunga, baik secara lembaga seperti Bank
18

Pemerintahan
Pesawarankab.go.id.

Kabupaten

Pesawaran,

(On-line),

terdapat

di:
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Konvensional ataupun secara individual/perorangan. Tanpa ada
pendampingan dan arahan dalam mempergunakan atau
mengalokasikan pembiayaan tersebut dengan baik dan benar.
Melihat adanya kebutuhan untuk mempertemukan antara pihak
yang memiliki kelebihan dana untuk disalurkan kepada masyarakat
yang membutuhkan suntikan modal usaha untuk mengembangkan
usahanya ataupun membuat usaha baru melalui pemanfaatan dana
wakaf produktif yang dialokasikan pada sektor riil seperti,
pembiayaan modal usaha, dimana masyarakat akan dikenakan
biaya pengembalian yang sangat rendah. Oleh sebab itu, OJK
bekerja sama dengan BAZNAS memfasilitasi pembuatan model
bisnis Bank Wakaf Mikro dengan platform Lembaga Keuangan
Mikro Syariah (LKMS).
Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan oleh penulis di
atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai
peran Bank Wakaf Mikro Minhadlul’ulum terhadap perekonomian
masyarakat melalui pemberdayaan usaha mikro, maka peneliti
mengmbil judul: “PERAN BANK WAKAF MIKRO
TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT DALAM
PERSPEKTIF ISLAM”. (Studi Masyarakat di sekitar Bank
Wakaf Mikro (BWM) Pondok Pesantren Minhadlul’ulum Desa
Trimulyo Kecamatan Tegineng Kabupaten Pesawaran Lampung).
D. Identifikasi Masalah
Fenomena yang terjadi pada masyarakat yang memiliki suatu
usaha sekala mikro, kecil dan menegah khususnya di Desa
Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran ialah:
1. Permodalan, dimana masayarakat hanya berjalan secara stagnan
dalam aktifitas usahanya, serta tidak sedikit para pelaku
UMKM mengalami keadaan yang sangat sulit untuk
meneruskan ataupun mempertahankan usahanya sehingga
terjadinya kebangkungkrutan atau gulung tikar, yang
disebabkan oleh kurangnya modal. Hal ini yang dimanfaatkan
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oleh para rentenir untuk meminjamkan pembiayaan yang
bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari bungan yang
diberikan kepada masyarakat dari pembiayaan yang diberikan.
2. Akses perbankan syariah yang masih sulit dijangkau oleh
masyarakat, yang menyebabkan para bank konvensional masuk
untuk memberikan akses yang mudah dalam pembiayaan
kepada masyarakat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.
Dengan sistem bunga yang cukup besar yang diberikan atas
pegembalian pembiayaan yang diberikan.
3. Sumber daya manusia (SDM) yang kurang menguasai dalam
dunia usaha yang menyebabkan kebingungan dalam pemasaran
atau output dari hasil produk yang dihasilkan, karena tidak
sedikit masyarakat pelaku UMKM hanya berlandaskan asas
ikut-ikut tanpa mendalami dan mempelajari usaha yang digeluti.
Serta masyarakat banyak yang menggunakan pembiayaan tidak
dalam porsinya, semisal digunakan untuk membayar hutang,
membangun rumah, dan membayar pendidikan anak, maka
perlu dilakukan pendampingan dalam mengelolan dan
pemanfaatan dana dari pembiayaan tersebut, agar masyarakat
pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya dan
memahami tentang usaha yang digeluti serta dapat
memaksimalkan pejualan produk yang dihasilkan.
4. Ketentuan syariah yang berlandaskan pada Al-qur’an dan hadist
merupakan hal yang sangat vital dalam dunia ekonomi yang
berkonsep pada syariah. Maka perlu juga diketahui bahwasanya
peran Bank Wakaf Mikro terhadap pemberdayaan ekonomi
masyarakat melalui Pembiayaan usaha mikro apakah sudah
sesuai dengan ketentuan syariah atau belum, dalam
memecahkan fenomena tersebut sangat dibutuhkan padangan
islam dalam menyoroti mekanisme dan sistematis yang di
lakukan oleh BWM dalam melakukan pemberdayaan terhadap
masyarakat melalui pembiayaanya yang disalurkan kepada para
pelaku usaha mikro.
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E. Batasan Masalah
Pembatasan masalah ini dilakukan agar mendapatkan penelitian
yang fokus agar ruang lingkup penelitian tidak luas. Peneliti lebih
fokus untuk menghidari hasil yang tidak diinginkan dan
menyimpang dari pokok pembahasan masalah. Berdasarkan
identifikasi masalah, peneliti membatasi masalah tentang peran
peran Bank Wakaf Mikro terhadap pemberdayaan ekonomi
masayarakat melalui pembiayaan usaha mikro dalam perspektif
ekonomi Islam, masyarakat disekitar Bank Wakaf Mikro (BWM)
Pondok Pesantren Mihadlul’ulum Desa Trimulyo Kecamatan
Tegineng Kabupaten Pesawaran.
F. Rumusan Masalah
Dari permasalahan yang telah dijabarkan pada latar belakang,
serta termuat secara spesifik pada identifikasi masalah dan batasan
masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitin
ini sebagai berikut:
1. Bagaimana peran Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren
Mihadlul’ulum Terhadap Perekonomian Masyarakat Melalui
Pemberdayaan Usaha Mikro di Desa Trimulyo Kecamatan
Tegineneng Kabupaten Pesawaran ?
2. Bagaimana peran Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren
Mihadlul’ulum Terhadap Perekonomian Masyarakat Melalui
Pemberdayaan Usaha Mikro di Desa Trimulyo Kecamatan
Tegineneng Kabupaten Pesawaran Menurut Perspektif Islam ?
G. Tujuan Masalah
Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka penelitian skripsi
ini memilki tujuan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana peran Bank Wakaf Mikro
Pondok Pesantren Mihadlul’ulum Terhadap Perekonomian
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Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro di Desa
Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Bank Wakaf Mikro
Pondok Pesantren Mihadlul’ulum Terhadap Perekonomian
Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro di Desa
Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran
Menurut Perspektif Islam.
H. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka
penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan
manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.
1. Manfaaat Teoritis
Penelitian
ini
memberikan
sumbangsih
terhadap
perkembangan ilmu pengetahuan dengan menambah khazanah
penelitian yang membahas mengenai inklusi keuangan dan
pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan usaha
mikro dilingkungan sekitar pondok pesantren yang memiliki
lembaga Bank Wakaf Mikro, sehingga dapat digunakan sebagai
bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
a. Manfaat peneliti bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai
bahan refrensi senhingga diperoleh hasil penelitian yang
lebih baik.
b. Manfaat penelitian bagi mahasiswa yaitu sebagai bahan
pertimbangan dan acuan dalam mengetahui peran Bank
Wakaf Mikro terhadap inklusi keuangan dan pemberdayaan
masyarakat.
c. Manfaat penelitian bagi dosen pengajar yaitu sebagai bahan
pertimbangan dalam menyampaikan materi mengenai
konsep-konsep lembaga keuangan kepada mahasiswa
khususnya intergasi antar lembaga keuangan syariah dengan
pondok pesantren.
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I. Tinjauan Pustaka
1) Dalam sebuah karya ilmiah yang berupa skripsi oleh
Muhammad Alan Nur, yang berjudul “Kontribusi Bank Wakaf
Mikro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro di Lingkungan
Pondok Pesantren” (studi kasus Bank Wakaf Mikro Al-Pansa),
penelitian tersebut menggunakan metode penelitan kualitatif
dengan pendekatan fenomenologi. Populasi penelitian tersebut
merupakan nasabah yang masuk dalam angkatan Halmi I dan II.
Sementara sempel yang digunakan dalam penelitian tersebut
menggunakan teknik purposive sampling yakni ketua kumpi
yang masuk dalam angkatan Halmi I dan II. Hasil dari
penelitian tersebut, diketahui bahwa pembiyaan dan
pendampingan usaha yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro
Al-Pansa berpengaruh terhadap adanya peningkatan jumlah
produksi serta jumlah penjualan, pendapatan usaha, laba usaha,
dan kondisi prekonomian. Meskipun mengalami peningkatan,
namun peningkatan tersebut tidak mengalami peningkatan
secara signifikan.19
2) Dalam sebuah karya ilmiah yang berupa tesis oleh Siti Aisyah,
yang berjudul “Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro Dalam
Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren di
Jawa Timur” penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian
kualitatif dengan pendekatan studi kompratif. Teknik
pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan
dokumentasi tentang optimalisasi peran Bank Wakaf Mikro
dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi pelaku usaha mikro
sekitar pesantren. Data yang telah terhimpun kemudian diolah
dan dianalisis dengan pola pikir deskriptif-kualitatif. Hasil
penelitian menunjukan: 1. Peran Bank Wakaf Mikro dalam
pemberdayaan ekonomi masyarakat pelaku usaha sekitar
pesantren di Jawa Timur yaitu sebagai berikut: a. peran lembaga
19

Muhammad Alan Nur, “Kontribusi Bank Wakaf Mikro.......,
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sebagai agen sosial masyarakat yang didalamnya terdiri dari
pemberian pembiayaan dan pendampingan usaha kepada
masyarakat. b. peran lembaga menempel pada pondok, sebagai
lembaga yang menempel pada pondok Bank Wakaf Mikro
membantu dalam penyebaran syi’ar kepada masyarakat. c.
peran lembaga sebagai lembaga yang mengelola dana wakaf.
Selanjutnya dalam pengoptimalan peran dalam pemberdayaan
masyarakat dengan melakukan pemberdayaan dengan
melakukan pendampingan melalui pertemuan mingguan yaitu
HALMI. Dalam pertemuan dilakukan juga pendampingan yang
terkait tiga hal: a. peningkatan usaha. b. manajemen rumah
tangga. dan c. spritual. 20
3) Dalam sebuah karya ilmiah yang berupa tesis oleh Syaiful
Amri, yang berjudul “Analisis Terhadap efektivitas
Pemberdayaan Ekonomi Umat dan Sustainabilitas Bank Wakaf
Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta” metode penelitian
tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan
sosiologi-yuridis. Populasi pada penelitian tersebut merupakan
nasabah. Sementara sampel dalam penelitian tersebut
menggunakan teknik purposive sampling yakni ketua kumpi
dan anggota. Dalam melakukan pengumpulan data teknik yang
digunakan menggunakan observasi, wawancara, dan triaggulasi
dengan analisis data menggunakan pendekatan Miles dan
Huberman. Hasil dari penelitian tersebut diketahui bahwa
pembiayaan dan pendampingan usaha yang dilakukan oleh
Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri berpengaruh
terhadap adanya peningkatan jumlah produksi/ jumlah
penjualan, pendapatan usaha, laba usaha, dan kondisi
perekonomian. Meskipun mengalami peningkatan, namun
peningkatan tersebut tidak mengalami peningkatan secara
20

Siti Aisyah, “Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan
Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren di Jawa Timur”. (Tesis Pasca Sarjan UIN
Sunan Ampel Surabaya, Program Studi Magister Ekonomi Syariah, 2019).
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signifikan, karena pembiayaan yang diberikan dirasa masih
kecil untuk saat ini. Subtanaibilitas Bank Wakaf Mikro adalah
kunci keberhasilan sebuah lembaga dalam sistem
pengoprasiannya, untuk mengetahui hal tersebut, ada beberapa
aspek meliputi regulasi, pengawasan, Sumber Daya Manusia
(SDM), dan aspek modal, bahwa subtanaibilitas atau
keberlanjutan Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri
dalam menjalankan fungsinya adalah baik dan sesuai ketentuanketentuan syariah dan undang-undang. Sedangkan mekanisme
akad yang digunakan dengan margin 2,5 sampai 3% itu bukan
termasuk dari akad pembiayaan pokok, namun menjadi akad
baru, yakni akad ujrah atau upah yang diberikan kepada
pendamping selaku pengisi materi keagamaan, sosial, dan
bentuk kegiatan lainnya sesuai dengan kesepakatan anggota
yang ditetapkan diawal. 21
J. Metode Penelitian
Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai segala
sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan, diperlukan
suatu pedoman penelitian yang disebut dengan metodologi
penelitian. Metodologi penelitian berasal dari kata “Metode” yang
artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “Logos”
yang artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pekiran
secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan
“Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat,
merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Jadi
metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang
membicarakan atau mempersoalkan mengenai cara-cara
melaksanakan penelitian yang meliputi kegiatan-kegiatan mencari,
21

Syaiful Amri, “Analisis Terhadap efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Umat
dan Sustainabilitas Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta”. (Tesis
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mencatat, merumuskan, menganalisis sampai meyusun laporannya
berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.22 Dengan
demikian metodologi dalam penelitian ini penulis penggunakan
metode sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian jenis penelitian
deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha untuk
menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan datadata yang disajikan, menganalisis dan menginterpretasi.23
Penelitian ini juga merupakan penelitian fieldresearch
(penelitian lapangan), yaitu suatu penelitian yang mempelajari
secara intensif tentang latar belakang keadaan, dan interaksi
lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga
atau masyarakat. 24 Peneliti terjun langsung kelapangan guna
mengadakan penelitian pada objek jyuyang dibahas yaitu
mengenai peran Bank Wakaf Mikro Minhadlul’ulum terhadap
pemberdayaan ekonomi mayarakat melalui pembiayaan usaha
mikro di Desa Trimulyo Kecamatan tegineneng Kabupaten
Pesawaran.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara
seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri
persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya. 25 Pendekatan
yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan
fenomenologi dan pendekatan normatif. Pendekatan
fenomenologi meruapakan pendekatan yang melihat fenomena
yang ada dilapangan, dan sedangkan pendekatan normtif
22

Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Cet: 12, Jakarta:
Bumi Aksara Pustaka, 2012), h. 1-2.
23
Ibid, h. 44.
24
Ibid, h. 46.
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merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mendekati
beberapa orang yang terkait dengan pemberdayaan yang
dialkukan oleh Bank Wakaf Mikto melalui pembiayaan usaha
mikro, baik pihak BWM ataupun nasabah.
3. Lokasi Penelitian
Proses aplikasi kajian ini diawali dengan menentukan serta
menetapkan lokasi penelitian. Tiga unsur yang perlu
diperhatikan dalam penelitian antara lain adalah: menetapkan
lokasi, tempat, dan pelaku aktifitas kegiatan. 26 Maka penelitian
yang akan dilaksanakan ini berlokasi di Bank Wakaf Mikro
Pondok Pesantren Minhadlul’ulum Desa Trimulyo Kecamatan
Tegineneng Kabupaten Pesawaran.
4. Sumber Data
Sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian
dibagi menjadi dua macam yaitu:
a. Data Primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau
sumber pertama yang secara umum disebut sebagai
narasumber atau responden. 27 Yang diambil dengan cara
mengadakan penelitian di Bank Wakaf Mikro Pondok
Pesantren Minhadlul’ulum Desa Trimulyo Kecamatan
Tegineng kabupaten Pesawaran, dengan objek utama yaitu
para nasabah dan pihak BWM.
b. Data sekunder yaitu data yang menggunakan bahan yang
bukan dari narasumber pertama sebagai sarana untuk
memperoleh data atau informasi untuk menjawab informasi
yang diteliti.28 Oleh karena itu, data sekunder ini meliputi
data yang diambil dari Al-qur’an, Hadist, buku, dokumen,

26

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif
dan Kualitatif, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), h. 128.
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Fenti Hikmawanti, Metodologi Penelitian, (Depok: PT.
Rajagrafindo Persada, 2018), h. 18.
28
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laporan, media cetak ataupun media online, dan arsip resmi
yang dapat mendukung kelengkapan data primer.
5. Populasi dan Sampel
a. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek
dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan
kemudian ditarik kesimpulannya. 29 Populasi pada penelitian
ini berjumlah 126 mencangkup dari 3 orang pihak BWM
Minhadlu’Ulum dan 123 nasabah Bank Wakaf Mikro
Pondok Pesantren Minhadlul’ulum Desa Trimulyo
Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran yang
memiliki usaha mikro.
Tabel 1.2
Data Tabel Nasabah Halmi dan Nasabah BWM yang Memiliki Usaha
Mikro Pon-Pes Minhadlul’ulum
Jumlah
Nasabah BWM yang
NO.
Nama Halmi
Kumpi
Memiliki Usaha Mikro
1.
Barokah
4 kumpi
9 orang
2.
Anggrek
4 kumpi
10 orang
3.
Mawar
5 kumpi
13 orang
4.
Berkah
3 kumpi
8 orang
5.
Melati
5 kumpi
11 orang
6.
Amanah
3 kumpi
6 orang
7.
Rizki
3 kumpi
7 orang
8.
At-taqwa
4 kumpi
11 orang
9.
Srikandi
4 kumpi
13 orang
10.
Subur Makmur
4 kumpi
12 orang
11.
Harum Makmur
5 kumpi
15 orang
12.
Mar’atus Sholehah
3 kumpi
8 orang
13.
Jumlah
47 kumpi 123 orang
Sumber : Data tabel Nasabah Halmi Bank Wakaf Mikro 2018.

29
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b. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang
dimiliki oleh populasi tersebut. 30 Dalam penelitian ini,
penulis
menentukan
teknik
pengambilan
sampel
menggunakan teknik purposive sampling yaitu memilih
sampel bertitik tolak pada pribadi peneliti yang menyatakan
bahwa sampel yang dipilih benar-benar representatif.31
Mengacu pada kebutuhan penelitian ini yang temuat dalam
judul yaitu “Peran Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren
Minhadlul’Ulum terhadap Perekonomian Masyarakat
Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro” maka peneliti
menentukan kriteria sampel pada penelitian ini yaitu para
nasabah yang sudah memiliki usaha mikro dari sebelum
melakukan pembiayaan kepada BWM Minhadlu’Ulum, agar
dapat terlihat jelas efek pemberdayaan yang dilakukan oleh
BWM Minhadlul’Ulum kepada pelaku usaha mikro dari
sebelum melakukan pembiayaan dan sesudah melakukan
pembiayaan terhadap keadaan perekonomian masayarkat.
Agar sampel yang diambil dapat dikataktakan valid dan
representatif, maka penentuan besarnya sampel ini
didasarkan pada Arikunto “apabila subjeknya kurang dari
100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya
merupakan penelitian populasi”. Selanjutnya subjeknya
besar lebih dari 100 dapat diambil antar 10-15% atau 2025% atau lebih. 32 Sehingga berdasarkan uraian Arikunto
jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah
jumlah populasi sebanyak 123 x 10% 12,3 dibulatkan
menjadi 12 nasabah BWM Minhadlul’Ulum. Maka dalam
penelitian ini peneliti akan mengambil sampel nasabah Bank
30

Ibid, h. 116.
Sudaryono, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2017), h. 175.
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Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadlul’ulum Desa
Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran
berjumlah 15 sampel, diambil dari 1 nasabah perwakilan
masing-masing Halmi (halaqoh mingguan) yang tediri dari
12 halmi 47 kumpi dimana setiap kumpinya berisi 5 orang,
dan juga ditambah 3 orang pihak BWM Minhadlul’Ulum.
6. Teknik Pengumpulan data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling
utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian
adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik
pengumpulan data, maka standar peneliti tidak akan
mendapatkan data yang memenuhi standar data yang
ditetapkan.33 Adapun tehnik atau cara yang digunakan adalah:
a. Observasi
Obeservasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para
ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu
mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui
observasi.34 Observasi yang dilakukan penulis pada awal
penelitian yaitu mengumpulkan data dengan maelakukan
pengamatan langsung terhadap fenomena yang akan diteliti
terutama yang berkaitan dengan peran BWM Pondok
Pesantren Minhadlul’ulum terhadap pemberdayaan ekonomi
masyarakat melalui pembiayaan uaha mikro di Desa
trimulyo Kecamatan Tegineng kabupaten Pesawaran.
b. Wawancara
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data
apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk
menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga
apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden
yang lebih mendalam.35 Penulis dalam penelitian ini
33
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mengadakan wawancara atau interview kepada karyawan,
staf dan masyarakat yang menjadi nasabah di Bank Wakaf
Mikro Pondok Pesantren Minhadlul’ulum Desa Trimulyo
Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Dalam
penelitian ini penulis lebih condong menggunakan
wawancara yang in-dept interview, yang di mana dalam
pelaksanaanya lebih bebas. Tujuan dari wawancara jenis
adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka, di
mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan
ide-idenya.36
c. Dokumen
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah
berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau
karya-karya monumental dari seseorang.37 Dalam penelitian
ini penulis mengumpulkan data dengan cara melihat
dokumen secara tertulis ataupun secara digital yang
tersimpan dalam bentuk file yang ada kaitanya dengan objek
yang diteliti, baik dokumen yang diperoleh dari pihak Bank
Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadlul’ulum maupun
dari masyarakat yang menjadi nasabah BWM.
7. Analisis Data
Menurut Bodgan dan Sugiyono, analisis data adalah proses
mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh
dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dokumentasi,
dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami,
dan temuanya dapat diinformasikan kepada orang lain. 38 Dalam
penelitian ini penulis menggunakan analisis data model Miles
dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data (data

36
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colection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data
display), dan penarikan kesimpulan (conclusion).39
Gambar 1.1
Komponen Analisis Data Model Miles dan Huberman
Pengumpulan Data

Penyajian Data

(Data Colllection)

(Data Display)

Reduksi Data
(Data Reduction)
Kesimpulan & Verifikasi
(Conclusion & Verifiction)

1. Pengumpulan data (data collection), yaitu dengan Obsevasi,
Wawancara, dan Dokumentasi.
2. Reduksi data (data reduction), yaitu merangkum hasil
pengumpulan data dan memilih serta memilah hal-hal pokok
yang sesuai dengan pembahasan penelitian.
3. Penyajian data (data display), yaitu dengan menyajikan hasil
data yang telah diperoleh dalam bentuk tabel, grafik, atau
sejenisnya. Dengan adanya penyajian data maka data yang
terkumpul dapat diorganisasikan serta dapat diketahui
susunan polanya sehingga diharapkan dapat lebih mudah
dipahami.
4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion and
verification) merupakan tahap terakhir dalam melakukan
analisis data. Melakukan penarikan kesimpulan dari datadata yang dikumpulkan dan disajikan dengan bentuk tabel,
grafik ataupun sejenisnya, melalui pereduksian data dengan
39
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memilih hal-hal pokok dalam pembahasan penelitian untuk
menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Wakaf
1. Pengertian Wakaf
a. Seacara Bahasa
Para ahli bahasa menggunakan tiga kata untuk
mengungkapkan tentang wakaf, yaitu: al-waqf (wakaf), alh}abs (menahan), dan at-tasbil (berderma untuk sabilillah).
Kata al-waqf adalah bentuk masdar (gerund) dari ungkapan
waqfu asy-syai‟, yang berarti menahan sesuatu.40
b. Istilah
1) Menurut Ulama Hanafiyah
Menahan substansi harta pada kepemilikan wakif dan
menyedekahkan manfaatnya.
2) Menurut Ulama Malikiyah
Memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu
keberadaannya, bersamaan tetapnya sesuatu yang
diwakafkan pada pemiliknya, meskipun hanya perkiraan.
3) Menurut Ulama Syafi’iyah
Penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap
menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur
tangan wa>kif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan
untuk kebaikan semata-mata dan untuk taqarrub
(mendekatkan diri) kepada Allah.
4) Menurut Ulama Hanabilah
Definisi wakaf yang dikemukakan oleh ulama
H{anabilah ini berasal dari hadis\ Nabi Saw. kepada
Umar bin Khat}ab ra., “Tahanlah asalnya dan alirkanlah
hasilnya.” Maksud dari kata “asal” adalah barang yang
diwakafkan dan maksud dari kalimat “mengalirkan
40

Abdurrahman Kasdi, Fiqih Wakaf dari Wakaf Kalsik hingga Wakaf
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manfaat” adalah memberikan manfaat barang yang
diwakafkan, berupa keuntungan dan hasilnya, untuk
kemaslahatan umat.
5) Menurut Ulama Kontemporer
Wakaf adalah menahan harta baik secara abadi
maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau
tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara
berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun
khusus.41
2. Pengertian Wakaf Uang
Wakaf Uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah
yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk
mauquf alayh. Nazhir menghimpun wakaf uang dengan
menyampaikan program pemberdayaan atau kesejahteraan umat
(mawquf alayh). Uang wakaf yang telah dihimpun
diinvestasikan ke berbagai jenis investasi yang sesuai syariah
dan menguntungkan. Hasil atau keuntungan dari kegiatan
investasi tersebut yang disalurkan kepada mawquf alayh. Dalam
Wakaf Uang, harta benda wakafnya adalah uang yang nilai
pokoknya harus dijaga dan tidak boleh berkurang. 42
Dalam catatan sejarah Islam, sebenarnya wakaf uang sudah
dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriah sebagaimana
disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam alBukhari, dijelaskan bahwa Imam al-Zuhri (w. 124 H) salah
seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kodifikasi hadis
memfatwakan, dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk
pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat
Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut
sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya.

41
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Sebelum lahir UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf,
perwakafan di Indonesia diatur dalam PP No. 28 tahun 1997
tentang perwakafan tanah milik dan dan sedikit tercover dalam
UU No. 5 Tahun 1990 tentang peraturan dasar pokok agraria.
Namun, peraturan perundan-undangan tersebut hanya mengatur
benda wakaf tidak bergerak dan peruntukannya lebih banyak
untuk kepentingan ibadah muhdhah, seperti masjid, mushola,
pesantren, kuburan dan lain-lain.
3. Periodesasi Pengelolaan Wakaf
Dalam sejarahnya, pengelolaan wakaf tidak lepas dari
periodesasi pengelolaan wakaf secara umum, yaitu:
a) Periode tradisional; yang masih menempatkan wakaf sebagai
ajaran yang murni dalam kategori ibadah mahdhah. Wakaf
yang diberikan masih berupa benda-benda fisik yang tidak
bergerak, berupa tanah untuk tempat ibadah seperti masjid,
mushalla dan sarana pendidikan.
b) Periode semi professional; pada periode ini pola pengelolaan
wakaf kondisinya masih relatif sama dengan periode
sebelumnya, namun pada periode ini sudah mulai ada
pengembangan-pengembangan
pengelolaan,
yaitu
pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun masih
secara sederhana.
c) Periode professional; periode ini daya tarik wakaf sudah
mulai nampak dan dilirik untuk diberdayakan secara
professional produktif.
4. Pengelolaan Wakaf Tunai (Uang)
wakaf tunai merupakan salah satu usaha untuk
mengembangkan dan meningkatkan peran wakaf dalam bidang
ekonomi. Hal ini dimaksudkan bahwa wakaf tunai memiliki
kekuatan yang bersifat umum di mana setiap orang bisa
menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. demikian juga
fleksibilitas wujud dan pemanfaatannya yang dapat menjangkau
43
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seluruh potensi untuk dikembangkan. Pada dasarnya, Indonesia
dengan penduduk mayoritas muslim, sangat prospektif untuk
mengembangkan potensi wakaf tunai, karena secara ekonomi
dengan model dan konsep wakaf tunai ini daya jangkau
mobilisasinya akan lebih merata ke sasaran masyarakat yang
membutuhkan di banding dengan konsep wakaf tradisional –
konvensional, yaitu dengan bentuk harta fisik yang biasanya
dilakukan oleh keluarga yang mampu dan berada. Ini semuanya
bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk infaq dan
wakaf, maka dikembangkanlah wakaf tunai. Salah satu strategi
wakaf tunai yang dapat dikembangkan dalam memobilisasi
wakaf tunai adalah model Dana Abadi Umat (DAU), yaitu dana
yang dikumpulkan dari berbagai sumber dengan berbagai cara
yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan
volume besar di investasikan dengan tingkat keamanan yang
valid melalui lembaga penjamin syari’ah yang paling tidak
mencakup dua aspek pokok yaitu: pertama, Aspek Keamanan;
yaitu terjaminnya keamanan nilai pokok dana Abadi sehingga
tidak terjadi penyusutan dan pengurangan (jaminan keutuhan).
Kedua, Aspek Kemanfaatan atau Produktifitas; yaitu investasi
dari dana Abadi tersebut harus bermanfat dan produktif yang
mampu mendatangkan hasil atau pendapatan yang dijamin
kehalalannya (incoming gererating allocation), karena dari
pendapatan inilah pembiayaan kegiatan dan program organisasi
wakaf dilakukan.44
5. Dasar Hukum Wakaf
a. Menurut Al-Qur’an

ّ ت ٔاَ ْق َشظُٕا
ْ ٍَْ ٛص ِّذ ِق
ُ ُع َؼٚ لاَ قَشْ ظب َس َنُب
َّ ًُ ٔان
َّ ًُ ِا ٌَّ ْان
ف نَُٓ ْى
ِ صذِّق
﴾٨١﴿  ٌىْٚ َٔنَُٓ ْى اَجْ ٌش َك ِش

44
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Artinya : “sesungguhnya orang-orang yang bersedakah
baik laki-lakiu maupin perempuan dan meminjamkan
kepada Allah SWT pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat
gandakan (ganjarannya )ډkepada mereka; dan bagi mereka
pahala yang banyak.” (Q.S. Al Hadid: 18).

ْ ََُّٓٚبٚ
ٍَ ت َيب َك َن ْجتُ ْى َٔ ِي ًَّب اَ ْخ َشجْ َُبنَ ُك ْى ِّي
ِ ِّجَٛ ٍَْ اَ َيُُ ْٕا اَ َْ ِفقُٕا ِي ٍْ غٚبان ِّز
َ َٛ ًَّ ًُٕا ْان َخ ِجَٛض َٔ َالت
ٌْ َ ِّ اِ َّال اْٚ ْج ِي ُُّْ تُ ُْفِقُ ْٕ ٌَ َٔنَ ْنتُ ْى ِثب ِخ ِز
ِ ْاالَسْ ه
ّ ٌَّ َ ه ِّ َٔا ْػهَ ًُ ْٕا اْٛ ِتُ ْغ ًِع ُْٕاف
﴾٢٦٢﴿ ْ ٌذًِٛ  َسٙلاَ َنُِ ح
Artinya : “Hai orang-orang beriman, infakanlah
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian
dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan,
padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan
dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan
ketahuilah bahwa Allah maha kaya lgi maha terpuji.” (Q.S.
Al-Baqarah: 267)

 ٍءْٙ لََ ٌْ تََُب نُ ْٕا ْانجِ َّش َستٗ تُ ُْفِقُ ْٕا ِي ًَّب تُ ِحج ُّْٕ ه ٌَ َٔ َيب تُ ُْفِقُ ْٕا ِي ٍْ َد
ّ ٌَّ ِفَب
﴾٢٢﴿  ٌىْٛ ِلاَ ِث ِّ َػه

Artinya : “kamu tidak akan memperoleh kebajikan,
sebelum kamu menginfakan sebagian harta yang cintai. Dan
apa pun yang kamu infakan, tentang hal itu, sungguh Allah
maha mengetahui.” (Q.S. Ali-Imron: 92)
b. Menurut Hadist

َّ جَ َش فَأَتَٗ انَُّ ِجْٛ بة ُػ ًَ ُش أَسْ ظب ِث َخ
َ ص
َ ََػ ٍْ ا ْث ٍِ ُػ ًَ َش قَب َل ا
َُِ ْنتَأْ ِي ُشٚ  ﷺٙ
ُّصتْ َيبال قَػ
ُ صج
ِ ُجَ َش نَ ْى أْٛ ْت اَسْ ظب ِث َخ
َ َ أْٙ َِّلا ِن
ِ ّ َب َسس ُْٕلٚ َٓب فَقَب َلْٛ ِف
 ثِ ِّ قَب َل نِ ٌْ ِد ْئتَ َس َنجْتَ أَصْ هََٓبَُِْٙ َٕ أَ َْفَسُ ِػ ُْ ِذ٘ ِي ُُّْ فَ ًَب تَأْ ُي ُش
ُ ُ ْجتَبٚ ع أَصْ هَُٓب َٔ َال
ُ ُجَبٚ ق ِثَٓب ُػ ًَ ُش أَََُّّ َال
ع َٔ َال
َ ص َّذ
َ َص َّذ ْقتَ ِثَٓب قَب َل فَت
َ ََٔت
ُ  ُْٕ َسٚ
ِٗة َٔف
َ ص َّذ
ِ  ْانفُقَ َشا ِء َٔفِٗ ْانشِّ قَبِٙق ُػ ًَ ُش ف
َ َ َُْْٕتُ قَب َل فَتٚ ث َٔ َال
َّ  ِم ٔانْٛ لا َٔا ْث ٍِ ان َّن ِج
َأْ ُك َمٚ ٌْ َََٓب أْٛف َال ُجَُب َ َػهَٗ َي ٍْ َٔ ِن
ِ ٛع
ِ ّ  ِمْٛ َس ِج
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ْ ٚ ْٔ َف أ
ٖ (سٔاِ انجخبس.ِّ ْٛ ِ َش ُيتَ ًَ ِّٕ ٍل فْٛ ْقب َنٚص ِذ
َ ُط ِؼ َى
ِ ُْٔ ِي َُْٓب ِثب ْن ًَ ْؼش
)ينهى
Artinya : “Dari Ibnu Umar ra, dia berkata, "Pada suatu
ketika Umar bin Khaththab memperoleh sebidang tanah di
Khaibar, maka ia pergi menghadap Rasulullah SAW untuk
meminta petunjuk tentang pengelolaannya. Umar berkata,
'Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh sebidang tanah
di Khaibar dan tidak memperoleh harta, tapi tanah tersebut
lebih berharga dari harta. Oleh karena itu, apa yang engkau
perintahkan kepadaku dengan tanah tersebut?' Lalu
Rasulullah SAW menjawab, 'Wahai Umar, apabila kamu
mau, maka pertahankanlah tanah itu dan kamu dapat
menyedekahkan hasilnya. Ibnu Umar berkata, "Lalu Umar
menyedekahkan hasil tanah itu, dengan syarat tanahnya
tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi, ataupun dihibahkan." Ia
berkata, "Umar ra menyedekahkan hasilnya kepada fakir
miskin, kaum kerabat, budak belian, fisabilillah, Ibnu Sabil,
dan tamu. Selain itu, orang yang mengurusnya boleh
memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan
boleh memberi makan temannya sekedarnya.”(HR. Bukhori
Muslim).
c. Menurut Negara
Dalam konteks landasan hukum secara Negara
Indonesia, pemerintah telah menetapkan Undang-undang
khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia,
yaitu Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah
juga menetapkan peraturan pemerintah No. 42 tahun 2006
tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004.
6. Rukun dan Syarat Wakaf
Rukun wakaf adalah sebagai berikut :
a) Wakif (orang yang mewakafkan harta);
b) Mauquf bih (barang atau benda yang diwakafkan);
c) Mauquf „Alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);
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d) Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak
untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).
Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun
wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan
mereka memandang substansi wakaf. Jika pengikut Malikiyah,
Syafi’iyah dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf
terdiri dari waqif, mauqufalaih, mauquf bih dan sighat, maka
hal ini berbeda dengan pandangan pengikut Hanafi yang
mengungkapkan bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas sighat
(lafal) yang menunjukkan makna atau substansi wakaf. 45
Syarat wakaf berdasarkan Undang-Undang No. 41 tahun
2004 tentang wakaf, sebagai berikut 46 :
a) Nazhir;
b) Harga benda wakaf;
c) Ikrar wakaf;
d) Peruntukan harta benda wakaf
e) Jangka waktu wakaf.
Selanjutnya syarat yang harus dipenuhi dari rukun wakaf
yang telah disebutkan menurut Undsng-undang No. 41 tentang
wakaf, sebagai berikut:
a) Wakif dapat berasal dari perseorangan, organisasi dan badan
hukum. Wakif persorangan harus sudah dewasa, berakal
sehat, sedang tidak terhalang melakukan perbuatan hukum,
dan pemilik harta secara sah atas benda yang diwakafkan,
sementara wakif dari organisasi dan badan hukum harus
sesuai dengan anggaran dasar organisasi dan badan hukum
yang bersangkutan.
b) Nazhir merupakan pengelola dari benda ataupun harta yang
sudah diwakafkan dapat berasal dari perseorangan,
45

Maskur, Soleh Gunawan, “Unsur Syarat Wakaf dalam Kajian para Ulama
dan Undang-undang di Indoesia”. Jurnal Keislman, Kemasyarakatan & Keislaman,
Vol. 19 No. 2 (Juli-Desember 2018), h. 83.
46
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan, Pasal 6-8.
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organisasi dan badan hukum. Nazhir perseorangan harus
merupakan warga negara Indonesia, dewasa, beragama
islam, amanah dalam bertugas, dan sedang tidak menjalani
kasus aatau perbuatan hukum. Sementara Nazhir non
perseorangan harus memiliki struktur kepengurusan dimana
organisasi ataupun badan hukum itu bergerak dibidang
sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan islam,
badan hukum itu dibentuk sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Posisi Nazhir dalam wakaf merupakan pihak yang
melakukan pengadministrsian harta benda wakaf,
menggelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai
dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan
melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan
tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). 47
7. Harta dan Benda Wakaf
Menurut Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf,
harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda
bergerak.48
a. Benda tidak bergerak meliputi
1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku baik sudah maupun
yang belum tedaftar;
2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas
tanah sebagaimana yang dimaksud pada nomor 1;
3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

47
48

(1-3).

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan, Pasal 9-14.
Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan, Pasal 16 Ayat
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5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan
syariah dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
b. Benda bergerak yang dimaksud adalah harta benda yang
tidak bisa habis dikomsumsi, meliputi :
1) Uang;
2) Logam mulia;
3) Surat berharga;
4) Kendaraan;
5) Hak atas kekayaan intelektual;
6) Hak sewa; dan
7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
B. Bank dan Lembaga Keuangan
Dalam suatu sistem perekonomian perlu dibutuhkan lembaga
yang dapat menunjang kelancaran berputarnya kegiatan ekonomi
yang ada di masyarakat. Dan untuk terbentuknya sistem ekonomi,
unit-unit, pelaku-pelaku, dan institusi-institusi harus saling terkait
dan memengaruhinya. Misalnya ada hubungan dan saling
mempengaruhi antara rumah tangga dan perusahaan. Perusahaan
membeli faktor produksi atau input dari rumah tangga, sedangkan
rumah tangga konsumen membeli barang dan jasa dari perusahaan.
Untuk memperlancar interaksi dibutuhkan uang dan hak
keuntungan. Tetapi sistem ekonomi akan benar-benar terbentuk
jika hubungan dan ketergantungan tersebut besifat teratur dan
kontinu.49
Lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi dua yaitu bank
dan lembaga keuangan non bank. Berdaarkan Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1992 (sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 10 Tahun 1998) tentang Perbankan, bank
49

Pratama Rahardja, Mandala Manurung, Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro
Ekonomi & Makro Ekonomi, Cet. Edisi 3, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI), h. 465
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didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada
masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya.
Sedangkan lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatan
utamanya menghimpun dana dan menyalurkan dana, dengan motof
mendapatkan keuntungan, porsi terbesarnya merupakan aset
finansial, fungsi utama lembaga keuangan adalah sebagai perantara
pihak-pihak yang membutuhkan uang/ modal (pemakai dana)
dengan pihak-pihak yang memeilikinya (pemilik dana). 50
1. Lembaga Keuangan Mikro
Indonesia merupakan negara pertama yang mengembangkan
keuangan mikro secara komersil di Asia, dengan mengatur
lembaga keuangan mikro semi profesional mulai pelayanan jasa
keuangan mikro. Secara nasional eksistensi keuangan mikro dan
praktek pernbankan Syari’ah diawali dengan berdirinya BPRS
(Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah) di bandung pada tahun
1991, yaitu P.T. BPRS Berkah Awal Syari’ah dan PT. BPRS
Amanah Rabbaniyyah. Di Aceh berdiri BPRS Hareukat pada
tahun 1992.
Lembaga keuangan mikro di Indonesia dalam sejarah dan
perkembanganya merupakan pilar intermediasi prekatek
keuangan di Indonesia. Eksistensi lembaga keuangan mikro
sangat dibutuhkan bagi masyarakat menengah kebawah. Selama
ini lembaga keuangan mikro syari’ah telah memberikan solusi
keuangan untuk konsumsi, biaya produksi, usaha,
penyimapanan dan deposito.
Lembaga keuangan mikro merupakan terjemahan dari
microfinance didefinsikan sebagai penyedia jasa keaungan bagi
masyarakat menengah kebawah atau masyarakat kecil
(tradisonal) dan berfungsi sebagai agen pembangunan dalam hal
pengentasan kemiskinan. Microfinance merupakan suatu
lembaga keuangan yang membrikan kredit sekala mikro
50

Ibid, h. 331-332.
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terhadap masyarakat kurang mampu untuk mengelola atau
mengembangkan usaha-usaha keluarga yang dikerjakan baik
sendiri maupun secara berkelompok.
Di beberapa negara program microfinance telah menjadi
instrumen kebijakan moneter
yang penting,
yang
memungkinkan aspek sosial dan pengentasan kemiskinan,
terutama untuk kaum wanita, pendidikan keluarga, ekonomi
keluarga, kecukupan pangan dapat diberdayakan dan
ditingkatkan. Kemiskinan hampir diseluruh negara menjadi
beban meneter dan perlu strategi khusus dalam menganinya.
Dengan memperluas akses microfinance, bagi masyarakat
secara tidak langsung mengurangi beban keuangan neagara,
terlebih dengan lembaga keuangan mikro, masyarakat
melakukan partisipasi yang cukup tinggi, dan melakukan
permodalan secara swadaya. 51
a. Lembaga keuangan menurut UU No. 1 tahun 2013
Dalam UU No. 1 tahun 2013 mendefinisikan lembaga
keuangan mikro sebagai lembaga keuangan yang khusus
didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan
pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman atau
pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan
masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa
konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata
mencari keuntungan. 52
Layanan lembaga keuangan mikro menurut UU No. 1
tahun 2013, LKM dapat berbadan hukum koperasi atau
perseroan. Bentuk lembaga keuangan yang mengakomodir
sebagai lembaga keuanga mikro meliputi: 53
51

Slamet Mujiono, “Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro, Cikal Bakal
Lahirnya BMT di Indonesia”. Jurnal FEBI UIN Imam Bonjol Padang Sumatra Barat
(Summer, 2017), h. 1-2.
52
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro,
Pasal 1 Ayat (1).
53
Ibid, Pasal 39 Ayat (1).
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1) Bank Desa;
2) Lumbung Desa;
3) Bank Pasar;
4) Bank Pegawai;
5) Badan Kredit Desa (BKD);
6) Badan Kredit Kecamatan (BKK);
7) Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK);
8) Lembaga Pengkreditan Kecamatan (LPK);
9) Bank Karya Produksi Desa (BKPD);
10) Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP);
11) Baitul Maal wa Tamwil (BMT); dan
12) Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM).
Lembaga keuangan mikro menurut UU No. 1 tahun 2013
tentang lembaga keuangan mikro, LKM berasaskan sebagai
berikut :54
1) Keadilan;
2) Kebersamaan;
3) Kemandirian;
4) Kemudahan;
5) Keterbukaan;
6) Pemerataan;
7) Keberlanjutan; dan
8) Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
Lembaga keuangan mikro menurut UU No. 1 tahun 2013,
LKM memiliki tujuan sebagai berikut : 55
1) Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi
masyarakat;
2) Membantu peningkatkan pemberdayaan ekonomi dan
produktivitas masyarakat; dan

54
55

Ibid, Pasal 2 Ayat (1).
Ibid, Pasal 3 Ayat (1).
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3) Membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
masyarakat, terutama masyarakat miskin dan/atau
berpenghasilan rendah.
Kegiatan usaha dan cangkupan wilayah usaha lembaga
keuangan mikro menurut UU No. 1 tahun 2013 sebagai
berikut:56
1) Kegiatan usaha lembaga keuangan mikro (LKM)
meliputi jasa pengembagan usaha dan pemberdayaan
masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan
dalam usaha skala mikro kepada anggota dan
masyarakat, pengelola simpanan, maupun pemberian
jasa konsultasi pengembangan usaha baik dikelola
secara konvensional maupun dalam bentuk syariah.
2) Ketentuan mengenai suku bunga pinjaman atau imbal
hasil pembiayaan diatur dalam peraturan pemerintah.
Lembaga keuangan mikro yang menjalankan kegiatan
usahanya berdasarkan prinsip syariah yang kemudian
dikenal dengan lembaga keuangan mikro syari’ah (LKMS)
menurut UU No. 1 tahun 2013 harus menjalakan usahanya
sebagai berikut :57
1) Wajib melakukan sesuai dengan fatwa syariah yang
dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis
Ulama Indonesia.
2) Melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
dan LKM wajib membentuk dewan pengawas syariah.
3) Dewan pengawas syariah bertugas memberikan nasihat
dan saran kepada direksi atau pengurus serta mengawasi
kegiatan LKM agar sesuai dengan prinsip syariah.

56
57

Ibid, Pasal 11 Ayat (1-2).
Ibid, Pasal 12-13 Ayat (1-2).
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Melakukan kegiatan usaha yang dilarang bagi lembaga
keuanga mikro menurut UU No. 1 tahun 2013 sebagai
berikut :58
1) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu
lintas pembayaran;
2) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
3) Melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung;
4) Bertindak sebagai penjamin;
5) Memberi pinjaman atau pembiayaan kepada LKM lain,
kecuali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas bagi
LKM lain dalam wilayah kabupaten/kota yang sama; dan
6) Melakukan usaha diluar kegiatan usaha.
C. Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro
Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan
Mikro Syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan
(OJK). Bank Wakaf Mikro hanya melakukan pembiayaan (finance)
tanpa melakukan penghimpunan dana (funding) dan Lembaga ini
bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi
masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga
keuangan formal. Bank Wakaf Mikro diharapkan dapat
meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mapu mengurangi
ketimpangan dan kemiskinan.59
Bank Wakaf Mikro merupakan wujud keseriusan pemerintah
dalam peningkatan iklusi keuangan bagi masyarakat dengan
memberikan akses jasa keuangan formal yang merupakan bagian
dari pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82
tahun 2016 Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
Bank Wakaf Mikro merupakan bentuk dari Lembaga Keuangan
non Bank. Dalam hal ini, OJK memilih fokus dalam penyediaan
58

Ibid, Pasal 14 Ayat (1).
Infografis Bank Wakaf Mikro Mendorong Ekonomi Umat” (On-line),
tersedia di: https://www.ojk.go.id/id/ (17 Mei 2018).
59
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akses keuangan bagi masyarakat luas, serta turut aktif mendukung
program pemerintah. Dalam mengatasi masalah pengentasan
kemiskinan dan ketimpangan melalui financial inclusion yang
diwujudkan dalam inovasi model bisnis LKM Syariah Pesantren. 60
Dalam pengembanganya lembaga keuangan mikro
syariah berbasis pondok pesantren memiliki 7 prinsip program
yang menjadi nilai-nilai dalam pelaksanaan programnya, 61 yaitu :
a) Pemberdayaan masyarakat miskin;
b) Pendampingan sesuai dengan prinsip syariah;
c) Kerjasama pembiayaan kelompok (ta‟awun);
d) Kemudahan (sahl);
e) Amanah;
f) Keberlanjutan program; dan
g) Keberkahan.
1. Landasan Hukum LKM Syariah-BWM
Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Mikro
yang ijin operasionanya berada di bawah OJK dengan dasar
penderiannya berdsarkan UU No.1 Tahun 2013 tentang LKM
pasal 5 ayat 1 dan POJK No.12 Tahun 2014, STDD POJK
No.62 Tentang Kelembagaan, terdapat 2 pilihan alternatif
bentuk badan hukum yaitu perseroan terbatas atau koperasi.
Berdasarkan karakteristik program dan kemudahan pemenuhan
persyaratan perijinan usaha maka dipilih badan hukum untuk
program BWM adalah Koperasi, dengan pilihan sistem LKM
yang menggunakan prinsip syariah untuk selanjutnya dibuat
Koperasi LKM Sayariah.
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OJK, Mebangkitkan Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam
Pemberdayaan Ekonomi Umat disekitar Pesantren, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan,
2017), h. 13.
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Pesantren Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah, (Jakarta: OJK, 2017), h. 10.
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2. Model Kegiatan Usaha dan Karakteristik LKM SyariahBWM
Dalam pelaksanaanya LKM Syariah-BWM tidak
sepenuhnya menjlakan kegiatan usaha LKM Syariah secara
penuh seperti versi UU No. 1 Tahun 2013, tapi terdapat
pembatasan diantaranya LKM Sayariah-BWM tidak
diperkenankan menghimpunan dana dari masyarkat langsung
baik dalam bentuk tabungan atau simpanan kecuali simpanan
pokok dan simpanan wajib yang bersumber dari anggota pendiri
(non deposit talking). Disamping itu pembatasan yang lainya
berupa imabl hasil pembiayaan yang tidak boleh melebihi atau
setara dengan margin 3% setahun. Sementara untuk kebutuhan
permodalan baik untuk pendirian, pengembangan SDM,
pendampingan, modal kerja dan kebutuhan biaya operasional
menggunakan sumber pendanaan berupa hibah bersyarat yang
bersumber dari dana donatur yang dikuasakan pengelolaanya
kepada LAZNAS-BSM.
Dengan adanya pembatasan-pembatasan yang telah
dipaparkan diatas maka LKM Syariah-BWM pada
operasionalnya berbeda dari LKM versi UU No. 1 Tahun 2013.
Hal tersebut membuat LKM Syariah-BWM mempunyai
karakteristik tersendiri, diantaranya adalah:
a) Tidak diperkenankan menghimpun (funding) dan mengelola
dana baik tabungan atau simpanan dari masyarakat (non
deposit galking);
b) Menggunakan sumber dana dari hasil pengelolaan Dana
Wakaf untuk mendukung operasionalnya;
c) Menyediakan pendampingan dengan pembiayaan sesuai
dengan prinsip Syariah;
d) Segmen pasar utama masyarakat miskin potensial produktif
disekitar pesantren;
e) Penyaluaran pinjaman atau pembiayaan menggunakan
pendekatan kelompok dengan sistem tanggung renteng;
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f) Para calon nasabah akan mendapat pelatihan dasar terlebih
dahulu sebelum diberikan pembiayaan;
g) Nasabah akan diberikan secara berkala mengenai
pengembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga
disertai pendidikan agama;
h) Imbal hasil pembiayaan ekuivalen margin 2,5 – 3%
pertahun; dan
i) Pembiayaan atau pinjaman diberikan tanpa anggunan.
3. Model Bisnis LKM Syariah-BWM
Model bisnis adalah frame dari sebuah rencana bisnis
dengan memikirkan bagaimana peusahaan akan mendapatkan
keuntungan atau pendapatan dengan perhitungan semua
komponen bisnis. Dengan memperhatikan sistem usaha yang
dipilih, prinsip program dan karakteristik LKM Syariah-BWM,
yang dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:62
Gambar 2.1
Model Bisnis LKM Syariah-BWM

Sumber: https://www.ojk.go.id/
62

Irawan D Soedradjat dkk, SOP dan SOM standar Operasional Procedure
dan Management untuk LKM Syariah-Bank Wakaf Miikro, (Jakarta: Laznas BSM,
2018), hlm. 5-6.
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Dalam menjalankan operasionalnya LKM Syariah-BWM,
sokongan sokongan dana sebagai dasar bagi LKM SyariahBWM dalam menjalankan perananya sebagai lembaga yang
memberikan pembiayaan mikro kepada masyarakat disekitar
pondok pesantren bersala dari dana donatur yang barasal dari
dana kebajikan yang dihimpun oleh LAZNAS-BSM.
Selain memberikan dukungan modal kepada LKM SyariahBWM, LAZNAS-BSM juga memberikan pendampingan
kepada nasabah LKM Syariah-BWM. Pendampingan tersebut
dilakukan secara berkala melalui pendampingan usaha,
pendampingan manajemen ekonomi rumah tangga, serta
pendampingan agama.
Dana yang berasal dari LAZNAS-BSM dimanfaatkan oleh
LKM Syariah-BWM untuk menyalurkan pembiayaan kepada
masyarakat dilingkungan sekitar pondok pesantren dalam
bentuk tunai sebesar Rp1.000.000,00. – (satu juta rupiah)
periode pertama, Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) periode kedua,
Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) periode ketiga, Rp 4.000.000
(empat juta rupiah) periode keempat, Rp 5.000.000 (lima juta
rupiah) periode kelima dan seterusnya pada setiap nasabah
dengan imbal hasil pembiayaan dengan margin sebesar 2.5-3%
pertahun.
Dalam mekanisme pembiayaan, sifat tanggung renteng antar
anggota merupakan keharusan. Calon nasabah yang kemudian
ditetapkan menjadi nasabah akan memebuat suatu perkumpulan
kelompok yang disebut dengan “Kumpi”. Kumpi merupakan
singkata dari Kelompok Usaha Masyarakat disekitar Pesantren,
dalam satu kumpi terdapat 5 orang anggota yang merupakan
nasabah pembiayaan dari BWM. Kumpi dibentuk pada saat
calon nasabah mengajukan pembiayaan yang kemudian
disetujui oleh BWM.
Kumpi yang telah terbentuk, kemudian mengadakan halaqoh
mingguan yang disebut dengan “Halmi”, halmi merupakan
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pertemuan antar kumpi (3-5). Dalam halmi tersebut dilakukan
pencairan dana pembiayaan kepada setiap anggota kumpi.
Halmi dapat dilakukan dirumah salah satu anggota dimana
petugas pendamping memberikan pendampingan dalam bentuk
pendampingan usaha, pendampingan menajemen ekonomi
keluarga, dan pendampingan pendidikan agama.
Halmi dilakukan tiap minggu selama satu tahun dengan total
50 kali pertemuan halmi. Dalam halmi tersebut juga dilakukan
pencairan dan cicilan atas pembiayaan yang diberikan oleh
LKM Syariah-BWM. BWM sebagai lembaga yang yang
dipercaya untuk menyalurkan pembiayaan wajib menjaga
amanah dalam pengelolaan dana kebajikan yang diberikan oleh
LZANAS-BSM. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, LKM
Syariah-BWM diawasi oleh OJK koordinasi dengan pesantren,
perangkat desa, serta pemerintah daerah setempat.
Kriteria pesantren sebagai tempat didirikannya LKM
Syariah-BWM yaitu:
1) Memiliki posisi yang dekat dengan masyarakat miskin
produktif;
2) Pimpinan pondok pesantren yang memiliki pemahaman
tentang keuangan syariah;
3) Calon petugas memiliki integritas, akhlak, dan reputasi
keuangan yang baik; dan
4) Calon pengurus memiliki kompetensi yang baik dalam
pengembangan keuangan mikro dan pemberdayaan
masyarakat.
Dalam menjalanakan bisnisnya, LKM Syariah-BWM
mendapatkan suntikan dana sebesar Rp4.000.000.000,- (empat
milyar rupiah) yang digunakan dalam menjalankan
operasionalnya. Dana sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar
rupiah) tersebut terbagi atas dana abadi sebesar
Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan dana untuk
pembiayaan kepada nasabah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu

45

milyar rupiah). Dana abadi sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga
milyar rupiah) merupakan dana yang tersimpan dalam depodito
perbankan syariah, dimana bagi hasil dari depositi dana abadi
tersebut merupakan pendapatan BWM yang digunakan untuk
menutupi biaya operasional LKM Syariah-BWM, seperti gajih
karyawan dan staf.
Sementara dana pembiayaan kepada nasabah sebesar
Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terbagi lagi menjadi
Rp100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) sebagai dana likuid
pembiayaan dan Rp900.000.000.00,- (sembilan ratus juta
rupiah) disimpan dalam bentuk 9 bilyed deposito yang
digunakan apabila LKM Syariah-BWM ingin menyuntikan
dana pembiayaan ketika dana Rp100.000.000.00,- (sertaus juta
rupiah) sebagai dana likuid pertama telah tersalurkan semua
kepada nasabah. Selain dana Rp4.000.000.000,- (empat milyar
rupiah) yang digunakan untuk kegiatan usaha LKM SyariahBWM, BWM juga mendapatkan suntikan dana bantuan sebesar
Rp250.000.000.00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) guna
kebutuhan pendirian LKM Syariah-BWM termasuk pendirian
bangunan, dan ijin usaha. 63
D. Perekonomian Masyarakat
Definisi perekonomian Indonesia ada bermacam-macam.
Beberapa orang ahli ekonomi menyumbangkan pemikiran mereka
untuk menemukan arti dari perekonomian Indonesia. Dari seluruh
definisi yang pernah ada, semuanya memiliki benang merah yang
sama, sama-sama mengatakan bahwa berbicara tentang
perekonomian sama halnya dengan membahas sistem ekonomi
suaru Negara. Berikut ini arti perekonomian menurut Chester A.
Bernard. Chester A. Bernard mengungkapkan bahwa
perekonomian merupakan suatu sistem yang pada dasarnya adalah
organisasi besar. Pada sistem, tersebut terjadi ikatan antara subjek
63

Muhammad Alan Nur, Kontribusi Bank Wakaf Mikro......., h. 27-30.
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dengan subjek atau subjek dengan objek. Definisi dari Chester ini
juga bisa disimpulkan menjadi suatu sistem yang dikelola secara
terpadu dan berbaur.64 Sedangkan definisi masyarakat menurut
Selo Soemardjan mengartikan masyarakat sebagai orang-orang
yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. 65
Baswir Revisond mengatakan peningkatan kemampuan
masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian
merupakan tujuan bangsa Indonesia yang seirama dengan jati diri
bangsa Indonesia yang menganut asas kekeluargaan sebagai suatu
sistem ekonomi kerakyatan. Mubaryo yang menuangkan
pemikirannya dalam buku “Reformasi Sistem Ekonomi, dari
Kapitalis Menuju Ekonomi Kerakyatan”, berpendapat bahwa
ekonomi kerakyatan merupakan ekonomi yang demokratis yang
bertujuan untuk dapat memberikan kemakmuran khususnya pada
rakyat kecil. Keberpihakan kepada ekonomi rakyat dipercayai oleh
Zulkarnain merupakan aspek penting yang harus dianut selain
keadilan dan demokrasi ekonomi ketika suatu negara
menggunakan sistem ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan
falsafah negara.
Djamester A. Simarmata menafsirkan demokrasi ekonomi
setara dengan ekonomi kerakyatan yang dianut oleh bangsa
Indonesia. Definisi ekonomi kerakyatan dapat kita temukan dalam
penjelasan Pasal 33 Undang – Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 bahwa ekonomi kerakyatan merupakan system
ekonomi yang mana semua lapisan masyarakat memiliki kontribusi
dalam proses produksi dikerjakan oleh semua dan anggota
masyarakat berkesempatan untuk memilikinya. Sehingga,
tercapainya suatu demokrasi ekonomi dapat ditandai dengan
64

Ade Khadijatul Z. Harahap, “Pengaruh Home Industri Tempe terhadap
Pendapatan Perekonomian Masyarakat Desa Hapesong Baru Kecamatan Batangtoru
Kabupaten Tapanuli Selatan”. Jurnal LPPM UGN, Vol. 7 Nomor 2 (Desember 2016),
h. 8.
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Ilmu Pengetahuan Sosial”. Jurnal Geoedukasi, Vol. 3 Nomor 1 (Maret 2014), h. 39.
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keikutsertaan anggota – anggota masyarakat dalam setiap kegiatan
produksi.
Dengan memperhatikan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) dalam kaitannya kegiatan ekonomi, itu berarti
pemahaman mengenai ekonomi kerakyatan mulai terbentuk.
Sehingga pelaku ekonomi berskala kecil akan lebih terberdayakan.
Selain kegiatan ekonomi, pendekatan sistem ekonomi dengan
menganut demokrasi ekonomi juga perlu selalu dikembangkan
sehingga dalam segala kegiatan ekonomi akan memperhatikan
demokrasi ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan secara sederhana
dapat dimaksani sebagai upaya pelibatan seluruh lapisan
masyarakat sebagai motor penggerak pembangunan nasional.
Dengan demikian prinsip- prinsip demokrasi ekonomi dapat
terimplementasikan dengan baik untuk mendorong pembangunan
nasional.66
E. Pemberdayaan Usaha Mikro dalam Perspektif Ekonomi Islam
1. Teori Pemberdayaan
Amanah UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan
Mikro yang mendefinisikan LKM sebagai lembaga keuangan
yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan
usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman
atau pembiayaan dalam usaha mikro kepada anggota dan
masyarakat. menurut amanah Undang-undang tersebut, terdapat
kata yang menekankan adanya pemberdayaan usaha skala
mikro.
Definisi pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata
daya yang berarti tenaga atau kekuatan, proses, cara, perbuatan
memperdayakan.
Pemberdayaan
adalah
upaya
yang
membangun daya masyarakat dengan mendorong dan
66
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memotivasi serta membangkitkan kesadaran akan potensi yang
dimiliki serta berupaya untuk mebangkitkan.
Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi
masayarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan
nilai tambah yang tinngi dan pendapatan yang lebih besar.
Upaya meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan nilai
tambah paling tidak harus ada perbaikan terhadap empat hal,
yaitu :
1) Akses terhadap sumberdaya;
2) Akses terhadap teknologi;
3) Akses terhadap pasar; dan
4) Akses terhadap permintaan.
Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai agenda utama
pembangunan nasional, sehingga langkah-langkah yang nyata
harus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi rakyat
berlangsung dengan cepat. Dengan adanya pemberdayaan
ekonomi masyarakat maka diharapkan dapat meningkatkan
kehidupan masyarakat kearah lehidupan yang lebih baik.
Kehidupan yang lebih baik pada dasarnya meliputi: kebutuhan
hidup, kebutuhan harga diri, kebutuhan kebebasan. Oleh karna
itu, para ahli ekonomi mengemukakan bahwa sasaran
pemberdayaan ekonomi masayarakat yang minimal dan harus
mengutamakan apa yang disebut dengan keperluan mutlak,
syarat minimum untuk memenuhi kebutuhan pokok serta
kebutuhan dasar. 67
Terdapat tiga aspek teori yang menjadi upaya dalam
memberdayakan masyarakat (empowering), terdiri dari:
1. Enabling, yaitu menciptakan potensi masyarakat agar dapat
berkembang. Hal tersebut didasari bahwa setiap masyarakat
memiliki potensi untuk berkembang atas daya yang dimiliki.
67
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Sehingga tidak ada orang atau masyarakat tanpa daya.
Dengan demikian pemberdayaan merupakan upaya untuk
membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan
membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki
masyarakat serta upaya untuk mengembangkannya.
2. Empowering, yaitu masyarakat memiliki potensi yang dapat
diperkuat dengan langkah-langkah yang nyata sehingga
mendorong masyarakat menjadi berkembang dan semakin
berdaya. Upaya yang paling pokok dalam empowerment ini
adalah meningkatkan taraf pendidikan dan derajat kesehatan
serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi
(modal, teknologi, informasi, lapangan keja, pasar) termasuk
pembangunan sarana dan prasarana dasar seperti (irigasi,
jalan, listrik, sekolah, layanan kesehatan) yang dapat
dijangkau lapisan masyarakat paling bawah yang
keberdayannya sangat kurang.
3. Protecting, yaitu dengan melindungi serta membela
kepentingan masyarakat lemah dengan ikut ambil ambil
bagian dalam pengambilan keputusan yang menyangkut
masyarakat.68
Pemberdayaan
berasal
dari
bahasa
inggris
“empowerment”, secara harfiah dapat diartikan sebagai
“pemberkuasaan), yang berarti pemberian atau peningkatan
kekuasaan (power) kepada masyarakat yang lemah atau
tidak beruntung. Istilah keberdayaan dalam hubungannya
dengan masyarakat adalah kemampuan individu yang
bersenyawa dengan individu yang lainnya dalam masyarakat
untuk
membangun
kebudayaan
masyarakatbyang
berangkutan. Memberdayakan masyarakat adalah upaya
memperkuat
unsur-unsur
keberdayaan
itu
untuk
meningkatjan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang
68

Munawar Noor, “Pemberdayaan Masyarakat”. Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol. 1
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berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan
kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap
kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan
dan memandirikan masyarakat. konsep pemberdayaan
termasuk didalamnya pemberdayaan masyarakat terkait
dengan konsep-konsep: kemandirian (self help), partisiapasi
(participation), jaringan kerja (networking), dan pemerataan
(equity).69
Five Finger Philosophy atau Filosofi Lima Jari merupkan
sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia yang
memiliki maksud untuk menunjukkan ada lima peranan
penting dalam upaya pemberdayaan UMKM yang tidak
dapat berdiri sendiri. Masing-masing jari menunjukkan
peranan dari lima pihak, dengan konsep sebagai berikut. 70
1. Jari jempol, mewakili peran lembaga keuangan yang
berperan dalam intermediasi keuangan, terutama untuk
memberikan pinjaman/ pembiayaan kepada nasabah
mikro, kecil dan menengah serta sebagai Agents of
development (agen pembangunan).
2. Jari telunjuk, mewakili regulator yakni Pemerintah dan
Bank Indonesi yang berperan dalam Regulator sektor riil
dan fiskal, Menerbitkan ijin-ijin usaha, Mensertifikasi
tanah sehingga dapat digunakan oleh UMKM sebagai
agunan, menciptakan iklim yang kondusif dan sebagai
sumber pembiayaan.
3. Jari tengah, mewakili katalisator yang berperan dalam
mendukung perbankan dan UMKM, termasuk Promoting
Enterprise Access to Credit (PEAC) Units, perusahaan
penjamin kredit.
4. Jari manis, mewakili fasilitator yang berperan dalam
mendampingi UMKM, khususnya usaha mikro,
69
70
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membantu UMKM untuk memperoleh pembiayaan bank,
membantu bank dalam hal monitoring kredit dan
konsultasi pengembangan UMKM.
5. Jari kelingking, mewakili UMKM yang berperan dalam
pelaku usaha, pembayar pajak dan pembukaan tenaga
kerja. Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa
masing-masing jari.
Faktor-faktor yang dilakukan oleh LKM Syariah-BWM
dalam
memperdayakan
masyarakat
melalui
pemberdayaan usaha mikro adalah sebagai berikut:
a. Pelatihan
Menurut Siagian (1988,175) definisi pelatihan adalah
proses belajar mengajar dengan menggunakan teknik dan
metode tertentu secara konsepsional dapat dikatakan
bahwa latihan dimaksudkan untuk meningkatkan
ketrampilan dan kemampuan kerja seseorang atau
sekelompok orang. Biasanya yang sudah bekerja pada
suatu organisasi yang efisiensi, efektivitas dan
produktivitas kerjanya dirasakan perlu untuk dapat
ditingkatkan secara terarah da pragmatik..71
Pelatihan yang dilakukan oleh LKM Syariah-BWM
menurut standar dan operasional prosedur yang
diterapkan, pelatihan dilakukan kepada para calon
nasabah. Pelatihan yang menyenangkan merupakan
kondisi yang diharapkan muncul dalam pelaksanaan
proses peatihan atau pendidikan, sehingga harus ada
prinsip yang dilaksanakan agar pelatihan terasa
menyenangkan, yaitu:
1) Spontanitas, keterlibatan peserta dalam pelatihan
dengan melakakuan andragogi merupakan hal yang
sangat
penting.
Spontanitas
peserta
dalam
71
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mengapresiasi pengalaman atau kejadian yang
berlangsung selama proses pelatihan merupakan kunci
keberhasilan dalam setiap proses pelatihan andrgogi.
2) Persamaan, persamaan yang dimaksud adalah
persamaan terhadap hak dan kedudukan masingmasing warga belajar, artinya tidak ada perbedaan
antara peserta dengan peserta maupun peserta dengan
fasilitator. Kedudukanya sama, sebagai sumber belajar
dan keduanya sama-sama belajar. Dengan demikian,
adanya persamaan diharapkan dapat memunculkan
keterbukaan yang berhubungan dengan pendapat
warga belajar dalam menyikapi setiap permasalahan
yang terjadi, sehingga dengan adanya masa ini
diharapkan tidak ada jarak baik peserta dengan peserta
maupun peserta dengan fasilitator.
3) Peran Peserta, peran peserta dalam setiap pelatihan
andragogi adalah keterlibatan seluruh peserta dalam
proses pelatihan, artinya pelatihan andragogi tidak
akan pernah berjalan dengan baik apabila tidak ada
peran serta dan keterlibatan warga belajar dalam
setiap proses pelatihan yang berlangsung. 72
b. Pembiayaan
Pembiayaan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
No.13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha
Lembaga Keuangan Mikro. Pembiayaan adalah
penyediaan dana oleh LKM kepada masayarakat yang
harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan
dengan prinsip syariah. Sedangkan prinsip syariah adalah
ketentuan hukum islam berdasarkan fatwa atau

72
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pernyataan kesesuain syariah dari Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). 73
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Keuangan Mikro
merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan
untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan
pemberdayaan
masyarakat,
dimana
pemberian
pembiayaan merupakan salah satu bentuk dari kegiatan
yang dilakukan oleh LKM. Pembiayaan dalam lingkup
perbankan di Indonesia dapat dibedakan menjadi
pembiayaan yang berbasis konvensional dan pembiayaan
syariah. Pembiayaan konvensional berbasis kepada
imblan dalam bentuk bunga, sementara pembiayaan
syariah berbasis pada nilai-nilai syariah dengan melarang
adanya unsur riba, gharar, dan maisyir.
Dalam lingkup pembiayaan yang berbasis pada nilainilai syariah, menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun
2008 tentang Perbankan Syariah, 74 pembiayaan terbagi
atas transaksi sebagai berikut :
a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan
musyarakah;
b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan
sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah,
salam, dan istisna.
d) Transaksi pinjaman dalam bentuk piutang qardh; dan
e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah
untuk transaksi multi jasa.
LKM Syariah-BWM dalam produk layanannya hanya
menerapkan satu produk pembiayaan yaitu Qardh dengan
sistem pengembalian tanggung renteng.
73
74

Irawan D Soedradjat dkk, SOP dan SOM......., h. 88.
Muhammad Alan Nur, Kontribusi Bank Wakaf Mikro....., h. 60.
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1) Pembiayaan Qardh
kata qardh yang dalam bentuk bahasa arab yang
memilik arti pinjaman atas sebuah transaksi
pinjaman diadopsi oleh bangsa Romawi sebagai
menjadi crade dan bangsa Inggris sebagai istilah
credit (Inggris). Sebagaimana yang telah tertuang
dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
pembiayaan
qardh
merupakan
transaksi
pembiayaan syariah atas dasar pinjam-meninjam.
Pembiayaan qardh adalah pembiayaan yang
diberikan kepada anggota yang tidak mampu atau
dalam kesusahan untuk membiayai usahanya ynag
dinilai produktif dimana anggota tidak dituntut atas
bagi
hasil
maupun
keuntungan,
tetapi
mengembalikan pokoknya saja sebesar dana yang
dipinjamkan. Pengembalian dana qordh bisa jatuh
tempo ataupun dicicil sesuai dengan kesepakatan,
pembiayaan qardh biasa disebut dengan pinjaman
kebajikan atau pinjaman satu banding satu. 75
2) Dasar Hukum Qardh
a) Menurut Al-Qur’an

ّ ُُ ْق ِشضٚ َْ٘ي ٍْ َرا انَّ ِز
َُّع ِؼفَّ نَٛلاَ قَشْ ظب َس َنُب ف
ّ َٔ  َش هحْٛ ِاَظْ َؼب فب َكخ
ْ ِّ تُشْٛ ََ ْجصُػُ َٔاِنَٚٔ َُ ْق ِجطٚ ُلا
﴾٨٤١﴿ ٌَ ُْٕ َجؼ

Artinya : “Siapakah yang mau memberi
pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik
(menafkahkan harta di jalan allah), maka
Allah akan melipatgandakan pembayaran
kepadanya dengan lipat ganda yang
banyak.” (Q.S Al-Baqarah : 245).

75
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ّ ُُ ْق ِشضٚ َْ٘ي ٍْ َرا انَّ ِز
َّع ِؼفَّ َٔن
َ َُٛلاَ قَشْ ظب َس َنُب ف
﴾٨٨﴿  ٌىْٚ اَجْ ٌش َك ِش

Artinya : “Siapakah yang mau
meminjamkan kepada Allah pinjaman yang
baik, maka Allah akan melipat-gandakan
(balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia
akan memperoleh pahala yang banyak.”
(QS. Al-Hadid : 11).

b) Menurut Hadist

)٘ (سٔاِ انجخبس.عبء
َ َ َش ُك ْى أَسْ َنُُ ُك ْى قْٛ ا َِ ٌَّ َخ

Artinya : “Orang yang terbaik di antara
kamu adalah orang yang paling baik dalam
pembayaran utangnya.” (HR. Bukhari).

ّ  فَ َّش َد,َبَْٛ ة ان ُّذ
ُُّْ لاُ َػ
ِ َي ٍْ فَ َّش َد َػ ٍْ ُي ْن ِه ٍى ُك َش
ّ َٔ ,َب َي ِخَِٛ ْٕ ِو انقٚ ة
ٌِ ْٕ  َػْٙ ِلاُ ف
ِ ُكشْ ثَخ ِي ٍْ ُك َش
) (سٔاِ ينهى.ِّ ْٛ  َػ ْٕ ٌِ أَ ِخْٙ ِْان َؼ ْج ِذ َيب َدا َو ْان َؼ ْج ُذ ف
Artinya : “Orang yang melepaskan
seorang muslim dari kesulitannya di dunia,
Allah akan melepaskan kesulitannya di hari
kiamat; dan Allah senantiasa menolong
hamba-Nya selama ia (suka) menolong
saudaranya.” (HR. Muslim).
3) Rukun dan Syarat Qardh
a) danya pihak yang meminjamkan pinjaman
(muqtaridh).
b) Adanya pihak yang memberi pinjaman
(muqridh).
c) Adanya pinjaman sebagai objek akad yaitu
pinjaman yang dipinjamkan oleh pemilik
kepada pihak yang menerima pinjaman
(dana/qardh).
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d) Adanya ijab qabul (sighah) yaitu adanya
perkataan yang diucapkan oleh pihak yang
menerima pinjaman dari orang yang
memberi barang pinjaman atau ucapan yang
mengandung adanya izin yang menunjukkan
kebolehan untuk mengambil manfaat dari
pihak yang menerima pinjaman.
4) Aturan Pembiayaan Qardh
Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia (DSN MUI) melalui Fatwa
No.19/DSN-MUI/IX/2000
tentang
Qardh
sebagai acuan bagi lembaga keuanga syariah
adalah sebagai berikut76 :
a) Ketentuan Umun
1. Sumber dana qardh dapat berasal dari
modal lembaga keuangan syariah,
keuntungan yang disisihkan oleh
lembaga keuangan syariah, serta adanya
lembaga lain yang mempercayakan dana
kebajikan kepada lembaga keuangan
syariah.
2. Pinjaman diberikan kepada nasabah yang
memerlukan.
3. Pengembalian dilakukan pada waktu
yang telah disepakati bersama dan jumlah
pengembalian adalah sebesar dengan
jumlah pokok pinjaman. Apabila nasabah
mengembalikan lebih sifatnya adalah
sukarela. Dan apabila tidak dapat
mengembalikan pinjaman sesuai dengan
76

Fatwa DSN-MUI Tentang Qardh” (on-line), terdapat di:

https://dsnmui.or.id/ (18 April 2001)
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waktu yang telah disepakati bersama
maka dapat diperpanjang janka waktu
bahkan dapat dihapuskan sebagian atau
seluruh pinjaman yang telah diberikan.
4. Nasabah dapat dibebankan biaya
administrasi, sehingga biaya administrasi
bukan merupakan bentuk atas tambahan
dari pokok pinjaman yang telah
diberikan.
5. Dimungkinkan adanya jaminan apabila
dipandang perlu.
b) Sanksi
1) Sanksi dapat dijatuhkan kepada nasabah
yang tidak memiliki itikad baik untuk
mengembalikan besaran dana yang telah
dipinjam sepanjang bukan atas ketidak
mampuannya dalam mengembalikan
sejumlah dana yang telah dipinjam.
2) Penyelesaian sengketa pembiayaan qardh
dapat diselesaikan melalui Badan
Arbritase Syariah apabila antara lembaga
keuangan syariah dan nasabah tidak
menemui
kesepakatan
melalui
musyawarah.
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5) Skema Pembiayaan Qardh
Gambar 2.2
Skema Pembiayaan Qardh
Qardh
1. Pemberian Utang

Muqrid

2. Akad
Muqtarid
3. Pengembalian Utang Qardh
+ Infaq

1. Nasabah dan Bank melakukan akad qardh
2. Setelah akad qardh tersepakati maka bank
memberikan pemberian
utang kepada
nasabah
3. Setelah jatuh tempo nasabah melakukan
pengembalian utang kepada pihak bank dan
memberikan infaq seiklasnya.77
c. Pendampingan
Pendampingan merupakan bagian dari pemberdayaan
sebagai suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan
menempatkan tenaga pendamping yang berberan sebagai
fasilitator, komunikator, dan dinamisator. Pendampingan
juga dapat dimaknai sebagai suatu bentuk upaya dengan
memberikan kemudahan, kepada siapa saja dengan tujuan
agar permasalahan yang dihadapi dapat terpecahkan.78
77

LAZNAS BSM & BWM,........., h. 234.
Primahendra,
Startegi
dan
Program
Pengembangan
Kapasitas/Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. Pengembangan dan Perkuatan
Lembaga Keuagan Mikro, (Jakarta, 2010), h. 5.
78
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2. Tanggung Renteng
Tanggung Renteng menurut Supriyatno didefinisikan
sebagai tanggung jawab bersama diantara anggota dalam satu
kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar
keterbukaan dan saling mempercayai, dan sebagai sistem bila
dalam anggota kelompoknya ada yang tidak bisa membayar
maka menggunakan tanggung renteng.
Tanggung Renteng di dapat dari tabungan kelompok halmi
atau halaqah mingguan, untuk mengganti anggota yang tidak
bisa membayar pinjaman, dengan pinjaman pertama yakni
1.000.000 tanpa bunga, dibayar selama 50 minggu, setiap satu
minggu yakni sebesar 20.000. Kelompok tanggung renteng
sebanyak 5 orang dalam setiap Kumpi. Sistem tanggung renteng
berdasarkan pada kesukarelaan sesama. Adapun nilai-nilai
kearifan dalam penerapan sistem tanggung renteng ialah,
kebersamaan, musyawara, kejujuran, keterbukaan, kedisiplinan,
tanggung jawa.79
Tanggung renteng juga merupakan aplikasi dari akad
hiwalah, yang memiliki pengertian secara bahasa adalah alintiqal dan at-tahwil, artinya adalah memindahkan atau
mengoperkan. 80
a. Dasar Hukum Hiwalah
1) Menurut Al-Qur’an

ُِ ٍٍْ اِنٗ اَ َج ٍم ُّي َن ًّٗ فَب ْكتُج ُْٕ هَٚ ُْتُ ْى ثِ َذٚ ٍَْ ا َيُُ ْٕا اِ َراتَ َذاَُّٚٓبانَّ ِزَٚبٚ
﴾٢١٢﴿ َُ ُك ْى َكب ِتتٌ ِث ْبن َؼ ْذ ِلْٛ ََّ ْكتُتْ ثَٛٔ ْن

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila
kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang
ditentukan,hendaklah
kamu
menuliskannya.
dan
79

Siti nur faidah, Retno mustika dewi, penerapan sistem tanggung renteng
sebagai upaya mewujudkan partisipasi aktif anggota dan perkembangan usaha
dikoperasi wanita setia bhakti wanita jawa timur,Universitas Surabaya, h.6
80
Hendi suhendi, Fiqih Muamalah, (Depok: PT Rajagrafindo persada, 2017),
h. 99
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hendaklah seorang penulisdi antara kamu menuliskannya
dengan benar.” (Q.S.Al-Baqarah:282).
2) Menurut Hadis

ْ لا ﷺ قَب َل َي
ّ ٙ
ط ُم
ِ ّ لاُ َػ ُُّْ أَ ٌَّ َسس ُْٕ ُل
ِ  َشحَ َسْٚ  ُْ َشْٙ َػ ٍْ أَ ِث
َ ظ
َٖ ْتجَ ُغ (سٔاِ ثخشٛ فَ ْهِّٙ ِ ظَ ْه ٌى فَإِ َرا أَ ْتجِ ُغ أَ َس ُذ ُك ْى َػهَٗ َيهٙ
َّ ُِان َغ
)ينهى

Artinya: “dari Abu Khurairah ra, bahwa
Rasulullah SAW bersabda, penundaan pembayaran
utang oleh orang kaya adalah kezaliman. Jika salah
seorang diantara kalian diminta untuk mengalihkan
utang kepada orang kaya, maka hendaklah dia
menerimanya.” (HR. Bukhari Muslim).
b. Rukun dan Syarat Hiwalah
Menurut Hanafiyah rukun hiwalah hanya satu, yaitu
ijab dan Kabul yang dilakukan antara
yang
menghiwalahkan
dengan yang menerima hiwalah.
Syarat-syarat hiwalah menurut Hanafiyah ialah: 81
1) Orang yang memindahkan utang (muhilf) adalah
orang yang berakal, maka batal hiwalah yang
dilakukan muhil dalam keadaan gila atau masih kecil.
Mereka termasuk dalam golongan orang yang tidak
berakal. Padahal berakal adalah syarat sah untuk
melakukan berbagai pemanfaatan harta.
2) Orang yang menerima hiwalah (rahn al-dayn) adalah
orang yang berakal, maka batallah hiwalah yang
dilakukan oleh orang yang tidak berakal.
3) Orang yang dihiwalahkan muhal alaih (orang yang
harus melunasi hutang kepada muhal), juga harus
berakal dan disyaratkan pula dia meridhainya.
4) Adanya utang muhil kepada muhal (muhal bih)
5) Sighat (ijab qabul).
81

Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah,...., h.101.
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3. Usaha Mikro
Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang
Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.1 Pasal
1 dari UU terebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha
produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha
perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana
diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi
produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak
perusahan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau
menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari
usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha
kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.
Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif
yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian
baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usah
kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro
sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. 82
UMKM harus mampu menumbuhkan kemandirian,
kebersamaan, dan kewirausahan. Selain itu mampu
mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan
berkeadilan. Dalam melaksanakan pengembangan usaha
berbasis kepada potensi daerah dan potensi pasar. UMKM harus
memiliki dan meningkatkan daya saing. Tujuan dari
pembiayaan serta pemberdayaan UKM adalah UMKM yang
tangguh dan mandiri, meningkatkan peran UMKM dalam
pembangunan daerah. Selain itu mewujudkan struktur
perekonomi nasional yang berkeadilan dan seimbang.

82

3).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Pasal 1 Ayat (1-

62

F. Pondok Pesantren
Pondok pesantren merupakan tempat dimana Bank Wakaf
Mikro berdiri dan berkantor dengan melayani nasabah yang
mengajukan pembiayaan mikro. Konsep Bank Wakaf Mikro
dengan melibatkan pesantren dalam memberikan akses keuangan
dan ikut mempengaruhi perekonomian merupakan kebaruan dan
inovasi dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia.
1. Pengertian Pondok Pesantren
Menurut Zarkasy dalam Teori Pengertian Pondok Pesantren,
Pesantren merupakan institusi pendidikan keagamaan tertua di
Indonesia. Pesantren berasal dari kata “santri” yang artinya
orang baik. Adapun tambahan tambahan “pe”-“tren”menujukan
tempat. Pesantren sebagai institusi kelembagaan tertua di
Indonesia merupakan tempat berkumpulnya orang-orang baik.
Istilah pesantren juga bisa disebut dengan pondok pesantren.
Kata pondok berarti bangunan yang terbuat dari bambu, atau
bisa juga diartikan sebagai asrama tempat para santri tinggal.
Menurut Dhofier dalam kata pondok bisa juga berasal dari kata
funduq dalam bahasa Arab yang bermakna hotel atau asrama
(Arifin, 2012). Sedangkan kata pesantren berasal dari istilah
santri yang diawali dengan awalan pe- dan mendapat akhiran an yang berarti tempat santri tinggal. Terdapat beberapa definisi
kata santri menurut para ahli. Menurut Jhons santri bermakna
guru mengaji dan berasal dari bahasa Tamil. Sedangkan CC
Berg mengemukakan bahwa santri berasal dari istilah shastri
yang berasal dari bahasa India yang berarti seseorang yang ahli
dalam kitab-kitab suci agama Hindu. Kata shastri memiliki akar
kata yaitu shastra yang berarti buku-buku suci, buku-buku
agama, atau bukubuku tentang ilmu pengetahuan (Usman,
2013). Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa
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pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan yang
memiliki asrama untuk para santri atau muridnya tinggal. 83
Menurut terminologi, pesantren adalah tempat tinggal yang
disediakan untuk para santri dalam rangka mempelajari
pelajaran-pelajaran Islam. Definisi pesantren yang lain adalah
suatu tempat pendidikan yang mempelajari ajaran-ajaran Islam
yang didukung dengan fasilitas asrama sebagai tempat tinggal
santri dengan sifat permanen (Fuad, 2012). Menurut KH. Imam
Zarkasih pesantren adalah lembaga pendidikan yang
mengajarkan ajaran Islam dengan sistem asrama atau pondok
dimana kyai berperan sebagai figur sentral dalam kegiatan
belajar-mengajar dan masjid sebagai pusat tempat yang
menjiwai segala kegiatan. Secara teknis, KH. Abdul Wahman
Wahid mendefinisikan pesantren sebagai tempat tinggal para
santri (Usman, 2013).84
2. Peran Strategis Pondok Pesantren dalam Pembangunan
Ekonomi
Berdirinya sebuah pesantren di suatu wilayah membuat
pesantren tersebut memiliki peran strategis yang dapat membuat
wilayah tersebut menjadi lebih berkembang. Sejak tahun 1970an, pesantren telah memainkan banyak peran strategis. Peran
strategis pesantren tercakup peran dalam bidang perekonomian,
sosial dan politik (Lugina, 2017).
Ada dua alasan mengapa pesantren bisa menjadi pelopor
perekonomian umat. Pertama, santri adalah golongan
masyarakat yang berkomitmen tinggi dengan agamanya.
Komitmen para santri dalam agamanya dapat berpengaruh
terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan para santri. Kedua,
fokus kegiatan pesantren pada kajian-kajian keislaman dapat
membuatnya menjadi penggerak ekonomi syariah di masyarakat
83

Muhammad Anwar Fathoni, Ade Nur Rohim, “Peran Pesantren dalam
Pemberdayaan Ekonomi Umat di Indonesia”. Jurnal CIMAE, Vol. 2 (2019), h. 135
84
Ibid,
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sekaligus melahirkan entrepreneur muda yang berjiwa islami
(Muttaqin, 2011).
Optimalisasi semua sumber daya yang dimiliki pesantren
dapat tercipta sebuah kekuatan besar dalam perekonomian bila
dikelola dengan baik. Dari segi aset misalnya, pesantren bisa
memanfaatkan luasnya tanah yang mereka miliki untuk
digunakan dalam kegiatan bercocok tanam. Pekerja dari
kegiatan bercocok tanam tersebut bisa saja para santri yang
dilakukan secara bergantian atau bisa pula dengan
memperkerjakan masyarakat di sekitar pesantren sebagai petani
yang mengelola tanah tersebut. Hasil panen yang didapat bisa
dijual untuk membiayai kegiatan operasional pesantren. Selain
itu, pesantren juga dapat memanfaatkan aset lain yang
dimilikinya untuk ditujukan pada sektor perekonomian.
Pemanfaatan aset ini harus dibarengi dengan manajemen aset
yang baik dari pihak pesantren agar pemanfaatan aset dapat
berlangsung secara optimal. Selanjutnya dari segi sumber daya
manusia, para santri bisa dibekali skill untuk berwirausaha agar
pesantren bisa memiliki sebuah badan usaha yang bisa menjadi
penopang kegiatan perekonomian para santri dan masyarakat
(Adnan, 2018).
Ada banyak pesantren yang telah membentuk Kelompok
Wirausaha Bersama (KWUB) antar pesantren maupun antar
pesantren dan masyarakat. Selain itu, ada pula pembentukan
Forum Komunikasi Pengembangan Kerakyatan (FKPEK)
walaupun lembaga ini masih dalam tahap permulaan berdiri.
Selain sekil untuk berwirausaha, pesantren juga dapat
memberikan sekil tentang kreativitas kepada santrinya agar para
santri bisa membuat sebuah produk kreatif untuk dijual.85

85

Ibid, h. 136-137.
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