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mall and Micro Entrepreneur (SME) in Indonesia still have 

obstacle in their effort to get the capital, whereas minimum S capital is one of the main constraint these entrepreneurs to grow 

their business. Problem in providing guarantee and tight procedure makes them 

unable to access the funding from formal banking. Baitul Mal wa Tamwil (BMT) as a 

form of civil society, has become an alternative for these entrepreneurs  to get 

capital. This has been generated by some competitive advantages from BMT, such 

as flexible procedure, which is inline with characteristic of SME and its nearness 

with SME. Due to its strategic function, BMT need to be enhanced to become Micro 

Financial Institution which able to give its strong role play toward good governance, 

for example: trough social capital which already become an important element on 

the development and success of BMT. The goal of this  paper is to answer a simple 

question: how is the dynamics of social capital can boost the success story of BMT 

Artha Amanah in its function as an alternative source of funding for Small and Micro 

Entrepreneur (SME)?

In this research, author uses a qualitative-descriptive method to give 

meaning of this phenomenon and emphasize the understanding of the essence of a 

reality which socially formed. Author combine observation technique, interview and 

documentation. Observation was conducted in order to watch the social interaction 

occurred, while documentation technique was conducted to explore secondary 

data, which are related with this research. Then, data collected from these two 

techniques are enriched through interview with some correspondences. To analyze 

the finding facts, author uses a thinking framework which is adopted from 

institution development theory and social capital theory

The result of this research shows that the work of social capital mechanism, 

especially honesty, shared trust and shared responsibility, which are formed 

through a social interaction process, has boosted the increasing of BMT capability to 

redefine some rules and procedures and make a problem resolution in order to 

respond the environment. Due to the importance of social capital, author 

recommend that BMT Artha Amanah  always keep its consistency in social capital 

dynamics, which are going along with “syariah” principal. The remaining of member 

aversion to follow transaction process based on “syariah” principal needed to be 

overcome by conduct a continuous socialization of “syariah” principal to all 

member. Because, by this process, BMT member able to learn to identify their 

needs, learn to make decision and responsible to do these decision.
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program pemberdayaan IKRT yang dija-

lankan oleh Pemerintah kurang berhasil 

karena hanya mampu mengakomodir 

sedikit IKRT di dalamnya.

Pada tahun 1995  ICMI mempelopori 

berdirinya BMT (Baitul Maal wa Tamwil) 

sebagai lembaga keuangan alternatif 

bagi pelaku usaha kecil dan mikro. BMT  

lahir sejak tahun 1995, setelah Bank 

Muamalat Indonesia (BMI), bank syariah 

pertama di Indonesia berdiri. BMT memi-

liki dua fungsi yaitu sebagai badan usaha 

sekaligus sebagai lembaga sosial seba-

gaimana dikatakan oleh Muhammad 

Ridwan (dalam Ridwan:2004:132), bah-

wa ciri-ciri utama BMT adalah sebagai 

berikut:

1. Berorientasi bisnis, mencari laba 

bersama, meningkatkan peman-

faatan ekonomi paling banyak untuk 

anggota dan masyarakat;

2. Bukan lembaga sosial, tetapi ber-

manfaat untuk mengefektifkan pe-

ngumpulan dan pensyarufan (pen-

distribusian) dana zakat, infaq dan 

sedekah;

3. Ditumbuhkan dari bawah berlandas-

kan peran serta masyarakat di 

sekitarnya.

Sesuai dengan pendapat Ridwan di 

atas, peningkatan asset BMT Artha 

Amanah yang pada saat pendiriannya 

pada tahun 1996 berjumlah Rp. 

2.030.000,- hingga saat ini  mencapai  

4,3 milyar rupiah, memberikan gam-

baran tentang keberhasilan usaha eko-

nomi yang dijalankan BMT. Sedangkan 

konteks orientasi sosial digambarkan  

oleh seorang pengelola BMT sebagai 

berikut: 

A.  PENDAHULUAN

A.1.Latar Belakang

Data yang dikeluarkan oleh Menteri 

Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil 

dan Menengah (Menekop dan PKM) 

menyebutkan bahwa pada tahun 2000 

ada sekitar 38,9 juta usaha kecil di 

Indonesia, atau 99,85% dari keselu-

ruhan jumlah perusahaan yang ada di 

Indonesia. Pada tahun 2000, setelah 

recovery dari krisis, prosentase Usaha 

Kecil dalam menyerap tenaga kerja bah-

kan hampir mencapai 90%. Purwanto 

(dalam Purwanto dan Kumorotomo, 

2005:107-109). Meskipun demikian, 

mayoritas pelaku UKM  mengalami kesu-

litan untuk mengembangkan usahanya. 

Salah satu ciri yang paling menonjol dari 

keberadaan usaha berskala kecil (small 

scale interprise), adalah kesulitannya 

dalam mendapatkan akses kredit dari 

lembaga keuangan formal. Masalah ini 

terutama disebabkan oleh kesulitan me-

nyediakan agunan (lack of collateral) 

(Prasetiantono:1995).

Pemerintah berusaha mengakomo-

dir kebutuhan sumber dana bagi UKM, 

antara lain dengan mendorong terjadi-

nya kemitraan antara pengusaha besar 

dan UKM, salah satunya adalah  melalui 

program bapak angkat. Survey yang 

dilakukan BPS  terhadap Industri Kecil 

dan Kerajinan Rumah Tangga (IKRT) 

pada tahun 1994 menghasilkan temuan  

bahwa dari 125 ribu unit industri kecil 

hanya sekitar 6% saja yang telah mem-

punyai Bapak Angkat, sedangkan bagian 

terbesar (94%) belum atau tidak 

mempunyai Bapak Angkat, Kuncoro 

(1997:393). Hal tersebut menunjukkan,  
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dari “trust” atau kepercayaan, dalam 

konteks perilaku ekonomi muslim dapat 

diterjemahkan sebagai amanah, sebab 

dalam Islam, amanah adalah landasan 

spiritual dalam manajemen. Amanah 

adalah landasan spiritual dalam kewira-

swastaan muslim. Lebih lanjut dikatakan 

oleh Rahardjo, bahwa dalam arti luas 

seseorang yang bercirikan amanah ada-

lah yang:

1. Percaya pada nilai-nilai luhur, 

sepertikebenaran, keadilan dan 

kejujuran.

2. Dapat dipercaya ucapan-ucapan-

nya, dalam arti jujur, tidak berbo-

hong, konsisten antara ucapan dan 

perbuatan.

3. Dapat diandalkan, dalam arti, me-

miliki kemampuan dan keahlian 

yang menjamin suatu hasil yang 

sukses.

4. Sikap dan tindakannya bertanggung 

jawab, dan dapat dipertanggung ja-

wabkan baik secara pribadi maupun 

sosial.

5. Orang merasa aman jika berhu-

bungan dengan orang yang beriman 

itu.

Prinsip amanah atau trust yang ke-

mudian menjadi andalan bagi beropera-

sinya sebuah BMT, dalam perkem-

bangannya menimbulkan permasalahan 

karena tidak semua manajemen BMT 

dapat berjalan dengan baik, diakibatkan 

oleh penyalahgunaan amanah yang dila-

kukan oleh pihak manajemen. 

Selain itu, ambruknya beberapa BMT 

tidak lain ditengarai oleh belum adanya 

aturan baku yang khusus diper-

untukkan bagi BMT. Sebagaimana dika-

takan oleh Kasubdin Koperasi pada Dinas 

“ada anggota BMT yang kalau dinilai, 

mereka benar-benar tidak mampu 

mengembalikan pinjaman, namun BMT 

tetap memberikan pinjaman kepada 

mereka dengan bentuk pinjaman Al-

Qodrul Hasan. Pinjaman yang 

dikhususkan untuk kaum dhuafa dan 

peminjamnya pun bahkan tidak dikenai 

biaya. Dana yang digunakan untuk 

pinjaman jenis ini adalah dana yang 

diperhitungkan dari Zakat, Infaq dan 

Shadaqah, yang dipercayakan oleh 

para muzakki untuk dikelola BMT. Ini 

adalah bentuk tanggung jawab BMT 

untuk membantu masyarakat yang 

membutuhkan pinjaman, dan walau-

pun telah diberi keringanan, mereka 

tetap berusaha untuk mengembalikan, 

prinsip mereka, yang namanya orang 

punya hutang itu harus mengembali-

kan. Tanggung jawab mitra BMT juga 

terlihat dari tingkat pengembalian 

kredit mereka yang mencapai 90% 

lebih, karena memang hanya ada 

sedikit sekali kasus pinjaman ber-

masalah. (Wawancara tanggal 14 

Februari 2008)

Uraian di atas memberikan  gamba-

ran bahwa, peforma BMT  Artha Amanah 

banyak dipengaruhi oleh bekerjanya 

nilai-nilai ajaran Islam antara lain nilai 

tentang kepercayaan atau trust yang 

tercermin dari kepercayaan pengurus 

BMT untuk memberikan pinjaman kepa-

da pelaku UKM, serta tanggungjawab 

yang tercermin dari kesungguhan para 

pelaku UKM untuk melunasi pinjaman 

yang telah mereka terima. 

Dikatakan oleh Dawam Rahardjo 

(1999) bahwa salah satu nilai penting 
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sewaktu-waktu BMT mengalami masa-

lah likuiditas, tidak ada yang melindungi  

dana anggota. Tidak adanya lembaga 

penjamin dana nasabah ini tentu akan 

membuat masyarakat menjadi mudah 

kehilangan kepercayaan pada sebuah 

BMT yang dipicu oleh adanya kasus pela-

rian dana anggota oleh manajemen BMT, 

sehingga bisa jadi masyarakat yang 

menanamkan dananya untuk dikelola 

BMT berusaha menarik dananya secara 

mendadak, sehingga menimbulkan rush 

atau penarikan/permintaan  mendadak 

yang tentu menyulitkan BMT.

Fenomena yang berbeda  terjadi di 

BMT Artha Amanah, BMT  yang sudah 

hampir 12 tahun beroperasi dan telah 

berbadan hukum ini, menunjukkan 

performa yang baik. Banyak indikasi 

yang menunjukkan keberhasilan BMT 

Artha Amanah, antara lain yaitu, per-

kembangan asset dari Rp. 2.300.000 

menjadi Rp. 4,3 milyar, serta tingginya 

tingkat pengembalian kredit mereka 

yang mencapai 90% lebih. Sesuai de-

ngan konteks penelitian ini, BMT Artha 

Amanah, juga telah mampu menjadi 

alternatif sumber pembiayaan bagi UKM 

yang ditunjukkan oleh besarnya jumlah 

anggota BMT yang berlatar belakang 

UKM yaitu mencapai jumlah 700 orang.

Berdasarkan latar belakang tersebut 

di atas, penulis memperoleh data awal 

pra survey yang menunjukkan bahwa:

1. BMT Artha Amanah mampu 

mengakomodir kebutuhan pembia-

yaan bagi 700 pelaku UKM,  mayori-

tas dari mereka adalah termasuk 

dalam profil UKM yang tidak mampu 

menyediakan agunan;

2. BMT Artha Amanah mengalami 

perkembangan yang signifikan dari 

Perindagkop Bantul, bahwa sebenarnya 

banyak sekali BMT yang beroperasi di 

Kabupaten Bantul, namun yang sudah 

mendapat ijin dari Diperindagkop Kabu-

paten Bantul baru sekitar 33 (tiga puluh 

tiga) BMT. Tidak adanya payung hukum 

bagi BMT yang beroperasi tanpa ijin ini, 

ditengarai sebagai salah satu sumber 

permasalahan bagi BMT. Sebagaimana 

dikatakan oleh Subkhan (diakses dari 

http://subkhan. wordpress.com, pada 

tanggal 13 Februari 2008) bahwa: 

masih adanya kekosongan hukum ini 

menyebabkan banyak penunggang liar 

(free riders) yang memanfaatkan kebe-

radaan BMT untuk tujuan pragmatis 

dan kepentingan pribadi. BMT gadu-

ngan inilah yang merusak kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga ke-

uangan mikro syariah ini. Kasus yang 

paling baru adalah BMT Al Falah di 

Kabupaten Sleman. Dana nasabah dan 

gaji karyawan yang nilainya mencapai 9 

miliar rupiah dibawa kabur oleh pim-

pinan BMT Al Falah. Sebelumnya 

ratusan nasabah dan karyawan juga 

tertipu oleh BMT Mitra Sejahtera di 

Weleri, Kendal. Uang nasabah tidak 

dapat dicairkan dan di bawa kabur oleh 

manajer BMT. Pada akhirnya keko-

songan hukum dalam BMT ini meru-

gikan masyarakat bawah yang sudah 

terlanjur percaya kepada BMT.

Selanjutnya dikatakan oleh Subkhan 

bahwa, selain permasalahan akan ada-

nya penunggang liar sebagaimana ter-

sebut di atas, persoalan lain yang juga 

membelit  BMT adalah bahwa lembaga 

ini tidak memiliki lembaga penjamin 

dana nasabah/anggota, sehingga jika 
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A.3.  Tujuan Penelitian

1) Untuk menjelaskan penyebab ke-

berhasilan BMT Artha Amanah 

dalam fungsinya sebagai alternatif 

sumber pembiayaan bagi UKM.

2) Untuk menjelaskan dinamika modal 

sosial sebagai kekuatan yang 

mampu mendorong keberhasilan 

BMT dalam fungsinya sebagai 

alternatif sumber pembiayaan bagi 

UKM

B. Kerangka Teori

B.1. Konsep tentang BMT dan

Lembaga Keuangan Mikro

BMT merupakan kependekan dari 

Baitul Maal wa Tamwil. Secara harfiah/ 

lughowi, baitul maal berarti rumah dana 

dan baitul tamwil berarti rumah usaha, 

baitul maal berfungsi untuk mengumpul-

kan sekaligus mentasyarufkan (mendis-

tribusikan) dana sosial, sedangkan baitul 

tamwil merupakan lembaga bisnis yang 

bermotif laba. Dari pengertian tersebut 

dapatlah ditarik suatu pengertian yang 

menyeluruh bahwa BMT merupakan 

organisasi bisnis yang juga berperan 

sosial. (Ridwan: 2004:126).

Dalam kategori Bank Indonesia, 

Lembaga Keuangan Mikro dibagi atas 

LKM yang berwujud bank  yaitu: BRI Unit 

Desa, BPR dan BKD (Badan Kredit Desa), 

serta non bank yaitu  koperasi simpan 

pinjam (KSP), lembaga dana kredit 

pedesaan (LDKP), baitul maal wa tamwil 

(BMT), lembaga swadaya masyarakat 

(LSM), arisan, pola pembiayaan 

Grameen, pola pembiayaan ASA, kelom-

pok swadaya masyarakat (KSM), credit 

segi asset yaitu dari Rp. 2.030.000,- 

pada tahun 1996 dan sekarang asset 

tersebut telah mencapai kurang 

lebih Rp. 4,3 Milyar.

3. Tingkat pengembalian kredit di BMT 

Artha Amanah menunjukkan angka 

yang tinggi yang mencapai  90%.

Data di atas menunjukkan minimal 

dua hal yaitu: adanya mekanisme keper-

cayaan dari BMT untuk tetap memberi-

kan pinjaman kepada UKM meskipun 

mereka kesulitan menyediakan agunan, 

tingginya tingkat pengembalian pinja-

man oleh pelaku UKM menunjukkan 

bahwa mereka memiliki tanggung jawab 

yang besar terhadap hutangnya. Di sisi 

lain, perkembangan asset BMT menun-

jukkan bahwa lembaga ini mampu ber-

kembang didorong oleh adanya interaksi 

sosial antara pengelola BMT dengan 

mitra melalui nilai-nilai kepercayaan dan 

tanggung jawab, yang merupakan kom-

ponen penting dari modal sosial. 

A.2. Pertanyaan Penelitian 

Berangkat dari kenyataan bahwa 

BMT Artha Amanah telah menjadi alter-

natif sumber pembiayaan bagi sebagian 

UKM, serta perkembangan BMT yang 

didorong oleh nilai-nilai kepercayaan 

dan tanggung jawab timbal balik antara 

pengelola dan mitra BMT, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan per-

tanyaan penelitian: 

Bagaimanakah dinamika modal 

sosial dapat mendorong keberhasilan 

BMT Artha Amanah dalam fungsinya 

sebagai alternatif sumber pembiayaan 

bagi pelaku usaha kecil dan mikro?
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senjangan atau kekosongan yang diting-

galkan oleh institusi formal, yaitu de-

ngan membantu memecahkan per-

soalan-persoalan atau kondisi darurat 

yang tidak diatur oleh institusi formal. 

(Purwanto:2008)

Dalam kaitannya dengan keberada-

an BMT, Sunyoto Usman (2004) menya-

takan sebagai berikut: “dalam konteks 

pengembangan keuangan masyarakat 

terutama lapisan bawah, LKM (Syariah) 

sedikitnya melakukan dua macam 

fungsi. Pertama, fungsi yang bersifat 

komplementer, artinya bergerak dalam 

kegiatan-kegiatan pengembangan ke-

uangan yang karena alasan-alasan ter-

tentu tidak digarap atau masih belum 

digarap secara intensif oleh pemerintah. 

Penekanan pada fungsi yang bersifat 

komplementer ini akan menempatkan 

LKM (Syariah) menjadi institusi alter-

natif. Kedua, fungsi LKM (Syariah) yang 

bersifat subsider atau melakukan peran 

tambahan, dalam arti institusi yang 

memberikan support, menunjang atau 

menjadi pelaksana dari kegiatan pe-

nguatan keuangan mikro yang telah di-

rancang oleh pemerintah.

Mengingat perannya yang penting di 

dalam masyarakat, kemudian muncul 

pemikiran tentang perlunya upaya untuk 

mengembangkan lembaga-lembaga 

yang berada di masyarakat, yang kemu-

dian memunculkan konsep tentang 

pengembangan kelembagaan. Salah 

satu konsep tentang pengembangan 

kelembagaan dikemukakan oleh Arturo 

Israel (1990 : 13) dengan memberikan 

arti yang sama untuk Institutional 

development atau “pengembangan 

kelembagaan” dan institutional building 

atau “pembinaan kelembagaan” , yaitu 

sebagai proses untuk memperbaiki 

union, dan lain-lain. (Kajian Ekonomi 

dan Keuangan, Edisi Khusus, 2005)

 Bank Pembangunan Asia dan Bank 

Dunia menyebutkan bahwa keberadaan 

LKM memuat 3 (tiga) elemen kunci 

yaitu:

1. Menyediakan beragam jenis pela-

yanan keuangan yang relevan de-

ngan kebutuhan riil masyarakat 

yang dilayani.

2. Melayani kelompok berpenghasilan 

rendah (masyarakat miskin menjadi 

pihak beneficiaries utama).

3. Menggunakan prosedur dan me-

kanisme yang kontekstual dan 

fleksibel, agar lebih mudah di-

jangkau oleh masyarakat miskin 

yang membutuhkan pelayanan. 

Sumodiningrat (dalam Sulistyastuti: 

2005)

B.2. Pengembangan 

Kelembagaan dalam 

Konteks Good Governance

Bebepara perspektif menjelaskan 

tentang fungsi institusi informal antara 

lain adalah sesuatu yang fungsional atau 

problem-solving role, institusi informal 

dipandang sebagai solusi dari berbagai 

persoalan yang terjadi dalam interaksi 

sosial dan aturan-aturan informal diang-

gap dapat meningkatkan efisiensi dari 

institusi yang kompleks. Perspektif 

lainnya yang menjelaskan tentang inte-

raksi antara institusi formal dan 

instistusi informal adalah Perspektif 

Kompleks, salah satu tipologinya adalah 

Complementary. Pada tipologi ini, insti-

tusi informal adalah bersifat comple-

mentary, fungsi dari institusi informal  

adalah untuk “fill the gap” mengisi ke-
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BRI Unit Desa dan BPR dikategorikan 

sebagai LKM, namun akibat persyaratan 

peminjaman menggunakan metode 

bank konvensional, pengusaha mikro 

kebanyakan masih kesulitan mengak-

sesnya.

B.3. Modal Sosial 

Putnam (Ancok : 2003) menunjuk-

kan bukti bahwa pertumbuhan ekonomi 

sangat berkorelasi dengan kehadiran 

modal sosial. Pertumbuhan ekonomi 

suatu masyarakat akan baik apabila me-

miliki ciri-ciri berikut ini:

1. Adanya hubungan yang erat antar 

anggota masyarakat;

2. Adanya pemimpin yang jujur dan 

egaliter yang memperlakukan diri-

nya sebagai bagian dari masyara-

kat, bukan sebagai penguasa;

3. Adanya rasa saling percaya dan 

kerjasama diantara  unsur masya-

rakat.

Menurut R Leana dan Van Burren 

sebagaimana dikutip oleh Suparjan (da-

lam Sunartiningsih : 2004) modal sosial 

yang berkembang dalam koperasi dapat 

dipahami dalam tiga komponen utama, 

yaitu associability (kemampuan melaku-

kan interaksi sosial dibarengi dengan 

memacu aksi kolektif yang memadai 

dalam usaha bersama), shared trust 

(kepercayaan timbal balik) dan shared 

responsibility (tanggung jawab timbal 

balik dalam usaha bersama), untuk 

memacu mutual benefit.

kemampuan lembaga guna mengefektif-

kan penggunaan sumber daya manusia 

dengan keuangan yang tersedia. Proses 

ini dapat secara internal digerakkan oleh 

manajer sebuah lembaga atau dicampur 

tangani dan dipromosikan oleh pemerin-

tah atau oleh badan-badan pemba-

ngunan.

Pengembangan kelembagaan men-

jadi semakin penting, dalam kaitannya 

dengan munculnya paradigma baru da-

lam penyelenggaraan pemerintahan de-

ngan konsep Good Governance, karena 

di dalam konsep ini diperlukan keter-

libatan aktor di luar pemerintah untuk 

bersama-sama menyelenggarakan  pe-

merintahan dan pembangunan. Dalam 

konsep governance, keterlibatan berba-

gai aktor lain dan seluruh stakeholders 

dalam proses kebijakan publik meru-

pakan suatu keharusan karena peme-

rintah bukanlah satu-satunya aktor dan 

tidak selalu jadi pelopor, pemerintah 

hanya merupakan salah satu aktor yang 

harus bekerjasama dengan aktor non 

pemerintah (Mas'oed,2002: 216).

Diskusi tentang penguatan kelem-

bagaan dalam kerangka good gover-

nance, sebagaimana dipaparkan di atas, 

apabila dikaitkan dengan keberadaan 

BMT, maka dapat disimpulkan bahwa 

keberadaan BMT diperlukan dalam pro-

ses pembangunan, khususnya dalam 

konteks pemberdayaan UKM. BMT mam-

pu menyediakan mekanisme yang kon-

tekstual bagi UKM, hal ini justru yang 

tidak mampu disediakan oleh  bank-

bank konvensional, karena mereka 

terikat dengan aturan perbankan yang 

cenderung lebih kaku dan kurang mam-

pu menyesuaikan dengan kebutuhan 

lingkungan, sebagaimana dikatakan 

oleh Wijono (2005) bahwa, meskipun 
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sesuai dengan karakteristiknya, lebih 

baik digabungkan dengan kelompok 

usaha besar dalam Usaha Menengah dan 

Besar (UMB). 

Penulis memilih untuk mengguna-

kan istilah UKM sebagai Usaha Kecil dan 

Mikro, dengan pertimbangan bahwa 

istilah Usaha Kecil dan Mikro lebih 

kontekstual dengan upaya pemberdaya-

an ekonomi rakyat, konsep UKM sebagai 

Usaha Kecil dan Mikro, juga lebih relevan 

dengan tulisan ini, dimana sektor usaha 

mikrolah yang lebih banyak memanfaat-

kan pinjaman atau kredit dari Lembaga 

Keuangan Mikro dalam hal ini adalah 

Baitul Maal wa Tamwil.

B.4. Usaha Kecil dan Mikro (UKM)

Menurut Bambang Ismawan (2003), 

perlu adanya pemisahan pengertian an-

tara usaha mikro, kecil, menengah dan 

besar. Pemilahan sektor usaha ke dalam 

UKM (Usaha Kecil dan Menengah) dan 

Usaha Besar (konglomerat) menyebab-

kan tersisihnya usaha mikro dari perha-

tian kita. Karena itu, dia mengusulkan 

agar istilah UKM diubah menjadi Usaha 

Kecil dan Mikro. Ini diperlukan untuk 

memberikan penekanan yang lebih 

besar pada pengembangan usaha mikro 

yang sering disebut sebagai ekonomi 

rakyat. Sementara usaha menengah, 
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Pertumbuhan ekonomi suatu 
masyarakat sangat berkorelasi 
dengan kehadiran modal sosial 

(Putnam)

TEORI MODAL SOSIAL

KARAKTERISTIK UKM:

Mampu menyediakan 
pembiayaan dengan prosedur 
yang fleksibel menyesuaikan 

dengan kondisi UKM

KEUNGGULAN BMT:

-  Pemanfaatan pinjaman untuk 
    menambah modal usaha
-  Peningkatan kapasitas BMT sebagai 
    sumber pembiayaan alternatif bagi 
    UKM

Keuntungan Bersama

Melalui mekanisme 3 Komponen Utama Modal 
Sosial dalam koperasi yaitu : Interaksi Sosial, 

Kepercayaan Timbal Balik dan Tanggung Jawab 
Bersama, anggota dan pengurus termotivasi untuk  
melakukan aktivitas yang berbasis pada kejujuran 
untuk menjaga kepercayaan, loyalitas, konsisten 

terhadap keputusan bersama dan bersedia 
bekerjasama untuk memacu mutual benefit / 

keuntungan bersama

(R. Leana dan Van Burren)

3 KOMPONEN UTAMA MODAL SOSIAL DALAM 
KOPERASI

B.5. Logika Penelitian

Gambar 2.1.

LOGIKA PENELITIAN



C.3.  Informan penelitian

Sesuai dengan karakteristik pene-

litian kualitatif yang bertujuan untuk 

memperoleh data secara mendalam, 

bukan untuk digeneralisasikan, sumber 

data dalam penelitian ini tidak diperhi-

tungkan melalui teknik probability yang 

memberi peluang yang sama pada 

populasi  untuk menjadi sampel. Teknik 

yang dipergunakan dalam  mengambil 

infroman untuk diwawancarai dalam 

penelitian ini adalah teknik pusposive 

sampling. 

C.4.  Analisis Data

Dalam proses penelitian kualitatif, 

analisis digunakan untuk memahami 

hubungan dan konsep dalam data se-

hingga hipotesis dapat dikembangkan 

dan dievaluasi. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik yang dikembangkan oleh Miles 

dan Huberman, yang melakukan analisis 

data pada saat penelitian data di 

lapangan sampai selesainya pengum-

pulan data ketika telah diperoleh data 

yang kredibel atau dapat dipercaya. 

Dikatakan Miles dan Huberman (dalam 

Sugiyono:2007:246) bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara 

terus menerus sampai tuntas. Aktivitas 

analisis tersebut terdiri dari 3 (tiga) 

tahap yaitu: reduksi data, penyajian 

data serta kesimpulan.

C. Metode Penelitian

C.1.  Jenis Penelitian

Mengacu pada pertanyaan peneliti-

an yang telah dirumuskan yaitu bagai-

manakah dinamika modal sosial dapat 

mendorong keberhasilan BMT Artha 

Amanah sebagai alternatif sumber 

pembiayaan bagi UKM, dapat dikatakan 

bahwa penelitian ini ingin menjelaskan 

tentang bagaimana modal sosial sebagai 

proses interaksi sosial terbentuk dan 

memberi makna pada keberhasilan BMT, 

maka ditentukan bahwa  jenis penelitian 

ini adalah penelitian kualitatif.  Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Cassirer, 

Berger & Luckmann (dalam Sukamdi 

dkk:2003:3) yang menyebutkan bahwa 

penelitian kualitatif lebih menekankan 

pemahaman “hakekat” realitas yang 

terbentuk secara sosial, terutama 

dengan berusaha menjawab pertanyaan 

bagaimana pengalaman sosial dibentuk 

dan diberi makna, hal ini terutama 

didasari oleh asumsi bahwa manusia 

merupakan animal sybolicum (makhluk 

simbolis) yang mencari makna dalam 

hidupnya. 

C.2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam pene-

litian ini terdiri dari dua macam data 

yaitu data primer dan data sekunder. 

Untuk data primer, teknik yang diguna-

kan dalam pengumpulan data adalah 

melalui observasi dan wawancara, se-

dangkan untuk data sekunder dilakukan 

melalui teknik dokumentasi. 
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awal tersebut telah berkembang menjadi 

2.360 (dua ribu tiga ratus enam puluh) 

kalinya. Selain berkembangnya usaha 

simpan pinjam, bidang usaha lain yaitu 

unit pertokoan juga menunjukkan per-

kembangan dari tahun ke tahun, yang 

dapat dilihat dari tabel 4.2.

Dari tabel 4.2.  ketahui bahwa usaha 

pertokoan BMT Artha Amanah telah 

mengalami perkembangan, walaupun  

beberapa kali mengalami penurunan 

terutama pada tahun 2005 dan 2006, 

namun dari tahun 2004 hingga tahun 

2007, secara umum usaha pertokoan 

BMT Artha Amanah dapat dikatakan 

berkembang secara positif terlihat dari 

angka rata-rata prosentase perkem-

bangan selama empat tahun. 

D. Sejarah Pendirian dan

Perkembangan BMT Artha

Amanah

BMT Artha Amanah berdiri pada 

bulan April 1996 dengan menghimpun 

dana sebesar  Rp. 2.030.000.- (dua juta 

tiga puluh ribu rupiah). Selama sekitar 

12 tahun BMT Artha Amanah mengalami 

perkembangan terlihat dari tabel 4.1.

Dari laporan keuangan yang disam-

paikan Kepala Bagian Operasional BMT  

kepada peneliti, tertera bahwa asset 

BMT per Juni 2008  menunjukkan angka 

sebesar Rp. 4.791.000.000,-. Jika 

dibandingkan modal awal BMT pada 

tahun 1996 yang hanya berjumlah Rp. 

2.030.00,- maka dapat dikatakan bahwa 

selama kurun waktu 12 tahun, modal 
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Tabel 4.1.
Perkembangan Anggota & Asset BMT  Amanah

Angg 

Asset

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

192

-

288

-

368

198.757.100

439

541.036.008

420

916.449425

716

1.329.676.568

986

2.271.696.376

1.377

3.628.419.574

Sumber: Laporan PertanggungJawaban Pengurus dalam RAT 2007

Ket.

Tabel 4.2.
Perkembangan Unit Pertokoan

Penjualan Brg dag

Persed Brg dag

Laba Kotor

Laba Bersih

Keterangan

483.006.250

49.509.400

30.064.830

9.049.790

2004 2005

583.870.600

70.427.994

28.458.594

7.919.800

%

20,9

42,3

-5,2

-12

TAHUN

2006

498.221.900

61.317.185

29.558.973

9.833.498

%

-8

-12

3,8

24

2007

539.303.655

64.637.820

32.405.490

12.999.300

%

8,2

5,4

9,6

32

Rata-
rata 
%

7

11,9

2,7

14,7

Sumber: Laporan PertanggungJawaban Pengurus dalam RAT 2007



pihak BMT mau mengerti keadaan saya, 

dan tidak ada dendanya itu. Begitu saya 

sudah pegang uang, langsung saya 

serahkan ke BMT untuk mengangsur” 

(wawancara : 25-07-2008)

Mekanisme yang fleksibel menye-

suaikan dengan kemampuan pelaku 

UKM sebagaimana deskripsi di atas, 

telah menjadikan BMT  Artha Amanah 

menjadi alternatif bagi UKM untuk 

mendapatkan pembiayaan bagi pe-

ngembangan usahanya.

Data di tabel 5.1 memberikan gam-

baran bahwa, sektor UKM yang 

memanfaatkan pinjaman dari BMT Artha 

Amanah berasal dari pelaku usaha yang 

sangat beragam, yang masing-masing 

mem-punyai permasalahan yang 

berbeda-beda. Secara garis besar alasan 

pelaku UKM bergabung dengan BMT 

untuk mendapatkan pinjaman adalah:

1. Prosedur mudah.

2. Mengakomodir kesulitan penye-

diaan agunan yang menjadi per-

masalahan besar bagi UKM.

3. Biaya administrasi murah.

4. Ada toleransi terhadap ketidakmam-

puan membayar angsuran.

5. Pelayanan baik, cepat, ramah dan 

menyenangkan.

6. Tidak ada sistim denda untuk 

keterlambatan angsuran tapi ada 

potongan untuk kelancaran ang-

suran.

Selain data di tabel 5.1, penting  

juga ditampilkan data tentang 

aksesibilitas UKM terhadap sumber 

pembiayaan dari BMT Artha Amanah, 

menurut penulis dengan data ini dapat 

E. Keberhasilan BMT Artha Amanah 

Sebagai Alternatif Sumber  

Pembiayaan Bagi UKM

E.1. Aksesibilitas UKM terhadap 

sumber pembiayaan di BMT  

Artha Amanah

Salah satu kendala bagi UKM untuk 

membangun atau mengembangkan 

usahanya adalah dikarenakan ketidak-

mampuannya menyediakan modal. 

Tidak adanya harta berharga yang bisa 

dijadikan agunan  itulah yang menjadi 

alasan utama pelaku UKM, terutama 

pelaku Usaha Mikro untuk tidak menga-

jukan pinjaman pada perbankan 

konvensional, seperti dikemukakan oleh 

seorang pelaku usaha mikro berikut ini :

“Saya malas mengajukan kredit ke 

Bank-bank itu, paling juga ditolak, 

saya kan tidak punya barang yang bisa 

dijadikan jaminan. Punyanya yaa 

hanya motor tua ini. Untung ada BMT 

yang mau ngasih pinjaman ke saya, 

dengan jaminan motor ini” (Wa-

wancara dengan pemilik bengkel 

sepeda mesin: 23-7-2008)

Kebuntuan inilah yang kemudian 

mendorong pelaku UKM untuk lari 

kepada LKM seperti BMT Artha Amanah. 

Dikatakan oleh pemilik kios di sebelah 

Pasar Celeb ini:

“Saya lebih sreg (Jawa : nyaman) kalau 

pinjam itu di BMT. Disana itu ada 

toleransinya, pernah saya benar-benar 

tidak punya uang untuk mengangsur, 

yaa namanya dagang gini kan 

penghasilan tidak mesti. Untungnya 
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Tabel 5.1. 
Alasan UKM mencari sumber pembiayaan di BMT 

Serta Pemanfaatannya

No
Usaha yang 
dijalankan

Lama 
menjadi

angg. BMT

Jumlah Kredit
Yang Didapatkan

Jaminan
kredit

Dipergunakan
Untuk

Alasan bergabung
dengan BMT

1. Penyewaan 
Angkutan

10 Tahun 5 s/d 10 Juta Foto Copy kuitansi
beli mobil & 
Surat Mobil

Beli suku cadang, 
servis & tanam

 brambang

Prosedur mudah,
biaya ringan,

cepat cair.

Buka Warung 
di rumah

2. 4 Tahun 500 ribu s/d 4 juta Sertifikat Tanah
Keluarga

Kulakan 
dagang

Pelayanan
Baik

Rumah 
Makan

3. 3 Tahun 7 s/d 20 juta Sertifikat
Tanah

Membeli kebutuhan 
rumah makan & 
Pengemb. usaha

Pelayanan Baik
Prosedur Mudah

Pengrajin
Patung

4. 2 1/2 tahun 3 s/d 15 juta Surat Mobil Membeli 
bahan patung

kuningan dan alat

Ada toleransi 
dan potongan

Sepeda
mesin

5. 2 tahun 5 s/d 7,5 juta Surat Motor Tua Beli bahan dan 
cadangan upah

karyawan

Boleh dengan 
agunan

motor tua

Pengrajin
Kaca

6. 3 Tahun 5 s/d 11 juta Sertifikat Tanah Membeli
Bahan baku

Toleran 
dan pelayanan
menyenangkan

Pembuat 

Pakaian kuda

2 1/2 tahun7. 2 s/d 7,5 juta Surat motor Beli bahan baku, 

kulit dan kuningan

Prosedur mudah

dan cepat

8. Dagang

di Pasar

6 Tahun 5 s/d 10 juta 1. Personal 

    guarantee

2. Sertifikat tanah 

Menyetok dagangan 

menjelang lebaran

Pelayanan baik, 
anggota 

Muhammadiyah

9. Petani, 

Pengrajin dll

3 Tahun 1 s/d 3 juta Tanpa agunan

(model grameen)

Beli bibit brambang

Beli bahan baku dll

Boleh pinjam 
tanpa agunan

10. Toko 

kelontong

5 Tahun 3 s/d 8 juta 1. Tanpa agunan

2. Surat motor

Menyetok dagangan Toleransi tinggi
Sesuai dengan 

kemampuan 
anggota

Sumber : Hasil Penelitian (2008)



orang. Data statistik per Juli 2008 juga 

menunjukkan bahwa anggota yang 

mendapatkan pembiayaan atau pin-

jaman adalah 817 orang, sejumlah 88% 

atau 727 dari yang meminjam tersebut 

adalah pelaku UKM.

E.2. Prinsip kehati-hatian 

BMT  Artha Amanah

Apa yang dilakukan oleh BMT  Artha 

Amanah dalam usaha untuk mendapat-

kan keyakinan bahwa pinjaman  dapat 

dikembalikan oleh mitra lebih terfokus 

pada watak atau sering disebut penge-

lola BMT dengan karakter peminjam. 

Seperti keterangan yang disampaikan 

pengelola di komite pembiayaan berikut 

ini:

“Untuk menganalisa pemberian pin-

jaman, maka bagi kami yang penting 

adalah karakternya. Dari wawancara 

sekilas dan dari gaya hidupnya kami di 

komite pembiayaan bisa merasakan 

sesorang itu jujur. Kembali lagi kepada 

diketahui tingkat akomodasi BMT  Artha 

Anamah terhadap pengajuan pinjaman 

dari sektor UKM. Tabel di atas 

memberikan gambaran bahwa BMT 

Artha Amanah memberikan peluang 

yang besar kepada pelaku UKM untuk 

mengakses pembiayaan yang dise-

diakan oleh BMT. Nominal sebesar Rp. 

3.827.964.000,- tersebut adalah 83% 

dari total pembiayaan yang dihitung per 

Juli 2008. Ini mengindikasikan bahwa 

pembiayaan yang dikeluarkan oleh BMT 

Artha Amanah mayoritas diperuntukkan 

bagi pelaku UKM. 

Tingkat aksesibilitas UKM terhadap 

sumber pembiayaan dari BMT Artha 

Amanah juga dapat dilihat dari  Laporan 

Pertanggung Jawaban Pengurus Kope-

rasi Serba Usaha (KSU) BMT Artha  

Amanah tahun 2007, didapat kete-

rangan bahwa anggota BMT per 

Desember 2007 adalah sejumlah 1.377 

orang. Dari keseluruhan anggota ter-

sebut, yang meminjam kepada BMT 

adalah 862 orang. Sedangkan data akhir 

Juli 2008 menunjukkan bahwa anggota 

BMT Artha Amanah saat ini adalah 1.640 
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1

2

3

4

5

6

Home Industri

Jasa

Perdagangan

Perikanan & peternakan

Pertanian

Lain-lain

30

27

297

12

126

235

202.100.000

136.700.000

1.702.094.000

54.000.000

346.410.000

1.386.660.000

Tabel 5.2.
Aksesibilitas UKM terhadap pembiayaan dari BMT

No. JumlahSektor Usaha Nominal pinjaman

Jumlah 727 3.827.964.000

Sumber: Data Keuangan BMT  Artha Amanah diolah akhir Juli'08



merekomendasikan akad murabahah 

kepada mitra ketika pengajukan pem-

biayaan, karena murabahah menjauh-

kan ketidakpastian yang mungkin terjadi 

apabila menggunakan  sistim bagi hasil. 

Menurut pengelola, akad ini tetap ada 

resikonya karena secara syariah yang 

namanya harga barang itu adalah tetap 

(tidak bisa berubah) jadi misalnya harga 

barangnya 1 juta, dijual  BMT kepada 

anggota misalnya 1.100.000 dengan 

jangka waktu 10 bulan, ternyata tidak 

lancar, baru sampai angsuran yang 7 

kemudian macet, sampai sekian lama,  

maka BMT  tidak boleh menarik biaya 

lagi kepada anggota untuk angsuran 

yang tidak lancar tersebut. BMT hanya 

bisa menagih sebesar: 3 x Rp. 110.000,- 

atau sejumlah Rp. 330.000,-  saja, tidak 

boleh dipungut denda. (Kesimpulan wa-

wancara : 17-07-2008)

Informasi yang berhasil digali penu-

lis berkaitan dengan akad murabahah ini 

ternyata cenderung bervariasi antara 

informan yang satu dengan yang lain. 

Mayoritas mitra BMT yang menjadi infor-

man dalam penelitian ini menyatakan 

bahwa mereka sama sekali tidak mem-

persoalkan segala hal yang berkaitan 

dengan akad murabahah, pada dasarnya 

mereka telah percaya dengan pengelola, 

selain itu keinginan untuk mendapatkan 

pinjaman secara cepat juga mendorong 

mitra BMT Artha Amanah cenderung 

mengabaikan proses akad murabahah 

ini. Beberapa informan yang lain 

menyatakan bahwa mereka bersama-

sama dengan pengelola mengikuti 

proses akad murabahah dari awal hingga 

akhir. 

karakter. Orang itu tergantung ka-

rakternya, kalau karakternya bagus dia 

pinjam pakai jaminan atau tidak, dia 

pasti punya keinginan untuk mengang-

sur” (Wawancara : 17-7-2008)

Pernyataan pengelola tadi, meng-

gambarkan bahwa, untuk menjalankan 

prinsip kehati-hatian dalam pertim-

bangan pemberian pinjaman, yang pa-

ling penting adalah karakter mitra serta 

prospek usahanya. Harta baik modal 

maupun agunan juga menjadi pertim-

bangan, tapi itu bukanlah yang utama. 

Prinsip kehati-hatian juga terlihat dari 

akad kredit yang direkomendasikan pe-

ngelola kepada mitra:

“Untuk mengamankan dana umat yang 

kami kelola, kami biasa merekomen-

dasikan akad murabahah atau jual beli 

kepada mitra kami yang mengajukan 

pembiayaan. Dengan pengikatan akad 

murabahah ini, modal BMT lebih ter-

jamin untuk kembali. Hal ini dilakukan 

karena pengelolaan pembiayaan dari 

BMT tetap memperhitungkan prinsip 

kehati-hatian karena akad ini resiko-

nya paling kecil, namun tetap me-

ngutamakan musyawarah dengan 

anggota dalam memperhitungkan 

keuntungan bersama, demikian juga 

dalam menentukan mekanismenya. 

Akad mudharobah juga kami gunakan, 

tapi itu kepada mitra kami yang sudah 

lama dan mempunyai usaha yang 

sudah mapan, atau sudah tentu keun-

tungannya. (Wawancara : 16-7-1008)

Informasi di atas memberikan 

keterangan bahwa prinsip kehati-hatian 

dijalankan oleh BMT Amanah dengan 
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“Saya itu senang dengan pelayanan di 

BMT karena petugasnya itu ramah dan 

sopan, orang tua semacam saya ini kan 

senang dengan anak muda yang ngerti 

unggah-ungguh (Jawa : tata krama). 

Untuk masalah-masalah seperti 

administrasi pinjaman, mereka 

menerangkannya kepada saya dengan 

secara baik-baik, pokoknya tidak kaku 

lah. Jadi karena mereka  berlaku baik, 

otomatis kita sebagai orang yang 

punya hutang juga harus baik sama 

mereka kan” (wawancara : 23-7-2008)

Dari pembahasan di atas, dapat kita 

identifikasi bahwa interaksi sosial 

diantara unsur BMT (pengurus, pegelola 

dan mitra) telah mamacu aksi kolektif 

yang memadai yang mampu perbaiki 

kapasitas BMT, yakni:

1. Interaksi yang dibangun dengan 

pola kekelurgaan dan personal 

antara pengelola dan pengurus 

membuat masing-masing dapat 

menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya dengan nyaman.

2. Melalui interaksi semacam ini 

permasalahan yang ada dapat 

dengan cepat diselesaikan, setiap 

saat mereka dapat bertemu untuk 

membicarakan  masalah.

3. Menyandingkan interaksi kekeluar-

gaan dan personal dengan prinsip 

profesionalisme, mengarahkan 

mereka untuk melaksanakan tugas 

dan tanggung  jawabnya dengan 

baik.

4. Interaksi antara pengelola dan mitra 

yang dibangun secara kekeluargaan 

dan personal, mendorong BMT men-

jadi organisasi yang mampu mema-

hami permasalahan dan kebutuhan-

nya anggotanya, sehingga dapat 

F. Dinamika Modal Sosial Dalam 

Mendorong Keberhasilan BMT 

Artha Amanah 

F.1. Associability, proses interaksi 

sosial tiga unsur dalam BMT.

Proses associability yang bermakna 

sebagai kemampuan melakukan in-

teraksi sosial dibarengi dengan mamacu 

aksi kolektif yang memadai dalam usaha 

bersama, adalah proses interaksi antara 

pngurus, pengelola dan anggota. Sesuai 

dengan tugas dan tanggungjawabnya 

terhadap BMT, masing-masing unsur ter-

sebut harus dapat melaksanakan kewa-

jibannya dengan baik. Associability tidak 

hanya sekedar interaksi sosial biasa, 

tetapi di dalam proses associability, 

interaksi sosial yang terjadi harus 

mampu memacu ketiga unsur dalam 

BMT untuk kepentingan usaha bersama. 

Dari pengamatan yang penulis 

lakukan di Kantor BMT, penulis men-

dapatkan gambaran bahwa interaksi 

yang dijalin antara pengelola dengan 

mitra BMT dapat dikatakan sebagai 

interaksi yang dibangun dengan nilai-

nilai kekeluargaan dan personal. Sikap 

seperti ini dilakukan oleh pengelola 

kepada semua mitra BMT tanpa meman-

dang status sosial mereka. Kepada mitra 

yang datang memakai sandal jepit, 

sambil menggendong bayi hingga kepa-

da mitra yang mengendarai mobil, pe-

ngelola menaggapinya  secara  sama.

Keterangan dari beberapa informan 

menyatakan bahwa mereka puas atau 

senang dengan pelayanan yang diberi-

kan oleh pengelola di BMT  Amanah. 

Berikut ini adalah beberapa keterangan 

tentang interaksi antara pengelola 

dengan mitra BMT.
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Saya ini orangnya tidak mau muluk-

muluk, atau istilahnya memanipulasi 

yaa, nanti saya bilang pendapatan saya 

besar agar dikabulkan pinjamannya, 

tapi di tengahnya saya enggak bisa 

bayar, waah itu saya enggak mau, yang 

namanya orang Jawa ini kan sing 

dicekel lambene (Jawa : yang dipegang 

/dipercaya ucapannya). Alhamdulillah 

petugas itu percaya pada saya” 

(Wawancara : 23-7-2008)

Informasi dari mitra BMT ini mem-

berikan gambaran bahwa, pihak BMT 

memberikan kepercayaan yang tinggi 

kepada mitranya, kesungguhan niat dari 

anggota untuk melunasi hutang, dijadi-

kan garansi oleh BMT bahwa mitranya 

akan menepati janjinya. Setelah tiga kali 

mengajukan pinjaman di BMT, memang 

akhirnya terbukti bahwa pengusaha 

patung tersebut, selalu dapat melunasi 

hutangnya, walaupun pernah selama 

tiga bulan tidak dapat membayar ang-

suran, tetapi pengusaha patung tersebut 

juga pernah mendapatkan potongan 

atau semacam discount dari BMT karena 

mampu mengembalikan pinjamannya 

sebelum jatuh tempo. (Kesimpulan 

wawancara : 23 -07-2008)

Ketika penulis mencoba meng-

eksplorasi keberanian pengelola BMT 

memberikan pinjaman kepada mitra 

yang mempunyai penghasilan tidak pasti 

ini, penulis mendapatkan jawaban 

bahwa, mitra-mitra yang secara jujur 

mengungkapkan secara apa adanya 

tentang usahanya itu, biasanya justru 

mitra yang dapat dipertanggung-

jawabkan ucapannya, sebagaimana 

tergambar dari wawancara berikut ini:

mengelurkan keputusan yang dise-

suaikan dengan kebutuhan riil 

anggota. Interaksi semacam ini juga 

telah mendorong mitra BMT untuk 

berlaku baik kepada BMT;

5. Interaksi semacam ini, membuat 

anggota merasa diperlakukan 

dengan baik dan berkeinginan untuk 

mempertahankan keanggotaannya 

serta tetap menjalin kerjasama 

dengan BMT.

6.3. Shared Trust (Kepercayaan 

Timbal Balik) pada BMT Artha 

Amanah

Aksesibilitas pelaku UKM yang tinggi 

terhadap pembiayaan dari BMT  Artha 

Amanah, banyak didorong oleh adanya 

sistim kepercayaan yang telah ber-

kembang kuat di dalam BMT, seperti 

dideskripsikan dari wawancara baik 

dengan pengelola maupun dengan mitra 

BMT. Dikatakan oleh  seorang mitra BMT 

yang mempunyai usaha sebagai 

pembuat patung perunggu berikut ini:

“Waktu itu saya tidak punya modal  

sama sekali, modal kerja saya yaa 

hanya dari DP Order, waktu itu saya 

bilang kepada pengelola tidak bisa 

menjanjikan dapat mengangsur tetap 

tiap bulan, karena memang peng-

hasilan tidak tetap. Tapi saya juga 

berusaha meyakinkan bahwa saya 

tetap akan melunasi hutang saya. 

Agunannya cuma kendaraan yang 

suratnya bukan atas nama saya. 

Ternyata pihak pengelola memboleh-

kan dan dapat mempercayai saya. 

Petugas sebelumnya telah datang ke 

bengkel kerja saya, melihat kondisinya. 
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itu dibuktikan dengan penjaman yang 

diberikan walaupun seluruh anggota 

kelompok tidak ada yang menyertakan 

agunan. Tahun ini sudah memasuki 

tahun ketiga kelompok peminjam ini 

bermitra dengan BMT, dan selama ini 

memang tidak pernah ada permasa-

lahan dengan angsuran. (kesimpulan  

wawancara : 23-7-2008) Dikatakan oleh 

pengelola, bahwa pembiayaan dengan 

sistim kelompok akan dikembangkan 

oleh BMT Artha  Amanah, walaupun jenis 

pembiayaan ini tanpa agunan, tapi justru 

tidak ada faktor resikonya. 

Dari berbagai informasi dan pem-

bahasan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pengembangan prosedur pem-

biayaan yang fleksibel kepada pelaku 

UKM yang didorong oleh adanya meka-

nisme shared trust di dalam BMT, telah 

membuat tingkat aksesibilitas pelaku 

UKM terhadap pembiayaan dari BMT 

semakin meningkat. Aksesibilitas pelaku 

UKM tersebut dapat dilihat dari pengem-

bangan sistim pembiayaan dengan 

model grameen atau kelompok di BMT  

yang mulai dijalankan sekitar tiga tahun 

ini, pembiayaan tanpa agunan untuk 

pedagang pasar, menekan biaya dengan 

tidak melibatkan notariat pada pember-

kasan administrasi dan lain sebagainya, 

hal tersebut memberikan gambaran 

bahwa, kepercayaan atau trust mampu 

mendorong peningkatan kapasitas 

organisasi. Melalui modal sosial dalam 

hal ini adalah kepercayaan atau trust 

yang berkembang secara dinamis, 

menjadikan BMT Artha Amanah mampu 

secara terus-menerus memperbaharui  

aturan, standart, norma dan  mekanis-

me kelembagaan lainnya, dalam rangka  

merespon kebutuhan dan permasalahan 

Untuk menganalisa pemberian pin-

jaman, maka bagi kami yang penting 

adalah karakternya. Dari wawancara 

sekilas, kami di komite pembiayaan 

bisa merasakan sesorang itu jujur, dari 

pola hidupnya juga kelihatan. Kita kan 

sudah terbiasa mengamati profil usaha 

mitra yaa, jadi tahulah kalau ada mitra 

yang memberikan keterangan secara 

glogak-glogok (Jawa : membesar-

besarnya sesuatu melebihi kenyataan), 

keuntungan misalnya kira-kira sekian 

ribu sebulan, bisa dikatakan jauh dari 

yang sesungguhnya. Itu kami tahu, ini 

justru indikasi akan terjadi masalah 

kebelakangnya nanti” (wawancara : 17-

07-2008)

Dikatakan lebih lanjut, bahwa kalau 

pada tahap awal mitra telah mengatakan 

sesuatu tentang usahanya secara 

dibesar-besarkan, kadang justru tidak 

dapat dipegang ucapannya. Masing-

masing anggota Komite Pembiayaan 

mempunyai semacam keahlian untuk 

menaksir pendapatan calon mitra 

dengan melihat secara langsung di lokasi 

usaha,  jadi untuk calon anggota yang 

membesar-besarkan pendapatannya 

pasti akan diketahui pengelola. 

(kesimpulan wawancara :  17-7-2008)

Bekerjanya mekanisme keperca-

yaan atau trust dalam BMT juga nampak 

dari pembiayaan dengan sistim kelom-

pok/grameen, dimana anggota kelom-

pok mendapat pinjaman walau tanpa 

agunan. Mitra BMT yang mendapatkan 

pinjaman dengan sistim kelompok juga 

mengatakan bahwa, dia dan teman-

temannya merasa BMT memberikan 

kepercayaan yang besar kepada 

mereka. Menurut mereka kepercayaan 
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beragama Katholik ini memili konsep 

tentang hutang yang sangat kuat, 

beberapa kali disebutkan oleh beliau 

bahwa prinsipnya tentang hutang itu 

adalah kewajiban yang harus dilunasi. 

Prinsip hutang sebagai sebuah kewa-

jiban juga dikemukakan oleh seorang 

pemilik rumah makan. Menurutnya hu-

tang itu harus dilunasi, apapun keadaan 

kita, kita tidak boleh “ngemplang” 

(Jawa: tidak bertanggung jawab). 

Seperti yang dikatakan berikut ini:

“Kita tidak boleh boleh main-main 

dengan hutang kita, harus diusahakan 

sekuat mungkin melunasinya. Selain 

bertanggung jawab kepada yang 

memberi hutang, kan kita juga 

bertanggung jawab dengan yang di 

sana (menunjuk ke atas). Walaupun 

saya yakin anak-anak akan melunasi 

hutang saya seandainya saya mati, tapi 

saya tidak mau mewariskan kepada 

mereka hutang”

Penulis juga mengeksplorasi 

tentang pandangan pengelola dan 

pengurus terhadap kedudukannya di 

BMT  Amanah. Hampir semua pengelola 

BMT Artha Amanah yang dijadikan 

in forman da lam pene l i t ian in i  

menyatakan bahwa mereka memandang 

kedudukannya sebagai pengelola di BMT 

adalah sebagai amanah. 

“Jabatan saya disini saya artikan 

sebagai amanah, karena ini adalah 

pengelola uang jamaah, pertang-

gungan jawabnya harus benar-benar, 

karena kami disini tidak didudukkan 

hanya sekedar karyawan, tapi sebagai 

pengelola, rasa memilikinya sangat 

lingkungan sekitar yang juga dengan 

cepat berubah. Dinamika modal sosial 

nampak pada kemampuan pengelola 

dan anggota BMT untuk secara terus-

menerus mampu merumuskan kepu-

tusan secara kolektif yang didasari oleh 

nilai-nilai tentang tentang kepercayaan 

timbal balik dalam rangka mencari solusi 

atas permasalahan yang dengan cepat 

berubah setiap saat. 

6.4. Tanggung jawab bersama & 

berkembangnya BMT 

Berikut ini informasi dari mitra BMT 

berkaitan dengan persepsi mereka 

terhadap hutang.

“Saya selalu berusaha menepati jadwal 

angsuran, memang kadang kalau uang 

belum terkumpul, saya menunda 

angsuran, misal seharusnya tanggal 10 

saya baru mengangsur tanggal 15, tapi 

saya usahakan untuk tidak lebih dari 

tanggal 20, pedoman saya, tiap bulan 

saya tidak boleh lowok (Jawa: menung-

gak). Dan pengelola BMT mau mengerti 

akan hal itu. Saya menabung setiap 

hari sekitar lima ribu rupiah agar bisa 

mengangsur hutang saya setiap 

bulannya, karena prinsip saya yang 

namanya hutang itu harus dilunasi, 

karena hal itu akan memudahkan saya 

“disananya” nanti. (wawancara : 17-7-

2008)

Keterangan di atas dikemukakan 

oleh seorang mitra BMT yang menda-

patkan pinjaman dari BMT untuk me-

nambah modal kulakan barang daga-

ngan karena ia membuka warung kecil-

kecilan di rumahnya. Mitra BMT yang 

896
Jurnal Riset Daerah Vol. VII, No.2. Agustus 2008

Dinamika Modal Sosial Pada Lembaga Keuangan Mikro



cenderung memberatkan mitra dan juga 

tidak adil.

Pembahasan tentang dinamika 

modal sosial sebagaimana diuraikan di 

atas, telah memberi gambaran bahwa 

banyak sekali bentuk-bentuk modal 

sosial yang berkembang di dalam BMT  

Artha Amanah. Kekuatan modal sosial 

itu kemudian mampu mewujudkan ke-

untungan bersama. Bagi mitra BMT 

dalam hal ini adalah pelaku UKM, ke-

untungan dari beroperasinya modal 

sosial di BMT Artha Amanah adalah 

teraksesnya kebutuhan modal mereka 

yang selama ini banyak menemui ham-

batan dari perbankan formal. Lebih jauh 

lagi, keuntungan yang didapat oleh mitra 

BMT adalah, diterapkannya prosedur 

yang fleksibel, menyesuaikan dengan 

karakteristik mereka. Beroperasinya 

modal sosial di BMT  Artha Amanah ter-

utama kejujuran bersama dan tanggung 

jawab bersama, yang terbentuk melalui 

proses interaksi kuat antara mitra 

dengan pengelola BMT, telah mampu 

meningkatkan kapasitas BMT untuk 

mengeluarkan produk pelayanan ke-

uangannya sesuai dengan kebutuha riil 

pelaku UKM. Dinamika modal sosial 

nampak dari tercapainya solusi ber-

sama, dimana solusi tersebut tercapai 

melalui interaksi antara pengelola dan 

anggota yang bersama-sama merumus-

kan jalan keluar atas permasalahan yang 

selalu berkembang. Dinamika modal 

sosial nampak berjalan seiring dengan 

berbagai permasalahan yang muncul 

secara berbeda dari waktu ke waktu. 

Adapun bentuk-bentuk produk BMT 

Artha  Amanah yang diputuskan secara 

dinamis menyesuaikan atau kontekstual 

dengan permasalahan UKM tersebut 

meliputi:

tinggi” (wawancara dengan pengelola 

:17-7-2008)

Pandangan pengelola di atas mem-

berikan gambaran bahwa, mereka me-

mandang kedudukan mereka sebagai 

suatu amanah atau tanggung jawab.  

Dalam konteks lembaga keuangan 

seperti BMT, amanah bagi pengelola 

mengandung pengertian bahwa mereka 

mempunyai tanggung jawab untuk me-

ngelola dana jamaah atau masyarakat 

dengan sebaik-baiknya, dan pernyataan 

ini dibuktikan dengan semakin berkem-

bangnya dana atau modal BMT sebagai 

akibat semakin banyaknya masyarakat 

yang mempercayakan dananya untuk 

dikelola oleh BMT. Bekerjanya dinamika 

modal sosial di BMT Artha Amanah 

didorong oleh prinsip-prinsip syariah 

yang dianut baik oleh anggota maupun 

pengelola dan pengurus.  Selain prinsip 

amanah yang secara kuat mendorong 

terbentuknya modal sosial, beberapa 

prinsip lain juga penulis dapatkan dari 

proses eksplorasi data dari berbagai 

informan, prinsip-prinsip tersebut antara 

lain prinsip tentang keadilan, serta 

prinsip dalam berkomunikasi.

Hasil eksplorasi data, memberikan 

gambaran bahwa mekanisme yang 

ditempuh oleh BMT Artha Amanah ter-

hadap pinjaman bermasalah, lebih 

mengedepankan prinsip keadilan, 

karena dalam syariah Islam tidak dikenal 

adanya denda atau tambahan biaya atas 

keterlambatan pelunasan. Untuk pelu-

nasan pinjaman yang akhirnya ditempuh 

dengan menggunakan barang jaminan, 

maka pihak BMT hanya boleh meminta 

sisa pinjaman yang belum dilunasi saja, 

bukan dengan cara sita jaminan, yang 
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jawab bersama, yang terbentuk melalui 

proses associability , meliputi:

1. Semakin meningkatkan kapasitas 

BMT di dalam memperbarui aturan, 

standart dan prosedur, sehingga 

meningkat pula kemampuannya 

untuk memberikan akses bagi  

pelaku UKM kepada pembiayaan 

yang disediakan BMT,

2. Semakin banyaknya masyarakat 

yang bergabung menjadi anggota 

BMT baik sebagai pemodal maupun 

peminjam. Perkembangan anggota 

ini membawa manfaat positif yang 

berkelanjutan bagi BMT, yakni 

semakin menguatnya modal BMT.

3. Perkembangan BMT Artha  Amanah 

baik dari permodalannya maupun 

anggota, membuktikan bahwa BMT  

Amanah mampu menjalankan fung-

sinya menjadi Badan Usaha yang 

bertujuan meningkatkan kesejah-

teraan anggotanya.

G. Penutup

G.1. Kesimpulan

1. Bekerjanya mekanisme modal sosial 

terutama kepercayaan timbal balik 

dan tanggung jawab timbal balik, 

yang terbentuk melalui proses inte-

raksi sosial yang dibarengi dengan 

memacu aksi kolektif yang memadai 

antara pengelola, pengurus dan 

anggota BMT, telah mendorong se-

makin meningkatnya kapasitas BMT 

dalam  meredefinisi aturan, standar 

maupun prosedur dalam rangka me-

respon tantangan lingkungan. Ke-

mampuan tersebut, secara berkesi-

nambungan membawa peningkatan 

1. Pembiayaan kepada UKM tanpa 

agunan, dengan sasaran pedagang 

pasar, peminjam dengan sistim ke-

lompok atau grameen;

2. Efisiensi biaya, diterapkan kepada 

UKM yang membutuhan pem-

biayaan maksimal 5 juta, dilakukan 

dengan cara tidak mencatatkan 

akad pembiayaan kepada notariat. 

Mitra BMT yang menggunakan 

model ini hanya cukup membayar 

sebesar RP. 15.000,- untuk 

cadangan resiko.

3.  Fleksibilitas Agunan. Untuk agunan 

dari pelaku UKM yang mayoritas 

adalah berupa kendaraan, maka 

Surat Kendarannya tidak harus atas 

nama pelaku UKM yang bersang-

kutan, tidak perlu melampirkan foto 

copy KTP pemilik asli. Tahun kenda-

raan tidak harus Tahun 1999 keatas, 

kendaraan tua pun boleh dijadikan 

agunan, bahkan jumlah pinjaman-

nya boleh melebihi nilai agunan.

4. Fleksibilitas pengangsuran.Walau 

sebenarnya dalam akad pembiaya-

an telah disepakati pihak peminjam 

akan memberikan angsuran setiap 

bulan, apabila ternyata mitra benar-

benar tidak mampu mengangsur be-

berapa bulan, pengelola memberi-

kan toleransi, dan tidak dikenakan 

biaya tambahan.

5.  Keseluruhan manfaat yang didapat 

oleh pelaku UKM tersebut di  men-

jadi bukti bahwa prinsip sosial 

dijalankan dengan baik oleh BMT  

Amanah.

Keuntungan bersama juga didapat 

oleh BMT dari bekerjanya mekanisme 

kepercayaan timbal balik dan tanggung 
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rapan prosedur yang fleksibel, me-

nyesuaikan dengan karakteristik 

pelaku UKM yang cederung tidak 

mampu menyediakan agunan, 

adalah kemudahan  yang  dirasakan 

oleh mitra BMT Artha Amanah yang 

mayoritas

G.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di 

atas, direkomendasikan saran-saran se-

bagai berikut:

1. Modal sosial yang beroperasi bersa-

maan dengan penerapan pinsip 

syariah di dalam BMT Artha 

Amanah, perlu dijaga konsistensi-

nya. Upaya menjaga konsistensi 

beroperasinya modal sosial dan 

prinsip syariah secara bersamaan ini 

penting, mengingat dari sinilah BMT 

Artha Amanah mengalami proses 

penguatan kelembagaan (institu-

tional development) yang justru 

berasal dari dalam dirinya sendiri. 

Baik pengelola maupun anggota 

dapat menjaga konsistensi modal 

sosial dan prinsip syariah tersebut 

dengan menjaga interaksi sosial 

yang kuat diantara mereka.  Inte-

raksi yang kuat dilandasi oleh modal 

sosial  seperti kejujuran, tanggung 

jawab dan toleransi yang dimiliki 

oleh anggota, pengelola dan pengu-

rus BMT serta dijalankannya prinsip 

syariah dalam transaksi ekonomi 

terutama prinsip tentang keadilan 

dan keterbukaan menjadi kekuatan 

utama dari proses penguatan ke-

lembagaan pada civil society seperti 

BMT Artha Amanah.

bagi profile BMT Artha Amanah, baik 

dari fungsinya sebagai badan usaha, 

maupun dari fungsi sosialnya  yang 

ditunjukkan dengan aksesibilitias 

yang tinggi dari pelaku UKM terha-

dap sumber pembiayaan dari BMT.  

2. Kemampuan BMT Artha Amanah 

untuk mengembangkan berbagai 

macam pembiayaan dengan meng-

akomodir kesulitan pelaku UKM, 

dilakukan dengan melibatkan mitra-

nya, melalui proses interaksi dalam 

transaksi ekonomi Islam, yang di 

dalamnya mensyaratkan adanya 

ridha/persetujuan kedua belah pi-

hak, adanya kesetaraan posisi dari 

yang bertransaksi, keterbukaan 

yang mengandung makna kedua 

belah pihak mempunyai infromasi 

yang sama, serta dilakukannya 

dokumentasi dari transaksi yang te-

lah disepakati. Proses transaksi 

semacam ini, telah pula meningkat-

kan kemampuan pengelola BMT dan 

anggota di dalam mengidentifikasi 

kebutuhan riil mereka, kemampuan 

di dalam menyusun aturan main 

bersama, memahami mekanisme 

pengambilan keputusan secara 

kolektif, bejalar bertanggung jawab 

menjalankan keputusan bersama 

serta belajar meresolusi atau me-

nyelesaikan permasalahan. Dari 

hasil penelitian juga diketahui 

bahwa belum semua mitra BMT 

memanfaatkan proses interaksi 

dalam transaksi ekonomi Islam. 

3. Lembaga Keuangan Mikro termasuk 

Baitul Maal wa Tamwil, telah mampu 

menjadi alternatif bagi sebagian 

pelaku usaha kecil dan mikro se-

bagai sumber pembiayaan. Pene-
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2. Perlu dilakukan upaya dari pengelola 

BMT Artha Amanah, untuk lebih 

mensosialisasikan prinsip syariah 

dalam proses penetapan akad    

murabahah kepada anggotanya, 

terutama kepada pelaku usaha 

mikro. Dijalankannya proses tran-

saksi murabahah secara jelas oleh 

kedua belah pihak akan membawa 

banyak manfaat, selain terpenuhi-

nya tuntutan syariah, melalui prinsip 

ini pelaku UKM dapat belajar  

mengidentifikasi kebutuhan riil 

sekaligus. Perlu dilakukan upaya 

dari pengelola BMT Artha Amanah, 

untuk lebih mensosialisasikan 

prinsip syariah dalam proses 

penetapan akad murabahah kepada 

anggotanya, terutama kepada 

pelaku usaha mikro. Dijalankannya 

proses transaksi murabahah secara 

jelas  oleh kedua belah pihak akan 

membawa banyak manfaat, selain 

terpenuhinya tuntutan syariah, 

melalui prinsip ini pelaku UKM dapat 

belajar  mengidentifikasi kebutuhan 

riil sekaligus kemampuan mereka, 

belajar memahami mekanisme 

pengambilan keputusan secara 

kolektif, bejalar bertanggung jawab 

menjalankan keputusan bersama 

serta belajar meresolusi atau me-

nyelesaikan permasalahan.
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