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Evaluasi Implementasi Model Grameen Bank 

Pada Penyaluran Kredit Mikro Di Yayasan Mitra Karya Malang 

 
Oleh: 
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Dosen Pembimbing: 
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RINGKASAN 

 
Kata Kunci: Implementasi Grameen Bank, Penyaluran Kredit Mikro di 

Yayasan Mitra Karya Malang 
 

Latar belakang penulisan ini bertujuan untuk mengvaluasi prosedur 
penyaluran kredit mikro di Yayasan Mitra Karya Malang, dimana dalam 
pelaksanaannya lembaga tersebut menggunakan model Grameen Bank dari 
Bangladesh yang didirikan oleh Muhammad Yunus, peraih nobel perdamaian 
2006. Prosedur tersebut meliputi uji kelayakan, pembentukan kelompok binaan, 
latihan wajib kumpul (LWK), dan pelaksanaan rembug pusat (pertemuan 
mingguan).  
 Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sesuai 
dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni menjelaskan prosedur 
penyaluran kredit mikro di Yayasan Mitra Karya Malang, mengevaluasinya 
dengan model Grameen Bank sebagai dasar pertimbangan, dan pada akhirnya 
menemukan strategi-strategi yayasan dalam mencapai tujuan lembaga.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Yayasan Mitra Karya 
Malang memiliki keterbatasan dalam mengimplementasikan model Grameen 
Bank, Yayasan Mitra Karya Malang telah mampu menunjukkan sebagai salah satu 
replikator Grameen Bank yang berhasil. Dalam  proses keberhasilannya tersebut 
Yayasan Mitra Karya menerapkan beberapa strategi dalam mencai tujuan lembaga 
yakni andalkan kekuatan jaringan masyarakat, menggunakan dana pribadi sebagai 
satu bentuk subsidi, bekerja dengan basis sukarela (volunteer), aktif memelihara 
jaringan (network) dengan para praktisi Grameen Bank, tidak berorientasi pada 
keuntungan lembaga, memanfaatkan partisipasi anggota, serta menerapkan exit 
strategy untuk melatih kemandirian anggota. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tidak terlepas dari 

perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Peranan UMKM 

terutama sejak krisis moneter tahun 1998 dapat dipandang sebagai katup 

penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional, baik dalam mendorong 

laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja.  

Perkembangan sektor UMKM yang demikian menyiratkan bahwa terdapat 

potensi yang besar atas kekuatan domestik, jika hal ini dapat dikelola dan 

dikembangkan dengan baik tentu akan dapat mewujudkan usaha menengah yang 

tangguh. Namun, disisi yang lain UMKM juga masih dihadapkan pada masalah 

mendasar yang secara garis besar mencakup tiga hal, diantaranya masih sulitnya 

akses UMKM pada pasar atas produk-produk yang dihasilkannya, masih 

lemahnya pengembangan dan penguatan usaha, serta keterbatasan akses terhadap 

sumber-sumber pembiyaan dari lembaga-lembaga keuangan formal khususnya 

dari perbankan.  

Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi oleh UMKM 

khususnya pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM) terutama dari lembaga-lembaga 

keuangan formal seperti perbankan, menyebabkan mereka bergantung pada 

sumber-sumber informal. Bentuk dari sumber-sumber ini beraneka ragam mulai 

dari pelepas uang (rentenir) hingga berkembang dalam bentuk unit-unit simpan 

pinjam, koperasi dan bentuk-bentuk yang lain.  
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Dalam perkembangannya, lembaga-lembaga keuangan informal ini lebih 

mengena di kalangan pelaku UKM karena sifatnya yang lebih fleksibel, misalnya 

dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman yang tidak seketat persyaratan 

perbankan maupun keluwesan pada pencairan kredit. Hal ini merupakan salah satu 

indikator bahwa keberadaan lembaga-lembaga keuangan informal sesuai dengan 

kebutuhan pelaku UKM, yang umumnya membutuhkan pembiayaan sesuai skala 

dan sifat usaha kecil.  

Keuangan mikro diyakini oleh banyak pihak sebagai suatu alat 

pembangunan yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan, karena layanan 

keuangan ini memungkinkan orang kecil dan rumah tangga berpenghasilan rendah 

untuk memanfaatkan peluang ekonomi, membangun aset dan mengurangi 

kerentanannya terhadap goncangan eksternal yang dapat menjungkirbalikkan 

kestabilan kehidupan mereka. Sekarang telah diketahui secara persis bahwa 

karena mereka adalah rumah tangga yang tidak mempunyai banyak uang, miskin 

dan berpenghasilan rendah, mereka justru membutuhkan layanan keuangan yang 

lebih banyak. Sebagaimana keuangan mikro, walaupun kredit mikro bukan satu-

satunya solusi, tetapi merupakan salah satu alat yang paling unggul untuk 

mengatasi kemiskinan global. 

Keberadaan lembaga-lembaga keuangan informal ini kemudian disebut 

sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Namun sangat disayangkan, bahwa 

keberadaan LKM belum mendapat tempat yang jelas dalam perekonomian 

nasional sebagaimana lembaga keuangan lainnya seperti perbankan, asuransi dan 

perusahaan pembiayaan. Keberadaan perbankan telah diatur secara jelas dalam 

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dengan Bank Indonesia sebagai motor 
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penggeraknya, bahkan terdapat penjaminan oleh pemerintah berupa Lembaga 

Penjamin Simpanan (LPS) yang semakin mengukuhkan keberadaan perbankan.  

Kondisi ini akan jauh berbeda bila dibandingkan dengan keberadaan LKM, 

LKM dalam tulisan ini lebih dikaitkan dengan eksistensi UKM mengingat skala 

usaha ini mempunyai jumlah terbesar dalam perekonomian Indonesia dan 

menghadapi hambatan lebih banyak dalam mengakses sumber-sumber 

pembiayaan dibandingkan dengan pelaku usaha menengah dan besar.  

Upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini 

lebih menitikberatkan bentuk-bentuk transfer atau subsidi, padahal dalam rantai 

kemiskinan tidak selalu harus diatasi dengan cara tersebut. Aspek yang lebih 

penting adalah memutus mata rantai kemiskinan yang dapat dilakukan antara lain 

dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat miskin menjadi 

produktif, yang dalam pepatah disebut “jangan berikan umpannya tapi berikanlah 

kailnya”, sehingga sangat relevan jika mengupayakan LKM sebagai salah satu 

pilar sistem keuangan nasional.  

Sejauh ini, fakta tentang keterbatasan UKM dalam mengakses sumber-

sumber pembiyaan dari lembaga keuangan formal khususnya dari perbankan 

setidaknya sudah dapat teratasi. Hal ini dibuktikan oleh studi yang telah dilakukan 

oleh Yaron (1994) yang membahas tentang kebijakan-kebijakan, modus 

operasional, insentif, dan kinerja keuangan empat LKM yang didanai oleh 

pemerintah di Asia yang dianggap telah berhasil yaitu Bank for Agriculture and 

Agricultural Cooperatives atau BAAC di Thailand, BKK dan BRI Unit Desa di 

Indonesia, serta Bank Grameen di Bangladesh.  Keberhasilan model Grameen 
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Bank membantu masyarakat miskin di Bangladesh mendorong keinginan dari 

berbagai negara termasuk Indonesia untuk mencoba menerapkan model ini. 

Pendekatan yang digunakan Grameen Bank adalah bottom up planing. 

Falsafah yang melandasi konsep ini adalah bahwa masyarakat miskin mampu 

merencanakan dan menyelenggarakan proyek investasi yang produktif dengan 

bertumpu pada kondisi setempat dan dengan kemampuan sendiri. Metode 

Grameen Bank tidak mengajarkan bagaimana mengembangkan usaha anggotanya, 

melainkan lebih bersifat sebagai stimulator dalam mengungkapkan dan 

mengembangkan daya kreatif dan semangat berusaha. Bantuan dana (kredit) dan 

konsultasi teknis yang diberikan lebih bermakna sebagai motor pendorong laju 

kegiatan ekonomi yang telah mereka pilih. 

Di Jawa Timur model ini pertama kali di implementasikan oleh Yayasan 

Mitra Karya Malang yang dimulai pada tahun 1993.Sampai dengan tahun 2008, 

Yayasan Mitra Karya yang modal awalnya Rp 7.000.000,00 dengan anggota 10 

orang, kini dana yang diputar berkembang menjadi Rp 18.945.742.350,00 dengan 

anggota 7.541 orang. Awalnya program ini dilaksanakan di Desa Tangkil, 

Kabupaten Blitar. Akan tetapi program yang sekarang sudah berkembang di 

Malang, Tulungagung, Sidoarjo, Kebumen, dan Sumbawa yang belum pernah 

diadakan evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan kredit pada masyarakat 

miskin.  

Melihat perkembangan tersebut, maka penting sekali apabila dalam 

penelitian kali ini mengambil Yayasan Mitra Karya sebagai objek penelitian, 

dengan judul “Evaluasi Implementasi Model Grameen Bank pada Penyaluran 
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Kredit Mikro di Yayasan Mitra Karya Malang”, dengan maksud agar diperoleh 

strategi yang tepat dalam implementasinya. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur penyaluran kredit mikro di Yayasan Mitra Karya? 

2. Bagaimana kesesuaian implementasi model Grameen Bank pada Yayasan 

Mitra Karya? 

3. Bagaimana strategi Yayasan Mitra Karya dalam mencapai tujuan 

lembaga? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui prosedur penyaluran kredit mikro di Yayasan Mitra Karya 

2. Mengevaluasi kesesuaian implementasi model Grameen Bank pada 

Yayasan Mitra Karya 

3. Mengetahui strategi Yayasan Mitra Karya dalam mencapai tujuan 

lembaga. 

          

1.4. Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

berbagai pihak. Adapun manfaat penelitian ini antara lain: 

1. Secara Teoritis 
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a) Bagi peneliti 

Memberikan wawasan dan pengetahuan kepada peneliti khususnya 

yang berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip keuangan mikro 

pada Yayasan Mitra Karya. 

b) Bagi akademik 

Untuk memberikan perbendaharaan perpustakaan, untuk ditelaah guna 

penelitian selanjutnya, khususnya Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya. 

c) Bagi pihak lain 

Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya yang berhubungan 

dengan penerapan prinsip-prinsip keuangan mikro pada Yayasan Mitra 

Karya. 

2. Secara Praktis 

Sebagai bahan pertimbangan untuk pembuatan keputusan dalam 

penentuan kebijakan-kebijakan dalam perbaikan sistem dan prosedur 

pembiayaan kredit mikro pada Yayasan Mitra Karya yang sesuai dengan 

tujuan dan sasaran lembaga.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah: 

a) Penelitian yang dilakukan oleh Mangara Tambunan, Andi Ikhwan, 

Ubaidillah, dan Purri Andriaty pada tahun 1991 yang berjudul Replikasi 

Proyek Grameen Bank di Malaysia. Adapun variabel yang diteliti terdiri 

dari tingkat bunga pinjaman, dana himpunan, dan calon anggota. Hasilnya 

di Malaysia pinjaman diberikan tanpa bunga, tetapi tiap pinjaman 

dikenakan biaya administrasi. biaya administrasi yang kemudian 

dikenakan adalah tetap dan sama untuk setiap pinjaman, yaitu sebesar 75 

ringgit (sekitar US $3), tidak menghimpun dana darurat akan tetapi proyek 

memberi pinjaman darurat dari dana pinjaman umum untuk mencegah 

anggotanya jatuh ketangan para pelepas uang apabila terjadi keadaan 

darurat, sebab hanya 25% dari rumah tangga di pedesaan yang dapat 

memenuhi syarat untuk diberi pinjaman oleh proyek Ikhtiar. Dalam dua 

setengah tahun masa proyek, sasaran pinjaman sebesar 300 orang ternyata 

telah dapat dilampaui. Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa replikasi 

model Grameen Bank di Malaysia memiliki persamaan dengan replikasi 

model Grameen Bank di Yayasan Mitra Karya yakni sama-sama berhasil 

dalam menerapkan model tersebut, hal ini dapat dilihat dari jumlah 

anggota yang bisa dijangkau, meskipun dalam pelaksanaan prosedur 
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kreditnya memiliki sedikit perbedaan, seperti pada penentuan tingkat 

bunga dan penghimpunan dana. 

b) Penelitian yang dilakukan oleh Mangara Tambunan, Andi Ikhwan, 

Ubaidillah, dan Purri Andriaty pada tahun 1991 yang berjudul Replikasi 

Grameen Bank di Indonesia (Karya Usaha Mandiri). Adapun variabel yang 

diteliti terdiri dari tingkat pelunasan dan penghimpunan dana (tabungan). 

Hasilnya, dari pengalaman yang diperoleh dari replikasi yang dilaksanakan 

oleh Karya Usaha Mandiri dengan menggunakan konsep Grameen Bank 

ternyata bahwa sampai bulan ketujuh sejak pinjaman pertama diberikan, 

pengembaliannya berjalan dengan lancer, dan belum terlihat adanya 

tunggakan dalam pembayaran angsuran pinjaman. Bahkan jumlah 

angsurannya melebihi dari yang seharusnya dibayarkan. Mengenai 

pembayaran angsuran pinjaman yang melebihi jumlah yang seharusnya 

dibayarkan menunjukkan kemauan dan kemampuan dalam membayar, dan 

dapat merupakan indikasi bahwa dengan diberikannya bantuan 

permodalan terdapat kenaikan pendapatan dari penerima pinjaman itu. Hal 

lain yang mengesankan ialah bahwa meskipun para penerima pinjaman itu 

adalah orang-orang yang hidup dibawah garis kemiskinan, namun ternyata 

masih sanggup menyisihkan sebagian dari pendapatannya yang berupa 

tabungan. Jumlah tabungan tersebut terus meningkat sejak dimulainya 

kegiatan Karya Usaha Mandiri. Selanjutnya diharapkan pelaksanaan 

sistem Grameen Bank di Indonesia dapat menjangkau golongan rakyat 

termiskin di daerah pedesaan serta meningkatkan penghasilan mereka 

sehingga kemiskinan di daerah pedesaan dapat dikurangi dan juga arus 
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urbanisasi di Indonesia.Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa replikasi 

model Grameen Bank di Karya Usaha Mandiri memiliki persamaan 

dengan replikasi model Grameen Bank di Yayasan Mitra Karya yakni 

sama-sama berhasil dalam menerapkan model tersebut, hal ini dapat dilihat 

dari peningkatan jumlah angsuran, tabungan dan peningkatan taraf hidup 

anggota.  

   

2.2.  Lembaga Keuangan Mikro 

2.2.1. Definisi Lembaga Keuangan Mikro 

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dicirikan oleh serangkaian aturan 

yang dinamis, inovatif, dan lentur yang dirancang sesuai kondisi lingkungan 

sosial dan ekonomi lokal (Adams & Fitchett, 1992). LKM merupakan suatu 

fenomena yang kompleks yang berdimensi ekonomi dan sosial-kultural. 

Definisi LKM yang diajukan oleh beberapa pakar dan organisasi nampak 

saling berbeda satu sama lain walau pada dasarnya definisi-definisi tersebut 

memiliki inti yang sama, yaitu merujuk keuangan mikro sebagai upaya 

penyediaan jasa keuangan, terutama simpanan dan kredit, dan juga jasa 

keuangan yang lain yang diperuntukkan bagi keluarga miskin dan 

berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses terhadap bank komersial. 

Dalam bukunya Microfinance Handbook yang diterbitkan oleh Bank 

Dunia, Ledgerwood (1999) menyatakan bahwa istilah keuangan mikro 

menunjuk pada penyediaan jasa-jasa keuangan (biasanya berupa simpanan 

dan kredit) kepada nasabah berpenghasilan rendah, yang mencakup pedagang 

kecil, pedagang kaki lima, petani kecil, penjual jasa (penata rambut, penarik 
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becak), dan tukang serta produsen kecil seperti pandai besi dan penjahit. Dia 

menunjukkan bahwa di antara para nasabah tersebut banyak yang memiliki 

sumber penghasilan yang mapan karena mereka memiliki sumber penghasilan 

ganda. Meskipun mereka miskin, pada umumnya mereka tidak dianggap 

sebagai “orang-orang yang paling miskin  di antara yang miskin.” 

Bank Pembangunan Asia (ADB) mendefinisikan keuangan mikro 

sebagai penyediaan jasa-jasa keuangan dalam ragam yang luas seperti 

tabungan, pinjaman, jasa pembayaran, pengiriman uang dan asuransi untuk 

rumah tangga miskin dan berpenghasilan rendah dan usaha-usaha mikro 

mereka (ADB, 2000). Definisi ADB tersebut mencakup rumah tangga 

berpenghasilan rendah dan juga rumah tangga yang berada dibawah garis 

kemiskinan karena ada cukup banyak rumah tangga berpenghasilan rendah 

yang tidak berada dibawah garis kemiskinan tetapi memiliki akses yang 

terbatas terhadap jasa keuangan, terutama di daerah pedesaan. 

Robinson (2001, hal.9) menekankan bahwa istilah keuangan mikro 

merujuk pada “jasa-jasa keuangan berskala kecil, terutama kredit dan 

simpanan, yang disediakan untuk orang-orang yang bertani, mencari ikan atau 

beternak; yang memiliki usaha kecil atau mikro yang memproduksi, mendaur 

ulang, memperbaiki atau menjual barang-barang; yang menjual jasa; yang 

bekerja untuk mendapatkan upah dan komisi; yang memperoleh penghasilan 

dari menyewakan tanah, kendaraan, nbinatang atau mesin dan peralatan 

dalam jumlah kecil; dan kelompok-kelompok dan individu lain pada tingkat-

tingkat daerah di negara-negara yang sedang berkembang (NSB), baik daerah 

pedesaan maupun perkotaan”. 
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 Sebuah definisi yang sedikit berbeda dirumuskan oleh Meagher (2002). 

Dia berpendapat bahwa keuangan mikro adalah pemberian pinjaman uang 

dalam jumlah kecil dan dalam jangka waktu yang singkat dengan frekuensi 

pelunasan yang tinggi. Dalam kaitannya dengan definisi LKM, dia 

berpendapat bahwa prinsip utamanya adalah untuk memberikan definisi yang 

akan dapat menjadikan anggota-anggota pasar memiliki tanggung jawab, 

penuh semangat, dan inovatif. Secara hukum definisinya harus cukup luas 

sehingga dapat difokuskan pada kelompok sasaran tertentu dan dapat 

menyediakan jasa keuangan dengan ragam yang luas sesuai dengan kelompok 

tersebut. 

Dalam pelaksanaannya, selain perantara keuangan, beberapa LKM juga 

menyediakan jasa perantara sosial seperti pembentukan kelompok, 

pengembangan kepercayaan diri, dan pelatihan pengetahuan keuangan dan 

kemampuan manajemen untuk anggota sebuah kelompok yang bertujuan 

untuk memberikan manfaat bagi perempuan dan laki-laki berpenghasilan 

rendah (Bannet, 1998, ledgerwood, 1999). Salah satu alasannya adalah karena 

orang-orang berpenghasilan rendah harus berjuang menghadapi hambatan 

yang berat (seperti buta huruf, diskriminasi gender dan keterpencilan) dalam 

usahanya untuk memperoleh akses terhadap lembaga jasa keuangan 

kovensional (Ledgerwood, 1999).  

Hal ini berarti bahwa selain memberikan akses kepada orang-orang 

berpenghasilan rendah terhadap pengadaan pinjaman, keterampilan dan 

kepercayaan diri mereka juga harus ditingkatkan. Oleh karena itu pendekatan 

keuangan mikro bukanlah pendekatan minimalis yang hanya berperan sebagai 
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lembaga perantara keuangan saja akan tetapi merupakan pendekatan terpadu 

yang juga menawarkan jasa-jasa lain yang telah disebutkan diatas 

(Ledgerwood, 1999). Pendekatan tersebut diharapkan juga dapat mengurangi 

kemiskinan dan mengembangkan dan memperkuat kapasitas institusional 

sistem keuangan lokal dengan menemukan cara yang terbaik untuk dapat 

meminjamkan uang kepada keluarga miskin dengan biaya minimum 

(Ledgerwood, 1999, Morduch, 1999, Morduch, 2000, Otero, 1999, Snow, 

1999). 

 

2.2.2. Karakteristik Lembaga Keuangan Mikro 

Adams dan Fitchett (1992) menekankan bahwa LKM pada umumnya 

merupakan sebuah kesatuan dari tata kelola yang dinamis, inovatif dan lentur 

yang dibuat sesuai kondisi lingkungan sosial dan ekonomi lokal. Mereka 

berpendapat bahwa tata kelola tersebut sangat adaptif dan kebanyakan telah 

teruji oleh waktu (Adams & Fitchett, 1992). Kelenturan ini dapat tercapai 

karena jumlah aturan yang tidak terlalu banyak, ukurannya yang kecil, 

ditambah dengan fakta bahwa sebagian besar LKM beroperasi pada wilayah 

yang terbatas, atau pada ceruk pasar (market niche) tertentu dimana 

dimungkinkan untuk mengenal peminjam secara pribadi (Ghate, 1988).  

Jenis transaksinya adalah transaksi-transaksi kecil dan jangka pendek 

yang didasarkan pada hubungan pribadi atau pengetahuan yang dimiliki LKM 

tersebut tentang nasabah-nasabahnya secara pribadi (Wai, 1992), dan yang 

biasanya terjadi di dekat tempat klien hidup, berbelanja dan bekerja. Untuk 

memfasilitasi nasabah baru, LKM juga menerapkan prosedur pengajuan 
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pinjaman yang sederhana dan pencairan pinjaman yang dilakukan dengan 

cepat (ADB, 2000). Tingkat bunga yang dibebankan oleh LKM berorientasi 

pasar dan bertujuan memenuhi biaya operasional maupun keuangan, yang 

didasarkan atas asumsi bahwa orang-orang miskin bersedia mengeluarkan 

biaya untuk memperoleh akses dan kenyamanan. Sebagai kesimpulan, Wai 

berpendapat bahwa tata kelola tersebut lentur, adaptif terhadap perubahan 

ekonomi, inovatif, memerlukan biaya transaksi yang rendah baik bagi 

peminjam maupun pemberi pinjaman, dan menghasilkan tingkat 

pengembalian pinjaman (repayment rate) yang tinggi (wai, 1992). 

Sehubungan dengan biaya transaksi, terdapat empat karakteristik yang 

menjelaskan mengapa LKM memerlukan biaya transaksi yang lebih rendah 

darpada bank-bank modern (Ghate, 1992b, Timberg & Aiyar, 1984). Pertama, 

LKM memiliki informasi yang lebih baik tentang para nasabahnya dibanding 

bank-bank komersial. Pemberi pinjaman memiliki informasi yang mencukupi 

tentang peminjam yang diperoleh dari hubungannya dengan lingkungan 

sekitar dan komunitas atau dari transaksi-transaksi kredit sebelumnya. Hal 

tersebut dapat mengurangi biaya informasi mereka dibanding biaya yang 

harus dikeluarkan bank komersial. Kedua, biaya administrasi yang harus 

dikeluarkan oleh LKM lebih rendah daripada bank-bank komersial karena 

pegawai LKM dibayar relatif lebih rendah (karena kurang terdidik), skala 

usaha yang tidak besar, dan pekerjaan administrasi yang lebih sederhana 

dibandingkan bank komersial. Ketiga, tingkat bunga LKM tidak diatur secara 

khusus yang karenanya dapat disesuaikan dengan kehendak pasar. Akibatnya, 

kompetisi non-harga dapat ditekan hingga tingkat yang optimal. Keempat, 
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LKM tidak memiliki kewajiban pencadangan modal (reserve requirements) 

seperti yang diterapkan pada bank komersial modern. 

 

2.2.3. Peran LKM Sebagai Lembaga Perantara Keuangan 

Pembahasan mengenai fungsi LKM sebagai lembaga perantara keuangan 

dan hubungannya dengan bank-bank komersial penting dilakukan agar kita 

dapat memahami posisi dan peran LKM dalam keseluruhan sistem keuangan 

yang ada yang pada gilirannya dapat mempengaruhi sustanabilitas LKM. 

Prabu Ghate telah secara intensif meneliti hubungan antara bank 

komersial dan LKM. Di dalam literatur ada perdebatan apakah LKM dan 

bank-bank komersial dapat saling menggantikan (substitutive) satu sama lain 

ataukah saling melengkapi (complementary) (Ghate, 1988, Ghate, 1992b, 

Ghate, 1992a). Setelah melakukan penelitian di lima negara Asia, yaitu India, 

Bangladesh, Thailand, Indonesia, dan Filipina, Ghate pada akhirnya 

mendukung pendapat yang kedua, yaitu bahwa bank-bank komersial dan 

LKM memiliki keunggulan komparatif sendiri-sendiri (Ghate, 1992b). Dia 

berpendapat bahwa bank komersial lebih mampu memenuhi kebutuhan 

pinjaman dalam jumlah besar dan jangka waktu yang lama karena mereka 

lebih bergantung pada pengumpulan deposito dan mereka memiliki skala 

(scale) dan lingkup (scope) dan ketentuan likuiditas, pagu pinjaman dan 

tingkat bunga tabungan, target kredit wajib, ketentuan audit dan pelaporan, 

serta prosedur-prosedur yang terlalu birokratis (Ghate, 1992a). 

 Ghate setidaknya menemukan dua keunggulan komparatif LKM dalam 

melayani masyarakat berpenghasilan rendah di daerah-daerah pedesaan, yaitu 
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kelenturan prosedur kredit mereka dan penyediaan pinjaman kecil dan jangka 

pendek. Kelenturan LKM dalam persoalan agunan membuat LKM tersebut 

dapat membiayai sejumlah besar kegiatan jasa tanpa harus ada agunan. Ghate 

menuunjukkan bahwa ketika si peminjam tidak dapat memberikan agunan, 

LKM tersebut akan memberikan pinjaman hanya berdasarkan informasi yang 

diperoleh secara langsung tentang si peminjam, atau berdasarkan keterikatan 

peminjam dengan komunitasnya (Ghate, 1992a). Lebih lanjut, keterkaitan 

antara kredit dan pasar-pasar yang lain juga memberikan keunggulan 

komparatif bagi LKM dalam menyediakan pinjaman kecil dan jangka pendek 

sebagai pinjaman modal kerja pada bidang pertanian, seperti pinjaman 

produksi pertanian dan juga pada industri skala kecil (Ghate, 1992b). 

Remenyi (2000) mengungkapkan berbagai  alasan mengapa LKM dapat 

berhasil sementara bank-bank modern gagal. Pertama, kemampuan LKM 

untuk mengakomodasi pengganti agunan menjadi suatu pijakan yang efektif 

bagi seleksi nasabah; kedua, kemampuan LKM untuk menggunakan tingkat 

bunga mereka sendiri guna mengendalikan risiko dan menjaga tingkat 

pelunasan (repayment rate) tepat waktu pada tingkat yang hampir sempurna; 

ketiga, kemampuan LKM untuk meminimuumkan biaya transaksi untuk 

pemberian pinjaman dan penyediaan jasa tabungan dalam jumlah kecil; 

keempat, kemampuan LKM untuk menggerakkan tekanan lingkuungan dan 

norma-norma sosial untuk melaksanakan kewajiban peminjam sesuai 

perjanjian; kemampuan LKM untuk merancang dan memberikan produk dan 

jasa keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat miskin; dan 

terahir, kemampuan LKM untuk melakukan segmentasi pasar dan 
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memfokuskan diri pada masyarakat miskin namun tetap membidik orang-

orang yang memiliki cukup motivasi (Remenyi, 2000). 

Berdasarkan keunggulan komparatif masing-masing, melayani 

kelompok peminjam dan tujuan peminjaman yang berbeda, Ghates 

berpendapat bahwa kedua sektor tersebut saling melengkapi (Ghate, 1992b). 

Dia menekankan bahwa ketika bank komersial hanya melayani satu tujuan 

(investasi tetap), permintaan akan kredit mikro akan meningkat untuk 

memenuhi tujuan pelengkap (modal kerja). Dia melanjutkan bahwa “apabila 

sub-pasar keuangan dirangkai berdasarkan persyaratan yang dapat dipenuhi 

oleh lembaga keuangan formal (bank komersial) secara menurun dari satu 

ujung ke ujung yang lain maka salah satu ujung rangkaian itu akan penuh 

oleh lembaga keuangan formal (bank-bank komersial), sementara ujung 

satunya akan penuh oleh lembaga keuangan informal (lembaga keuangan 

mikro)” (Ghate, 1992b). Dia berpendapat bahwa “pada bagian tengah 

rangkaian tersebut biasanya kedua lembaga saling bersaing satu sama lain, 

meski terkadang keduanya juga menikmati hubungan yang saling melengkapi 

sehingga keduanya tumbuh bersama secara penuh.” 

 

2.3. Program Kredit Untuk Orang Miskin 

Bagian ini mencoba memberikan gambaran atas konfigurasi LKM di 

Indonesia. Pemahaman pada bentuk dan struktur institusional LKM akan 

membantu memahami peran LKM dalam pembangunan ekonomi dan kinerja 

mereka. Berdasarkan tingkat formalitasnya, LKM dapat dikelompokkan menjadi 

tiga bentuk. Institusi formal terdiri dari lembaga keuangan yang disahkan oleh 
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pemerintah dan terkait oleh peraturan dan pengawasan oleh pemerintah (Bank 

Sentral), sementara institusi informal terdiri dari perantara yang beroperasi diluar 

kerangka peraturan dan pengawasan pemerintah. Di antara kedua bentuk tersebut 

ada satu lagi yang disebut institusi semiformal yang terdiri dari lembaga-lembaga 

yang tidak diatur oleh otoritas perbankan tetapi terdaftar dan memperoleh izin dari 

otoritas atau pemerintah daerah. Tabel 2.2 menunjukkan lanskap LKM di 

Indonesia berdasarkan bentuk-bentuk tersebut.  

 

Tabel 2.1 

Bentuk Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia 

 

LKM Formal LKM Semi-formal LKM Informal 

Bank-bank Komersial: 

- Sistem BRI Unit 

Desa 

- Bank Dagang Bali 

Bank-bank Perdesaan: 

- Bank Perkreditan 

Rakyat 

Lembaga-lembaga 

Keuangan Non-Bank: 

- BKD 

- Lembaga Dana 

Kredit Perdesaan: 

Koperasi: 

- Koperasi Simpan 

Pinjam (KSP) 

- Koperasi Unit 

Desa (KUD) 

Lembaga Swadaya 

Masyarakat: 

- Proyek PHBK 

(Pengembangan 

Hubungan Bank 

dengan Kelompok 

Swadaya 

Arisan: 

Pemberian pinjaman 

perseorangan (komersial 

dan non-komersial) 
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BKK (Jawa 

Tengah, LPK 

(Jawa Barat), LPN 

(Sumatra Barat), 

KURK (Jawa 

Timur), LPD 

(Bali) 

Masyarakat) 

- Proyek Mikro 

Kredit 

Proyek-proyek 

Pemerintah: 

- Program IDT 

- Program Keluarga 

Sejahtera 

  

Sehubungan dengan struktur LKM, Bank Indonesia dan GTZ (2000) 

menyatakan bahwa di kebanyakan negara, LKM semiformal dan informal 

merupakan elemen yang utama. Namun hal ini tidak terjadi di Indonesia. 

Pengaturan keuangan mikro di Indonesia telah diarahkan pada institusi formal dan 

institusi formal telah diatur untuk mengakomodasi LKM. Beberapa lembaga 

keuangan di sektor formal memberikan layanan keuangan mikro dan telah lama 

melakukan hal tersebut, seperti BRI. 

 LKM formal dikuasai oleh pemerintah dan terikat oleh peraturan dan 

pengawasan perbankan (Bank Sentral). LKM formal di Indonesia dapat 

digolongkan menjadi tiga kelompok, bank komersial (bisa berupa bank milik 

pemerintah atau bank swasta), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan lembaga-

lembaga keuangan non-bank. Untuk bank komersial, apabila bank tersebut 

melayani usaha yang lebih kecil, petani, atau klien berpenghasilan rendah secara 

umum, maka bank tersebut memiliki potensi untuk bergerak ke sektor keuangan 

mikro. Bank tersebut memberikan layanan keuangan pada klien berpenghasilan 
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rendah, biasanya melayani satu bagian khusus atau bekerja sama dengan lembaga-

lembaga hilir yang lain. Di Indonesia, contoh yang baik tentang keterlibatan bank 

komersial dalam keuangan mikro adalah Bank Rakyat Indonesia Unit Desa (BRI 

Unit Desa). 

 BRI merupakan bank komersial milik pemerintah yang secara tradisi 

mengemban tugas khusus dari pemerintah Indonesia untuk menyediakan layanan 

perbankan di daerah perdesaan, dengan menekankan pada pemberian kredit 

pertanian. Bank tersebut menjalankan sebuah program kredit tersubsidi yang 

ditujukan bagi para petani sampai tahun 1983. Pada tahun 1984 BRI menciptakan 

sistem Unit Desa (perbankan mikro) yang merupakan pusat laba terpisah dalam 

bank tersebut. 

 Satu contoh bank swasta yang pernah terlibat dan berhasil dalam 

pengembangan keuangan mikro di Indonesia adalah Bank Dagang Bali (BDB). 

BDB beroperasi pada tingkat lokal dan berhasil dalam menyediakan kredit bagi 

klien-klien usaha kecil dan mikro. Dalam kegiatan keuangan mikronya BDB 

sangatlah aktif pada sisi simpanan dan menyediakan banyak jenis layanan, 

termasuk memelihara kunjungan harian ke rumah-rumak pelanggan atau tempat 

kerja mereka. 

 Kelompok LKM yang lain adalah BPR (Bank Perkreditan Rakyat) atau 

BPR gaya baru. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Tahun 1992, istilah 

BPR digunakan untuk menjelaskan sekelompok lembaga keuangan kecil yang 

menyandung status tersebut karena undang-undang, dan yang terikat oleh 

peraturan dan pengawasan langsung Bank Sentral. Seperti telah disebutkan 

sebelumnya, undang-undang tersebut mengakui keberadaan dua jenis BPR yaitu 
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BPR gaya baru dan gaya lama. BPR gaya lama (lembaga keuangan non-bank) 

mengacu pada BPR yang didirikan sebelum Pakto 88, dan mencakup BKD dan 

lembaga-lembaga keuangan non-bank seperti BKK, LPN, KURK, dan LPD. BPR 

gaya baru mengacu pada BPR yang didirikan setelah Pakto 88. 

 LKM semi-formal adalah lembaga-lembaga keuangan resmi yang biasanya 

mendapat izin dan pengawasan dari instansi-instansi pemerintah lain, tetapi tidak 

terikat oleh undang-undang umuum yang serupa dengan lembaga formal, yang 

diatur oleh Undang-Undang Perbankan (Ledgerwood, 1999). Lembaga-lembaga 

keuangan tersebut, yang ukurannya sangat bervariasi, biasanya melayani klien 

yang memiliki keterkaitan profesi atau lokasi geografis yang sama. Lembaga-

lembaga tersebut menyediakan layanan dan produk yang secara umum berada 

diantara produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan 

informal dan formal. Desai produk simpanan dan pinjaman mereka seringkali 

meminjam ciri-ciri kedua lembaga tersebut. Di banyak negara, seperti Indonesia, 

beberapa lembaga semi-formal sering menerima bantuan dari donor atau 

pemerintah melalui bantuan teknis atau subsidi untuk operasional mereka. Contoh 

dari lembaga tersebut yaitu Koperasi Simpan Pinjam, Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM), dan beberapa proyek atau program pemerintah. 

 Ada juga skema kredit massal pemerintah yang tidak menjadikan 

sustanabilits institusional sebagai tujuan utama. Mengacu pada pendekatan 

keuangan mikro terhadap pembangunan ekonomi, skema kredit ini menggunakan 

pendekatan kesejahteraan (welfarist). Kebijakan-kebijakan yang berbeda ini 

mencerminkan pendekatan keuangan mikro yang berbeda yang diambil dalam 

memberikan kredit bagi usaha mikro dan kecil dan orang-orang miskin. 
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Sementara kebijakan Bank Indonesia mengikuti pendekatan institusional yang 

menekankan ketahanan finansial LKM. Program-program pemerintah yang lain 

mengikuti pendekatan welfarist yang menekankan pengurangan kemiskinan 

secara langsung terhadap orang-orang yang sangat miskin. Namun sampai titik 

tertentu kedua pendekatan tersebut saling melengkapi satu sama lain. Conroy 

(2000) menunjukkan bahwa meskipun BRI Unit Desa dan LKM lainnya berhasil 

mengembangkan layanan keuangan yyang berkelanjutan untuk orang-orang yang 

berpenghasilan rendah, masih terdapat kelompok inti orang-orang yang sangat 

miskin yang belum tersentuh kemajuan tersebut. Skema kredit massal ini 

mencerminkan kepedulian politik terhadap masalah masyarakat yang paling 

miskin. Berikut ini adalah dua program utamanya berdasarkan penelitian 

McGuire, dkk. 

 Program yang pertama adalah Instruksi Presiden mengenai Program Inpres 

Desa Tertinggal (Program IDT). Program tersebut merupakan program 

pemerintah terbesar yang menggunakan kredit mikro sebagai alat untuk 

menghapus kemiskinan, yang telah membentuk kelompok-kelompok swadaya 

masyarakat di sekitar 20.000 desa tertinggal. Program kedua adalah program 

Keluarga Sejahtera melalui Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN) sebagai instansi pelaksananya. Skema tersebut memiliki sejumlah 

komponen finansial, termasuk skema Tabungan Kesejahteraan Rakyat (Takesra) 

dan skema Kredit untuk Kesejahteraan Rakyat (Kukesra). Program ini 

dilaksanakan melalui kelompok-kelompok wanita. 

 Bentuk ketiga LKM adalah lembaga-lembaga keuangan informal. 

Lembaga-lembaga ini beroperasi di luar struktur peraturan dan pengawasan 
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pemerintah. LKM informal hadir dalam berbagai bentuk dan tidak selalu dalam 

bentuk yang dapat disebut sebagai lembaga keuangan. Bentuk-bentuk LKM 

informal yang masih terus berkembang di negara-negara sedang berkembang 

dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori umum. Yang pertama merupakan 

pinjaman langsung tetapi tidak terus-menerus yang diberikan oleh perseorangan 

atau lembaga (perusahaan) yang memiliki surplus dana sementara, yang disebut 

dengan pemberi pinjaman sementara. Kategori kedua adalah pemberian pinjaman 

yang dilakukan oleh perseorangan atau lembaga yang mengkhususkan diri dalam 

pemberian pinjaman, baik dengan dana mereka sendiri ataupun dana perantara. 

Kategori ini mencakup pemberi pinjaman professional, tukang gadai, banker 

pribumi dan perusahaan-perusahaan pembiayaan yang memberikan pinjaman 

tanpa ikatan (kredit tanpa ikatan). 

 Kategori ketiga adalah pemberian pinjaman yang dilakukan oleh pemberi 

pinjaman, yang kegiatan utamanya sebenarnya bukan pada pasar kredit namun 

mengikatkan transaksi kredit dengan transaksi-transaksi pada pasar tersebut 

(kredit terikat atau terkait). Kredit terikat ini adalah transaksi kredit yang terjadi 

antara para peminjam dan pemberi pinjaman yang terhubung dengan cara tertentu 

dengan transaksi simultan di pasar lain.Di Indonesia para pemberi pinjaman 

semacam ini termasuk para tuan tanah yang memberikan pinjaman kepada 

penyewanya, penjaga toko dan pemiliik warung yang dapat memberikan kredit 

bagi pelanggannya, dan masih banyak lagi. 

  Kategori keempat adalah kelompok pembiayaan di mana orang-orang 

menyetorkan simpanannya dan meminjamkannya secara eksklusif atau terutama 

pada yang lain (anggota kelompok tersebut), atau pada orang di luar kelompok 
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tersebut (non-anggota). Kelompok ini terdiri dari para individu yang secara teratur 

atau tidak teratur menyimpan dana pada seorang pemimpin kelompok. Sebuah 

bentuk keuangan kelompok yang penting asosiasi simpan pinjam bergilir (rotating 

savings and credit associations atau ROSCAs) yang di Indonesia dikenal dengan 

nama arisan. 

 Lanskap keuangan mikro di Indonesia ini membenarkan pernyataan 

Robinson (2002) bahwa Indonesia merupakan “negara dengan sistem perbankan 

finansial mandiri terbesar di dunia dan memiliki banyak lembaga keuangan 

komersial yang lebih kecil”, yang dalam hal ukuran, ragam, dan volume, penetrasi 

pasar dan keuntungan merupakan yang paling berkembang di dunia (Berenbach, 

1997). 

  

2.4. Model Grameen Bank 

2.4.1 Filososfi Grameen Bank 

Grameen Bank atau Bank Desa di Bangladesh didirikan oleh Prof. DR. 

Muhammad Yunus yang mengajar ilmu ekonomi di Universitas Chittagong di 

Bangladesh, sebagai protes atas sistem perbankan dan perkreditan yang 

berlaku di negaranya pada khususnya dan di dunia pada umumnya. 

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan terutama di daerah pedesaan 

tidaklah tepat apabila dilakukan dengan pemberian sumbangan atau sedekah 

serta bantuan pinjaman yang didasarkan atas kedermawanan dan balas kasih. 

Sebab cara ini tidak dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan, 

sebaliknya dapat menghancurkan mereka, karena mereka akan terus 

bergantung pada orang lain.  
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Dasar falsafah dan gagasan dari program perkreditan Grameen Bank 

adalah: 

1. Orang miskin berhak memperoleh akses sumber modal 

2. Orang miskin mempunyai kemampuan untuk mengelola dan 

mengembalikan pinjaman kredit (bankable). 

 Oleh karena itu untuk membantu jutaan orang miskin agar keluar dari 

lembah kemelaratan hendaknya dilakukan dengan menyediakan sumber 

permodalan yang dapat dimanfaatkan oleh mereka dengan secara rasional dan 

komersial, tetapi dengan persyaratan dan prosedur  yang disesuaikan dengan 

kondisi mereka. 

 

2.4.2. Prinsip Grameen Bank 

Menurut ketentuan didalam ordonansi pendirian dari Grameen Bank, 

prinsip-prinsip dari bank tersebut adalah:  

1. Kredit yang disalurkan hanya untuk orang miskin 

2. Kredit modal harus digunakan untuk kegiatan produktif 

3. Kredit diberikan tanpa jaminan maupun pihak penjamin 

4. Tidak ada sanksi hukum apabila nasabah tidak mampu mengangsur atau 

    mengembalikan pinjaman 

5. Apabila nasabah wafat, dan anggota keluarganya tidak mampu membayar, 

    sisa pinjaman dihibahkan. 

Dilihat dari definisi di atas Grameen Bank berprinsip bahwa karena 

kredit yang diberikan ditujukan untuk orang miskin maka modal 

kepercayaanlah yang digunakan dalam siklus kreditnya. 
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2.4.3. Prosedur Grameen Bank 

Dalam pelaksanaan model Grameen Bank terdiri dari beberapa tahapan, 

diantaranya: 

1. Uji Kelayakan 

Uji kelayakan adalah kegiatan lapang yang tujuan utamanya adalah 

untuk memperoleh calon-calon anggota binaan yang memenuhi syarat. 

Pertama-tama dilakukan observasi lapang untuk memperoleh informasi 

dan peta yang jelas mengenai sebaran kantong-kantong kemiskinan di 

wilayah sasaran. Tujuan utama pada tahap awal ini adalah untuk 

memperoleh daftar nama kepala keluarga, sebaran lokasi rumah miskin, 

calon-calon anggota binaan yang mempunyai karakter baik menurut key-

informan, dan rumahnya saling berdekatan. Pada tahap ini dilakukan 

penentuan calon rumah tangga yang akan diwawancarai untuk 

memperoleh informasi yang lebih spesifik.  

Tahap berikutnya adalah melakukan observasi tampilan rumah 

masing-masing calon anggota. Apabila layak (menurut indeks rumah 

orang miskin), baru kemudian dilanjutkan dengan wawancara terhadap 

ibu-ibu pada rumah tangga yang telah dipilih tersebut dengan tujuan untuk 

memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai: 

- Jumlah keluarga satu dusun 

- Jumlah yang bekerja dan jenis pekerjaannya 

- Tingkat penghasilan keluarga rata-rata per minggu atau per bulan 
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- Jenis dan nilai aset yang dimiliki 

- Ada tidaknya usaha yang ingin dilakukan 

- Sumber dana 

- Besarnya kebutuhan dana pinjaman (bila memerlukan) 

- Pengalaman meminjam dana kepada pihak lain (sumbernya, jumlah, 

lamanya, bunga yang dikenakan, peruntukannya) 

- Kesanggupan mengikuti peraturan program (sesudah disosialisasikan). 

Perlu dicatat bahwa hasil uji kelayakan ada dua, yakni lulus (layak) 

atau tidak layak. Pada tahap ini calon-calon anggota binaan yang 

memenuhi syarat, yaitu ibu-ibu atau wanita yang: 

- Tergolong miskin sesuai dengan kondisi setempat 

- Keluarga tersebut mempunyai pekerjaan non pertanian dengan 

penghasilan harian 

- Usianya tidak lebih dari lima puluh tahun 

- Memperoleh izin suami untuk menjadi anggota binaan lembaga kredit 

mikro yang sedang dibentuk (bagi yang sudah menikah) atau izin dari 

orang tua (bagi yang belum menikah). 

2. Pembentukan Kelompok Binaan 

Apabila pinjaman kepada orang-orang yang tidak mempunyai tanah 

atau orang-orang yang sangat miskin akan diberikan tanpa agunan 

bagaimanakah dapat dijamin pembayaran kembali dari pinjaman itu. 

Jawaban dari Grameen Bank adalah apabila orang-orang itu mempunyai 

organisasi sendiri, maka masalah pinjaman pengembalian yang diberikan 

dapat diatasi. 
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Setelah diperoleh calon anggota potensial dalam jumlah cukup 

memadai, kemudian mereka dikelompokkan. Masing-masing kelompok 

terdiri atas lima orang, hal ini dilakukan untuk menghindari pemusatan 

kekuasaan pada seseorang misalnya ketua kelompok. Karena kecilnya 

kelompok maka anggota akan lebih dekat satu sama lainnya dan akan 

memperoleh atau menangkap informasi yang lebih baik daripada 

kelompok yang besar. Kriteria dari kelompok tersebut harus memenuhi 

kriteria berikut: 

- Kondisi sosial ekonominya sederajat 

- Rumahnya saling berdekatan atau tinggal didalam satu desa di dalam 

lingkungan yang berjarak radius kurang lebih 300 meter 

- Diantara anggota kelompok tersebut tidak ada calon yang mempunyai 

hubungan ibu-anak atau hubungan saudara kandung. Bila ada 

hubungan kekerabatan dekat, menurut pengalaman (dan sudah terjadi 

di negara mana pun) bila satu anggota mulai tidak mengangsur, dengan 

cepat menular atau secara bergantian dilakukan oleh anggota lain yang 

mempunyai hubungan kekerabatan dekat. 

Kelompok harus dibentuk oleh mereka sendiri yang berkepentingan, 

dan hendaknya tidak dibentuk oleh petugas bank. Sebab solidaritas 

didalam kelompok akan lebih kuat apabila mereka membentuknya sendiri 

dalam suatu masyarakat diantara mereka. 

Kelompok yang telah terbentuk memilih seorang ketua kelompok dan 

seorang sekretaris kelompok. Masa bakti ketua dan sekretaris kelompok 

ditentukan untuk masa satu tahun, dan dilakukan secara bergilir agar setiap 
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anggota dapat menjalani dan menghayati tanggung jawab dari kedudukan 

itu. Ketua dan sekretaris kelompok memberikan rekomendasi terhadap 

permintaan pinjaman dari anggotanya dan menjamin penggunaan yang 

sebaik-baiknya dari pinjaman yang diberikan serta menjamin 

pengembalian pinjaman anggotanya.  

        Pengorganisasian dari peminjam atau anggota itu mempunyai 

berbagai tujuan, yaitu: 

- Memberi rasa aman dan percaya pada diri sendiri dalam melaksanakan 

suatu prakarsa baru 

- Kelompok dan pusat menjadi wahana yang utama bagi partisipasi para 

anggota dalam kegiatan proyek 

- Kelompok dan pusat bertindak sebagai sumber tekanan terhadap 

anggotanya untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank dan 

menimbulkan keberaniannya untuk membuang sikap tradisional yang 

tidak diinginkan serta untuk menentang perbuatan anti sosial 

- Pembentukan kelompok memungkinkan orang-orang miskin di daerah 

pedesaan untuk merubah kelemahan diri sendiri menjadi kekuatan 

kolektif 

3. Latihan Wajib Kumpul (LWK) 

Kelompok-kelompok yang terbentuk kemudian diberi pelatihan 

selama tujuh hari dengan pertimbangan sebagai berikut: 

- Kebanyakan calon anggota buta huruf (hampir 90%), jadi harus pelan 

dan sabar 
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- Wanita tidak aktif ke pasar, hanya aktif melakukan kegiatan di rumah, 

sehingga waktu luang cukup banyak 

- Jumlah ikrar tiga kali dari ikrar Yayasan Mitra Karya (16 aspek). 

Maksud diadakan LWK adalah untuk: 

- Menguji kedisiplinan calon anggota binaan 

- Membangun kekompakan sesama anggota kelompok 

- Memberikan penjelasan yang rinci mengenai aturan dan prosedur 

peminjaman, besarnya biaya administrasi, besarnya tabungan wajib 

- Pemberian nama kelompok 

- Pemilihan ketua kelompok dan sekretaris 

- Pemahaman dan penjelasan serta penghayatan ikrar yang telah 

disepakati dalam satu kelompok 

- Kesepakatan mengenai waktu dan tempat untuk pertemuan mingguan 

selanjutnya. 

4. Pembentukan dan Pertemuan Rembug Pusat 

Pertemuan rembug pusat adalah sebuah forum mingguan yang 

dilakukan secara teratur pada waktu dan tempat yang telah disepakati 

bersama oleh kelompok-kelompok yang berbeda pada rembug tersebut. 

Pertemuan atau rapat ini dikenal sebagai pusat atau “centre” ataupun 

“kendro”. Pusat ini biasanya terdiri dari lima atau enam kelompok, jadi 

dihadiri oleh 25 atau 30 orang anggota kelompok-kelompok yang 

bergabung dalam pusat tersebut.  

Semua ketua kelompok yang tergabung dalam pusat memilih ketua 

dan wakil ketua pusat diantara mereka yang memegang jabatan tersebut 



 38

untuk jangka waktu satu tahun. Tetapi anggota kelompok atau anggota 

pusat dapat mengganti ketua dan wakil ketua tersebut apabila dianggap 

tidak mampu bekerja. Ketua pusat memimpin rapat mingguan, mengatur 

pembayaran angsuran pinjaman dan bertanggung jawab atas pelaksanaan 

semua ketentuan-ketentuan Grameen Bank.  

Agenda dalam pertemuan rembug pusat tersebut adalah: 

1) Sarasehan membahas pengembangan dan kendala bisnis maupun 

masalah diluar bisnis dengan staf lapang sebagai fasilitator 

2) Penyampaian informasi yang memberi nilai tambah bagi sesama 

anggota baik yang bersifat ekonomi maupun pengetahuan lain 

3) Pengajuan pinjaman dan realisasi pinjaman 

4) Pembayaran angsuran pokok, biaya administrasi dan tabungan 

5) Membahas kekompakan kelompok di rembug 

6) Silaturahmi antar anggota dan dengan staf lapang. 

Pertemuan mingguan dari pusat diawali dengan pemberian hormat 

secara militer, kemudian diadakan pula latihan jasmani dan pengucapan 

ikrar. Ikrar yang mereka ucapkan adalah terdiri dari 16 pasal yaitu: 

1. Kami akan melaksanakan 4 azas Grameen Bank yaitu disiplin, 

persatuan, keberanian dan kerja keras, dalam setiap langkah 

penghidupan kami. 

2. Kami akan membawa kemakmuran dalam keluarga kami. 

3. Kami tidak akan tinggal didalam rumah yang buruk, kami akan 

memperbaiki ruumah kami dan bekerja uuntuk membangun rumah 

yang baru secepatnya. 
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4. Kami akan menanam sayuran sepanjang tahun, kami akan 

memakannya sebanyak-banyaknya dan menjual kelebihannya. 

5. Dalam musim tanam kami akan menanam benih sebanyak-banyaknya. 

6. Kami akan membentuk keluarga kecil, menekan belanja dan 

memelihara kesehatan kami. 

7. Kami akan memberikan pendidikan kepada anak-anak kami dan 

menjamin mereka akan berpenghasilan untuk membayar 

pendidikannya. 

8. Kami akan selalu menjaga agar anak kami dan lingkungan tetap bersih. 

9. Kami akan membangun jamban. 

10. Kami akan minum air sumur pompa, apabila tidak ada kami akan 

minum air yang dimasak atau dibubuhi tawas. 

11. Kami tidak akan menerima mas kawin pada pernikahan anak laki-laki 

kami dan tidak akan membayar mas kawin pada pernikahan anak 

perempuan kami. Kami akan melindungi pusat dari mas kawin 

terkutuk. Kami tidak akan melangsungkan pernikahan anak-anak di 

bawah umur. 

12. Kami tidak akan melakukan tindakan yang tidak adil terhadap 

seseorang dan tidak akan membiarkan orang lain berbuat demikian. 

13. Apabila memperoleh pendapatan yang lebih tinggi kami secara 

bersama-sama akan mengadakan investasi yang lebih besar. 

14. Kami akan selalu siap untuk saling tolong-menolong. Apabila 

seseorang mengalami kesulitan kami semua akan membantunya. 
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15. Apabila kami menemui pelanggaran disiplin dalam suatu pusat, kami 

semua akan datang kesana untuk membantu menegakkan disiplin. 

16. Kami akan mengenalkan latihan jasmani pada pusat-pusat kami. Kami 

akan turut serta dalam semua kegiatan sosial secara kolektif. 

Ikrar diatas dirumuskan dalam suatu workshop nasional yang 

dihadiri oleh seratus orang ketua pusat pada bulan Maret 1984. Ikrar ini 

dapat disebut anggaran dasar pembangunan masyarakat dari Grameen 

Bank. Semua anggota Grameen Bank diharapkan mempraktekkan dan 

melaksanakan ikrar ini. 

Pegawai Grameen Bank menghadiri rapat mingguan dari pusat-pusat 

tersebut di atas dan melaksanakan kegiatan perbankannya secara terbuka 

dimuka para anggota dari pusat yang bersangkutan. Pegawai bank itu 

menerima dan mencatat angsuran pinjaman dari para peminjam, demikian 

pula mencatat tabungan dan pengambilan tabungan para anggota. 

Semua usulan pinjaman dibahas pula dengan petugas bank pada 

rapat tersebut. Pembahasannya dilakukan secara terbuka untuk 

menghindari hal-hal yang tidak wajar, kesalahan informasi ataupun 

kemungkinan adanya tekanan-tekanan. Rapat pusat berlangsung sekitar 

satu jam dan diakhiri dengan menyerukan slogan “cuka” – “korno” – 

“sinkhala”, yang berarti persatuan, kerja dan disiplin. 
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2.4.4. Pelaksanaan Pemberian Pinjaman dan Prosedur Pembayaran 

Kembali 

Grameen Bank merupakan bank untuk orang-orang termiskin yang 

tinggal di daerah pedesaan yang dapat meminjam kepada Grameen bank. 

Adapun ukuran kemiskinan yang diterapkan oleh bank itu adalah mereka 

yang memiliki tanah yang lusnya kurang dari 0,5 acre, atau mempunyai 

kekayaan yang jumlahnya kurang dari nilai jual satu acre tanah yang 

berkualitas sedang. 

Para peminjam potensial harus menggabungkan diri dengan empat 

orang peminjam potensial lainnya dalam satu kelompok. Kelompok yang 

baru didirikan ini harus mengikuti latihan sekurang-kurangnya satu minggu 

yang diadakan oleh pegawai dari bank. Latihan ini dimaksudkan agar para 

anggota dapat mengerti dengan baik ketentuan dan peraturan dari Grameen 

Bank. Termasuk didalamnya pengertian mengenai maksud dan berbagai 

prosedur perbankan, tanggung jawab dari kelompok, ketua kelompok, dan 

ketua pusat, program tabungan kelompok, kesehatan, pendidikan anak-anak 

dan program pembangunan masyarakat lainnya dan juga pelajaran untuk 

membuat atau menuliskan tanda tangan sendiri. 

Pelajaran kepada kelompok baru ini berlangsung antara satu atau dua 

jam setiap hari. Kelompok ini akan disahkan oleh bank setelah para anggota 

kelompok lulus didalam ujian yang diadakan. Setelah pengesahan itu, dua 

diantara kelima anggota kelompok akan memperoleh pinjaman. Prosedur 

realisasi pinjaman adalah 2-2-1 (yaitu tiap kelompok mengajukan dua nama 

anggotanya yang telah disepakati oleh mereka untuk menerima pinjaman 
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terlebih dahulu, dua orang lagi pada realisasi pinjaman minggu berikutnya, 

satu orang penerima pinjaman terakhir).  

Persetujuan kelompok juga berkenaan dengan jumlah pinjaman yang 

diajukan. Hal ini perlu dilakukan karena pinjaman yang tanpa agunan ini 

sangat mengandalkan pada kekompakan kelompok. Karena setiap anggota 

kelompok mempunyai kewajiban untuk tanggung renteng membayar 

angsuran salah seorang anggota yang tidak mengangsur, maka tanggung 

jawab pinjaman adalah pada kelompok yang bersangkutan. Untuk itu 

anggota lain pada kelompok tersebut berhak ikut menentukan dan 

menyetujui besarnya pinjaman yang diajukan oleh seorang anggota 

kelompok. 

Formulir permohonan pinjaman dari dua anggota kelompok tersebut 

harus dibubuhi tanda tangan dari seluruh anggota kelompok. Penerimaan 

dari uang pinjaman itu dilaksanakan pada kantor cabang Grameen bank dan 

untuk itu kecuali anggota yang akan menerima pinjaman, semua anggota 

kelompoknya harus hadir. Ketua, sekretaris, dan anggota-anggota lainnya 

turut menandatangani dokumen pinjaman. Jangka waktu pinjaman adalah 52 

minggu dengan tenggang waktu dua minggu, dan diangsur secara mingguan, 

dua angsuran terakhir adalah untuk pembayaran bunga pinjaman. 

Adapun fungsi dari kelompok dimaksudkan sebagai lembaga yang 

menjamin tanggung jawab anggotanya dalam pembayaran kembali pinjaman 

dari semua anggotanya. Sedang anggota berada di bawah tekanan yang kuat 

dari anggota lain di dalam kelompok. Jadi adanya kelompok inilah yang 

merupakan jaminan bagi pinjaman dari grameen Bank. Dengan cara itu pula 
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pembayaran kembali dari pinjaman dijamin oleh pengawasan yang ketat 

terhadap penggunaan uang pinjaman para peminjamnya, oleh pegawai bank 

serta oleh tanggung jawab bersama pada kelompok dan pusat. 

Sebenarnya bila terjadi tunggakan pengembalian pinjaman, tidak ada 

jaminan bagi bank yang dapat dipegang, dan bank pun menghadapi risiko 

yang tinggi bahwa pinjaman akan menjadi macet. Tetapi dalam 

kenyataannya hal tersebut tidak terjadi, sebab penunggak potensial sudah 

disisihkan terlebih dahulu oleh para rekannya yang tergabung di dalam satu 

kelompok. Apabila dikarenakan oleh sesuatu hal yang luar biasa seorang 

anggota kelompok tidak mampu membayar angsuran pinjaman, para 

anggota lainnya biasanya membayarkan terlebih dahulu angsuran 

pinjamannya kepada bank, dan kemudian mereka menagihnya kepada 

anggota yang bersangkutan. Tingkah laku kelompok tersebut dipermudah 

oleh peraturan bahwa apabila seorang anggota menunggak pembayaran 

kembali pinjamannya, maka seluruh kelompok tidak dapat memperoleh 

pinjaman baru. Untuk pinjaman yang diberikan oleh Grameen Bank, 

peminjam dikenakan bunga sebesar 16 persen setahun.  

Jadi dalam hal pelaksanaan pemberian pinjaman dan prosedur 

pembayaran kembali, Grameen Bank memprioritaskan pada orang-orang 

miskin, yang masing-masing dikelompokkan dengan jumlah anggota 

kelompok lima orang. Kemudian kelompok yang sudah terbentuk diberi 

pelatihan oleh pegawai bank, dan kelompok ini akan disahkan oleh bank 

setelah para anggota kelompoknya dinyatakan lulus didalam pelatihan. 

Setelah pengesahan itu, anggota kelompok akan memperoleh pinjaman 
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dengan prosedur realisasi pinjaman 2-2-1. Besarnya pinjaman yang diajukan 

ditentukan dan harus mendapat persetujuan anggota lain pada kelompok. Ini 

dikarenakan setiap anggota kelompok mempunyai kewajiban untuk 

tanggung renteng, sehingga fungsi dari kelompok dimaksudkan sebagai 

lembaga yang menjamin tanggung jawab anggotanya dalam pembayaran 

kembali pinjaman dari semua anggota. 

 

2.4.5. Pengawasan dan Pemutusan Pinjaman 

Sebagaimana diuraikan diatas penentuan pinjaman dilakukan sendiri 

oleh kelompok. Berbagai alternatif penggunaan pinjaman dibahas oleh para 

anggota dari kelompok didalam rapat mingguan pusat. Apabila para anggota 

kelompok dan petugas bank telah yakin kemudian disampaikan kepada 

petugas bank. Petugas bank memberikan rekomendasinya dan menyampaikan 

permohonan tersebut kepada pemimpin cabang Grameen Bank. 

Pimpinan Cabang membahas permohonan-permohonan pinjaman yang 

masuk dengan stafnya dan setelah diadakan pemeriksaan mengenai kelayakan 

dan jumlah pinjaman yang diminta, kalau perlu diadakan kunjungan ke lokasi 

pemohon, ia membuat daftar permohonan gabungan. Daftar ini disampaikan 

kepada program officer di kantor daerah (area) dengan disertai 

rekomendasinya. 

Setelah ada rekomendasi dari program officer, pimpinan kantor daerah 

memberikan keputusan mengenai pemberian pinjaman, yang kemudian 

diberitahukan oleh petugas bank kepada pemimpin didalam rapat mingguan 

pusat. Seluruh proses pemberian kredit biasanya memakan waktu antara satu 
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dan dua minggu sejak pembahasannya di kelompok sampai disalurkannya 

kredit tersebut. 

Menurut ketentuan dari Grameen Bank, seorang peminjam harus 

menggunakan uangnya dalam jangka waktu satu minggu untuk keperluan 

yang dicantumkan dalam permohonan pinjaman. Prosedur untuk memantau 

dilaksanakannya ketentuan ini adalah ketua kelompok harus menandatangani 

formulir penggunaan pinjaman dan menyampaikannya kepada ketua pusat. 

Selanjutnya ketua pusat meneruskannya kepada pegawai bank yang akan 

melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan pinjaman dari anggota yang 

bersangkutan dan membuat catatan mengenai hal tersebut. Hasil pemeriksaan 

dari catatan itu disampaikan kepada pemimpin cabang Grameen Bank, dan 

merupakan kewajiban pemimpin cabang itu untuk mengadakan pemeriksaan 

secara langsung terhadap 50% dari jumlah penggunaan pinjaman ini yang 

diambil dengan sampai secara acak. 

Apabila pimpinan cabang telah puas dengan hasil pemeriksaannya, maka 

ia akan menandatangani formulir-formulir penggunaan pinjaman dan 

menyampaikannya kepada program officer, yaitu pejabat di kantor daerah 

(area) Grameen Bank, yang bertanggung jawab atas pengawasan dan 

penggunaan pinjaman. Jika peminjam tidak dapat segera menggunakan 

pinjamannya, maka ia akan dianjurkan untuk mengembalikan uang 

pinjamannya itu kepada pemimpin cabang Grameen Bank. Ia dapat meminta 

kembali uangnya itu apabila ia sudah siap untuk menggunakannya. 

Dengan demikian peminjam bebas dari pembayaran angsuran mingguan 

pinjamannya itu sementara uangnya belum dipergunakan. Kredibilitas dari 
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kelompok sebagai keseluruhan dan keuntungan-keuntungan yang akan 

diperoleh kelompok yaitu untuk mendapat pinjaman baru akan berada dalam 

bahaya apabila seorang anggota kelompok melanggar disiplin dan 

menunggak pembayaran pinjamannya. Maka umumnya kelompok 

menentukan pengenaan denda atau akan mengeluarkan anggota yang tidak 

menghadiri rapat kelompok atau dengan sengaja tidak membayar angsuran 

pinjaman dari kelompoknya. Sebaliknya anggota-anggota dari kelompok juga 

memberikan bantuan keuangannya apabila salah seorang anggota memang 

benar-benar menghadapi kesulitan sehingga tidak dapat membayar angsuran 

pinjamannya. 

Apabila seorang anggota keluar dari kelompok, maka ia harus melunasi 

semua hutangnya, sebab jika tidak maka tanggung jawab pembayaran hutang 

itu menjadi tanggung jawab kelompok. Apabila suatu kelompok menunggak, 

maka tanggung jawab pembayaran pinjaman kelompok tersebut menjadi 

tanggung jawab pusat. 

Jadi dalam pengawasan pinjaman, Grameen Bank memberikan jangka 

waktu satu minggu kepada seorang peminjam untuk menggunakan uang 

pinjaman tersebut untuk keperluan yang dicantumkan dalam permohonan 

pinjaman. Jika peminjam tidak dapat segera menggunakan pinjamannya, 

maka ia akan dianjurkan untuk mengembalikan uang pinjamannya itu kepada 

pemimpin cabang Grameen Bank, ia dapat meminta uangnya kembali apabila 

ia sudah siap untuk menggunakannya. Sedangkan dalam hal pemutusan 

pinjaman, umumnya kelompok menentukan pengenaan denda atau akan 
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mengeluarkan anggota yang tidak menghadiri rapat kelompok atau dengan 

sengaja tidak membayar angsuran pinjamannya. 

 

2.4.6. Tabungan dan Dana-Dana Lainnya 

Salah satu ketentuan dari Grameen Bank adalah bahwa setiap anggota 

menabung setiap minggu sebagai tabungan pribadinya. Jumlah tabungan ini 

dimasukkan kedalam rekening yang dinamakan rekening dana kelompok. 

Demikian pula apabila seorang anggota kelompok menerima pinjaman dari 

bank diadakan pemotongan sebesar 5% dari jumlah pinjaman itu. Potongan 

ini disebut “Group Tax” atau pajak kelompok. Pajak itu dikenakan kepada 

anggota karena menikmati pelayanan keuangan yang diperolehnya melalui 

kelompok, dan juga dimaksudkan untuk membentuk dana cadangan bagi 

kelompok yang bersangkutan.  

Dana kelompok ini dikelola oleh kelompok berdasarkan persetujuan 

bersama. Cara ini dimaksudkan untuk memberi pendidikan kepada anggota 

kelompok mengenai pengelolaan keuangan secara bersama atau kolektif. Jika 

salah seorang anggota mengundurkan diri dari kelompoknya ia berhak untuk 

menarik seluruh tabungan mingguannya yang ada di dalam dana kelompok, 

tetapi tidak dapat menuntut kembali potongan pinjaman yang berjumlah 5% 

dari jumlah pinjaman yang diberikan kepadanya, sebab dana ini adalah milik 

dari kelompok. 

Setiap anggota kelompok dapat meminjam dari dana ini untuk berbagai 

kebutuhan, baik untuk produksi maupun konsumsi, dengan persetujuan dari 

semua anggota kelompok dan menurut ketentuan-ketentuan yang ditentukan 
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oleh kelompok itu. Dana kelompok ini diibaratkan sebagai “Bank Mini” milik 

mereka sendiri untuk dapat melindungi mereka agar tidak terjerat oleh 

pelepas uang apabila mereka menghadapi kebutuhan uang yang sangat 

mendesak, seperti untuk pengobatan apabila sedang sakit. Biasanya piinjaman 

dari dana ini adalah bebas bunga.  

Disamping tabungan mingguan, kedalam dana kelompok ini dimasukkan 

juga  uang yang dihimpun dari pembayaran denda-denda yang dikenakan 

kepada para anggota yang melanggar disiplin, dengan demikian uang denda 

itupun dimanfaatkan bagi kepentingan semua anggota. Dana kelompok ini 

disimpan pada Grameen Bank dengan memperoleh bunga sebesar 8,5%  

setahun. 

Selain dana kelompok, anggota kelompok juga menghimpun dana 

lainnya yaitu yang disebut dana darurat. Pada dasarnya dana ini merupakan 

dana untuk asuransi terhadap kemacetan pinjaman, kematian, cacat tubuh atau 

kecelakaan lainnya. Dana ini akan dipergunakan untuk memberikan asuransi 

jiwa dan kecelakaan bagi semua anggota, untuk melunasi pinjaman macet, 

untuk melaksanakan kegiatan yang akan meningkatkan kesehatan, 

ketrampilan, pendidikan dan kesempatan investasi bagi anggota kelompok.  

Dengan demikian, selain mendapatkan pinjaman dari Grameen Bank, 

anggota juga dilatih untuk memiliki simpanan sendiri. Simpanan tersebut 

terdiri dari dua bentuk, diantaranya dalam bentuk dana kelompok dan dana 

darurat. Dana kelompok dihimpun dari tabungan pribadi anggota dan ”group 

tax” atau pajak kelompok. Sedangkan dana darurat dihimpun dari 
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pembayaran denda-denda yang dikenakan kepada para anggota yang 

melanggar disiplin. 

 

2.4.7. Kegiatan-Kegiatan Lain dari Grameen Bank 

Selain kegiatan perbankan, Grameen Bank juga mempunyai kegiatan-

kegiatan lain yang bersifat pembangunan masyarakat pedesaan. Adapun 

kegiatan itu adalah penjualan bibit sayuran dan alum (tawas) untuk 

penyehatan air minum para nasabah, dengan harga hanya satu taka 

sebungkusnya. Pada akhir Juni 1986 Grameen Bank telah menjual satu juta 

bungkus benih sayuran. Demikian pula bank telah membagikan sekitar satu 

juta bibit tanaman kepada anggotanya dengan harga yang sama dengan harga 

perolehannya. Bank juga membuat tiang-tiang beton untuk membangun 

rumah-rumah dari anggota, dan menjual kepada anggotanya dengan tanpa 

mengambil keuntungan. 

Di bidang pendidikan Grameen Bank menyelenggarakan sekolah pusat 

(centre schools) yaitu sekolah untuk anak-anak anggotanya yang belum 

masuk atau tidak mampu masuk sekolah umum. Untuk itu Grameen Bank 

menyediakan buku pelajaran untuk anak-anak sekolah tersebut. 

Grameen Bank juga menyelenggarakan sejumlah bengkel kerja 

(workshop) dan pertukaran kunjungan untuk para peminjam, ketua pusat dan 

staf dari bank yang dimaksudkan untuk menyebarkan gagasan-gagasan baru 

dan untuk bertukar pengalaman antara para pesertanya. Di dalam bengkel-

bengkel kerja para peserta juga membahas rupa-rupa cara pemecahan masalah 

dan berbagai cara pendekatan permasalahan, serta mempergunakan 
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kesempatan tersebut untuk mempererat persahabatan dan kerja sama di antara 

mereka. 

Di dalam tahun 1986 telah diselenggarakan 334 bengkel kerja yang 

diikuti oleh 10.484 orang peserta. Dari jumlah peserta tersebut 79% adalah 

para peminjam dan ketua pusat. Perencanaan dan pelaksanaan dari bengkel 

kerja tersebut sebagian besar dilakukan oleh kantor-kantor wilayah, daerah 

atau cabang dari Grameen bank, tergantung dari jenis bengkel kerja yang 

diselenggarakan. 

Bengkel kerja nasional untuk peminjam wanita diselenggarakan tiap dua 

tahun sekali dan dihadiri oleh direktur pelaksana dan para pegawai senior dari 

Grameen Bank. Pesertanya adalah 14 orang peminjam wanita, dua orang 

pegawai pengembangan masyarakat, dan tiga orang petugas bank yang dipilih 

dari tiap wilayah (zone). Bengkel kerja nasional ini berlangsung antara empat 

sampai lima hari. Di dalam bengkel kerja tersebut dibahas pengalaman-

pengalaman dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan masyarakat 

dan diajukan pula saran-saran mengenai penyesuaian-penyesuaiannya. Enam 

belas keputusan yang diikrarkan dalam rapat-rapat pusat merupakan hasil dari 

bengkel kerja nasional yang diselenggarakan pada tahu 1984. 

Sedangkan sejak Oktober 2005 Prof. Muhammad Yunus melangkah jauh 

lebih ke depan, bersama Danone (salah satu perusahaan makanan terbesar di 

dunia) Grameen Bank mewujudkan “Bisnis Sosial”, yakni sebuah praktik 

ekonomi berwatak mulia yang salah satu tujuan utamanya ialah menciptakan 

dunia tanpa kemiskinan. 
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Sehingga Grameen Bank tidak hanya melaksanakan kegiatan perbankan 

saja, tetapi juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat pembangunan 

masyarakat pedesaan yang meliputi bidang pertanian, konsumsi, pendidikan 

dan pelatihan, serta bisnis sosial. 

 

2.4.8. Strategi Grameen Bank 

Prof. Muhammad Yunus adalah pendekar pengentas masyarakat dari 

kemiskinan dunia. Lewat Grameen Bank, lembaga keuangan paling 

revolusioner dalam sejarah perbankan dunia, pria kelahiran Chittagong, 

Bangladesh, ini memberikan kredit ringan kepada orang miskin, termasuk 

pengemis di Bangladesh, tanpa jaminan sama sekali. Gagasan dan pola 

penyaluran kredit Grameen Bank memberikan inspirasi bagi banyak orang dan 

lembaga yang tengah berjuang memerangi kemiskinan di berbagai negara, 

termasuk Indonesia. 

Dia menjelaskan Grameen Bank menabrak sistem dan prinsip bank 

konvensional, yakni semakin kaya seseorang, pemberian kredit akan semakin 

besar. Tapi Grameen Bank justru memberikan kredit kepada orang miskin, 

yang sebagian besar tidak berpenghasilan tetap. Praktek Grameen Bank 

berbeda dengan praktek perbankan pada umumnya. Bila perbankan 

berorientasi pada keuntungan, model Grameen Bank memfokuskan diri pada 

peningkatan kesejahteraan orang miskin. Karena itu, kegiatannya 

menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh para anggota. 
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Tabel 2.2 

Perbedaan Grameen Bank dan Bank Umum 

 

Pembeda Grameen Bank Bank Umum 

Sasaran Orang miskin Siapapun yang memenuhi 

syarat 

Jenis kegiatan Produktif Produktif, konsumtif 

Jaminan fisik Tidak ada Agunan 

Konsekuensi bila nasabah 

meninggal 

Status utang dianggap 

hibah (lunas) 

Kewajiban nasabah tetap 

meskipun meninggal 

dunia, konsekuensinya 

pada jaminan dan ahli 

waris 

Pengawasan Mekanisme kelompok Individual 

Sumber: analisis JPIP 2004 

 

Perbedaan-perbedaan tersebut menandakan bahwa apapun yang 

dilakukan bank umum, Grameen bank melakukan kebalikannya. Jika bank umum 

membuat pinjaman besar, Grameen Bank membuat pinjaman kecil. Jika bank 

umum membutuhkan formulir dan surat perjanjian, Grameen Bank memberikan 

pinjamannya untuk kaum buta huruf. 

Oleh berbagai pihak baik di dalam negeri maupun di luar Bangladesh 

dinilai bahwa Grameen Bank telah berhasil mengembangkan suatu sistem 

perkreditan untuk orang-orang yang sangat miskin didaerah pedesaan dalam 
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pembentukan modal dan peningkatan pendapatan golongan tersebut. 

Keberhasilan yang mengesankan adalah bahwa dalam sistem perkreditan yang 

dikembangkan tersebut, pemberian pinjaman dilaksanakan tanpa meminta 

jaminan kebendaan atau orang, tetapi mencapai tingkat pembayaran kembali 

piinjaman yang sangat tinggi.   

  Keberhasilan dari Grameen bank terutama terletak pada unsur manusia 

yang menanganinya, yaitu orientasi, pendekatan dan kualitas karyawan bank 

yang telah dipekerjakan melalui seleksi dan latihan yang berdasarkan atas 

belajar sambil berbuat. Yaitu melalui observasi dan partisipasi dalam kegiatan 

yang sedang berlangsung. Sebelum mereka mulai bekerja para calon staf dari 

bank harus mengamati dengan cermat keadaan perekonomian di desa dan 

keadaan orang-orang miskin di daerah pedesaan, yang dapat membantu 

mereka untuk mengerti falsafah dan cara pendekatan dari Grameen Bank. 

Sehingga dengan demikian mereka dapat mengembangkan kualitas yang 

dibutuhkan untuk dapat menimbulkan kepercayaan dan keyakinan dalam diri 

orang-orang miskin yang menjadi sasaran pemberian pinjaman dari bank. 

Pengalaman menunjukkan bahwa dalam kondisi yang kurang menguntungkan 

idealisme dan semangat dari pemuda dapat diarahkan didalam memerangi 

kemiskinan dan keterbelakangan. 

  Disamping dedikasi dan bekerja keras, proses seleksi dari para karyawan 

juga dilaksanakan oleh bank, serta cara pendidikannya memegang peranan 

yang sangat penting dalam membentuk kejujuran, keterbukaan, percaya 

kepada diri sendiri dan kemauan untuk belajar dari kesalahan-kesalahan, yang 

dimiliki karyawan, merupakan salah satu kunci keberhasilan dari Grameen 
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Bank. Selain itu, pemanfaatan ketrampilan yang ada pada para peminjam baik 

yang dimiliki para peminjam pria maupun peminjam wanita adalah unsur yang 

penting dalam pencapaian tujuan dari bank. Demikian pula cara-cara 

mengenai pembayaran kembali pinjaman yang disesuaikan dengan arus 

pendapatan dari para peminjam secara mingguan juga mempunyai pengaruh 

yang penting bagi keberhasilan dari Grameen Bank. 

  Selanjutnya juga pengawasan terhadap penggunaan uang pinjaman baik 

yang dilakukan oleh sesama anggota kelompok atau pusat yang merupakan 

social control, maupun yang dilakukan oleh petugas bank yang berada di 

lapangan serta petugas yang berada di kantor  cabang dan daerah, menjamiin 

bahwa uang pinjaman dipergunakan untuk tujuan yang telah direncanakan. 

Dengan demikian cara pengawasan tersebut menjamin pula pembayaran 

kembali dari pinjaman dan menyebabkan tunggakan pinjaman menjadi sangat 

kecil. 

  Dalam bidang organisasi dengan berhasilnya bank mengorganisasi dan 

memotivasi para peminjam, serta turut sertanya para peminjam dalam 

pemilikan dan manajemen dari bank, menimbulkan rasa memiliki dan rasa 

tanggung jawab dari para peminjamnya, sehingga mempunyai pengaruh juga 

dalam keberhasilan dari Grameen Bank. Jumlah pinjaman yang kecil-kecil 

dengan cara angsuran mingguan yang jumlahnya juga kecil serta 

penyesuaiannya dengan arus pendapatan rumah tangga peminjam, 

menyebabkan pula pembayaran kembali pinjaman terasa ringan jika 

dibandingkan apabila angsuran dibayar dalam jangka waktu yang lebih 

panjang seperti bulanan, musiman atau pembayaran sekaligus juga merupakan 
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unsur yang menyebabkan keberhasilan dari Grameen Bank. Akhirnya yang 

mempunyai pengaruh yang tidak kurang pentingnya dalam keberhasilan 

tersebut ialah adanya dana bersubsidi atau dana murah dari International Fund 

for Agricultural Development (IFAD), lembaga-lembaga intrnasional lainnya 

dan bank Sentral Bangladesh, yang menyebabkan bank dapat menutup 

kerugian dari operasi pinjamannya dengan hasil bunga dari penanaman dana 

pada bank-bank lain dan kertas perbendaharaan Negara. 

 

2.5. Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam satu penelitian diperlukan satu metode yang sesuai dengan pokok 

permasalahan dan tujuan penelitian serta obyeknya. Metode mengandung 

pengertian bahwa cara yang digunakan adalah sistem dengan beberapa proses 

yang harus dilalui dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Nazir (2003, h.13) 

mengemukakan bahwa penelitian adalah suatu penyelidikan yang terorganisasi, 

penelitian dapat sebagai pencari pengetahuan dan pemberi artian secara terus-

menerus terhadap sesuatu, penelitian juga merupakan suatu percobaan yang hati-

hati dan kritis untuk menemukan sesuatu yang baru. 

Jadi dalam penelitian diperlukan langkah-langkah untuk mencapai suatu 

tujuan penelitian, yang merupakan suatu yang dilaksanakan untuk menemukan, 

mengembangkan dan menguji suatu kebutuhan. 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti 

status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat 

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselediki (Nazir, 

2003, h. 54). Sedangkan paradigma kualitatif menekankan pada pemahaman 
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mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas 

atau natural setting yang holistis, kompleks, dan rinci (Indiantoro,1999: 12).  

 

3.2. Objek Penelitian 

 Dalam penelitian ini Yayasan Mitra Karya Malang dipilih sebagai objek 

penelitian. Hal ini dikarenakan objek tersebut merupakan lembaga keuangan 

mikro yang dinilai telah sukses dalam penyaluran kredit mikro. Dalam hal ini 

Yayasan Mitra Karya Malang merupakan replikasi model Grameen Bank yang 

dipelopori oleh Prof. DR. Muhammad Yunus  (Peraih Nobel Perdamaian Tahun 

2006) sejak tahun 1983 di Bangladesh. 

 

3.3. Sumber Data 

Penelitian yang dilaksanakan memerlukan data yang akan diguanakan 

sebagai dasar melakukan pembahasan dan analisis. Data yang ada merupakan 

landasan yang menentukan tingkat keakuratan hasil penelitian yang dilaksanakan. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek 

penelitian yang dapat berupa opini subyek (orang) baik secara individual 

maupun kelompok, hasil observasi terhadap aktivitas dan kejadian dari 

bidang yang diteliti. Data diperoleh dari direktur yayasan, field 

monitoring, head office administration, staf lapangan, dan anggota, 

meliputi data yang terkait dengan gambaran objek penelitian meliputi 

sejarah Yayasan Mitra Karya, karyawan, anggota, serta prosedur 
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penyaluran pinjaman mulai dari uji kelayakan, pembentukan kelompok 

binaan, pelaksanaan latihan wajib kumpul, pelaksanaan rembug pusat 

dan pertemuan mingguan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peniliti 

secara tidak langsung (melalui media perantara) yang berasal dari pihak 

lain yang terkait. Data diperoleh dari Yayasan Mitra karya dan Lembaga 

Pengembangan Perbankan Indonesia mengenai model Grameen Bank di 

Bangladesh. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data merupakan satu tahapan pada penelitian yang 

akan mempengaruhi tingkat keakuratan hasil suatu penelitian. Proses 

pengumpulan data yang sistematis akan membantu dalam proses penelitian yang 

dilaksanakan. Proses pengumpulan data akan ditentukan oleh metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. 

Metode pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

• Studi Lapangan   

Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan 

pengamatan langsung ke lapangan. Teknik pengumpulan data ini 

dilakukan dengan cara :  

a. Wawancara (interview) 
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teknik pengumpulan data dengan wawancara adalah teknik    

pengumpulan data, di mana peneliti berhadapan langsung dengan 

narasumber untuk mendapatkan informasi sesuai dengan data yang 

berkaitan dengan judul penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan 

melakukan tanya-jawab dengan pihak-pihak terkait yang dapat 

memberikan informasi penelitian yaitu bagian yang terkait dengan 

pelaksanaan sistem dan prosedur penyaluran pembiayaan kredit 

mikro pada Yayasan Mitra Karya. Wawancara yang dilakukan 

menggunakan metode bebas terpimpin yang mana peneliti 

mengajukan pertanyaan kepada pihak interviewer (pihak yang 

diwawancarai) dengan susunan pertanyaan yang sesuai poin-poin 

yang telah dirumuskan dalam suasana yang akrab dan kekeluargaan, 

tetapi tidak menyimpang dari tujuan awal wawancara. Selain itu 

wawancara mendalam juga dilakukan oleh peneliti, yakni wawancara 

yang dilakukan tanpa menggunakan guide tertentu, dan semua 

pertanyaan bersifat spontan sesuai apa yang dilihat, didengar, 

dirasaka pada saat pewawancara bersama responden. Adapun 

wawancara yang dilakukan adalah terhadap pihak internal yayasan 

(direktur, field monitoring, head office administration, cashier, staf 

lapangan) dan enam orang anggota yang masing-masing adalah dua 

anggota dari unit Karang Ploso, dua anggota dari unit Tumpang, dan 

dua anggota dari unit Ngadilangkung. 

b. Observasi 
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Metode observasi yaitu cara memperoleh data dengan mengadakan 

pengamatan langsung terhadap obyek penelitian dengan 

menggunakan seluruh alat indera. Pengamatan ini dilakukan untuk 

memperoleh data-data berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada di 

lapangan dengan melakukan pencatatan-pencatatan hal-hal yang 

berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan 

observasi terhadap pelaksanaan prosedur penyaluran pinjaman, yang 

meliputi uji kelayakan, pembentukan kelompok binaan, pelaksanaan 

latihan wajib kumpul, pelaksanaan rembug pusat dan pertemuan 

mingguan. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat, dan 

memanfaatkan data yang ada di instansi yang berkaitan dengan 

penelitian, berupa dokumen-dokumen resmi selama periode yang 

telah ditentukan sehingga akan diperoleh data yang relevan dan 

obyektif. Dalam hal ini dokumentasi data yang diperoleh adalah 

mengenai data anggota. 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

Penelitian dimulai dengan pengumpulan data yang relevan dengan 

pembahasan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data yang 

terkumpul digunakan sebagai rujukan dalam pembahasan masalah. 

Pembahasan masalah akan disesuaikan dengan permasalahan yang telah 

disampaikan pada bab pertama 
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Secara konseptual analisis data kualitatif yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi data 

Identifikasi satuan (unit). Pada mulanya diidentifikasinan adanya satuan 

yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna 

bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Satuan (unit) yang 

diidentifikasi adalah mengenai penyaluran kredit mikro. 

2. Kategorisasi 

Menyusun kategori. Kategorisasi adalah upaya memilah-milah setiap 

satuan kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Pada penelitian 

ini bagian-bagian tersebut dikategorisasikan menjadi tiga bagian, yakni 

pada sub bab 4.2 mengenai implementasi model Grameen Bank pada 

penyaluran kredit mikro di Yayasan Mitra Karya, sub bab 4.3 mengenai 

evaluasi kesesuaian implementasi model Grameen Bank pada Yayasan 

Mitra Karya, dan sub bab 4.4 mengenai strategi Yayasan Mitra Karya 

dalam mencapai tujuan lembaga. 

 

 

3. Sintesisasi 

Mensintesiskan berarti mencari kaitan antara kategori satu dengan kategori 

yang lainnya. Pada tahap ini kategori yang terdapat pada sub bab 4.2, 4.3, 

dan 4.4 dicari kaitannya dan ditulis dengan pernyataan yang proporsional. 

Dimana, setelah diktahui prosedur penyaluran kredit mikro oleh Yayasan 

Mitra Karya kemudian dievalusi dengan model aslinya yakni Grameen 
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Bank yang pembahasannya terdapat di tinjauan pustaka pada sub bab 2.4. 

Dari hasil tersebut maka akan diketahui kesesuaian dan 

ketidaksesuaiannya yang pada akhirnya akan menentukan strategi apa 

yang harus digunakan oleh Yayasan Mitra Karya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1. Sejarah Yayasan Mitra Karya 
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Pada tahun 1992, Pusat Penelitian Universitas Brawijaya (Puslit UB) 

ditawari oleh Institute of Bankers Indonesia (IBI) untuk menolong 

pengentasan kemiskinan dengan menerapkan Gramee Bank. Kemudian Pusat 

Penelitian Universitas Brawijaya menugaskan Prof. Djumilah Zain untuk 

mempelajari model tersebut dan melakukan kunjungan selama tiga hari ke 

Proyek Usaha Mandiri yang dilaksanakan oleh IBI di Bogor, Jabar yang 

merupakan replikator model Grameen Bank pertama di Indonesia. 

Kemudian Institute of Banker Indonesia mendorong UB untuk 

mendaftarkan diri kepada Asian and Pacific Development Centre (APDC) 

guna memulai sebuah proyek penerapan model itu. Pada saat itu tim UB 

terdiri dari tiga anggota, yaitu Prof. Djumilah Zain, Khusnul Ashar, serta 

Astrid Puspaningrum yang berupaya memperoleh situs proyek yang 

memadai. Desa Tangkil yang terletak pada Kabupaten Blitar yang berjarak 

kurang lebih 40 km dari kota Malang, ternyata memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan. Kemudian dilanjutkan dengan kunjungan selama sepuluh hari ke 

Bangladesh untuk menghadiri Grameen Dialogue 1993. 

Setelah meneliti Grameen Bank di Bangladesh diyakini bahwa konsep 

tersebut akan mampu diterapkan di Jawa Timur dengan pertimbangan-

pertimbangan : 

- Jawa Timur merupakan propinsi berpenduduk paling padat dengan total 

warga miskin 3,5 juta jiwa. 

- Belum tersedianya kelembagaan finansial yang memberikan pinjaman 

non-collateral bagi rumah tangga miskin. 



 64

Pada oktober 1993, proyek UB yang membantu rumah tangga miskin 

mulai beraksi dengan modal awal Rp 7.000.000,00 serta dengan pendanaan 

pusat penelitian, sambil menunggu pendanaan dari APDC. Proyek tersebut 

beroperasi di bawah nama proyek “Mitra Karya East Java (MKEJ)” Malang. 

Setelah beroperasi selama empat tahun, tim kantor pusat “Mitra karya East 

Java (MKEJ)” Malang memutuskan untuk mendirikan yayasan tanggal 25 

April 1997 yang diakreditasi oleh notaris Faisal Waber, SH, dengan lokasi 

yayasan berada di Jln. Cimahi No. 12 Malang. 

Berangkat dari keprihatinan itu, Yayasan Mitra Karya yang modal 

awalnya Rp 7.000.000,00 dengan anggota 10 orang, kini sampai pada periode 

April 2009 dana yang diputar berkembang menjadi Rp 18.945.742.350,00 

dengan anggota 7.541 orang. Awalnya program ini dilaksanakan di Desa 

Tangkil, Kabupaten Blitar. Akan tetapi program tersebut sekarang sudah 

berkembang di Malang, Tulungagung, Sidoarjo, Kebumen, dan Sumbawa. 

Ketika awal dioperasikan, Yayasan Mitra Karya memang terkendala 

oleh ketiadaan dana atau modal yang diputar. Tahun pertama masa kritis, 

Yayasan Mitra Karya berinisiatif menghubungi para koleganya di luar negeri 

untuk membantu pembiayaan. Beruntung, salah seorang kolega Prof. 

Djumilah Zain di Malaysia Dr. David Gibbons yang ahli di bidang grameen 

bersedia memberi pinjaman USD 5.000 tanpa syarat, tanpa bunga dan 

dikembalikan apabila memang sudah mampu. 

  Menginjak tahun 1994, Mitra Karya memperoleh pinjaman langsung 

dari Grameen Trust. Pinjaman sebesar USD 10.000 ini kemudian digunakan 

untuk mengembalikan pinjaman dari Dr. David Gibbons. Melalui prinsip 
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kehati-hatian, pinjaman ini dapat dilunasi tepat waktu. Bahkan, kemudian 

beberapa kali pihak Grameen Trust memperpanjang pinjaman modal beserta 

pertambahan nominal pinjaman.  

  Pada bulan Februari  2009 Yayasan Mitra Karya sudah dapat berdiri 

sendiri, hal ini ditandai dengan keputusan untuk menggunakan dananya 

sendiri dalam pengelolaan kredit mikro, meskipun telah banyak tawaran dari 

luar negeri untuk memberikan pinjaman.  

 
Tabel 4.1 

Sumber Dana Yayasan Mitra Karya 
 
 

No. Nama Institusi Tahun 
1. IBI Indonesia 1993 
2. CASPHOR Malaysia 1994 
3. Grameen Trust, Bangladesh 1994, 1995, 1996 
4. BNI Bank – Indonesia 1994, 1995, 1997 
5. Grameen Trust Bangladesh 1995, 1996, 2003 
6. Rotary Club Westlake Village California, USA 1996 
7. Rotary Club Cambria, USA 

Rotary Club New Bury Park, USA 
1998 

8. Rotary Club Wild Roses Canada 2000 
9. Plan International Kebumen, Indonesia 2002 
10. Plan international Gunung Kidul Jogjakarta, 

Indonesia 
2001 

11. Grameen Foundatin USA 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008 

Sumber: Yayasan Mitra Karya, 2008 

 

4.1.2. Visi, Misi, dan Motto 

 Visi: 

Menjadi pemimpin lembaga yang menyediakan pinjaman lunak 

dengan sistem Grameen Bank untuk rumah tangga miskin di 
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Indonesia, dengan tingkat pertumbuhan, kesehatan dan ketahanan 

yang tinggi. 

 Misi: 

- Menolong wanita untuk meningkatkan status sosial dan 

kekuatan ekonomi 

- Meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin dengan 

memperpanjang pinjaman lunak untuk menolong usaha 

kecil/mikro 

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia rumah tangga 

miskin dengan meningkatkan pendidikan pada anak-anak 

- Mengembangkan kesempatan kerja di area pedesaan dan 

mengurangi urbanisasi 

- Meningkatkan kemungkinan lembaga dalam menolong lebih 

banyak orang miskin 

- Menyediakan upah pada para pekerja sesuai dengan 

kontribusinya. 

 Motto:  

Mitra karya membantu untuk meningkatkan kemampuan berusaha 

pada “kelompok keluarga tertinggal” di Indonesia 

 

4.1.3. Karyawan 

Kantor pusat Yayasan Mitra Karya berperan untuk melakukan 

monitoring terhadap anggota dan staf lapangan. Semua kegiatan koordinasi 

umum dan persetujuan bantuan modal dilakukan pada kantor pusat. Pada 
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rapat koordinasi dibahas mengenai hambatan yang ada maupun 

kemungkinan-kemungkinan perluasan Yayasan Mitra Karya.  

Pada awalnya Yayasan Mitra Karya memberanikan diri merekrut dua 

staf untuk menjadi ujung tombak di lapangan. Staf tersebut diharapkan 

memiliki ketrampilan bagaimana mencari anggota, mewawancarai, 

memotivasi, dan membangun mimpi. Staf harus mampu menjelaskan apa dan 

bagaimana bantuan yang akan diberikan, Prof. Djumilah Zain secara langsung 

melatihnya sendiri. 

Staf ini diterjunkan langsung bersama tim di lapangan. Mereka belajar 

bagaimana mencari daerah yang potensial, memotret kondisi sosial ekonomi 

penduduknya, serta mencari “pintu masuk” secara sosial agar program ini 

dapat dikenal. Selain itu, dengan mempertimbangkan aspek pemberdayaan 

perempuan, anggota Yayasan Mitra Karya haruslah perempuan, miskin, 

punya usaha produktif, dan mempunyai karakter yang bagus.  

Dalam kegiatan operasionalnya Yayasan Mitra Karya melibatkan 

beberapa fungsi jabatan, diantaranya sebagai berikut: 

1) Direktur 

Posisi ini ditempati oleh Prof. Djumilah Zain, yang juga 

merupakan pemilik dari Yayasan Mitra Karya. Sebagai pihak yang 

memiliki wewenang tertinggi dalam pengambilan keputusan terhadap 

seluruh kegiatan, maka secara langsung maupun tidak langsung Prof. 

Djumilah Zain selalu melakukan monitoring, baik terhadap field 

monitoring, head office administration, cashier, staf lapangan, 

maupun anggota binaan.  
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2) Field Monitoring 

- Menangani kegiatan eksternal kantor 

- Menangani cabang Kebumen dan Sumabawa 

- Melakukan monitarong terhadap head office administration, 

cashier, staf lapangan, dan anggota. 

3) Head Office Administration 

a. -   Menangani laporan keuangan 

-   Menangani cabang Sidoarjo, Tulungagung, dan Sumbawa 

-   Melakukan monitoring terhadap staf lapangan dan anggota  

b. -   Menangani cabang Malang 

-  Membuat laporan proyek bulanan/MPS (Montly Project 

Statement) 

-    Menangani transaksi perbankan (transfer dana) 

-   Melakukan monitoring terhadap staf lapangan dan anggota 

4) Cashier 

Staf ini bertindak sebagai bendahara, yakni melakukan pencatatan 

terhadap keluar masuknya uang. 

5) Staf Lapangan 

Staf lapang menjadi ujung tombak sebagai representasi lembaga. 

Misi Yayasan Mitra Karya dalam meningkatkan partisipasi 

masyarakat bergantung pada kemampuan staf lapangan dalam 

menjalankan fungsinya. Fungsi tersebut terutama berkaitan dengan 

anggota maupun calon anggota, diantaranya melakukan uji kelayakan 

calon anggota, memimpin pelaksanaan Latihan Wajib Kumpul 
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(LWK), serta melakukan segala aktifitas pada saat rembug anggota. 

Staf lapangan yang komunikatif mendukung peningkatan antusiasme 

anggota terhadap program. 

Ketika diimplementasikan, hubungan antara staf lapang dan 

anggota amat berpengaruh. Setelah pinjaman digulirkan, dalam satu 

atau dua minggu staf lapang akan mengecek apakah dana tersebut 

telah digunakan sesuai tujuannya (untuk usaha) bukan untuk yang 

lain. Setelah pinjaman pertama selesai, menuju pinjaman kedua 

diadakan cross check utility lagi untuk melihat apakah ada 

perkembangan ekonomi.  

Tabel 4.2 
Deskripsi Jabatan Yayasan Mitra Karya 

 
Jabatan Kota/ Unit Jumlah Status 

Kepegawaian 
Direktur Malang 1 

Pegawai Tetap 

Field Monitoring Malang 1 
Head Office 
Administration 

Malang 2 

Cashier Malang 1 

Staf Lapangan 

Unit Karang Ploso 4 
Unit Tumpang 2 
Unit 
Ngadilangkung 

2 

Unit Tulungagung 4 
Unit Sidoarjo 4 
Unit Kebumen 3 
Unit Sumbawa 1 

Sumber: Yayasan Mitra Karya, 2008 

Tingkat pendidikan karyawan, baik itu pada kantor pusat ataupun cabang 

bermacam-macam, mulai dari tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

sampai pada tingkat sarjana dari berbagai disiplin ilmu.  
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Dasar penerimaan gaji terletak pada posisi/jabatan, lamanya masa kerja, 

produktivitas, dan jumlah anggota yang berhasil dibina. Selain gaji pokok, 

karyawan juga mendapatkan tunjangan hari raya, kesehatan, transportasi, dan 

asuransi jaminan hari tua. Skala gaji bulanan tersebut didasarkan pada enam 

hari jam kerja untuk staf kantor, dan lima hari bagi staf lapangan. 

 

4.1.4. Struktur Organisasi 

Organisasi non-profit ini dimiliki oleh Yayasan Mitra Karya dengan 

sebuah manajemen operasional yang menjalankan semua kebijaksanaan serta 

mengambil keputusan bersama. Mengingat organisasinya masih kecil, pendiri 

yayasan ini sekaligus berperan sebagai pelaksana kegiatan atau operasional, 

mulai dari perencanaan hingga operasional dan kontrol.  

Model kepemimpinan yang diterapkan dalam Yayasan Mitra Karya 

adalah manajemen partisipatif, yaitu semua anggota staf pada tingkat 

manapun memiliki hak partisipatif membuat perencanaan, implementasi, serta 

kontrol sejalan dengan posisi masing-masing. Walaupun masih kecil sudah 

memiliki kantor pusat dan lima unit, tetapi dikelola secara desentralisasi oleh 

Yayasan Mitra Karya Malang.  

  
 
 
 

 
 

Gambar 4.1 
Struktur Organisasi Yayasan Mitra Karya 
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Sumber: Yayasan Mitra Karya, 2008 

 

4.1.5. Promosi 

Dalam melaksanakan promosinya, Yayasan Mitra Karya  tidak 

menggunakan media cetak maupun media elektronik. Model promosi yang 

dilakukan adalah dengan model promosi dari mulut ke mulut atau “gethok 

tular” yang dilakukan oleh staf lapangan dengan mendatangi calon anggota, 

maupun secara tidak langsung yang dilakukan oleh para anggota. 

Promosi dari mulut ke mulut khususnya yang dilakukan oleh para 

anggota juga merupakan salah satu parameter keberhasilan dari Yayasan Mitra 

Karya atas program pinjaman dan pembinaan yang telah diberikan. Mereka 

yang merasakan hasilnya, dalam hal peningkatan kualitas hidup setelah 

mengikuti program yang diberikan oleh Yayasan Mitra Karya akan 

memberitahukannya kepada warga masyarakat lain yang belum menjadi 

anggota. 

4.1.6. Permasalahan Yayasan Mitra Karya 

Direktur 

Head Office 
Administration

Cashier 

Field Monitoring  

Staf Lapangan 
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Visi dari Grameen Bank memang untuk kesejahteraan orang miskin. 

Ternyata, untuk mewujudkan visi tersebut tidak cukup aspek permodalan saja. 

Masih ada beberapa hal terkait dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 

orang miskin. 

Pertama, kendala pengembangan produk. Yayasan Mitra Karya tidak 

mempunyai kapasitas untuk membayar tenaga ahli karena mahal. Terutama 

sekali meningkatkan skill dan kemampuan teknis untuk meningkatkan kualitas 

produk yang mereka hasilkan. Tujuannya, mereka dapat mengembangkan 

pasar yang lebih tinggi levelnya. 

Kedua, berhubungan dengan derajat kesehatan dan pendidikan keluarga 

anggota. Tidak adanya jaminan kesehatan dan pendidikan murah bisa menjadi 

ancaman bagi kemampuan anggota untuk menyelesaikan kewajiban-

kewajibannya.  

Yang ketiga, berkaitan dengan kemungkinan penyimpangan staf 

lapangan. Praktek bank in bank, ataupun memvariasikan kegiatan pribadinya 

dalam sistem grameen kemungkinan bisa terjadi. Modusnya, dengan 

pengucuran kredit selama satu tahun namun kemudian diputar untuk tiga 

bulan sehingga pelaku menikmati keuntungan dari selisih bunga. 

 

4.2. Implementasi Model Grameen Bank pada Penyaluran Kredit Mikro di 

Yayasan Mitra Karya 

  Yayasan Mitra Karya Malang meraih kesuksesan dengan membidik 

orang-orang miskin sebagai kreditor. Yayasan ini menerapkan model 

Grameen Bank, lembaga keuangan yang didesain khusus untuk permodalan 
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orang miskin. Model Grameen Bank menjadi alternatif solusi agar orang 

miskin tak menjadi korban terkaman rentenir.  

Selama ini, usaha-usaha kecil tak bisa mengakses perbankan karena 

terbentur sistem collateral yang mengharuskan adanya jaminan fisik atau 

agunan. Kondisi itulah yang membuat praktik rentenir tumbuh subur, selain 

tidak membutuhkan agunan, prosesnya juga tidak rumit. Meski menerapkan 

bunga tinggi, praktik rentenir tetap menjadi primadona bagi orang-orang 

miskin atau yang bermodal terbatas. 

Secara umum, Yayasan Mitra Karya menerapkan serangkaian proses 

yang harus dilakukan oleh staf lapangan serta para calon anggota. Prosesnya 

berturut-turut melalui uji kelayakan, pembentukan kelompok binaan, 

menyelenggarakan latihan wajib kumpul, membentuk rembug pusat dan 

mengadakan pertemuan mingguan. 

 

1. Uji Kelayakan  

  Uji kelayakan adalah kegiatan lapangan yang bertujuan memperoleh 

calon-calon anggota binaan yang memenuhi syarat. Secara teknis, uji 

kelayakan melibatkan staf lapang secara langsung, dimana staf lapang 

diharuskan aktif mendata dan mendaftar rumah tangga miskin di wilayah 

kerjanya. Pertama-tama dilakukan observasi untuk memperoleh informasi dan 

peta yang jelas mengenai sebaran kantong-kantong kemiskinan di wilayah 

sasaran. Tujuan utama tahap ini untuk memperoleh daftar nama kepala 

keluarga, sebaran lokasi rumah miskin, calon-calon anggota binaan yang 
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mempunyai karakter baik menurut key person, dan rumahnya saling 

berdekatan.  

  Selanjutnya dari daftar tersebut dilakukan sosialisasi kepada masyarakat 

potensial mengenai program bantuan pinjaman lunak. Sosialisasi dapat 

dilakukan dengan berbagai cara misalnya di kantor kelurahan atau di rumah 

salah satu warga yang menjadi key person. Sesudah sosialisasi berlangsung, 

selanjutnya staf lapang melakukan uji kelayakan dengan cara berkunjung dari 

rumah ke rumah calon anggota potensial dengan tahapan sebagai berikut: 

1) Langkah awal dilakukan observasi tampilan fisik rumah, status pemilikan 

rumah dan luas relatifnya. Namun demikian, penilaian ini sering 

menyesatkan. Calon anggota bisa saja tinggal dalam sebuah rumah yang 

bagus atau permanen dengan angka skornya tinggi, namun bisa jadi rumah 

tersebut berasal dari warisan atau milik orang lain yang ditungguinya. 

Oleh karena itu dengan hanya melihat tampilan ini saja, tidak diperoleh 

indikator yang memadai untuk menentukan apakah seseorang tersebut 

lulus dalam uji kelayakan atau gagal. Untuk itu diperlukan penilaian lain 

yaitu pendapatan dan nilai aset. 

2) Kemudian dilakukan wawancara dengan calon anggota potensial dengan 

fokus berikut ini: 

- Pertama, menanyakan pendapatan keluarga dan pendapatan per kapita 

dalam satu bulan. Pendapatan dihitung melalui pengukuran terhadap 

pendapatan istri dan suami per bulan. Pendapatan rata-rata per kapita 

rumah tangga dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan 

suami istri dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga yang ada. 
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Dengan menggunakan batasan dari SDKI (Survey Demografi dan 

Kesehatan Indonesia) tahun 1994, yang dimaksud dengan rumah tangga 

adalah seseorang atau sekelompok orang yang makan dari satu dapur.  

- Kedua, nilai aset. Nilai aset dihitung dengan cara menjumlahkan taksiran 

nilai atau harga dari beberapa macam barang yang ada (meliputi nilai 

rumah dan pekarangan, warung atau toko, perhiasan emas, ternak, 

peralatan elektronik, sepeda, becak, dan aset lain yang ada).  

- Ketiga, menyangkut moral atau kejujuran informasi dari berbagai pihak 

termasuk tetangga serta tetua di daerah setempat. 

3) Apabila dua dari tiga indeks terpenuhi (biasanya lebih terfokus pada 

indeks pendapatan dan nilai harta), berarti calon tersebut termasuk miskin, 

dan layak mendapat bantuan kredit produktif bila calon atau anggota 

keluarga calon mempunyai usaha harian atau bermaksud memulai usaha. 

   Untuk itu perlu dilakukan interview secara mendalam dengan calon 

anggota potensial. Dari hasil wawancara tersebut akan dapat diketahui layak 

tidaknya untuk mendapatkan pinjaman. Untuk calon anggota yang dinilai 

layak, sebelum membentuk kelompok harus ada ijin dari suami (bagi yang 

bersuami) supaya suami sebagai kepala rumah tangga merasa dihargai dan ada 

rasa ikut bertanggung jawab apabila terjadi peristiwa yang tidak diinginkan. 

Setelah itu apabila sudah ada lima calon anggota yang semuanya lulus uji 

kelayakan, dilakukan seleksi kedisiplinan kedua yaitu LWK.  

Pada tahap ini diperoleh calon-calon anggota binaan yang memenuhi 

syarat, yaitu ibu-ibu atau wanita dengan kriteria sebagai berikut: 
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‐ Tergolong miskin, yakni dengan pendapatan Rp.18.000,00 – Rp 20.000,00 

per hari, tinggal di daerah pedesaan dengan luas tanah dan bangunan 

kurang dari 15 meter persegi, tidak memiliki hewan peliharaan (kambing, 

sapi, dan lain-lain), serta tidak memiliki perabotan elektronik kecuali 

televisi dan radio. 

‐ Mempunyai pekerjaan non pertanian dengan penghasilan harian 

‐ Memperoleh izin suami untuk menjadi anggota binaan Yayasan Mitra 

Karya bagi yang sudah menikah, atau izin dari orang tua bagi yang belum 

menikah. 

 

2. Pembentukan Kelompok Binaan 

Setelah diperoleh calon anggota potensial dalam jumlah yang cukup 

memadai, mereka kemudian dikelompokkan masing-masing terdiri atas lima 

orang dengan kriteria sebagai berikut: 

1) Rumah saling berdekatan 

2) Kondisi sosial ekonominya sederajat 

3) Dalam satu kelompok tidak ada yang mempunyai hubungan ibu-

anak atau hubungan saudara kandung. 

Perlu diperhatikan bahwa wawancara bukan secara kelompok di satu 

tempat tertentu. Petugas lapangan harus mendatangi rumah masing-masing 

calon anggota agar mampu memahami kondisi internal rumah tangga, bisnis 

calon anggota, dan mengenal suami calon anggota binaan tersebut. 

Pengorganisasian dari peminjam atau anggota itu mempunyai berbagai 

tujuan, yaitu: 
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- Memberi rasa aman dan percaya pada diri sendiri dalam melaksanakan 

suatu prakarsa baru 

- Kelompok dan pusat menjadi wahana yang utama bagi partisipasi para 

anggota dalam kegiatan proyek 

- Kelompok dan pusat bertindak sebagai sumber tekanan terhadap 

anggotanya untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank dan 

menimbulkan keberaniannya untuk membuang sikap tradisional yang 

tidak diinginkan serta untuk menentang perbuatan anti sosial 

- Pembentukan kelompok memungkinkan orang-orang miskin di daerah 

pedesaan untuk merubah kelemahan diri sendiri menjadi kekuatan 

kolektif. 

 

3. Pelaksanaan Latihan Wajib Kumpul (LWK) 

 Sebelum calon anggota diterima menjadi anggota atau nasabah, mereka 

diwajibkan mengikuti Latihan Wajib Kumpul (LWK). LWK merupakan suatu 

bentuk pelatihan yang diberikan pada calon anggota kelompok untuk 

menjamin bahwa semua calon anggota memahami prinsip-prinsip, filosofi, 

peraturan dan regulasi prosedur kredit yang diberikan oleh lembaga 

pelaksanaan kredit. 

 Dalam LWK dijelaskan mengenai tata cara atau tujuan yang merupakan 

wahana memperkenalkan antara staf dan calon anggota. Ini semacam mata 

rantai yang tidak bisa dijalankan bank konvensional, yaitu ikatan persuasi 

antarpersonal staf dan anggota. LWK dilaksanakan satu jam sehari selama 

jangka waktu minimal tiga hari oleh staf lapang. LWK pada dasarnya 
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merupakan suatu program untuk menanamkan kedisiplinan kredit diantara 

anggota-anggota kelompok sekaligus memahami prosedur pengambilan kredit. 

 Makna yang terkandung dalam LWK sebenarnya ada empat, 

diantaranya: 

1) Sebagai pelatihan dan pengukuran kedisiplinan calon anggota, mengingat 

bantuan kredit ini berisiko tinggi dalam arti tidak ada jaminan, tidak ada 

sanksi hukum, dihibahkan kalau anggota meninggal dunia dan 

keluarganya tidak mampu membayar. 

2) Sebagai sarana meningkatkan kemampuan ibu-ibu untuk berorganisasi 

yang berarti meningkatkan kemampuan berkomunikasi, memimpin, 

mengemukakan pendapat dengan tujuan akhir meningkatkan rasa percaya 

diri sebagai modal dasar dalam kewirausahaan 

3) Menumbuhkembangkan (memupuk) rasa saling tolong menolong dalam 

hidup bermasyarakat, lebih peka dan cepat tanggap bila ada sesama kawan 

(anggota) mendapat kesusahan 

4) Meningkatkan perhatian ibu-ibu terhadap pendidikan anak-anaknya 

supaya mutu sumber daya manusia generasi mendatang lebih baik. 

Dalam sebuah LWK pesertanya bisa terdiri atas satu kelompok atau 

lebih. Materi LWK terdiri dari: 

Hari I: 

1) Memperkenalkan Yayasan Mitra Karya dan tujuannya 

2) Menjelaskan syarat-syarat menjadi anggota Yayasan Mitra Karya, 

diantaranya: 

‐ Mempunyai kelompok dengan anggota lima orang 
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‐ Semua anggota telah diuji kelayakan oleh petugas 

‐ Mengikuti LWK selama tiga hari 

3) Menjelaskan tentang pengertian dan tujuan LWK 

Tujuan LWK diantaranya: 

‐  Memberikan keterangan tentang cara-cara mengikuti kegiatan Yayasan 

Mitra Karya 

‐  Melatih kedisiplinan 

‐     Melatih kekompakan 

‐  Membina kesetiakawanan dan gotong royong 

‐     Melatih bermusyawarah 

4) Menjelaskan tentang prinsip-prinsip Yayasan Mitra Karya 

5) Menjelaskan tentang pengertian kelompok serta tugas ketua dan wakil 

ketua 

6) Menentukan ketua kelompok dan wakil 

7) Membuat nama kelompok 

Hari II: 

1) Mengulangi sedikit materi hari I 

2) Menjelaskan tentang ikrar anggota Yayasan Mitra Karya, ikrar tersebut 

yaitu: 

 Adalah menjadi tanggung jawab kami untuk: 

1) Berusaha menambah rejeki 

2) Membantu anggota kumpulan dan rembuk pusat apabila mereka 

dalam kesulitan 
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3) Menggunakan pinjaman dari Mitra Karya untuk meningkatkan 

pendapatan keluarga 

4) Mendorong anak-anak untuk terus bersekolah 

5) Membayar kembali pinjaman setiap minggu 

Allah menjadi saksi segala apa yang kami ucapkan dan kami lakukan, 

dan kami berusaha menjunjung tinggi ikrar tersebut 

3) Menjelaskan tentang tanggungjawab dan kedisiplinan serta sanksi-sanksi 

4) Menjelaskan tentang tata cara peminjaman dan besarnya angsuran 

5) Menjelaskan tentang jenis-jenis tabungan 

6) Melatih cara pengisian Pass Book 

7) Menentukan giliran 2-2-1 

Hari III: 

1) Mengulangi sedikit materi hari II 

2)  Menulis pengajuan pinjaman 

3)  Diadakan pengujian tentang pemahaman calon anggota 

4)  Pengesahan ditutup dengan IKRAR 

 

4. Pelaksanaan Rembug Pusat (Pertemuan Mingguan) 

 Rembug pusat adalah jantung dari operasi lembaga kredit dan baik tidaknya 

pelaksanaan rembug akan menentukan tingkat kedisiplinan maupun kineja 

program pinjaman. 

  Sesudah LWK selesai, dan ternyata lulus, calon anggota disahkan menjadi 

anggota suatu kelompok tertentu. Tiap kelompok mempunyai identitas dengan 

diberi nama tertentu, dimana nama masing-masing kelompok diserahkan pada 
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anggota (nama pohon, buah-buahan, bunga, dan lain-lain). Kelompok ini 

selanjutnya bergabung membentuk sebuah kumpulan kelompok (terdiri 2 – 5 

kelompok) yang disebut rembug pusat dan kemudian mengadakan pertemuan 

mingguan secara teratur di rumah salah satu anggota yang telah disepakati 

bersama. 

 Setiap kelompok terdiri atas lima orang (1 orang ketua kelompok, satu orang 

sekretaris dan tiga orang anggota kelompok). Ketua kelompok berkewajiban 

menggkoordinir anggotanya dalam rembug pusat, sekretaris membantu ketua 

kelompok melakukan pencatatan angsuran dan tabungan. Masing-masing anggota 

binaan memegang sendiri buku bukti angsuran atau pass book. 

Agenda dalam pertemuan rembug pusat adalah: 

‐ Sarasehan membahas pengembangan dan kendala bisnis maupun masalah 

diluar bisnis dengan staf lapangan sebagai fasilitator 

‐ Penyampaian informasi yang memberi nilai tambah bagi sesama anggota 

‐ Pengajuan pinjaman dan realisasi pinjaman 

‐ Pembayaran angsuran pokok, biaya administrasi dan tabungan 

-   Silaturahmi antar anggota dan dengan staf lapangan. 

 Tujuan rembug pusat adalah: 

1) Memberikan pinjaman tanpa agunan (non-collateral) dan tanpa pihak 

penjamin (non-guarantor)  

2) Melaksanakan pengawasan yang ketat dan memonitor anggota-anggota 

binaan dan pengembalian pinjaman 

3) Memberikan bantuan pada anggota berkenaan dengan usulan pinjaman 
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4) Memberikan contoh yang baik pada kelompok masyarakat bagaimana 

mereka mengindahkan keputusan-keputusan dan disiplin lain pada rembug 

pusat tersebut. 

Pelaksanaan realisasi pinjaman kepada anggota kelompok diberikan 

setelah kelompok yang terbentuk disahkan oleh manajer dan anggota 

kelompok dinyatakan lulus di dalam uji LWK. Apabila para anggota 

kelompok dan ketua kelompok telah yakin akan kelayakan dari suatu 

permohonan pinjaman, maka formulir diisi permohonan pinjaman diisi dan 

setelah ditandatangani oleh para anggota kelompok kemudian disampaikan 

kepada staf lapang. Staf lapang memberikan rekomendasi dan menyampaikan 

permohonan tersebut kepada direktur. 

 Pihak direktur membahas permohonan-permohonan pinjaman yang 

masuk dengan staf lapang dan setelah diadakan pemeriksaan mengenai 

kelayakan dan jumlah pinjaman yang diminta, kemudian dilihat daftar 

permohonan yang masuk. Berdasarkan permohonan yang diajukan ada 

beberapa kemungkinan keputusan yang diambil. Pertama, permohonan 

tersebut disetujui tanpa perubahan. Kedua, permohonan yang diajukan 

jumlahnya tetap seperti pinjaman sebelumnya. Ketiga, permohonan ditolak. 

 Setelah ada rekomendasi dari Head Office, direktur meneruskan pada 

staf lapang tentang keputusan mengenai pemberian pinjaman, yang kemudian 

diberitahukan oleh staf lapang kepada peminjam didalam rembug pusat. 

Seluruh proses pemberian kredit biasanya memakan waktu satu minggu sejak 

pembahasan di kelompok sampai disalurkannya kredit tersebut. 
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 Berdasarkan pemberitahuan staf lapang tersebut dua diantara kelima 

anggota kelompok akan mendapatkan pinjaman. Prosedur realisasi pinjaman 

pada Yayasan Mitra Karya adalah 2-2-1 (yaitu setiap kelompok mengajukan 

dua nama anggotanya yang telah disepakati oleh mereka untuk menerima 

pinjaman terlebih dahulu, dua orang lagi pada realisasi pinjaman minggu 

berikutnya, satu orang penerima pinjaman terakhir).  

 Pinjaman diberikan kepada anggota kelompok yang paling memerlukan. 

Penentuannya dilakukan sendiri oleh kelompok. Persetujuan kelompok juga 

berkenaan dengan jumlah pinjaman yang diajukan, sebab pinjaman tanpa 

agunan sangat mengandalkan kekompakan kelompok. Staf lapang tidak dapat 

merubah nama dari anggota kelompok yang diusulkan untuk diberi pinjaman. 

Staf lapang hanya dapat menilai dan mempertimbangkan mengenai jumlah 

pinjaman yang dapat diberikan. 

 Formulir pinjaman dari dua anggota kelompok tersebut harus dibubuhi 

tanda tangan seluruh anggota kelompok. Penerimaan dari uang pinjaman itu 

dilaksanakan pada saat rembug pusat dilaksanakan dan untuk itu semua 

anggota kelompok harus hadir. Ketua dan sekretaris dan anggota-anggota 

lainnya turut menandatangani dokumen pinjaman. Setelah berjalan satu 

minggu dua orang anggota kelompok beikutnya diberi pinjaman oleh yayasan. 

Setelah keempat anggota kelompok penerima pinjaman itu mengangsur secara 

teratur pinjamannya, satu minggu kemudian anggota kelompok yang kelima 

akan mendapat pinjamannya. Biasanya ketua kelompoklah yang menjadi 

penerima pinjaman terakhir. 
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 Pemberian pinjaman baru kepada anggota kelompok itu tidak dapat 

diberikan sebelum pinjaman dari semua anggota kelompok dibayar. Dilihat 

dari proses pemberian pinjaman dan pembayaran angsuran di atas nampak 

bahwa fungsi kelompok dimaksudkan sebagai lembaga yang ikut bertanggung 

jawab dalam pembayaran kembali pinjaman dari semua anggotanya. Dalam 

hal ini anggota berada di bawah tekanan yang kuat dari anggota lainnya di 

dalam kelompok. Jadi adanya kelompok merupakan jaminan bagi pinjaman 

dari Yayasan Mitra Karya. Dengan cara itu pula pembayaran pinjaman 

dijamin oleh pengawasan yang ketat terhadap penggunaan uang pinjaman baik 

pengawasan yang dilakukan oleh staf lapang maupun oleh anggota kelompok. 

 Ada dua jenis pinjaman di Yayasan Mitra Karya yaitu pijaman tipe 50 

minggu (dengan biaya administrasi 30% per tahun dari jumlah pokok 

pinjaman) dan pinjaman tipe 25 minggu (dengan biaya administrasi 20% dari 

pokok pinjaman). Anggota binaan diperbolehkan pindah dari pinjaman tipe 50 

minggu ke tipe 25 minggu (atau sebaliknya) dengan mengajukan permohonan 

resmi yang disetujui oleh seluruh anggota kelompok 

 

Tabel 4.3 
Bentuk Pinjaman 

 
 

Jumlah 
Pinjaman 

Lama 
Pinjaman 

Jumlah 
Angsuran 

Biaya 
Administrasi 

Pengembalian 

Rp.200.000,00 – 
Rp.2.000.000,00 6 bulan 25 kali 20% per tahun 

Mingguan 50 kali 30% per tahun 
Rp.200.000,00 – 
Rp.2.000.000,00 1 tahun 25 kali 20% per tahun 

50 kali 30% per tahun 
Sumber: Yayasan Mitra Karya, 2008 
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Berikut ini adalah beberapa aturan yang terkait dengan besarnya pinjaman, 

diantaranya: 

‐ Pinjaman pertama (P1) bagi setiap anggota binaan berkisar 

Rp200.000,00 - Rp 500.000,00 

‐ Pinjaman kedua (P2) dan seterusnya disesuaikan dengan tingkat 

kedisiplinan anggota dalam mengangsur serta perkembangan usaha.  

‐ Pinjaman masing-masing anggota dalam satu kelompok tidak harus 

sama, tetapi bergantung pada skala usaha masing-masing anggota 

binaan dan kesepakatan kelompoknya 

‐ Pada pinjaman berikutnya, besar pinjaman tidak selalu naik, 

sebaliknya bisa tetap bahkan diturunkan bila usahanya memang tidak 

mengalami perkembangan. 

 Bagi anggota yang telah mendapatkan pinjaman dari Yayasan Mitra 

Karya, mereka dikenakan ketentuan seperti telah disebutkan di bab II, yaitu 

potongan 5% sebagai simpanan pokok. Selain itu anggota juga wajib memiliki 

tabungan yang dinamakan tabungan wajib dan tabungan darurat yang ditabung 

setiap minggu pada saat mengangsur pinjaman sebagai tabungan pribadinya. 

Semua tabungan tersebut dimakasudkan kedalam rekening yang dinamakan 

rekening dana kelompok. 

 Dana kelompok dikelola oleh kelompok berdasarkan persetujuan 

bersama. Cara ini dimaksudkan untuk memberikan pendidikan kepada para 

anggota kelompok mengenai pengelolaan kelompok secara bersama atau 

kolektif. Jika salah satu anggota mengundurkan diri dari kelompoknya ia 

berhak untuk menarik seluruh tabungan mingguannya yang ada di dalam dana 
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kelompok, tetapi ia tidak dapat menarik simpanan pokoknya yang besarnya 

5% dari jumlah pinjaman yang diberikan kepadanya, sebab dana ini adalah 

milik kelompok. Simpanan 5% dapat ditarik jika kelompok bubar atau 

anggota tersebut keluar dan sudah ada penggantinya. 

 Setiap anggota kelompok dapat meminjam dari dana ini untuk berbagai 

kebutuhan, baik untuk produksi maupun untuk konsumsi, dengan persetujuan 

dari semua anggota kelompok dan menurut ketentuan-ketentuan yang telah 

ditetapkan. Pada waktu ini penggunaan dana kelompok kebanyakan adalah 

untuk menutup atau melunasi pinjaman atau sebagai dana santunan apabila 

anggota kelompok meninggal dunia. 

 

Tabel 4.4 
Jenis Simpanan 

 
Jenis Simpanan Ketentuan Pinjaman 

Wajib & Darurat 0,1% dari jumlah pinjaman 
Sukarela 5% dari pinjaman pokok 
Darurat 0,1% dari pinjaman 
Tabungan 5% 5% dari pinjaman pokok 
Sumber: Yayasan Mitra Karya, 2008 

 

Setiap anggota penerima pinjaman wajib membayar angsuran pokok, 

biaya administrasi dan kumpulan secara mingguan dengan teratur kepada 

petugas lapangan. Pembayaran angsuran boleh dilakukan dobel atau 

kelipatan, tetapi dengan kelipatan paling banyak lima kali. Anggota binaan 

diizinkan tidak mengangsur pada tiga peristiwa penting, yaitu selama dua 

minggu pada saat hari raya Idul Fitri, satu hari pada tanggal hari raya Idul 

Adha, dan satu hari pada tanggal hari Natal. 
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Setiap kali membayar angsuran, peminjam mengangsur biaya 

administrasi (yang besarnya 30% per tahun untuk pola pinjaman 50 minggu 

atau 20% per tahun untuk pola pinjaman 25 minggu) dan membayar tabungan 

wajib. Setiap anggota binaan mempunyai buku tabungan dan buku catatan 

pinjaman sehingga mereka mengetahui posisi pinjaman dan besarnya jumlah 

tabungan masing-masing. Apabila pinjaman pertama lunas dengan 

kedisiplinan cukup baik, anggota bisa menerima pinjaman kedua dalam 

jumlah yang lebih besar dengan nilai maksimum dua kali besarnya nilai 

pinjaman pertama. 

 

Tabel 4.5 
Monthly Project Statement 

April 2009 
 

No. Description Total April 2009 
This Month Cumulative 

1. Net Number of Members: 40 7,541
 ‐ Number of members 46 
 ‐ Number of dropout 

members 
6 

2. Net Number of Group: 8 1,450
 ‐ Number of groups 9 
 ‐ Number of dissolved 

groups 
1 

3. Net Number of Centers: 2 233
 ‐ Number of centers 2 
 ‐ Number of centers closed 0 
4. Net Number of Borrowers: 76 7,229
 ‐ 1st loan borrowers 82  
 ‐ 2nd loan borrowers 94  
 ‐ 3rd loan borrowers 27  
 ‐ 4th loan borrowers and 

above 
19  

5. Number of Borrowers Dropout 6  
6. Number of Branches / Units  5 
7. Total Amount Disbursed 184,830,000 18,945,742,350
8. Total Amount Repaid 170,041,000 16,545,088,229
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 ‐ Due payment 160,465,000  
 ‐ Advance payment 9,576,000  
  -   Arrears payment -  
9. Amount of Loans Outstanding  2,400,654,121
10. Amount of Loans Outstanding 

with arrears 
616,000  

11. Rate of Portofolio at Risk 0.0003  
12. Total Amount Due 161,367,000  
13. Rate of Repayment 0.9944  
14. Group Fund Balance 3,479,400 799,532,045
 ‐ Total saving in group fund 41,572,900 3,516,741,770
 ‐ Total withdrawal from 

group fund 
38,093,500 2,725,956,855

  -   Group fund loan 
repayment 

- 8,747,030

15. Percentage of Woman Borrowers 100.0%  
16 Cumulative Number of Borrowers Reached by 

Organization 
 

 
 

Setiap anggota kelompok mempunyai kewajiban untuk tanggung renteng 

membayar angsuran salah seorang anggota yang tidak mengangsur. Tanggung 

jawab pinjaman berada pada kelompok yang bersangkutan. Oleh sebab itu, 

anggota lain pada kelompok tersebut berhak ikut menentukan dan menyetujui 

besarnya pinjaman yang diajukan oleh salah satu anggota kelompok.  

Fungsi kelompok adalah fungsi kontrol. Caranya reflektif, kalau ada 

yang nakal akan menjadi buah bibir di kampungnya. Ini kekuatan psikologis 

massa untuk menangani kredit macet. Jadi ada penanganan di tingkat member 

kemudian di tingkat kelompok. Kekuatan Grameen Bank berasal dari 

kekuatan dari kelompoknya sendiri. 
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4.3. Evaluasi Kesesuaian Implementasi Model Grameen Bank pada 

Yayasan Mitra Karya 

Secara umum, Yayasan Mitra Karya menerapkan serangkaian proses 

sesuai dengan model Grameen Bank. Prosesnya berturut-turut melalui uji 

kelayakan, pembentukan kelompok binaan, menyelenggarakan latihan wajib 

kumpul, membentuk rembug pusat dan mengadakan pertemuan mingguan. 

1. Uji Kelayakan  

Dari hasil pelaksanaan uji kelayakan, Yayasan Mitra Karya sudah 

melaksanakan prosedur ini sesuai dengan prosedur model Grameen Bank. 

Penilaian ini didasarkan pada tiga hal, dimulai dari staf lapang yang aktif 

mendata dan mendaftar rumah tangga miskin di wilayah kerjanya, kemudian 

dilanjutkan dengan sosialisai kepada masyarakat potensial mengenai program 

bantuan pinjaman lunak , dan terakhir staf lapang melakukan uji kelayakan 

dengan cara berkunjung dari rumah ke rumah calon anggota tersebut. Prosedur 

ini wajib dilaksanakan, karena apabila tidak dilakukan sesuai dengan prosedur 

yang ada maka akan menyebabkan beberapa hal, diantaranya: 

‐ Staf lapang tidak mampu memotret secara jelas baik dilihat dari kelayakan 

kemiskinan maupun tidak adanya ijin dari suami 

‐ Tidak terjaring rumah tangga miskin, artinya fokus sasaran tidak tercapai 

‐ Kemungkinan antar calon anggota dalam satu kelompok ada hubungan 

kekerabatan dekat (ibu, anak, cucu, dan lain-lain) 

‐ Karakter calon anggota tidak terdeteksi secara jelas. 

Akan tetapi, meskipun hal tersebut telah dilakukan, ternyata masih saja 

terdapat beberapa dari anggota binaan memiliki tampilan rumah yang cukup 
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bagus. Setelah dilakukan penelitian lebih mendalam, diketahui bahwa hal ini 

tidak menjamin bahwa anggota tergolong sebagai orang mampu, hal seperti itu 

sudah menjadi pola pikir beberapa dari mereka (masyarakat desa), umumnya 

mereka memiliki gengsi yang cukup tinggi namun tidak diimbangi dengan 

kemampuan finansial, sehingga akibatnya masyarakat lebih mengutamakan 

tampilan fisik rumah dari pada hal lain, seperti pendidikan anak. Sehingga 

apabila mereka memiliki uang, mereka lebih mengutamakan penggunaannya 

untuk perbaikan rumah dari pada untuk pendidikan anak. Hal seperti inilah 

yang sebenarnya harus menjadi pusat perhatian dari Yayasan Mitra Karya, 

dimana perlu adanya pendampingan bagi anggota binaan, sehingga pola pikir 

semacam itu lambat laun bisa berubah. 

Terkait dengan hal tersebut, tepat sekali bahwa selama ini Yayasan Mitra 

Karya telah melakukan sesuai anjuran dari Grameen Bank, yakni tidak hanya 

menilai uji kelayakan dari observasi tampilan fisik rumah saja, akan tetapi 

juga perlu dilakukan wawancara terhadap calon anggota mengenai pendapatan 

keluarga dan pendapatan per kapita, nilai aset, karakter calon anggota, serta 

melihat dari usaha harian atau usaha yang akan dimulai oleh anggota. 

 

2. Pembentukan Kelompok Binaan 

Dalam hal ini Yayasan Mitra Karya belum sepenuhnya sesuai dengan 

kriteria yang ditentukan oleh Grameen Bank dalam hal pembentukan 

kelompok binaan, yakni rumah saling berdekatan, kondisi sosial ekonominya 

sederajat, dalam satu kelompok tidak ada yang mempunyai hubungan ibu-

anak atau hubungan saudara kandung. Hal ini bisa dilihat dari adanya temuan 
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pada anggota binaan yang berada di wilayah Karang Ploso, tiga diantaranya 

masih memiliki hubungan kekerabatan dalam satu kelompok (ibu-anak-cucu). 

Namun setelah adanya beberapa pertimbangan, Yayasan Mitra Karya 

memutuskan bahwa anggota tersebut layak untuk mendapatkan kredit. 

Pertama, anggota tersebut memiliki usaha yang mempunyai prospek untuk 

berkembang. Kedua, menurut rekomendasi dari beberapa anggota kelompok 

yang lain, anggota tersebut memiliki karakter yang baik. Dan terakhir, anggota 

tersebut terjaring sebagai rumah tangga miskin. 

Ketentuan semacam ini sebenarnya sangat penting, karena apabila terjadi 

kesalahan dalam penbentukan kelompok binaan, maka fungsi kelompok yang 

bertindak sebagai sumber tekanan terhadap anggotanya untuk memenuhi 

kewajibannya terhadap bank tidak akan berjalan. Hasilnya, Yayasan Mitra 

Karya yang tidak menggunakan agunan secara fisik dalam penyaluran 

kreditnya akan memperoleh risiko yang cukup besar, karena dalam hal ini 

kelompoklah yang sebenarnya digunakan sebagai agunan. 

 

 3. Pelaksanaan Latihan Wajib Kumpul (LWK) 

 Sejauh ini LWK yang dilaksanakan oleh Yayasan Mitra Karya sesuai 

dengan prosedur model Grameen Bank, yakni LWK dilaksanakan satu jam 

sehari selama jangka waktu tiga hari oleh staf lapang.  Dikarenakan beberapa 

risiko akan muncul apabila LWK tidak dilaksanakan sesuai prosedur, yakni 

anggota tidak memahami prosedur Grameen Bank, yang berakibat 

kedisiplinan dalam kehadiran, tanggung renteng maupun kedisiplinan dalam 

mengangsur tidak tercapai sesuai harapan. Seperti yang dikemukakan oleh 
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Prof. Muhammad Yunus, penemu model Grameen Bank mengatakan “kredit 

tanpa disiplin tinggi berarti hibah.” 

 Dalam hal ini ada beberapa alasan tentang pentingnya kedisiplinan pada 

pelaksanaan model Grameen Bank yang diterapkan oleh Yayasan Mitra 

Karya, yaitu: 

-  Disiplin adalah jantung dari Grameen Bank sehingga Grameen Bank 

mungkin disebut bank disiplin. Kelancaran operasi bank tidak dapat 

dibayangkan tanpa disiplin yang ketat. Dalam segala aspek dari Grameen 

Bank, kedisiplinan yang ketat harus dipertahankan. 

- Dalam kelangsungan hidup suatu organisasi terutama dalam institusi 

keuangan, disiplin merupakan suatu syarat yang utama dan terutama. Jika 

dicermati kinerja yang buruk dari sutu organisasi, akan ditemukan salah 

satu penyebabnya adalah karena disiplin yang rendah 

-  Perkembangan berarti suatu perubahan kearah positif sehingga dalam 

setiap langkah harus ada kedisiplinan. Jika dicermati, kesuksesan anggota 

kelompok / pusat / cabang ada korelasinya dengan kedisiplinan 

-  Ada begitu banyak faktor dibalik kesuksesan Grameen Bank, tetapi 

disiplin menempati posisi teratas (top of list) dari berbagai faktor tersebut. 

Sedangkan beberapa sebab yang memungkinkan ketidakdisiplinan 

adalah : 

1) Disebabkan oleh pihak peminjam 

- Karena penyalahgunaan pinjaman, peminjam mungkin tidak mampu 

mengembalikan pinjaman 
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- Peminjam mungkin mengalihkan uang tersebut ke orang lain dan jika 

orang tersebut tidak dapat memanfaatkannya dengan baik, peminjam 

akan menjadi pihak yang tidak mampu mengembalikan pinjaman 

-  Jika sejumlah peminjam tidak menghadiri rembug, tidak membayar 

cicilan atau angsuran kelompok. Jika tindakan-tindakan ini tidak 

diambil maka si peminjam yang lain tedorong untuk melanggar 

disiplin karena pengaruh perilaku tersebut 

- Peminjam dipengaruhi oleh kelompok lain, rembug pusat lain atau 

kerabat untuk tidak mengembalikan pinjaman dan tidak menghadiri 

rembug 

- Tidak ada tekanan dari anggota lain atau tanggung jawab kelompok 

dalam hal ketidakhadiran, pengembalian dan penggunaan 

- Pertengkaran dan kesalahpahaman diantara anggota kelompok akan 

merusak disiplin dan eksistensi rembug pusat. 

2) Disebabka oleh Staf Pelaksana 

- Jika staf pelaksana berlaku tidak terpuji pada anggota kelompok 

misalnya menghina atau mengancam anggota-anggota kelompok, hal 

ini tentunya akan melanggar disiplin 

-  Keterlambatan hadir, jika staf pelaksna tidak menghadiri rembug tepat 

waktunya, maka hal ini akan mengarah kepada ketidakdisiplinan 

- Penundaan dalam proposal pinjaman, penundaan dalam mebuat 

proposal atau usulan pinjaman tanpa suatu alasan mungkin mengarah 

pada suatu ketidakdisiplinan 



 94

-  Ketidakjujuran dari staf pelaksana, jika staf pelaksana meminta uang 

dari anggota kelompok untuk membuat usulan peminjam atau 

mengadakan jamuan makan dirumahnya atau meminjam uang dari 

anggota kelompok, maka hal ini akan merusak kedisiplinan.  

 

4. Pelaksanaan Rembug Pusat (Pertemuan Mingguan) 

Dari pengamatan dan wawancara dengan para anggota, ditemukan bahwa 

ada anggota yang melaksanakan rembug pusat dan ada pula yang tidak 

melaksanakan. Bagi anggota yang tidak melaksanakan rembug pusat, anggota 

tersebut menitipkan angsuran pada anggota yang lain (yang mengikuti 

rembug pusats), selanjutnya staf lapang mengambil angsuran dari anggota 

yang bersangkutan. Fakta ini menunjukkan pemahaman staf dan anggota 

terhadap nilai tambah pertemuan untuk kepentingan kedua belah pihak belum 

memadai. 

Hal tersebut disebabkan kaum wanita anggota binaan Yayasan Mitra 

Karya sangat memberi peranan dalam menopang perekonomian keluarga. 

Selain melakukan pekerjaan rumah tangga, banyak diantara mereka yang 

melakukan aktivitas pekerjaan di luar rumah. Kaum wanita mayoritas yang 

sepenuhnya memanfaatkan kredit yang diberikan. Kredit tersebut 

dipergunakan untuk menjalankan berbagai usaha, seperti usaha toko 

kelontong, jualan sayur di pasar, mendirikan warung nasi, menjahit, dan 

masih banyak lagi. Sehingga hal ini mengakibatkan waktu luang yang 

dimiliki anggota dalam melaksanakan pertemuan mingguan berlainan. 
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Berbeda dengan pertemuan mingguan yang rutin dilakukan oleh 

anggota-anggota Grameen Bank di Banglades, ini disebabkan karena kaum 

wanita di daerah tersebut memang terbiasa melaksanakan aktivitas usaha dan 

rumah tangga (mengurus anak) di rumah.  

Selain itu, berkaitan dengan pengajuan pinjaman dan realisasi pinjaman 

Yayasan Mitra Karya menggunakan sistem 2-2-1 (yaitu setiap kelompok 

mengajukan dua nama anggotanya yang telah disepakati oleh mereka untuk 

menerima pinjaman terlebih dahulu, dua orang lagi pada realisasi pinjaman 

minggu berikutnya, satu orang penerima pinjaman terakhir). Hal ini 

membuktikan bahwa prosedur yang dilaksanakan oleh Yayasan Mitra Karya 

sesuai dengan model Grameen Bank.  Alasan pemberian realisasi pinjaman 2-

2-1 adalah: 

‐ Ada keterkaitan dan keterikatan dalam tanggung jawab pemenuhan 

kebutuhan 

‐ Ada saling monitoring terhadap anggota kelompok 

‐ Untuk menjaga kesehatan aliran kas. 

Jika pemberian realisasi pinjaman tidak dilaksanakan dengan cara 2-2-1, maka 

risiko yang timbul adalah: 

‐ Rasa kebersamaan (solidaritas) dan keterikatan menurun 

‐ Rasa tanggung jawab anggota berkurang 

‐ Tingkat pembayaran menurun.  

Pembayaran angsuran pokok, biaya administrasi dan tabungan juga 

menjadi bagian dari pertemuan ini. Angsuran pinjaman merupakan salah satu 

tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan model 
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Grameen Bank, selain uji kelayakan, LWK, dan pertemuan rembug. Menurut 

model aslinya Grameen Bank dianggap masih berjalan baik apabila tingkat 

angsuran pinjaman berada di atas 95%, jika kurang dari 95% maka model 

Grameen Bank yang dilaksanakan dianggap gagal.  

Selama lebih dari lima belas tahun Yayasan Mitra Karya mampu 

menunjukkan catatan bahwa orang miskin sebenarnya mampu mengelola 

keuangannya. Tingkat pengembalian (repayment) amat tinggi yakni 98 %, 

hanya 2 % yang macet, itupun lebih banyak disebabkan kondisi luar biasa 

seperti faktor sakit serta meninggal dunia. Jika tingkat angsuran ini kurang 

mendapatkan perhatian dikuatirkan akan mempengaruhi kinerja lembaga dan 

akibatnya lembaga akan mengalami kerugian. Untuk mengatasi masalah 

angsuran tersebut maka diperlukan ketegasan staf lapang dalam menegakkan 

disiplin sesuai dengan prosedur serta aturan pokok pelaksanaan model 

Grameen Bank. 

   Ide besar yang diusung dalam program ini bertujuan membalik opini 

bahwa orang miskin itu malas dan tidak bisa berusaha. Caranya melalui 

replikasi sistem Grameen Bank yang menganut filosofi orang miskin berhak 

memperoleh pinjaman modal walaupun tidak mempunyai agunan, serta orang 

miskin juga punya kemampuan untuk mengelola dan mengembalikan 

pinjaman kredit secara teratur (bankable). 

Prof. Djumilah Zain meyakini bahwa orang miskin ternyata juga mampu 

dan layak dipercaya sebagai nasabah yang baik. Beberapa prinsip Grameen 

Bank yang dianut yaitu: 

1) Kredit yang disalurkan hanya untuk orang miskin 
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2) Kredit modal harus digunakan untuk kegiatan produktif, bukan untuk 

tujuan konsumtif 

3) Kredit diberikan dengan tanpa jaminan 

4) Tidak ada sanksi hukum apabila nasabah tidak mampu mengangsur atau 

mengembalikan pinjaman. 

Untuk mencatat angsuran pinjaman, tabungan wajib, tabungan darurat, 

dan tabungan sukarela anggota harus diberi buku tabungan. Tujuan pemberian 

buku angsuran dan tabungan adalah untuk saling mengontrol. Jika anggota 

tidak memegang sendiri bukunya, maka risiko yang timbul adalah: 

‐ Bila ada manipulasi dana, anggota tidak tahu 

‐ Anggota tidak tahu secara tepat berapa angsuran yang telah dilakukan dan 

besarnya tabungan yang dimiliki. 

 

4.4.   Strategi Yayasan Mitra Karya dalam Mencapai Tujuan Lembaga 

Berdasarkan uraian di atas, yang terkait dengan permasalahan lembaga 

menyangkut prosedur penyaluran kredit mikro dan evaluasi kesesuaian antara 

Yayasan Mitra Karya dengan model Grameen Bank, maka strategi-strategi 

yang digunakan adalah sebagai berikut:  

1) Andalkan kekuatan jaringan masyarakat. Lembaga local yang telah ada di 

masyarakat seperti yasinan, arisan, kumpulan, dan sebagainya merupakan 

kendaraan social yang mendukuung kelancaran program. Melalui lembaga 

local ini dapat disosialisasikan tujuan dan tata cara model Grameen Bank. 

Yayasan Mitra Karya merupakan salah satu jaringan di antara 40 negara di 

dunia yang mereplikasi suksesnya model Grameen Bank.  
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2) Terkait dengan permodalan dan pembiayaan, pendiri Yayasan Mitra Karya 

mengambil suatu keputusan, yaitu menggunakan dana pribadi pendiri 

untuk membiayai program sebagai satu bentuk subsidi, serta bekerja 

dengan basis sukarela (volunteer). Bahkan kantor Yayasan Mitra Karya 

pun menggunakan salah satu bagian dari rumah Prof. Djumilah Zain 

hingga sekarang. 

3) Prof. Djumilah Zain aktif memelihara jaringan (network) dengan para 

praktisi Grameen Bank. Komunikasi yang intensif ini membuat Yayasan 

Mitra Karya cukup dikenal sebagai replikasi Grameen Bank di Indonesia 

yang cukup berhasil. 

4) Karena berorientasi orang miskin produktif, besar pinjaman berdasarkan 

skala usahanya. Tidak berorientasi pada peningkatan besar pinjaman untuk 

mendongkrak keuntungan lembaga. Hal ini untuk mengurangi risiko 

kemacetan pembayaran, karena itulah besar pinjaman hingga sekarang 

merangkak naik secara perlahan.  

5) Yayasan Mitra Karya memanfaatkan partisipasi anggota, diantaranya 

dalam hal pembentukan kelompok dan penentuan jumlah pinjaman. 

Kelompok memilih sendiri anggota-anggotanya. Diasumsikan bahwa 

mereka harus mengenal satu sama lain. Persetujuan kelompok juga 

berkenaan dengan jumlah pinjaman yang diajukan. Hal ini perlu dilakukan 

karena pinjaman tanpa agunan ini sangat mengandalkan kekompakan 

kelompok. Setiap anggota kelompok mempunyai kewajiban untuk 

tanggung renteng membayar angsuran salah seorang anggota yang tidak 

mengangsur. Tanggung jawab pinjaman berada pada kelompok yang 
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bersangkutan. Karena itu, anggota lain di dalam suatu kelompok berhak 

ikut menentukan dan menyetujui besarnya pinjaman yang diajukan oleh 

seorang anggota kelompok.  

6) Staf lapangan menjadi ujung tombak sebagai representasi lembaga. Misi 

Yayasan Mitra karya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat 

bergantung pada kemampuan staf lapangan dalam menjalankan fungsinya. 

Staf lapangan yang komunikatif mendukung peningkatan antusiasme 

anggota terhadap program. Sedangkan untuk mengurangi kemungkinan 

penyimpangan di lapangan, beberapa hal bisa dilakukan seperti melakukan 

closed monitoring (pengawasan melekat), terutama peran field monitoring 

agar lebih cermat dan rajin mengawasi anak buahnya. Field monitoring 

harus berkeliling dan meng-cross chek apakah anggota dibebani pungutan 

tak resmi atau tidak, serta berusaha memahami karakter anggota secara 

baik. 

7) Agar anggota tidak terlalu bergantung pada lembaga, Yayasan Mitra 

Karya menerapkan exit strategy agar mereka mandiri. Ini biasanya belum 

menjadi salah satu indikator keberhasilan program pada jenis kredit mikro 

bank konvensional. Mereka justru menganggap peningkatan grafik usaha 

diukur melalui peningkatan jumlah pinjaman, akan tetapi belum terukur 

jumlah anggota yang sudah mandiri. Karena itu, beberapa anggota yang 

punya track record bagus dan telah mengikuti program cukup lama 

didorong agar lekas mandiri. Caranya, dengan mengoptimalkan nilai 

tabungan mereka. Setiap pekan saat mengangsur pinjaman otomatis 
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mereka menabung, dalam jangka panjang diharapkan tabungan itu bisa 

menjadi simpanan pinjaman di antara mereka sendiri. 

8) Yayasan Mitra Karya belum mempunyai kemitraan operasional dengan 

LSM yang bergerak di bidang lain untuk menyinergikan program seperti 

kesehatan, desain produk, pengembangan SDM, dan sebagainya. Peran ini 

bisa diisi oleh LSM lain dan bisa dipadukan dengan program masing-

masing terutama penanganan kemiskinan. Karena itulah Yayasan Mitra 

Karya berupaya untuk membangun network (jaringan) dan kerja sama 

dengan lembaga lokal maupun dari luar yang dapat menambah kapasitas 

teknis anggota. Pilihan kerja sama terutama bagi lembaga yang punya 

kapasitas peningkatan kualitas produk ataupun lembaga yang mempunyai 

program peningkatan kesehatan dan pendidikan untuk keluarga miskin. 

9) Selain itu, permasalah terkait pengembangan produk dan jaminan 

kesehatan bagi penduduk miskin perlu diupayakan oleh pemerintah. Peran 

pelayanan publik pemerintah diperlukan untuk meningkatkan derajat 

pengetahuan dan kesehatan mereka. Proses-proses pelembagaan yang telah 

diinisiasi oleh Yayasan Mitra Karya dapat dilanjutkan oleh pemerintah 

(terutama pemerintah daerah) melalui program-program pelayanan 

kesehatan dan pelatihan-pelatihan peningkatan mutu produk anggota 

Yayasan Mitra Karya.    
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari pembahasan terhadap hasil temuan di lapang pada penelitian ini, maka 

ada beberapa hal yang bisa disimpulkan sebagai berikut: 

1. Prosedur penyaluran kredit mikro di Yayasan Mitra Karya sesuai dengan 

prosedur yang dilakukan oleh Grameen Bank, yakni meliputi uji 

kelayakan, pembentukan kelompok binaan, latihan wajib kumpul (LWK), 

dan pelaksanaan rembug pusat (pertemuan mingguan).  

2. Setelah adanya evaluasi mengenai kesesuaian implementasi model 

Grameen Bank pada Yayasan Mitra Karya, maka diperoleh hasil bahwa 

dalam proses pelaksanaan prosedur penyaluran kredit terdapat satu 

tahapan dimana pelaksanaanya perlu ditingkatkan lagi.  

3. Meskipun Yayasan Mitra Karya memiliki keterbatasan dalam 

mengimplementasikan model Grameen Bank, Yayasan Mitra Karya telah 

mampu menunjukkan sebagai salah satu replikator Grameen Bank yang 

berhasil. Ini dapat dilihat dari tingkat pengembalian (repayment) amat 

tinggi yakni 98 %, hanya 2 % yang macet. 

4. Dalam proses keberhasilannya tersebut Yayasan Mitra Karya menerapkan 

beberapa strategi dalam mencai tujuan lembaga, yakni andalkan kekuatan 

jaringan masyarakat, menggunakan dana pribadi sebagai satu bentuk 

subsidi, bekerja dengan basis sukarela (volunteer), aktif memelihara 

jaringan (network) dengan para praktisi Grameen Bank, tidak berorientasi 
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pada keuntungan lembaga, memanfaatkan partisipasi anggota, serta 

menerapkan exit strategy untuk melatih kemandirian anggota. 

  

5.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Yayasan Mitra Karya 

Malang selama ini, penulis melihat bahwa ada beberapa hal yang perlu 

dilaksanakan dan ditingkatkan oleh beberapa pihak, diantaranya: 

a. Yayasan Mitra Karya 

1) Perlu adanya kesadaran pihak staf pelaksana dan anggota untuk 

mengimplementasikan prosedur Grameen Bank secara benar. 

2) Perlu diciptakan iklim yang kondusif oleh pimpinan lembaga pelaksana 

yang mampu memotivasi petugas lapang bekerja secara profesional. 

3) Mengingat bahwa staf lapangan menjadi ujung tombak sebagai 

representasi lembaga, maka perlu adanya pemahaman staf lapangan 

terhadap nilai tambah pertemuan. Karena hal ini bertujuan untuk 

kepentingan dua belah pihak yakni staf lapangan dan anggota, maka 

pelaksanaannya juga harus didukung oleh partisipasi anggota. 

4) Yayasan Mitra Karya perlu memiliki kemitraan operasional dengan LSM 

yang bergerak di bidang lain untuk menyinergikan program seperti 

kesehatan, desain produk, pengembangan SDM, dan sebagainya. 

b. Pemerintah 

Terkait dengan pengembangan produk dan jaminan kesehatan bagi penduduk 

miskin, maka perlu adanya peranan dan dukungan pemerintah dalam 

pelaksanaan program. 
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