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A. Latar Belakang Masalah 

Menarik, perkembangan lembaga keuangan syari’ah di Indonesia begitu pesat 

sejak diberlakukannya UU. Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang membuka 

peluang bagi lembaga Perbankan untuk membuka usaha dengan prinsip bagi hasil. 

Undang-undang di atas kemudian disempurnakan dengan terbitnya UU. Nomor 10 

tahun 1998 tentang Perbankan dan UU. Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan 

Syari’ah.1 Revisi undang-undang tentang Perbankan di Indonesia ini menunjukkan 

bahwa ada ‘arus kuat’ dari masyarakat bisnis untuk merespons secara lebih serius 

lagi akan hadirnya sistem perbankan syari’ah dalam sistem perbankan nasional 

nasional dengan hadirnya lembaga perbankan syari’ah sejak tahun 1991, Bank 

Mu’amalat Indonesia, pertama murni syari’ah. Hari ini, hampir 50% lebih lembaga 

usaha/industri perbankan nasional, baik yang dimiliki/dikelola pemerintah, 

lembaga swasta, dan lembaga keuangan luar negeri yang beroperasional di 

Indonesia telah membuka layanan syari’ah, baik dalam managemen yang 

                                                 
1 UU. No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah diundangkan pada tanggal 16 Juli 2008. UU. 

tersebut merupakan pemisahan yang jelas dan tegas antara jasa keuangan syari’ah dan konvensional 

dari segi produk, managemen, dan pedoman operasional. Untuk itulah BI membentuk Komite 

Perbankan Syari’ah yang bertugas untuk membantu BI untuk mengembangkan produk perbankan 

yang berbasis syari’ah. Selain itu, BI mengeluarkan aturan teknis terkait dengan operasionalisasi 

UU. No. 21 tahun 2008 di atas yang tertuang dalam PBI No. 10/32/PBI/2008. Lihat Khotibul Umam, 

Legislasi Fikih dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syari’ah di Indonesia, (Yogyakarta, 

BPFE; 2011), 2-3. Selain aturan BI di atas, BI mendirikan lembaga sosial Masyarakat Ekonomi 

Syari’ah (MES) yang berperan untuk mensosialisasikan lembaga dan produk sistem keuangan 

syari’ah di masyarakat. Di NTB sendiri, MES sudah melakukan beberapa even dan road show 

Lombok-Sumbawa untuk mensosialisasikan sistem perbankan dan keuangan syari’ah. Wawancara 

dengan H. Junaifin direktur BI regional NTB tanggal 21 Januari 2013.  



otonom/terpisah ataupun include/menyatu dengan lembaga induk (islamic window 

service).2  

Perkembangan lembaga perbankan ini diikuti dengan tumbuhnya lembaga 

keuangan mikro syari’ah sebagai ‘kepanjangan tangan’ dari lembaga keuangan di 

atasnya; Bank Umum Syari’ah. Lembaga keuangan mikro syari’ah ini biasanya 

dikenal dengan nama Baitul Mal wa Tamwil yang secara legal berbadan hukum 

Koperasi.3 Total jumlah BMT yang ada di Kota Mataram yang berbadan hukum 

Koperasi sebanyak 7 BMT.4 

Di Mataram, -sebagai ‘poros’ perkembangan ekonomi, sosial, politik, budaya 

dan pendidikan Nusa Tenggara Barat- perkembangan lembaga perbankan syari’ah 

(Bank Umum Syari’ah) dimulai dengan hadirnya Bank Mu’amalat Indonesia yang 

                                                 
2 Dalam kurun waktu  9 tahun terakhir, total asset industri Perbankan Syari’ah meningkat 22 kali 

lipat atau setara dengan pertumbuhan sebesar 49,5% (rata-rata per tahun bulan agustus dari Rp. 3.58 

triliun pada Agustus tahun 2002 menjadi Rp. 79.64 triliun pada Agustus tahun 2010. Lihat Bank 

Indonesia, Industri Perbankan Syari’ah Global, (BI, Jakarta; 2011), 2. Data BI menuliskan bahwa 

total jumlah kantor bank syari’ah (Bank Umum Syari’ah, Unit Usaha Syari’ah, dan BPRS) di 

Indonesia akhir tahun 2011 sebanyak  3848 unit. Ini juga dibarengi dengan perkembangan lembaga 

keuangan mikro syari’ah di bawahnya. Beberapa BMT yang dirintis sejak awal tahun 2000-an saat 

ini teleh memiliki asset triliunan rupiah. BMT SANTRI di Pasuruan misalnya, yang saat ini telah 

memiliki asset sebanyak Rp. 3,1 triliun. BMT Hidayah di Lampung yang kini telah membuat pasar 

sendiri, mengelola pedagang di pasar sendiri, dengan total asset Rp. 1.7 triliun. Rini S. Juwono, 

Berusaha Tanpa Modal, makalah seminar tanggal 21 Oktober 2012, di Universitas Mataram.  
3 Pada awal kehadirannya, BMT merupakan lembaga swadaya masyarakat yang berbadan hukum 

lembaga non-pemerintah (LSM-KSM). Oleh karena itu, pada awal kehadirannya, khususnya ketika 

Adi Sasono menjabat sebagai Mentri Koperasi dan UKM, lembaga BMT di bawah koordinasi Pusat 

Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK). Namun seiring dengan berjalannya lembaga ini, yang secara 

kebetulan ruh lembaga ini hampir sama dengan ekonomi kerakyatan (demokrasi ekonomi 

Indonesia), akhirnya lembaga BMT harus berbadan hukum Koperasi di bawah binaan dan 

pengawasan Dinas Koperasi di masing-masing kabupaten/kota. Lihat A. Djazuli dan Yadi Janwari,  

Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan, (Jakarta, Raja Grafindo; 2002), 183-192. 

Sebagai pembanding dapat dibaca dalam Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, 

(Jakarta, Kencana; 2009), 447-464. Prospek BMT berbadan hukum koperasi dalam kerangka 

pembangunan ekonomi nasional dapat dibaca tulisan M. Amin Aziz, ‘Prospek BMT Berbadan 

Hukum Koperasi’, dalam Baehaqi A. Madjid dan Syarifudin A. Rasyid (editor), Paradigma Baru 

Ekonomi Kerakyatan Sistim Syrari’ah, (Jakarta, PINBUK; 2000), 179-199. Untuk penertiban dan 

keseragaman, lembaga keuangan mikro syari’ah harus tunduk dan patuh pada UU. No. 25 tahun 

1992 tentang koperasi. Wawancara dengan Hj. Syarifah, Kepala Bidang Pengembangan Usaha Kecil 

dan Menengah DISKOPERINDAG Kota Mataram.  
4 Data Dinas KOPERINDAG Kota Mataram, diambil tanggal 22 Februari 2013. 



membuka Kantor di Dasan Agung Mataram5 yang kemudian disusul oleh Bank 

Syari’ah Mandiri (BSM).6 Hari ini, khususnya setelah tahun 2010, BRI, BNI, Bank 

Mega, Bank Danamon, BPD NTB, mulai mengembangkan sayapnya dalam 

pelayanan jasa keuangan yang berbasis syari’ah. Selain itu hadir pula Bank 

Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS); BPRS Tulen Amanah (Masbagik), BPRS 

Patuh Beramal (Mataram), dan BPRS Dinar Asri (Mataram).7 Kesemuanya itu 

adalah realitas tentang ‘geliat’ ekonomi syari’ah yang semakin ‘membumi’ di Kota 

Mataram. 

Demikian pula halnya dengan lembaga keuangan mikro syari’ah, 

perkembangannya di Kota Mataram sangat menggembirakan, baik secara kuantitas 

maupun kualitas. Terlebih lagi, kebijakan Wali Kota Mataram yang membentuk 

BMT berbasis masjid.8 Realitas ini menunjukkan perkembangan yang sangat 

positiv tentang respon masyarakat terhadap lembaga keuangan syari’ah. Bukan 

hanya secara sosial, secara politis pun lembaga keuangan syari’ah sudah menjadi 

fokus perhatian masyarakat Kota Mataram. 

                                                 
5 Sekarang ini Bank Mu’amalat sudah membuka cabang baru di Cakra dan membuka kantor kas di 

Masbagik dan Selong (Lombok Timur)dan Praya (Lombok Tengah). Pada tahun 2012, Bank 

Mu’amalat Indonesia membuka cabang baru di Kota Bima, dan sebelumnya telah membuka cabang 

baru di Sumbawa Barat pada tahun 2009. Wawancara dengan Budi, staf marketing Bank Mu’amalah 

Cabang Mataram. 
6 BSM juga sudah semakin mengembangkan sayapnya dengan membuka beberapa kantor kas di 

pulau Lombok (Selong dan Praya). BSM juga sudah membuka cabang baru di Sumbawa Besar tahun 

2010 dan di Bima tahun 2012. Wawancara dengan Novi staff front office BSM Mataram tanggal 28 

Januari 2013.  
7 Hasil Survey awal dan observasi lapangan tanggal 4-9 Maret 2013. Walau kantornya di Mataram, 

jangkauan market lembaga keuangan (perbankan) syari’ah tersebut mencapai pelosok di seluruh 

wilayah pulau Lombok.  Wawancara dengan Maksumah, staff marketing di BPRS Dinar Asri 

Mataram, tanggal 27 Februari 2013.  
8 BMT bentukan wali kota Mataram itu terletak di 6 masjid kecamatan di Kota Mataram. Pada bulan 

November lalu, masing-masing BMT mendapat suntikan/bantuan dana lunak masing-masing Rp. 

25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dari pemerintah kota Mataram. Wawancara dengan Sonya 

Margaretha, Kepala Seksi Hukum dan Organisasi DISKOPERINDAG Kota Mataram, tanggal 21 

November 2012.  



Dengan realitas ini, lembaga keuangan syari’ah berkembang dan 

dikembangkan secara kreatif, inovatif dan intens, baik dari segi pengembangan 

produk, managemen, aspek operasional-teknis yang terkait dengan relasi dengan 

masyarakat/pihak ketiga. Kreativitas adalah ‘amunisi’ utama dalam 

mengembangkan dan membesarkan lembaga. Berbasis kreativitas inilah 

perkembangan omset BMT (Koperasi Syari’ah) di Kota Mataram semakin melejit.9 

Prestasi lembaga keuangan mikro syari’ah di atas adalah suatu hal yang patut 

disyukuri secara material-finansial yang telah memberikan sumbangan yang cukup 

besar bagi pengembangan ekonomi masyarakat kecil Kota Mataram, terkhusus lagi 

bagi masyarakat pedagang kecil yang sangat sulit mengakses lembaga bank dalam 

permasalahan permodalan. Walau demikian, praktek lembaga keuangan mikro 

syari’ah ini tidak lepas pula dari terpaan gosip, selentingan miring, prasangka, dan 

lain-lain yang bernada menyudutkan. Inti dari gosip miring tentang lembaga 

keuangan mikro syari’ah ini mengatakan bahwa ‘pada intinya bank syari’ah dan 

bank konvensional itu sama saja! Bedanya yang satu menggunakan istilah 

bunga, dan yang lain menggunakan istilah bagi hasil/mudharabah. Demikian 

juga dengan koperasi umum dan koperasi syari’ah, tidak ada bedanya dalam 

praktek, yang beda hanya papan namanya. Yang satu pakai syari’ah dan yang 

lain tidak’.10  

                                                 
9 Total dana yang digulirkan oleh BMT/Koperasi Syari’ah untuk pengembangan usaha kecil di Kota 

Mataram tahun 2011 tidak kurang Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) yang menyebar 

di berbagai pusat belanja, bisnis dan ekonomi Kota Mataram. Diambil dan disimpulkan dari data 

DISKOPERINDAG Kota Mataram, data diambil bulan Desember 2012.  
10 Pada diskusi rutin bulanan dosen Fakultas Syari’ah IAIN Mataram bulan November, Fawaizul 

Umam mengkritisi praktek perbankan syari’ah yang hanya menggunakan ‘baju’ syari’ah untuk 

melegalkan bisnisnya. Karena menurut Umam, hakekatnya perbankan syari’ah dan konvensional 

sama saja. Hanya beda nama (baju/bungkus). Diskusi dengan beberapa dosen di Fakultas Syari’ah 

IAIN Mataram yang skeptis dengan praktek keuangan syari’ah yang ada sekarang. Beberapa dosen 



Pada satu sisi, statemen di atas tidak dapat disalahkan karena didasarkan pada 

realitas praktek lapangan. Namun pada sisi lain, statemen di atas melemahkan spirit 

masyarakat Islam untuk mengembangkan secara utuh prinsip-prinsip sistem 

keuangan syari’ah di tengah masyarakat. 

Merespon statemen di atas, para praktisi lembaga keuangan syari’ah menampik 

dengan mengatakan bahwa segala sesuatu itu diawali dengan akad. Paling tidak, 

dalam perjanjian awal dengan nasabah lembaga keuangan syari’ah sudah memulai 

sesuai dengan prinsip syari’ah. Akad itu adalah kunci, karena sesuatu yang haram 

akan menjadi halal karena adanya akad perjanjian antar dua belah pihak. 

Bersenggama (hubungan sexual) itu haram antara laki-laki dan perempuan, tapi 

karena adanya akad nikah, bersenggama itu menjadi halal.11 

Dari sinilah letak kegelisahan intelektual dalam penelitian ini. BMT/Koperasi 

Syari’ah dengan segala kreativitasnya dalam mengembangkan dan membesarkan 

lembaga mendesain produk jasa pembiayaan dengan rangkaian akad yang 

menyertainya. Penelitian ini mencoba menelusuri lebih dalam lagi tentang diktum 

akad pembiayaan dan akibat hukum yang menyertai akad dalam pembiayaan di 

lembaga keuangan mikro syari’ah yang ada di Kota Mataram.  

                                                 
ekonomi UNRAM yang diajak diskusi tentang hal ini juga mengatakan hal yang sama. Bahkan ada 

beberapa orang dosen yang mengharamkan dirinya untuk meminjam uang dari lembaga bank, baik 

yang konvensional maupun syari’ah. Hasil diskusi dengan Dr. Irwan, Dr. Rifa’i, dan Dr. Aziz, dan 

M. Amin Phd. Hal ini juga dikuatkan dengan hasil observasi sementara di kalangan pengguna jasa 

lembaga keuangan mikro syari’ah yang mengakui bahwa sebenarnya sama saja produk yang 

ditawarkan lembaga keuangan mikro syari’ah dengan lembaga keuangan mikro lainnya. Wawancara 

dengan nasabah BMT Rasyada di Pasar Bertais, nasabah BMT Mitra Bersaudara di Pasar Bertais, 

nasabah BMT Al-Amin di Pasar Kebon Roek Ampenan dan BMT Iqtishady di Pasar Pagesangan.  
11 Dialog interaktif tentang Perbankan Syari’ah di Metro TV bersama M. Syafi’i Antonio. Ini juga 

yang dijadikan sebagai referensi oleh praktisi lembaga keuangan syari’ah dalam menjalankan usaha 

keuangan dengan komitmen perbaikan secara bertahap dalam setiap produk yang ditawarkan dengan 

hasil yang ideal. Diskusi dengan Riduan Mas’ud praktisi lembaga BMT Rasyada Mataram dan 

Mahrami Manager BMT Mitragama Mataram.  



B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian 

ini sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah bunyi diktum akad perjanjian antara lembaga keuangan mikro 

syari’ah (BMT/Koperasi Syari’ah) di Kota Mataram dengan masyarakat 

pengguna jasa pembiayaan? 

2. Bagaimanakah dampak/akibat hukum yang mengikat antara lembaga keuangan 

mikro syari’ah (BMT/Koperasi Syari’ah) dengan masyarakat pengguna jasa 

pembiayaan dengan bunyi diktum perjanjian tersebut? 

3. Bagaimanakah respon pengguna jasa pembiayaan (masyarakat) lembaga 

keuangan mikro syari’ah (BMT/Koperasi Syari’ah) dengan bunyi diktum dan 

akibat hukum yang menyertainya dalam akad pembiayaan tersebut?  

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, selanjutnya dirumuskan tujuan dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Mendiskripkan bunyi diktum akad perjanjian antara lembaga keuangan mikro 

syari’ah (BMT/Koperasi Syari’ah) di Kota Mataram dengan masyarakat 

pengguna jasa pembiayaan. 

2. Mengeksplorasi dampak/akibat hukum yang mengikat antara lembaga 

keuangan mikro syari’ah (BMT/Koperasi Syari’ah) dengan masyarakat 

pengguna jasa pembiayaan dengan bunyi diktum perjanjian tersebut. 



3. Memetakan respon pengguna jasa pembiayaan (masyarakat) lembaga 

keuangan mikro syari’ah (BMT/Koperasi Syari’ah) dengan bunyi diktum dan 

akibat hukum yang menyertainya dalam akad pembiayaan tersebut. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kalangan akademisi, 

praktisi, dan masyarakat umum secara luas untuk menilai dan menganalisis 

lembaga keuangan mikro syari’ah dari sisi produk jasa pembiayaan. Dengan 

demikian tidak ada lagi prasangka yang dialamatkan pada lembaga keuangan mikro 

syari’ah dari masyarakat. Secara rinci, manfaat penelitian ini dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Bagi kalangan akademisi penelitian diharapkan mampu memberikan jawaban 

atas kegelisahan intelektual-akademik tentang praktek sistem keuangan 

syari’ah dan sekaligus sebagai penelitian awal yang menambah khazanah 

kepustakaan penelitian sistem keuangan syari’ah yang terkait dengan jasa 

pembiayaan mudharabah.  

2. Bagi Praktisi lembaga keuangan mikro syari’ah diharapkan penelitian ini 

dijadikan sebagai referensi pengambilan kebijakan dalam pengembangan jasa 

pembiayaan secara lebih kreatif agar lebih menyentuh ‘rasa keadilan’ ekonomi 

bagi masyarakat pengguna jasa pembiayaan.  

3. Bagi Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian (DISKOPERINDAG) 

sebagai pembina dan sekaligus pengawas lembaga keuangan mikro syari’ah 

diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembinaan 

kreativitas bagi pengembangan jasa keuangan di Kota Mataram, dan sekaligus 



dapat dijadikan sebagai pilot project dalam pengembangan produk jasa 

keuangan yang berbasis akad/perjanjian yang murni syari’ah. 

4. Bagi masyarakat umum penelitian ini diharapkan memberikan spirit kritis 

terhadap produk jasa perbankan berbasis akad yang ditawarkan oleh lembaga 

keuangan mikro syari’ah di Kota Mataram.  

E. Telaah Pustaka/Penelitian yang Relevan 

Bisa dikata untuk sekarang ini tidak ada satu wilayah akademik yang belum 

pernah diteliti, termasuk dalam penelitian yang akan dilakukan sekarang ini. 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan jasa pembiayaan 

mudharabah di lembaga keuangan syari’ah yang dapat peneliti identifikasi adalah  

sebagai berikut :  

1. Syafrudin Arif meneliti tentang ‘menggagas efektifitas Pembiayaan berbasis 

bagi hasil lembaga keuangan Islam: dari Kasus BMT Jogjakarta’. Penelitian ini 

mencoba untuk mengeksplorasi model dan pola pembiayaan mudharabah yang 

dilakukan oleh lembaga BMT di Yogyakarta. Dalam temuannya, Arif 

menyimpulkan bahwa lembaga BMT di Jogjakarta belum mempunyai pola yang 

tegas-jelas dalam praktek pembiayaan bagi hasil. Sehingga pola bagi hasil dalam 

pembiayaan masih belum efektif. Hal ini menurut Arif disebabkan karena 

lemahnya sumber daya manusia dan managemen yang ada dalam BMT dan 

kekurangan yang ada pada nasabah.12  

                                                 
12 Syafrudin Arif, ‘menggagas efektifitas Pembiayaan berbasis bagi hasil lembaga keuangan Islam: 

dari Kasus BMT Jogjakarta’, dalam Iqtishȃdunȃ, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, edisi 2 tagun 

2011, Program Studi EI, IAIN Mataram, 1-40. 



2. Moh. Idil Ghufron meneliti dengan judul ‘Prosedur dan Strategi Pemasaran 

Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji (Studi kasus di BMT Usaha Gabungan 

Terpadu Sidogiri). Dalam uraian tulisannya, Ghufron banyak menguraikan 

upaya strategis yang harus dilakukan sebuah lembaga BMT dalam menawarkan 

produknya kepada masyarakat. Secara lebih detail penulis menganalisis potensi 

BMT dalam pemasaran produk haji sebagai ‘kepanjangan tangan’ lembaga bank 

umum syari’ah yang ditunjuk pemerintah sebagai penerima dana talangan 

ibadah haji.13 

3. Rahman El-Junusi meneliti tentang ‘Pengaruh religiusitas, etika kerja islam, dan 

individual rank terhadap kinerja BMT di Jawa Tengah’. Penelitian ini adalah 

penelitian tentang etos kerja pelaku/praktisi pengelola lembaga keuangan mikro 

syari’ah (BMT) di Jawa Tengah yang yang berbasis pada fenomena sosial, 

kualitas individu karyawan BMT, dan implikasinya terhadap perkembangan 

lembaga BMT di Jawa Tengah. Dalam penelitian ini El-Junusi menemukan 

bahwa ada pengaruh kuat religiusitas karyawan BMT terhadap managemen dan 

organisasi lembaga BMT.14 

4. Ummu Rasyidah meneliti tentang ‘konstruksi persepsi nasabah dalam memilih 

skema murâbahah’. Peneliti memulai kegelisahan intelektualnya dari persepsi 

yang salah dari masyarakat tentang murâbahah. Mayarakat menilai bahwa 

pembiayaan murâbahah sama dengan kredit yang ada di bank konvensional. 

                                                 
13 Moh. Idil Ghufron, ‘Prosedur dan Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji 

(Studi Kasus di BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri)’, dalam Ontologi Kajian Islam, (Surabaya, 

Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel; 2011), 155-164.  
14 Rahman El-Junusi, ‘Pengaruh religiusitas, etika kerja islam, dan individual rank terhadap kinerja 

BMT di Jawa Tengah’, dalam jurnal Istiqrȃ’, Jurnal Penelitian Islam Indonesia, Direktorat Jendral 

Pendidikan Tinggi Isla, DEPAG RI, Volume 05 No. 01 tahun 2006, 116-131. 



Walau hampir sama, model pembiayaan inilah yang seringkali diminati oleh 

nasabah dari layanan perbankan syari’ah. Itulah yang menjadi fokus Ummu 

dalam penelitian ini. Ummu mencoba memetakan persepsi nasabah perbankan 

syari’ah tentang pengetahuan dan keputusan mereka untuk memilih layanan 

pembiayaan murâbahah.15  

5. Diangsa Wagian menulis tentang ‘sistem pembiayaan syari’ah dan prospek 

Pengaturannya dalam sistem hukum di Indonesia’. Penelitian ini lebih 

berorientasi pada upaya yuridis-legal tentang pentingnya aturan/payung hukum 

yang berbeda antara lembaga bank konvensional dan perbankan syari’ah karena 

adanya perbedaan yang radikal antara dua lembaga tersebut baik dari sisi prinsip, 

produk, dan operasional yang berdampak pada proses akad/perjanjian, sangsi 

hukum, penjaminan, dan proses pembiayaan. Belum adanya legal-formal yang 

secara khusus mengatur tentang perbankan syari’ah menghambat laju-peran 

lembaga perbankan syari’ah dalam proses pembangunan nasional.16  

Selain penelitian di atas, puluhan skripsi mahasiswa yang mengkaji tentang 

pembiayaan yang mengambil tentang margin bagi hasil antara pihak lembaga 

keuangan tertentu dengan masyarakat sudah banyak dilakukan. Dari sekian banyak 

penelitian yang telah ada, orisinalitas penelitian ini ada pada analisis diktum akad 

dalam pembiayaan dan dampak hukum yang ditimbulkannya antara lembaga 

keuangan mikro syari’ah di Kota Mataram dengan mitra usaha/nasabah/anggota. 

                                                 
15 Umu Rasyidah, ‘Konstruksi Persepsi nasabah dalam Memilih Skema Murȃbahah’, dalam jurnal 

Istinbath, Volume 9 Nomor 1 desember 2010, Fakultas Syari’ah IAIN Mataram, 137-150. 
16 Tulisan ini memang ditulis sebelum adanya UU. Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan 

Syari’ah. Lihat Diangsa Wagian, ‘sistem pembiayaan syari’ah dan prospek Pengaturannya dalam 

sistem hukum di Indonesia’, dalam Istinbath, Volume 4 Nomor 2 edisi Juni 2007, Fakultas Syari’ah 

IAIN Mataram, 211-231. 



Menurut peneliti, penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti manapun. Di 

sinilah letak keaslian dan kemurnian penelitian ini.  
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BAB II 

Teori Akad dan Pengembangan Produk Jasa Keuangan Syariah 

 

A. Lembaga Keuangan  Mikro Syari’ah:  Berangkat dari Titik Nol 

Lembaga keuangan mikro syari’ah pada hakekatnya bekerja secara 

fungsional sebagai lembaga perantara (intermediary) antara 



orang/perusahaan/badan hukum yang memiliki modal berlebih dengan 

orang/kelompok yang kekurangan modal. Sebagai lembaga perantara, ‘orang BMT’ 

harus teliti, tepat, cermat dalan menyalurkan dana pada pihak ketiga yang 

membutuhkan bantuan. Dalam dunia keuangan dikenal dengan istilah 4 P 

(personality, purpose, prospect, dan payment) dan 5 C (character, capacity, capital, 

collateral, dan condition)17 untuk menjaga kepercayaan pemilik dana terhadap 

lembaga keuangan yang bersangkutan. Trust, kejujuran, dan profesionalisme 

adalah ‘nyawa’ dalam industri jasa keuangan. 

BMT/Koperasi syari’ah, dalam fungsinya sebagai lembaga ekonomi-bisnis 

dikelola untuk menerima dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan/simpanan 

dan deposito/simpanan berjangka yang kemudian disalurkan kepada masyarakat 

yang membutuhkan untuk kepentingan produktif. Sementara dari sisi sosialnya, 

lembaga BMT/Koperasi syari’ah dituntut untuk berperan dalam mengelola dana 

sosial (zakat, infaq, sadaqah, wakaf).18 

Di sinilah letak ‘unik’-nya lembaga keuangan mikro syari’ah. Ia berfungsi 

sebagai lembaga ekonomi dan lembaga sosial sekaligus. Walau demikian, para 

pakar ekonomi syari’ah di Indonesia lebih banyak memfokuskan BMT/koperasi 

syari’ah ini sebagai lembaga ekonomi. Artinya bahwa BMT pada tahap awal harus 

dibangun kekuatan ekonominya terlebih dahulu, yang kemudian disusul dengan 

membentuk kekuatan sosialnya. Kekuatan ekonomi adalah basis bagi penguatan 

social masyarakat.  

                                                 
17 Muchdarsyah Sinungan, Managemen Dana Bank, (Jakarta, Sinar Grafika; 1999), 241. 
18 Andri Soemitro, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, (Jakarta, Kencana; 2009), 447.  



BMT/Koperasi Syari’ah adalah lembaga yang dibentuk dari kumpulan orang 

–bukan kumpulan modal– yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Ia 

berkembang seiring dengan kreativitas dan inovasi para pengelolanya, yang 

berbasis pada realitas masyarakat sekitar. Kreativitas dan inovasi adalah ‘nyawa’ 

dalam mempertahankan dan mengembangkan lembaga keuangan mikro syari’ah. 

Tidak seperti lembaga keuangan bank, yang operasionalnya sudah disiapkan dana 

besar dan sumber daya yang memadai. Untuk survive, BMT/Koperasi syari’ah 

betul-betul mengandalkan ‘kepiawaian’ dalam memainkan irama yang dimainkan 

masyarakat. Seni ‘bermain peran’ dalam pengelolaan dan pengembangan BMT 

adalah ‘kunci’ sukses BMT dalam pembinaan dan pengembangan masayrakat. Di 

sinilah letak ‘seni’ dalam mengembangkan lembaga keuangan mikro syari’ah. 

Integritas religious, komitmen akademik, dan totalitas pengabdian sangat 

dibutuhkan dalam memulai, mengawal, dan mengembangkan lembaga keuangan 

syari’ah. 

BMT pada hakekatnya adalah mengadopsi konsep, pola, dan model baitul mal 

wa tamwil yang pernah didirikan dan dioperasionalkan pada awal Islam. Tentunya, 

dengan berbagai adaptasi sosiologis dan perkembangan keilmuan yang ada saat ini. 

Bait bermakna rumah. Sementara al-mal adalah harta. Bait al-mal bermakna rumah 

harta (balai penyimpanan harta). At-tamwil berarti mengembangkan harta. Dengan 

demikian, bait al-mal wa tamwil adalah balai penyimpanan dan pengembangan 

harta. Harta yang didapat dari lembaga ini adalah berupa dana pihak ketiga, baik 

yang berupa titipan, dana sosial, ataupun modal yang harus dikembangkan dalam 

bentuk kerjasama usaha, dan atau bagi hasil. Rincian ragam dana tersebut 



menggambarkan bahwa BMT saat ini bukan hanya sekedar lembaga sosial 

keagamaan, namun lebih pada lembaga ekonomi bisnis yang berorientasi pada 

pemerataan dan keadilan distribusi ekonomi. Oleh karenanya orang/kelompok yang 

terlibat dalam pengelolaan lembaga ini adalah mereka yang secara akademik 

mempunyai kemampuan administrasi dan managerial yang baik, karena terkait 

dengan dana masyarakat. Pengelola lembaga ini juga dituntut secara moral-sosial 

sebagai individu yang baik, jujur, amanah, cerdas, dan kreatif dalam mengelola 

dana masyarakat. Itulah profesionalisme, dan karena alasan inilah pengelola 

lembaga BMT harus dibayarkan keringat dan pikirannya. Kewajiban membayar itu 

dibebankan kepada pengguna jasa lembaga keuangan mikro syari’ah/BMT. 

Untuk mendirikan BMT, saat ini hanya dibutuhkan motivasi dan keinginan 

yang kuat (himmah) untuk merubah mental, mindset, dan perilaku masyrakat dalam 

ekonomi. Masalah modal untuk membangun BMT adalah bukan inti masalah dalam 

BMT. Yang utama adalah sumber daya manusia pengelola yang ada di dalamnya. 

Sumber daya inilah ‘mesin’ yang akan mewarnai, mengarahkan, dan 

mengendalikan BMT.  

 

  

B. Akad/Hukum Perjanjian dalam Islam 

Akad berasal dari bahasa Arab al-‘aqd yang berarti ikatan atau pertautan, dan 

dalam bahasa masyarakat Arab keseharian (yaumiyyah) diartikan sebagai janji. 

Akad terjadi ketika bertemunya penawaran dan permintaan (îjâb-qabûl) antara dua 

pihak, yang berdampak pada adanya ikatan hak dan kewajiban (hubungan hukum) 



antara kedua belah pihak. Jadi akad adalah kesepakatan antar dua belah pihak 

(perorangan/ kelompok) dalam suatu hal yang akibat hukumnya mengikat mereka 

dalam hal yang mereka sepakati dalam perjanjian.19 Yang perlu digarisbawahi di 

sini adalah bahwa kesepakatan, hak-kewajiban itu hanya pada masalah yang 

diakadkan dan akibat hokum dari kesepakatan tersebut. Para ahli hukum Islam 

(fiqh) membedakan hukum akad menjadi hukum asal dan hukum ikutan (tambahan) 

yang menyertai akad. Sebagai contoh adalah dalam akad jual-beli. Penyerahan uang 

dan barang dalam jual beli adalah akad ikutan (tambahan) dari akad asal (jual-beli). 

Dalam fiqh juga dikenal ad-dhaman dan al-iltizâm, keduanya merujuk pada akad 

dalam bentuknya yang kedua. Hukum positif (hukum Barat) dikenal dengan istilah 

hukum perikatan. Mengingat hubungan hukum yang terpisah (antara asal dan 

hukum ikutan) tadi, setidaknya ada 4 jenis perikatan dalam Islam; hutang, benda, 

pekerjaan, dan jaminan.20 

Prinsip yang dikembangkan dalam perjanjian Islam adalah pertama, segala 

sesuatu adalah mubâh kecuali ditentukan lain dalam nash. Kedua, dilakukan di atas 

kerelaan (‘an tarâdlin). Ketiga, dilakukan atas pertimbangan memberikan manfaat 

dan menghindari bahaya. Keempat, dilaksanakan dengan melihat aspek keadilan, 

menghindari penganiayaan, dan hanya menguntungkan diri sendiri. 

Sahnya perjanjian, menurut ahli fiqh adalah ketika terpenuhinya syarat dan 

rukun sebuah perjanjian. Rukun akad adalah para pihak yang mengadakan akad, 

objek akad, shighat akad, dan obyek akad.  Akad itu sendiri terjadi jika adanya 

                                                 
19 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta, SInar 

Grafika; 1999), 3. 
20 Muslihun, Fiqh Ekonomi, (Mataram, IAIN Mataram; 2005), 62.  



kesesuaian îjâb-qabûl, berkumpulnya para pihak (majlis akad), para pihak tidak 

dalam pengampuan (tamyîz), obyek yang diakadkan dapat diserahkan dan dapat 

ditentukan, dan obyek dapat ditransaksikan.  

Adapun syarat sahnya perjanjian meliputi 5 hal, yaitu tidak adanya paksaan 

dalam perjanjian, perjanjian tidak mengakibatkan kerugian para pihak, perjanjian 

tidak mengandung unsur ketidakjelasan, perjanjian tidak mencakup aspek riba, dan 

perjanjian tidak mengandung unsur fasad. Dengan demikian, akad perjanjian pada 

aspek realisasi dan kekuatan hukumnya, terbagi dalam akad bathil, akad fasid, akad 

mauqûf, akad nâfiz dan akad mauqûf. Dua akad yang dituliskan pertama adalah 

masuk dalam kategori akad tidak sah. Sementara tiga akad yang terakhir masuk 

dalam kategori sah.  

Akad dalam Islam terbagi dalam akad tabarru’ (tathawwu’) dan akad tijârah. 

Tabarru’ adalah akad yang ditujukan untuk non-profit (social) dan tolong-

menolong, dan tijârah adalah akad yang mengandung unsur ekonomi bisnis (profit 

oriented), yaitu akad yang saling memebrikan keuntungan dari dan untuk kedua 

belah pihak (mutual partnership).21 Akad tijârah terbagi lagi dalam natural 

certainty contract22 dan natural uncertainty contract.  

Lembaga keuangan mikro syari’ah mengaplikasikan produk jasa 

sebagaimana yang dituliskan di atas. Tak dapat disangkal bahwa hamper semua 

                                                 
21 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari’ah, (Jakarta, Zikrul Hakim, 2003), 

13-15. 
22 Natural Certainly Contract adalah perjanjian bisnis yang memiliki kepastian keuntungan, baik 

dari sisi jumlah dan waktunya. Dalam hal ini, masing-masing pihak terlibat untuk memprediksi 

keuntungan dan waktu yang untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, sifat akad ini fixed 

dan predetermined. Sementara Natural uncertainty contract adalah akad perjanjian bisnis yang tidak 

memiliki kepastian atas keuntungan. Model akad seperti ini sangat bertentangan dengan model akad 

natural certainty. Ibid., 16-22.  



aplikasi akad pembiayaan dalam lembaga keuangan syari’ah adalah upaya 

penafsiran ulang fiqh dalam konteks perkembangan ekonomi masyarakat dunia saat 

ini. Lembaga keuangan syari’ah adalah bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, 

namun ada latar sosio-ekonomic yang menyertai kehadirannya. Termasuk dalam 

hal akad pembiayaan dan pengembangan produk yang terkait dengannya.  

Untuk melihat lebih jelas lagi, konsep akad dalam Islam ini dapat dilihat 

dengan menggunakan teori pertukaran sebagaimana skema berikut: 

 

 

  

 

 

 

Gambar 1 Skema Teori Pertukaran 

Di Indonesia, hukum perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-

undang Hukum Perdata. Dalam undang-undang disebutkan istilah perikatan dan 

perjanjian sebagai padanan kata verbintenis dan overeekomst. Hukum perjanjian 

adalah salah satu bagian dari hukum perikatan, yaitu bagian hukum perikatan  yang 

muncul dari perjanjian. Hal ini juga bermakna bahwa dalam satu perikatan bisa 

muncul lebih dari satu perjanjian. Perikatan antara mitra/nasabah dan pengelola 

lembaga keuangan mikro syari’ah bisa jadi menimbulkan 2 sampai 3 perjanjian. 

Hal ini bisa jadi disebabkan produk jasa lembaga keuangan mikro syari’ah yang 

variatif, dan semua produk itu dapat dinikmati oleh semua mitra/nasabah. 

Teori Pertukaran 
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(real asset) 
Dayn  

(financial 
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Naqdan 
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Barang Jasa Uang Non-uang 



Yang perlu digarisbawahi bahwa perikatan itu muncul karena adanya 

perjanjian dan karena undang-undang. Dan perjanjian adalah sumber perikatan 

yang penting. Pasal 1233 KUH Perdata dituliskan, ‘tiap-tiap perikatan dilahirkan 

baik karena persetujuan (perjanjian), maupun karena undang-undang. Menurut 

Subekti, perjanjian adalah sumber perikatan paling penting.23 Perikatan yang lahir 

dari undang-undang akibat perbuatan orng adalah suatu perikatan yang timbul 

karena adanya perbuatan yang dilakukan seseorang dan kemudian undang-undang 

menetapkan adanya hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan tersebut.  Dalam 

konteks ini, perbuatan dibedakan dalam perbuatan yang sesuai hukum dan 

perbuatan yang melawan hukum. 

Dalam Islam, perikatan dibagi dalam empat kategori jika dilihat dari sisi 

obyeknya, yaitu : 

1. Perikatan hutang (al-iltizâm bi ad-dain), ydaaitu suatu bentuk perikatan yang 

obyeknya adalah uang sejumlah uang/barang yang sepadan (mistly).  Perikatan 

ini sangat mungkin terjadi jika ada dua pihak yang bersepakat dalam suatu hal, 

atau yang biasa dikenal dengan akad. 

2. Perikatan kerja (al-iltizâm bi al-‘amal), yaitu suatu hubungan hukum antar dua 

pihak untuk melakukan sesuatu. Sumber perikatan ini adalah akad antara belah 

pihak. 

3. Perikatan Benda (al-iltizâm bi al-‘ain), yaitu suatu hubungan hukum yang 

obyeknya adalah benda tertentu untuk dipindah-milikkan, baik benda maupun 

                                                 
23 Subekti, Hukum Perikatan, (Jakarta, Intermasa; 1997), 1.  



manfaat dari benda, untuk diserahkan atau dititipkan kepada orang lain. 

Perikatan ini bisa terjadi dalam akad jual-beli, sewa, dan gadai. 

4. Periakatan dengan cara menjamin (al-iltizâm bi at-taustiq), yaitu bentuk 

periakatan yang obyeknya adalah menanggung (menjamin) suatu periakatan 

yang dilakukan oleh seseorang. Misalnya antara A dan B mengadakan 

perjanjian yang terkait pembiayaan modal kerja. C ada dalam perjanjian 

tersebut untuk menjamin B kepada si A bahwa B mampu untuk menyelesaikan 

hutangnya, dan jika tidak, maka C akan menjamin pelunasan hutang B kepada 

A. 

Dari uraian di atas, keempat kategori periakatan yang dituliskan oleh ahli 

fiqh adalah bersumber dari adanya kesepakatan dua pihak. Atau dalam fiqh dikenal 

denga al-‘aqd (akad).  

 

 

C. Akad dalam Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah 

Pada dasarnya, pembiayaan di lembaga keuangan mikro syari’ah mengikuti 

produk lembaga di atasnya; perbankan syari’ah. Pengembangan produk jasa 

keuangan syari’ah, mau tidak mau, memang harus terikat dengan fatwa dari Dewan 

Syari’ah BI. Hanya saja fleksibelitas aplikasi pembiayaan di lembaga keuangan 

mikro syari’ah jauh lebih lentur, dialogis, komunikatif, dan responsive dengan 

realitas masyarakat sekitar (pengguna jasa).24 Oleh karenanya lembaga ini lebih 

dekat dan merakyat karena kemampuannya untuk beradaptasi dengan lingkungan 

                                                 
24 Hal ini bias terjadi karena sebuah kesadaran yang mengawali hadirnya lembaga keuangan mikro 

syari’ah yang berbasis pada nilai religious, kebersamaan, dan tolong-menolong antar sesamanya. 



sekitar, memahami kebutuhan (keinginan) masyarakat sekitar, dan tahu bagaimana 

harus ‘mengelola’ dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakatnya. Selain 

itu, karena keterbatasan teknis (komputerisasi dan tehnologi), lembaga keuangan 

mikro syari’ah membatasi pembiayaan pada grade yang biasa dilakukan oleh 

masyarakat dan bisa dikerjakan secara manual. Itulah elaktabilitas lembaga 

keuangan mikro syari’ah. Sentuhan personal-sosial-intelektual-spiritual layanan 

ekonomi dalam lembaga keuangan mikro syari’ah adalah nilai plus yang tidak 

dimiliki oleh lembaga keuangan lainnya.  

Secara umum, layanan produk jasa keuangan di lembaga keuangan mikro 

syari’ah dapat dibagi dalam dua jenis; penghimpunan dana dan pembiayaan.25 

Masing-masing diikat dalam perjanjian masing-masing sebagaimana uraian berikut 

ini. Berdasarkan PBI No. 7/46/PBI/2005 yang didasarkan pada fatwa DSN, 

aktivitas penghimpunan dana dilakukan atas prinsip/akad wadi’ah dan atau 

mudharabah. Sementara untuk penyaluran dana/pembiayaan, dapat menggunakan 

akad jual-beli (murabahah, istisna, dan salam),26 akad sewa-menyewa (ijarah dan 

ijarah muntahiya bi at-tamlik),27 akad qiradh28 dan akad bagi hasil (musyarakah 

dan mudharabah.29  

Dalam aplikasinya di lembaga keuangan mikro syari’ah, tidak semua jenis 

akad sebagaimana yang dituliskan di atas dapat dilaksanakan. Ada beberapa 

                                                 
25 Wirdyaningsih, dkk, Bank Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta, Prenada Media; 2007), 101.  
26 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000. 
27 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000. 
28 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000. 
29 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000. 



beberapa model/bentuk/jenis akad jasa pembiayaan yang ada dan biasa dilakukan 

oleh lembaga keuangan mikro syari’ah adalah sebagai berikut:  

a. Mudharabah 

Mudhârabah30 adalah produk jasa utama dalam lembaga keuangan 

syari’ah dalam memobilisasi dana dari dan untuk masyarakat. Transaksi model 

ini paling tidak harus melibatkan dua orang/pihak. Pihak pertama yang meimliki 

modal biasa disebut dengan shâhib al-mâl, dan pihak kedua sebagai pengelola 

harta/modal disebut sebagai mudhârib.31 Dalam banyak kasus, pihak shâhib al-

mâl bisa lebih dari satu orang/pihak, dan begitu pula sebaliknya, pihak mudhârib 

bisa lebih dari satu orang/pihak. 

Trust (kepercayaan) adalah unsur penting yang menjadi kunci dalam 

transaksi mudhârabah. Karena dalam perjanjian mudhârabah, shahib al-mâl 

tidak diperkenankan untuk intervensi dalam proses usaha yang dilakukan oleh 

mudhârib. Dalam hal terjadinya kerugian, kerugian finansial yang berupa 

modal/dana ditanggung sepenuhnya oleh shâhib al-mâl, kecuali jika ditemukan 

adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh mudhârib. Sedangkan jika ada 

keuntungan dari usaha yang dikelola, maka dibagi atas prinsip profit and loss 

sharing. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan jika unsur kepercayaan adalah 

kunci dari model perjanjian seperti ini. 

                                                 
30 Dalam kajian fiqh mudhârabah adalah perjanjian jual-beli berdasarkan pada keuntungan. Dalam 

Islam, kebolehan mudhârabah ini tertuang dalam hadist yang diriwayatkan Hakîm ibn Hizâm dan 

hadist yang diriwayatkan oleh Shuhaib ra. Kajian lebih lengkap dapat dilihat dalam Ibn Hajar al-

‘Asqalâny, Subul as-Salâm, III, (Bandung, Maktabah Dahlan: tt), hal. 76-77. Sebagian madzhab 

Hanafiyyah dan Hanbaliyyah menyebutnya dengan qirâdh. Perbedaan istilah ini tidak ada 

dampaknya terhadap perbedaan isi.  
31 Zulkifli, Panduan..., Op.Cit, hal.54. 



Dalam prakteknya di lembaga keuangan syari’ah, nasabah bertindak 

sebagai shâhib al-mâl, dan pengusaha sebagai mudhârib. Dalam hal ini, lembaga 

keuangan selain sebagai lembaga intermediary juga berfungsi sebagai mudhârib. 

Mudhârabah, dalam prakteknya di lembaga keuangan syari’ah Indonesia  

terbagi dalam dua bentuk, yaitu; tabungan mudhârabah dan deposito 

mudhârabah.32 Yang pertama adalah simpanan dana dari pihak ketiga yang 

dapat diambil setiap saat. Sedangkan yang kedua adalah simpanan dana dari 

pihak ketiga yang dapat diambil dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kesepakatan. Selain dua bentuk mudhârabah di atas, lembaga keuangan syari’ah 

di Indonesia juga memfasilitasi pembiayaan mudhârabah dengan system bagi 

hasil.33 Maksudnya, pihak lembaga keuangan menyediakan dana/ modal dan 

nasabah menyediakan usaha dengan managemennya. Keuntungan yang diraih 

dari usaha tersebut dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. 

Secara sederhana, aplikasi akad pembiayaan mudhârabah dalam lembaga 

keuangan syari’ah adalah sebagaimana skema berikut ini : 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2: Skema Pembiayaan Mudharabah 

                                                 
32 Syahdaeni, Perlembaga keuanganan..., Op.Cit., hal. 52. 
33 Ibid,.hal. 54. 
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b. Murabahah 

Murâbahah berasal dari kata ribhun, yang berarti untung/ keuntungan.34 

Murâbahah adalah transaksi jual beli yang saling menguntungkan antara dua 

pihak yang bertransaksi. Dalam lembaga keuangan syari’ah murâbahah adalah 

dijadikan sebagai salah satu produk pembiayaan. Di lembaga keuangan bank 

umum syari’ah, jenis produk ini adalah jenis layanan favorit yang sering 

dipasarkan/ditawarkan oleh lembaga perbankan syari’ah kepada masyarakat. 

Dalam lembaga keuangan syari’ah, murâbahah didefinisikan sebagai 

akad jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang 

disepakati antara pihak bank dengan nasabah.35 Dari definisi di atas jelas 

bahwa akad pembiayaan murâbahah dapat dilakukan jika nasabah 

membutuhkan satu produk yang pelunasan  pembayarannya dibebankan 

kepada bank. Dari sini bank mengkomunikasikan keuntungan yang mereka 

inginkan kepada nasabah dari harga pokok barang, baik dalam bentuk lumpsum 

atau persentase. Harga pokok dan keuntungan yang telah ditetapkan itulah yang 

kemudian menjadi tanggung jawab hutang yang harus dicicil oleh nasabah 

setiap bulan. 

Dalam lembaga keuangan syari’ah, ada dua praktek murabahah yang 

biasa dilakukan; murabahah modal kerja dan murabahah investasi. Murabahah 

modal kerja adalah akad jual beli antara lembaga keuangan syari’ah selaku 

pembeli barang dan nasabah sebagai pemesan untuk membeli barang. Dari 

                                                 
34 http://www.koperasi syari’ah.com/definisi-murabahah. 
35 Hery Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, (Yogyakarta, Ekonisia; 2008), 69. 



transaksi ini, lembaga keuangan syari’ah mendapat keuntungan yang 

disepakati bersama. Atau menjual barang dengan harga asal (modal) ditambah 

dengan margin keuntungan yang disepakati.36 Murabahah investasi adalah 

suatu akad jual beli untuk barang tertentu antara pemilik  dan pembeli, di mana 

pemilik barang menyerahkan barangnya langsung kepada pembeli, dan 

pembeli akan membayar dengan model cicilan dengan jangka waktu yang 

disepakati bersama.37 

Dalam lembaga keuangan syari’ah rukun murabahah disusun sebabagai 

berikut: 1). Penjual (al-bâ’i) yang dinalogikan sebagai bank, 2). Pembeli (al-

musytary) yang dianalogikan sebagai nasabah, 3). Barang yang diperjual-

belikan (al-mabî’) jenis pembiayaan yang ditawarkan lembaga keuangan dan 

diambil oleh nasabah, 4). Harga (as-tsaman) dianalogikan sebagai pricing atau 

plafond pembiayaan, 5). Ijab-Qobul dianalogikan dengan akad atau perjanjian. 

Dengan rukun di atas, lembaga keuangan syari’ah menyusun proses akad 

pembiayaan murabahah sebagai berikut : 

2. Spesifikasi Barang   3. Spesifikasi Barang 

                

1. Akad Murabahah 

 

   
5 Bayar Cicil  4. Bayar Tunai 

 

                                                 
36 Arison Hendry, Perbankan Syari’ah Perspektif Praktisi, (Jakarta, Mu’amalat Institut; 1999), 43. 
37 Ibid.,44. 

Nasabah/Mitra Lembaga Keuangan Supplier 



Dalam skema di atas, tahapan pembiayaan diawali dengan akad antara 

mitra/nasabah dengan lembaga keuangan. Selanjutnya, setelah adanya 

kesepakatan tentang spesifikasi barang, lembaga keuangan menghubungi 

supplier/penyedia barang, dan kemudian diserahkan kepada mitra/nasabah 

dengan kewajiban membayar barang sesuai dengan kesepakatan pada akad 

dengan cara cicilan. Tapi biasanya, untuk mempersingkat proses, pihak 

lembaga bank menyerahkan uang kepada nasabah/mitra, dan mitra yang 

menghubungi suplier dalam kerangka pemenuhan kebutuhan barang yang 

dikehendaki oleh nasabah.  

c. Musyarakah 

Dalam terminology fiqh, musyârakah adalah akad transaksi gabungan 

antara dua orang lebih untuk melakukan kerja yang berorientasi ekonomi-

bisnis dengan tujuan mendapat keuntungan.38 Konsep musyarakah dalam 

lembaga keuangan syari’ah di Indonesia didasarkan pada Fatwa Dewan 

Syari’ah Nasional MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa DSN-MUI, 

musyarakah didefinisikan sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih 

untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana 

dengan ketentuan dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai 

dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana 

masing-masing. Tim Bank Syari’ah Mandiri (BSM) mengkhususkan 

musyarakah untuk pembiayaan modal kerja. Musayarakah is financing only for 

working capital, where the bank’s financing fund is part of the customer’s 

                                                 
38 Muslihun, Fiqh…Op.Cit., 172-4. 



working capital and the profit sharing is pursuant to the mutually approved 

ratio.39 Dari uraian di atas, jelas bahwa akad syirkah adalah kesepakatan dua 

pihak untuk memulai, dan mengembangkan usaha/proyek dengan menyertakan 

modal yang sama dan tenaga yang sama, dan keuntungan/kerugian yang 

mungkin didapat dari usaha/proyek tersebut dinikmati secara bersama. 

Dalam lembaga keuangan syari’ah, aplikasi akad musyarakah dapat 

dilihat dari skema berikut ini : 

 

 

 

                          akad  

 

 

 

 

 

            Gambar 2. Skema Pembiayaan Musyarakah 

Dengan memahami gambar di atas dapat ditangkap bahwa pembiayaan musyarakat 

dapat terjadi jika memenuhi elemen berikut ini, yaitu : 1). Partner/rekanan, 2). 

Modal/capital, 3). Proyek usaha/Business venture, 4). Profit/Loss (nisbah bagi 

hasil), 5). Ijab-qabul.40 

 

                                                 
39http://www.syariahmandiri.co.id/en/category/corporate-banking/pembiayaan-corporate-

banking/kredit-modal-kerja/musyarakah-corporate/ 
40 http://islamic-finance-simple.blogspot.com/2010/05/musharakah.html 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Fokus Penelitian  

Penelitian memfokuskan diri pada bunyi diktum akad dalam lembaga 

keuangan mikro syari’ah dan dampaknya terhadap pembiayaan. Penelitian ini 

akan memfokuskan diri di lembaga keuangan mikro syari’ah (BMT dan 

Koperasi Syari’ah) yang berada/beroperasional di wilayah Kota Mataram. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat diskriptif-

analitis.41 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian dokumentasi dan empiris-sosiologis 

sekaligus. Penelitian dokumentasi terletak pada analisis diktum akad yang terjadi 

                                                 
41 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali, 2004) 



antara lembaga keuangan mikro syari’ah di kota mataram dengan masyarakat 

pengguna jasa. Sedangkan penelitian empiris-sosiologis terletak pada interaksi 

antara lembaga keuangan mikro syari’ah di Kota Mataram dengan pengguna jasa 

setelah adanya ikatan perjanjian dalam pembiayaan yang dilakukan antar kedua 

belah pihak.  

C. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif dengan lebih mengedepankan analisis teks (bunyi diktum hukum) yang 

ada dalam lembaga keuangan mikro syari’ah di Kota Mataram.42 

D. Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan 

(Juli-Desember) tahun 2013. Penelitian ini akan dilakukan di lembaga keuangan 

mikro syari’ah yang beroperasional di Kota Mataram.  

E. Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah diktum akad, pelaku/praktisi lembaga 

keuangan mikro syari’ah di Kota Mataram, dan pengguna jasa pembiayaan 

lembaga keuangan mikro syari’ah di kota Mataram.  

F. Metode Pengumpulan Data 

                                                 
42 Teks adalah kandungan atau isi naskah. Teks terbagi dalam tiga macam; lisan, tulisan tangan, dan 

cetakan. Lihat Nabilah Lubis, Naskah Teks dan Metode Penelitian Filologi, (Jakarta, FKBA IAN 

Syarif Hidayatullah; 1996), 27-8. Dalam kaitannya dengan penelitian hukum (penelitian ini), yang 

dimaksud dengan teks adalah arsip (archives), hasil dan perilaku manusia yang mencakup tentang 

karakteristik data hukum perjanjian antara lembaga keuangan mikro syari’ah di Kota Mataram 

dengan nasabahnya. Lihat Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta, UI Press; 

1986), 7-8. 



Metode pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan tiga 

cara sebagai berikut: 

a. Dokumentasi. Dokumen adalah bahan tertulis atau benda yang terkait 

dengan satu peristiwa atau aktivitas tertentu.43 Terkait dengan penilitian ini, 

dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dokumen akad perjanjian 

yang dilakukan antara pengelola lembaga keuangan mikro syari’ah di kota 

Mataram dengan masyarakat pengguna jasa dalam aktivitas pembiayaan. 

Data dokumentasi (perjanjian para pihak) yang akan dikumpulkan adalah 

data yang sudah disepakati oleh para pihak dalam pembiayaan dalam bentuk 

hukum ikatan (akad).44 Inilah yang menjadi fokus dalam kegiatan 

dokumentasi ini. Data dokumentasi ini didapatkan dengan membangun 

persahabatan dan komunikasi aktif dengan pengelola lembaga keuangan 

mikro syari’ah yang ada di Kota Mataram. 

b. Observasi. Observasi adalah pengamatan yang serius terhadap subyek yang 

diteliti.45 Observasi dilakukan dengan cara melihat dan mendengar dalam 

kerangka mencari jawaban, memahami, mencari bukti terhadap fenomena 

sosial, dalam waktu tertentu tanpa mempengaruhi fenomena yang diamati 

dengan cara mencatat, merekam, memotret fenomena guna penemuan data 

analisis.46  

                                                 
43Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial Agama, (Bandung, Remaja 

Rosdakarya; 2001), 164.  
44Kate L. Turabian, A Manual for Writers of Terms Papers Theses, and Dissertation, (Chicago, The 

University of Chicago Press; 1996), 187. Dokumen yang terkumpul dari sekian banyak lembaga 

keuangan mikro syari’ah ini dikomparasikan isi dan bunyi dari dokumen tersebut (comparing the 

recorded  documentations).  
45Sanafiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial, (Jakarta, Raja Grafindo; 1999), hal 132. 
46 Imam Suprayogo dan Tobronni, Metodologi….Op.Cit. 167. 



Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pengamatan akan dilakukan pada 

pengetahuan dan praktek pelaku usaha lembaga keuangan mikro syari’ah 

tentang konsep ekonomi islam/syari’ah, lembaga keungan syari’ah, produk 

lembaga keuangan syari’ah, dan hukum perjanjian (akad yang mengikat 

kedua belah pihak). Selain itu, pengamatan juga akan dilakukan untuk 

melihat interaksi sosial-ekonomi-bisnis-psikis antara pengelola lembaga 

keuangan mikro syari’ah dengan masyarakat pengguna jasa setelah adanya 

ikatan perjanjian dalam pembiayaan. Dalam hal ini peneliti berperan aktif 

untuk mendapat data yang dibutuhkan untuk pengembangan penelitian.47 

c. Wawancara. Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara 

mengajukan pertanyaan baik yang spontanitas, terstruktur dan tidak 

terstruktur yang didasarkan pada tujuan-tujuan penelitian.48 Dalam 

penelitian ini, ketiga teknik wawancara tersebut akan digunakan untuk 

pengumpulan data. Penggunaan teknik wawancara tersebut akan sangat 

tergantung pada kondisi yang ada di lapangan. 

Adapun yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah direktur, 

manager, karyawan, dan masyarakat pengguna jasa keuangan syari’ah yang 

ada di Kota Mataram. Dengan mewawancarai sumber di atas, diharapkan 

data dapat dikonfirmasi, dan atau dikonfrontasi satu dengan lainnya. 

Sehingga data obyektif  dapat ditangkap sebaik mungkin, dan mendekati 

                                                 
47Jhon W. Creswell, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, terj. 

(Yogyakarta, Pustaka Pelajar; 2010), 268. 
48 Winarno Surachmat, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung, Tarsito; 1980), hal. 172. 



realitas obyektif sebagaimana yang dipahami dan diaplikasikan oleh 

pengelola dan pengguna lembaga keuangan mikro syari’ah di  Mataram. 

Dalam kaitannya dengan penelitian ini yang akan diwawancarai adalah hal-

hal yang terkait dengan akad dalam pembiayaan, baik yang bersifat 

konseptual teori dan praktik lapangan, antara lembaga keuangan mikro 

syari’ah di Kota mataram dan pengguna jasa keuangan. 

G. Keabsahan Data. Keabsahan data merupakan unsur yang tidak dapat 

dipisahkan dari penelitian kualitatif. Keabsahan data dimaksudkan untuk 

mengetahui tingkat validitas data yang diperoleh dengan kenyataan di 

lapangan. Untuk memperoleh validitas data tersebut, langkah yang dilakukan 

adalah sebagai berikut:49 

a. Perpanjangan keikutsertaan: dimaksudkan untuk menggali lebih dalam 

data dari lapangan. Hal ini  untuk menghindari adanya kesalahpahaman 

baik yang bersumber dari peneliti atau subyek penelitian itu sendiri. Hal 

ini perlu untuk menjaga tingkat validitas data yang dikumpulkan 

sebelumnya. 

b. Triangulasi data. Memanfaatkan data lain untuk membandingkan 

kesahihan data dan temuan penelitian yang diperoleh. Proses 

pembandingan kesahihan data dilakukan pada aspek-aspek metode, 

sumber dan teori. Triangulasi sumber dilakukan untuk mendapatkan 

kebenaran informasi dengan menanyakan kembali kepada sumber 

penelitian. Triangulasi metode mengecek data yang diperoleh dari 

                                                 
49 Lexy J. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung, Alfabeta; 1996). 



informen dengan metode pengumpulan data yang berbeda. Triangulasi 

teori dilakukan dengan berdiskusi dengan teman-teman sejawat yang 

ahli dan peneliti anggap mampu dalam kajian lembaga keuangan Islam. 

c. Ketekunan pengamatan: dimaksudkan untuk mencari isu-isu yang 

relevan yang terkait dengan tema yang sedang diteliti dan mengkaji 

lebih dalam tentang hal tersebut. Artinya bahwa peneliti akan melihat 

lebih dalam lagi terhadap fenomena-fenomena yang menonjol yang 

sering terjadi di lapangan. Hal ini dilakukan karena tidak menutup 

kemungkinan akan muncul isu-isu yang terkait dengan obyek penelitian 

pada waktu dilakukan penelitian. Isu-isu tersebut akan menjadi bahan 

menarik dalam penelitian.  

d. Pemerikasaan melalui teman sejawat melalui diskusi. Berdiskusi 

dengan teman sejawat, khususnya mereka yang memiliki pengetahuan 

dan pengalaman yang sama dengan tema yang diteliti, dimaksudkan 

untuk mempertajam analisis dalam penelitian. 

Yang perlu dilakukan dalam keabsahan data ini adalah menguji 

keterpercayaan temuan, menanyakan hal-hal yang tidak jelas dan 

mengandung bias, analisis kasus negatif, menguji temuan dengan alat lain 

dan menguji temuan dengan kelompok lain.50 

H. Analisis Data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis 

induktif, mengeneralisir kasus lapangan menjadi sebuah temuan dan simpulan. 

                                                 
50 Noeng Muhadjir, Mrtode Penelitian Kualitatif, Op.Cit. 



Adapun proses analisis data dalam penelitian ini akan menempuh langkah-

langkah sebagai berikut : 

1. Pengumpulan data: hasil data dari proses dokumentasi, observasi dan 

wawancara dijadikan sebagai bahan analisis. Alat yang dijadikan sebagai 

pengumpul data dalam penelitian ini adalah alat tulis, tape recorder dan 

kamera. 

2. Reduksi data: data yang sudah terkumpul lapangan diseleksi dan 

dikomparasikan. Data yang dianggap tidak perlu dan tidak berkaitan 

langsung dengan tujuan penelitian akan dibuang. Dengan demikian, 

penelitian akan fokus pada masalah yang diteliti. 

3. Penyajian data: data yang telah melalui proses reduksi akan ditampilkan 

dalam kumpulan kata yang lugas dan mudah dicerna oleh pembaca. Dengan 

demikian, aspek kebermaknaan penelitian akan difokuskan dalam proses 

penyajian data. 

4. Pemaknaan dengan interpretasi: membahas/menganalisis data yang telah 

disajikan. Dalam membahas ini peneliti menafsirkan, berargumentasi, 

menemukan makna dan mencari hubungan antara satu komponen dengan 

komponen lainnya serta dikaitkan dengan beberapa teori pendukung. Hal ini 

untuk mendiskripkan secara lebih baik tentang masalah yang diteliti. 

5. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi: penarikan kesimpulan dilakukan 

untuk mendapatkan hasil analisis yang berlanjut, berulang, dan terus 

menerus. Tidak ada kesimpulan final sampai akhir penelitian ini.  



Analisis data  bersifat interaktif, yang dapat dipahami dari skema berikut 

ini :51 

  

 

 

 

 

Dari skema di atas tampak bahwa analisis data dalam penelitian ini lebih 

dominan menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan ini, dalam konteks 

penelitian yang akan dilakukan saat ini sangatlah tepat karena hendak 

menggeneralisasi kasus/temuan lapangan dengan teori yang ada, dan 

kemudian menghasilkan teori baru bagi pengembangan lembaga keuangan 

mikro syari’ah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Skema dikutip dari Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta, UI Press: 1999), 91. 
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BAB IV 

TEMUAN LAPANGAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Geliat Sosial-Ekonomi Kota Mataram 

Mataram adalah jantung kota Nusa Tenggara Barat. Oleh sebab itu, aktifitas 

kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, politik, social dan ekonomi hampir semuanya 

terpusat di Mataram. Khususnya dalam bidang ekonomi, Mataram adalah distribusi sentral 

barang dari berbagai merek dan perusahaan. Kondisi inilah yang membuat Mataram dapat 

berkembang pesat. Kompetisi yang positif antara warga pelaku ekonomi mendongkrak 

aktifitas ekonomi Mataram. 

Masyarakat Mataram  adalah komunitas yang plural. Anggota masyarakat kota 

Mataram berasal dari berbagai macam etnis, ras, dan agama kumpul membaur menjadi satu 

dan ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan kota Mataram. Kelompok etnis China, 

suku Jawa, suku Sumbawa, suku Sasak, suku Bali, suku Mbojo, Padang, Madura dan 

beberapa kelompok suku kecil lainnya, mengisi setiap sudut kehidupan Kota Mataram. 



Dengan demikian, agama yang mereka anut pun cukup beragam; Islam, Kristen, Hindu, 

Budha dan aliran kepercayaan.52 Walau demikian, mereka berbaur dan bekerjasama 

mewujudkan bangun kota Mataram dalam bingkai Maju dan Religius. Pluralitas yang 

dikemas dalam harmoni memberi warna lain dan semakin memperkokoh ‘kemegahan’ dan 

identitas kota Mataram sebagai poros di Nusa Tenggara Barat.  

Kota Mataram selain sebagai pusat pemerintahan, juga merupakan pusat ekonomi-

bisnis. Berbagai pusat perbelanjaan dan manufacturing yang beroperasi di NTB, hampir 

dapat dipastikan selalu berpusat di Mataram. Hal ini disebabkan Mataram adalah 

“jantung”-nya NTB. Kelancaran aktifitas ekonomi-bisnis di NTB akan sangat tergantung 

pada realitas kondisi Mataram. 

Sebagai pusat, Kota Mataram selalu dikondisikan aman bagi semua, sehingga 

aktifitas ekonomi-bisnis dapat terjamin. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang memihak 

pada kepentingan kelompok kecil (grass root) selalu dikembangkan agar segala 

kemungkinan gejolak social yang akan muncul dapat terantisipasi secara dini. Salah satu 

komitmen pemerintah kota Mataram membangun kerangka aksi kegiatan ekonomi-bisnis 

yang berbasis kerakyatan. Untuk ini, pemerintah menggalakkan kegiatan koperasi yang 

dirasa mampu mengangkat kelompok kecil dalam kegiatan ekonomi. Hingga saat ini, 

jumlah koperasi di Kota Mataram sebanyak 458 buah yang tersebar di berbagai desa dan 

pusat perbelanjaan dan dikelola oleh berbagai elemen masyarakat.53 

                                                 
52 Total jumlah penduduk Kota Mataram sebanyak 356.748 jiwa. Dari total jumlah tersebut 290.541 

jiwa adalah penganut agama Islam, 54.563 jiwa adalah penganut agama Hindu, 4.149 adalah 

penganut Budha/Konghuchu, 4.109 jiwa adalah penganut Protestan dan 3.387 jiwa adalah penganut 

Katholik. Lihat BPS Kota Mataram, Mataram Dalam Angka 2009, (Mataram, BPS Kota Mataram; 

2009), 211. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Mataram adalah Muslim. 

Walau demikian, penulis tidak berani menyimpulkan bahwa aktifitas bisnis di Mataram dipegang 

oleh kelompok Islam. Pada pengamatan sementara, pusat kegiatan ekonomi-bisnis lebih banyak 

dikuasai oleh kelompok China dan Hindu. Kelompok muslim lebih banyak sebagai pegawai 

pemerintah, petani, pedagang kecil, kuli bangunan dan lain-lain. 
53 Lihat BPS Kota Mataram, 217. Koperasi tersebut adalah Koperasi Pegawai Negeri, Koperasi 

Sekolah, Koperasi Mahasiswa, Koperasi Pondok Pesantren, Koperasi Wanita dan koperasi lain. 

BMT dalam hal ini tidak tercatat dalam statistik Kota Mataram. Realitanya, dalam operasional BMT 



Koperasi diasumsikan sebagai “benteng” ekonomi yang dianggap kebal terhadap 

benturan globalisasi. Oleh sebab itu koperasi digalakkan dengan berbasiskan kebersamaan 

dan kekeluargaan. Hal ini paling tidak kurang-lebih seperti Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) 

yang juga diasumsikan sebagai benteng terakhir yang diharapkan mampu mendobrak 

tingkat keberdayaan masyarakat pada level bawah. 

 

 

B. Realitas Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah Kota Mataram54 

Salah satu kebijakan kota Mataram dalam bidang ekonomi adalah 

menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dengan cara mengundang investor dan 

memancing kegiatan bisnis yang diprakarsai masyarakat. Dengan demikian 

diharapkan dapat memberikan ‘celah’ baru dalam pencerahan kehidupan ekonomi 

masyarakat. Akhir yang diharapkan  adalah kemampuan pemenuhan kebutuhan 

ekonomi oleh masyarakat secara mandiri. 

Dalam hal ini, lembaga keuangan mikro syari’ah dituntut untuk menjawab 

dan sekaligus sebagai solusi bagi pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Data 

di dinas koperasi menuliskan ada 513 lembaga keuangan mikro dengan badan 

hukum koperasi yang berada di Kota Mataram. Dari jumlah tersebut, hanya 53 

lembaga yang aktif melaporkan diri kepada Dinas Koperasi, dan selebihnya hanya 

                                                 
adalah lembaga keuangan setingkat koperasi yang memberikan bantuan modal kepada pedagang 

kecil dengan menggunakan sistem/akad perjanjian Islam.  
54 Koperasi syari’ah di Kota Mataram dapat dikenal dalam dua macam lembaga. Pertama, lembaga 

keuangan yang yang menamakan diri sebagai koperasi dan lembaga keuangan yang menamakan diri 

sebagai baitul mal. Hakekatnya dua lembaga ini memang berbeda secara ideal-nilai-filosofis. 

Namun dalam prakteknya dapat dikatakan hampir sama. Legalitas lembaga baitul mal juga 

didasarkan izin departemen koperasi. Dengan demikian, koperasi syari’ah adalah dua lembaga yang 

serupa tapi tak sama. Persamaan kedua lembaga ini ada pada legalitas izin operasional yang 

didapatkan dari Departemen Koperasi. Wawancara dengan pelaku BMT dan Koperasi Syari’ah.  



sebatas nama. 53 lembaga koperasi yang aktif melaporkan diri, yang dianggap 

‘sehat’ hanya 12 lembaga. Dan dari 12 lembaga itu, 9 lembaga dikelola oleh saudara 

kita yang non muslim (komunitas Hindu-Bali Mataram). Dalam observasi, satu 

lembaga keuangan mikro yang dikelola oleh kawan-kawan Hindu-Bali telah 

menyebar di hampir semua pasar yang ada di Kota Mataram, bahkan lintas 

Kabupaten.55 Bisa dikata bahwa di setiap pasar yang ada di Kota Mataram, telah 

dikuasai oleh lembaga keuangan mikro yang secara kebetulan dikelola oleh saudara 

non-muslim dengan produk dan model pengelolaan/layanan konvensional. 

Realitas pasar yang ada di Kota Mataram juga diwarnai dengan hadirnya 

‘bank liar’, yaitu perorangan yang datang ke pasar untuk menawarkan jasa 

keuangan/modal uang kepada para pedagang. Bahkan kelompok ini menelusup 

masuk sampai ke dalam rumah tangga dalam melayani jasa keuangan. Dalam satu 

pasar saja, jumlah ‘bank liar’ lebih bisa dari 6 orang.56 Teknik yang ditawarkan 

memang menggiurkan para pengguna jasa,57 banyak yang terlena dan akhirnya 

sengsara.58 

                                                 
55 KSP Madani, KSP Swastika, KSP Lombok Sejati, adalah beberapa nama lembaga keuangan mikro 

yang telah membuka cabang di beberapa kabupaten di Pulau Lombok. Cakupan komunitasnya, pun 

hampir di semua pusat ekonomi-bisnis di Pulau Lombok.  
56Hasil Observasi di beberapa titik, seperti di Pasar Kebon Roek, peneliti mengidentifikasi ada 7 

orang pelaku ‘bank liar’. Di Pasar Pagesangan kurang lebih ada 4 orang. Di Pasar Rembiga, ada 4 

orang yang teridentifikasi. Di Pasar Cakra ada 2 orang yang dapat ditemui. Di pasar Induk Bertais 

12 orang yang peneliti ketahui. Dan 90% pelakunya adalah saudara kita yang beragama Hindu.  
57 Misalnya, si A pinjam uang Rp. 1.000.000,- kepada si B. Si A berkewajiban untuk membayar 

bunga Rp. 50.000,-/bulan selama si A belum sanggup melunasi uang yang dipinjam. Modal pokok 

yang dipinjam harus dibayar full, tidak boleh dicicil. Selama belum mampu membayar lunas hutang 

itu, selama itu pula kewajiban untuk membayar bunga harus dijalani oleh si A. Dalam beberapa 

kasus, banyak orang yang membayar bunga melampaui jumlah uang yang dipinjam. Wawancara 

dengan Yanah, pedagang kecil di Pasar Ampenan.  
58 Ada banyak kasus perceraian yang dipicu oleh kasus pinjaman di ‘bank liar’ ini. Biasanya istri 

meminjam dana tanpa sepengetahuan suami, atau sebaliknya. Ketika suami/istri tidak mampu 

melunasi hutang, pelaku ‘bank liar’ akan menagih kepada suami/istri yang berhutang. Dari sinilah 

pertikaian rumah tangga yang menyebabkan perceraian dumulai. Wawancara dengan Miftah, pelaku 

usaha kecil di wilayah Ampenan.  



Pengguna jasa koperasi/lembaga keuangan mikro dan ‘bank liar’ 

sebagaimana dituliskan di atas bisa dipastikan 80% adalah muslim. Diakui 

memang, pasar tradisional di Kota Mataram dikuasai oleh kelompok muslim, 

namun perputaran keuangan lebih banyak dikendalikan oleh kelompok lain. Hal ini 

juga akibat dari sikap mental yang masih lemah dalam aktivitas ekonomi yang lebih 

dominan kompetitif ketimbang kooperatif.59 Hampir semua pedagang pasar 

tradisional di Kota Mataram berhubungan dengan lebih dari satu lembaga jasa 

keuangan. Perilaku komsumtif yang berlebihan dalam tradisi dan budaya 

masyarakat adalah faktor lain yang menyebabkan perilaku komsumtif masyarakat 

meningkat.  

Dalam realitas masyarakat Mataram yang seperti inilah lembaga keuangan 

mikro syari’ah hadir. Masyarakat sudah terlanjur memahami dan mempraktekkan 

sistem transaksi keuangan yang mudah dan tidak merepotkan. Memperkenalkan 

kembali konsep mu’amalah/fiqh adalah ‘pekerjaan lain’ yang ekstra berat bagi 

praktisi/pelaku lembaga keuangan mikro syari’ah. Yang sangat mungkin dilakukan 

adalah mengadopsi pengetahuan masyarakat dan kemudian diadaptasikan dengan 

realitas konsep mu’amalah Islam dan memperkenalkannya kembali secara perlahan 

kepada masyarakat. Sistem keuangan syari’ah harus cepat dikenalkan kepada 

masyarakat, itulah inti yang harus dahulu tercapai. Masalah teknis, akan berjalan 

sambil berbenah seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang 

sistem keuangan syari’ah.60 Sosialisasi tentang hukum/fiqh, sistem, dan ketentuan 

                                                 
59 Wawancara dengan Marzaini, Istianah, Nurbaeti, pelaku usaha kecil di Kota Mataram.  
60 Wawancara dengan Nasir, Manager BMT Al-Iqtishady, Pagesangan dan Raudlatul Jannah, 

pengengola BMT Ar-Rasyada.  



praktek ekonomi syari’ah ekonomi syari’ah harus melibatkan pihak ketiga secara 

massif, sehingga kesadaran untuk membangun ekonomi dan perekonomian yang 

sehat dapat terwujud dalam masyarakat. 

Kesadaran yang terbentuk dari pelaku/praktisi lembaga keuangan mikro 

syari’ah di Kota Mataram dalam memulai aktivitas ekonomi bisnis melalui wadah 

lembaga keuangan mikro syari’ah (BMT/Koperasi Syari’ah) dapat dirangkum 

sebagai berikut : 

1. Komunitas muslim adalah kelompok mayoritas di Kota Mataram, namun secara 

ekonomi komunitas muslim adalah minoritas, partisipasinya dan sumbangannya 

dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Inilah kesadaran inti dari pelaku 

usaha lembaga keuangan mikro syari’ah di Kota Mataram dalam 

mengembangkan BMT/Koperasi Syari’ah.61 

2. Kegagalan ekonomi masyarakat adalah bagian dari kelemahan sumber daya 

manusia masyarakat, dan ini juga diperparah oleh sistem dan perilaku ekonomi 

masyarakat yang semakin melemahkan kemampuan ekonomi masyarakat. 

Praktek rentenir yang tidak dapat dipantau dengan baik oleh sistem pemerintah 

dan masyarakat seringkali diklaim sebagai sumber masalah bagi kegagalan 

ekonomi masyarakat. Ini adalah kesadaran kedua yang mengharuskan 

terbentuknya lembaga keuangan mikro syari’ah di Kota Mataram.62 

                                                 
61 Wawancara dengan manager BMT Rasyada, manager BMT Musyari, manager BMT al-Iqtishady, 

dan manager Koperasi Syari’ah Amanah. 
62 Semua pelaku lembaga keuangan mikro syari’ah di Kota Mataram sepakat bahwa kebangkitan 

ekonomi masayarkatMatam dapat tewujud jika masyarakatKOta Mataram melepaskan diri dari 

jeratan praktek rentenir. Salah satu alasan kuat hadirnya lembaga keuangan mikro syari’ah di Kota 

Mataram adalah untuk ‘melawan’ praktek rente dalam masyarakat.  



3. Kesadaran di atas menghasilkan satu kesadaran baru untuk membentuk 

komunitas/kelompok baru yang berupaya membangun kembali kesadaran 

masyarakat muslim Mataram akan eksistensi, power, dan kekuatan yang mereka 

miliki dalam membangun kekuatan ekonomi baru Mataram melalui 

kebersamaan dalam wadah lembaga keuangan mikro syari’ah. Sasaran bidik 

kegiatan ini adalah kelompok muda kreatif dengan mengusung entrepreneurship 

sebagai jargon.  

Lembaga keuangan mikro syari’ah saat ini dipandang sebagai kekuatan baru, 

dan ada beberapa lembaga keuangan mikro syari’ah yang berbasis konvensional 

mengubah haluan dengan membuka layanan yang berbasis syari’ah.63 Secara lebih 

rinci, berikut ini akan diurai-jelaskan tentang geliat lembaga keuangan mikro 

syari’ah, perkembangannya, dan partisipasinya dalam pengembangan ekonomi 

masyarakat Kota Mataram.  

Sejak tahun 2003 pertumbuhan lembaga keuangan mikro syariah di kota 

Mataram cukup pesat. Tercatat 23 lembaga yang terdaftar di lembaga PINBUK, 13 

lembaga yang terdaftar di Dinas Koperasi, dan ada beberapa lembaga keuangan 

mikro syari’ah yang tidak tercatat di lembaga PINBUK dan Dinas Koperasi.64 

Dengan demikian, bentuk kelembagaan/badan hukum lembaga keuangan mikro 

syari’ah di Mataram dalam bentuk Badan Hukum Koperasi dan Kelompok 

                                                 
63 Koperasi PERMITRA dan Koperasi Amanah adalah 2 kasus yang dapat dijadikan sebagai contoh 

dalam hal ini. Koperasi PERMITRA membangun lembaga otonom dengan BMT Mitra Dinar 

Bersaudara untuk melayani jasa keuangan masyarakat Kota Mataram. Kesadaran religius dan 

analisis pasar adalah faktor yang mempengaruhi perubahan dalam lembaga ini. Yang menarik adalah 

BMT Mitra Dinar Bersaudara yang membuka kantor kas di beberapa titik pusat perbelanjaan di Kota 

Mataram.  
64 Dokumentasi PINBUK, dokumentasi Dinas Koperasi, dan hasil observasi di beberapa lembaga 

keuangan mikro syari’ah.  



Swadaya Masyarakat. Lembaga keuangan mikro syari’ah yang telah berbadan 

hukum koperasi di bawah pengawasan dan pembinaan Dinas Koperasi Kota 

Mataram.65 Sementara yang berbadan hukum KSM berada di bawah naungan dan 

binaan PINBUK dan ASBINDO. Sementara lembaga keuangan mikro syari’ah 

yang ‘lepas’ dan tidak terikat dengan lembaga manapun berupaya membina dan 

memberdayakan diri sendiri dengan mempertajam potensi sumber daya internal 

yang ada dalam diri (lembaga) mereka.  

Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah yang menjamur di tengah 

masyarakat Kota Mataram ini tidak lepas dari kemampuan ‘propaganda’ PINBUK 

NTB dalam sosialisasi tentang ekonomi syari’ah di tengah masyarakat. Kegiatan 

diskusi yang digelar secara rutin dan priodik berhasil memotivasi para peserta untuk 

membangun lembaga keuangan mikro syari’ah di wilayah masing-masing. Selain 

lembaga PINBUK NTB, fenomena hadirnya lembaga keuangan syari’ah seperti 

Bank Mu’amalat, Bank Syari’ah Mandiri, BRI Syari’ah dan beberapa lembaga bank 

lainnya turut pula mempercepat tumbuh kembang lembaga keuangan mikro 

syari’ah di Kota Mataram. Secara logis, Bank Umum Syari’ah membutuhkan stake 

holder yang dapat dijadikan sebagai mitra dalam pengembangan ekonomi kecil di 

kota Mataram. Terbentuknya lembaga keuangan mikro syari’ah di Mataram juga 

tidak lepas dari pengembangan entrepreneurship di kalangan mahasiswa dan alumni 

perguruan tinggi.  

                                                 
65 Wawancara dengan Mahrami, staf  Dinas Koperasi Kota Mataram, dan Mamiq Gaffar, Ketua 

ASBISINDO NTB 



Walau demikian, tidak semua lembaga keuangan mikro syari’ah dapat 

bertahan lama. Bahkan ada BMT yang berjalan hanya dalam waktu 4 bulan, lalu 

bubar.66  Beberapa BMT yang tertulis di daftar yang ada di Dinas Koperasi dan 

PINBUK, setelah dicek ke lapangan, yang tinggal hanya papan nama, atau tinggal 

hanya cerita.67 Sebagai kasus BMT Al-Mukhlisin di wilayah Pasar Kebon Roek 

yang tidak pernah terbuka berkali-kali peneliti datang ke kantor itu dalam waktu 

yang berbeda (pagi/siang/sore).  Menurut masyarakat sekitar, BMT ini hanya buka 

seminggu dan sampai hari ini tidak pernah dibuka lagi.68 Bapak ‘A’ yang 

bertanggungjawab atas lembaga ini mengatakan bahwa tidak ada SDM yang 

mampu mengelola dan menjalankan BMT. Sementara masyarakat di sekitar bapak 

‘A’ tinggal, menuturkan kalau BMT yang dibangun adalah BMT ‘proyek’. Terlepas 

dari informasi yang ada, bahwa realita tentang vakumnya BMT di pasar Kebon 

Roek adalah bukti ketidakmampuan sosial, intelektual, dan spiritual pengelola 

BMT dalam mempertahankan aktifitas layanan keuangan bagi pengembangan 

usaha mikro masyarakat Kota Mataram. 

Demikian pula halnya dengan Koperasi syari’ah Amanah, lembaga keuangan 

mikro syari’ah yang beroperasi di bagian utara Kota Mataram. Lembaga ini dirikan 

                                                 
66 Hal ini terjadi di BMT Mitragama Multi Syari’ah di wilayah Sayang-sayang Kota Mataram. 

Wawancara dengan ex manager BMT Mitragagama. Ada beberapa alasan bubarnya lembaga ini; 

sumber daya, biaya operasional, masyaakat belum paham sepenuhnya tentang ekonomi syari’ah, 

dan banyak nasabah yang tidak bertanggung jawab. 4 hal itulah yang membuat lembaga runtuh.  
67 Di Pasar Dasan Agung Mataram tercatat BMT Jati Amanah, di wilayah Mall Mataram tercatat 

BMT al-Ikhwan, di wilayah Pasar Ampenan tercatat BMT al-Ikhlas, di wilayah pertokoan Gomong 

tercatat BMT ar-Rahman, di kawasan Pasar Rembmaiga juga tercatat BMT al-Ittihad, yang 

kesemuanya tinggal cerita. Dari pengakuan masyarakat sekitar BMT, bahwa sebagian BMT ada 

yang  beroperasi hanya 6 bulan, dan maksimal 2 tahun. Alasan bubarnya lembaga BMT banyak 

masyarakat yang tidak tahu.  
68 Wawancara dengan Sami’un, tukang parkir di wilayah Pasar Kebon Roek tanggal 19 September 

2013. Beberapa pelaku usaha di sekitar juga mengakui hal yang sama 



sejak tahun 2003. Koperasi Syari’ah Amanah sudah mencairkan dana pembiayaan 

kepada masyarakat sebanyak Rp. 4.338.000.000,- (empat milyar).69 Kesadaran 

membangun lembaga ini didasarkan pada realitas angka pengangguran yang ada di 

mendongkrak tingkat ekonomi masyarakat dengan melibatkan mereka dalam 

kegiatan ekonomi produktif  baik dalam bidang produksi dan distribusi. Oleh 

karenanya desain lembaga ini lebih mengarah pada pengembangan usaha internal 

dengan memaksimalkan dana dari pihak ketiga. Namun sayangnya, di tengah 

perjalanan, tepatnya tahun 2012, Koperasi Syari’ah Amanah ini tersandung kasus 

penggelapan dana talangan haji sebanyak Rp. 1.700.000.000,- dan kemudian 

dibubarkan secara paksa oleh masyarakat.70 

BMT Al-Ikhwan adalah salah satu BMT yang bergeliat di jantung kota 

Mataram, tepatnya di belakang Mall Mataram. Setelah  empat tahun berjalan, 

lembaga ini menghilang, tidak tahu ke mana.71 Beberapa pedagang ex nasabah 

BMT al-Ikhwan pun tidak menghiraukan lagi tentang BMT, karena memang segala 

hak dan kewajiban mereka telah diselesaikan secara baik. Walau ada beberapa yang 

tersisa, tapi jumlahnya tidak banyak.  

BMT Raudlaltul Jannah adalah salah satu lembaga keuangan mikro syari’ah 

yang berbasis masjid dan berkembang baik pada tahun 2005-2006. Gebrakan 

ekonomi yang ditawarkan kepada masyarakat cukup menarik perhatian masyarakat 

                                                 
69 Dana tersebut adalah angka yang dicairkan pada tahun 2010-2011. Sumber Dokumentasi Di 

Koperasi Syari’ah Al-Amanah.   
70 Kasus penggelapan dana haji dilakukan oleh pihak koperasi dengan  mencatut nama besar Bank 

Syari’ah Mandiri. Masyarakat awam melakukan unjuk rasa ke  Kantor BSM, dan setelah 

diklarifikasi masalah dapat diselesaikan melalui mediasi pihak kepolisian. Kasus ini tidak hanya 

mencoreng lembaga keuangan mikro syari’ah, namun BSM juga ikut dibawa karena Koperasi 

Amanah adalah salah satu mitra usaha BSM. Wawancara dengan Hendi, pelaku keuangan mikro 

syari’ah.  
71 Hasil Observasi dan wawancara dengan masyarakat Karang Kemong.  



untuk beberapa saat. Selain lembaga yang baru dikenalkan, produk yang ditawarkan 

adalah istilah baru  bagi masyarakat. Namun sayangnya, gebrakan ekonomi 

berbasis masjid tidak disertai dengan penguatan sumber daya manusia yang baik. 

Para pengelola BMT ini lebih banyak sibuk di luar dan mengabaikan lembaga yang 

mereka rintis. Akibatnya, BMT Raudlatul Jannah hanya tinggal plank, tanpa ada 

kegiatan.72 Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pun melemah dan 

menghilang.  

Di kawasan pasar Dasan Agung juga tercatat BMT Jati Amanah. BMT ini 

pun hanya tinggal cerita. Sudah 6 tahun BMT ini tutup. Masyarakat di sekitar Dasan 

Agung pun tidak tahu alasan  BMT ini bubar. Pengakuan masyarakat, sebenarnya 

BMT itu sudah bagus jalannya, mendapat pengakuan dari masyarakat, dan bersaing 

dengan lembaga keuangan mikro konvensional yang ada di sekitar pasar Dasan 

Agung. Pada awal dibuka, BMT ini langsung masuk pasar dan menawarkan produk 

jasa keuangan. Banyak yang tertarik dan menggunakan jasa BMT. Selain mudah, 

murah, dan jenis layanan yang berbeda dari sistem koperasi, BMT ini diminati oleh 

kelompok pedagang di pasar Dasan Agung. Tapi sekarang BMT itu sudah tidak ada 

lagi, dan tidak tahu mengapa BMT itu harus tutup.73 

Namun setelah 1 tahun beroperasi, BMT ini menghilang. Jejak ‘hitam’ 

banyak ditinggalkan oleh BMT ini dan mencoreng nama baik lembaga keuangan 

mikro syari’ah lainnya. BMT ini masih menginggalkan hutang pada masyarakat, 

dan bahkan pengelola BMT ini ‘menumpang’ nama besar Mu’amalat untuk 

                                                 
72 Hasil Observasi di Masjid Pagutan Indah, dan wawancara dengan Helmi, pengurus masjid.  
73 Hasil Observasi dan wawancara dengan Ersan, penduduk Dasan Agung, pedagang, dan sekaligus 

mantan nasabah BMT Jati Amanah.  



mengelabuhi masyarakat.74 Jumlah dana masyarakat yang masih di BMT ar-

Rahman tidak dapat dipastikan, namun pengakuan dari anggota masyarakat bahwa 

mereka masih memiliki dana di BMT Ar-Rahman. Terakhir diketahui bahwa 

pemilik saham mayoritas BMT ar-Rahman ini adalah seseorang yang beragama 

Hindu. Pengelolanya pun adalah sebagian beragama Hindu, dan beberapa orang 

muslim yang tidak memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan lembaga 

keuangan mikro syari’ah bagi pengembangan ekonomi masyarakat.  

BMT al-Ikhlas, BMT Ikatan Haji, BMT Lembah Sempaga, BMT Pemuda, 

BMT al-Kautsar, dan BMT Mitragama adalah beberapa nama lain yang juga 

senasib dengan uraian BMT di atas.75 Lembaganya tercatat di PINBUK NTB dan 

Dinas Koperasi, namun kegiatan ekonomi bisnis dan layanan masyarakat tidak 

pernah dilakukan. Ada tiga hal yang menjadi catatan penting; komitmen, sumber 

daya manusia, ketulusan, dan kesabaran dalam menjalankan usaha BMT. 

Ada juga beberapa lembaga keuangan mikro syari’ah yang dicetuskan oleh 

pemerintah Kota Mataram dengan masjid sebagai pusatnya. Ada 6 masjid di Kota 

Mataram yang diamanahkan untuk mendirikan  BMT, dan masing-masing masjid 

diberikan dana sebanyak Rp. 25.000.000,-.76 Namun dalam realitanya, berbasis 

observasi yang dilakukan, tidak tampak kegiatan transaksi ekonomi di wilayah 

sekitar masjid. Tampaknya, ada ‘kegalauan’ spiritual pengurus masjid, ketika 

masjid  harus dijadikan sebagai pusat bisnis dan ekonomi. Lebih-lebih dalam hal 

                                                 
74 Salah satu nasabah BMT ini adalah Kadir, masyarakat pesisir Ampenan. Dia masih memiliki uang 

sejumlah Rp. 1.325.000,-. Ia pernah mendatangi Bank Mu’amalat Mataram untuk mencairkan 

dananya, karena salah satu pengelola BMT pernah mengatakan bahwa uang masyarakat yang 

disimpan di BMT Ar-Rahman dapat diambil di BMI. 
75 Hasil Observasi 
76 Wawancara dengan Sonya Margaretha, staf  Dinas Koperasi Kota Mataram 



simpan pinjam. Di mana dalam tradisi pemahaman keagamaan masyarakat 

melebihkan pengembalian pokok pada pinjaman (uang) itu identik dengan riba. Dan 

pada sisi lain, pemahaman masyarakat tentang masjid yang hanya difungsikan 

sebagai tempat ibadah adalah penghalang bagi pengembangan BMT berbasis 

masjid.77 Di beberapa masjid yang sudah mulai ‘terbuka’,78 alasan mandegnya 

kegiatan bisnis ekonomi masjid adalah karena belum tersedianya sumber daya yang 

memungkinkan lembaga keuangan mikro syari’ah untuk berjalan. Kendala sosial-

kultural dan ‘kelangkaan’ sumber daya adalah alasan yang umum disampaikan 

sebagai alasan kegagalan lembaga keuangan mikro syari’ah berbasis masjid ini.  

Sementara itu, ada beberapa lembaga keuangan mikro syari’ah yang dirintis 

oleh tim akademisi di beberapa perguruan tinggi. BMT Sang Surya misalnya, 

lembaga ini didirikan 4 tahun yang lalu, dan dihajatkan untuk memfasilitasi 

kebutuhan ekonomi dosen dan mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah ini belum mampu ‘keluar’ untuk memfasilitasi 

kebutuhan ekonomi masyarakat secara umum. Ada beberapa alasan; pertama, 

belum adanya kesiapan pengelola BMT Sang Surya untuk mengambil resiko. 

Kedua, belum siapnya sumber daya yang memungkinkan ekspansi lembaga. 

Ketiga, adanya aturan perguruan tinggi yang ‘mengekang’ dan berdampak pada 

rigiditas pengembangan lembaga keuangan mikro syari’ah BMT Sang Surya ini.79 

                                                 
77 Wawancara dengan Nordali, pengurus masjid Raudlatul Jannah Ampenan. 
78 Masjid al-Abror misalnya, masjid ini mengelola perpustakaan, poliklinik, dan kegiatan sosial. 

Tapi untuk kegiatan ekonomi-bisnis, belum dilakukan di masjid ini. Hasil observasi dan wawancara 

dengan jamaah masjid al-Abror. 
79 Wawancara dengan Hilman, MH. pencetus berdirinnya dan pengelola BMT Sang Surya. Dari 

observasi yang dilakukan, BMT ini sebenarnya sangat potensial untuk dikembangkan karena lokasi 

BMT yang strategis di kelilingi oleh daerah kawasan bisnis (pasar dan ruko).  



Walau demikian, BMT ini telah melayani banyak orang dengan total angka Rp. 

47.000.000,- sejak tahun 2009.80  

Sama halnya dengan di Jurusan Ekonomi Islam IAIN Mataram, walau telah 

berjalan 3 tahun, BMT Ta’awun yang digagas oleh kelompok dosen EI IAIN 

Mataram ini belum berani untuk melayani kebutuhan ekonomi masyarakat secara 

lebih luas. Ada beberapa alasan yang dikemukan, pertama, belum ada sumber daya 

dalam internal BMT yang fokus untuk mengelola lembaga secara serius. Kedua, 

adanya kesibukan masing-masing pengurus dalam lembaga sehingga tidak sempat 

untuk mengurus lembaga. Ketiga, keterbatasan sumber dana yang dimiliki oleh 

lembaga dalam melayani kebutuhan ekonomi masyarakat.81 Ketiga alasan tersebut 

adalah hal yang terkait antara satu dan lainnya. Walau demikian, upaya strategis 

dalam pengembangan BMT Ta’awun ini terus dikembangkan. Dalam beberapa kali 

pertemuan pengurus, sudah dirancang desain pengembangan ekonomi, sosial, dan 

pendidikan yang akan dilakukan oleh lembaga ini.82 Diakui memang, kebutuhan 

masyarakat kampus terhadap BMT Ta’awun ini cukup tinggi. Selain sistemnya 

yang mudah, tidak berbelit, mitra BMT merasa lebih diuntungkan secara ekonomis, 

karena jumlah angsuran yang relatif lebih kecil dari lembaga keuangan lainnya.83 

Total dana yang sudah digelontorkan oleh BMT Ta’awun ini sudah mencapai angka 

Rp. 219.000.000.-/tahun 2013.84 

                                                 
80 Dokumentasi BMT Sang Surya. 
81 Wawancara dengan Siti Nurul Khaerani, bendahara BMT Ta’awun Mataram. 
82 Dokumentasi hasil rapat pengurus BMT Ta’awun, dan wawancara dengan Zaidi Abdad Ketua 

BMT Taawun.  
83 Wawancara dengan Sainun, pengguna jasa BMT Ta’awun. 
84 Sebaran dana di BMT ini masih sebatas masyarakat kampus IAIN Mataram. Itupun dialokasikan 

untuk hal-hal yang bersifat komsumtif; untuk biaya pendidikan, untuk pembelian barang, dan 

kebutuhan lainnya.  



Lembaga keuangan mikro syari’ah yang cukup exist adalah BMT Rasyada 

Mataram. Lokasi lembaga ini berada di pusat perbelanjaan pasar induk Sweta, 

dengan ranah operasional di pasar induk Sweta dan Pasar Narmada. Lembaga ini 

didirikan pada tahun 2002 dan hingga sekarang ini telah mencairkan dana bagi 

pengembangan ekonomi masyarakat lebih dari Rp. 11.000.000.000, (sebelas 

milyar) dengan rata-rata pertahun mencairkan sebanyak Rp. 900.000.000,- 

(sembilan ratus juta). Selain kegiatan ekonomi, kegiatan sosial yang dikelola oleh 

BMT Rasyada bekerjasama dengan pihak ketiga telah memberikan dampak yang 

luar biasa bagi penguatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan 

mikro syari’ah.85 Bisa dikata, BMT Rasyada adalah pioneer bagi pengembangan 

lembaga keuagan mikro syari’ah.  Dalam kata lain, BMT inilah sebagai embrio 

tumbuhnya lembaga keuangan mikro syari’ah di Kota Mataram. Hari ini saja, sudah 

tercatat 3180 sebagai nasabah di BMT Rasyada dengan jumlah nasabah aktif tidak 

kurang dari 1800 orang. Dan 280 orang di antaranya adalah non-muslim.  

BMT Rasyada didirikan oleh gabungan elemen masyarakat yang ada di Kota 

Mataram, yang terdiri dari akademisi, tokoh masyarakat, dan praktisi perbankan di 

Kota Mataram. Kesadaran yang dibangun dalam merintis lembaga keuangan 

syari’ah ini adalah keterpurukan ekonomi masyarakat muslim Kota Mataram dan 

maraknya praktek keuangan ‘ilegal’ yang dipraktekkan oleh masyarakat.86  

                                                 
85 Dalam kaitannya dengan ini, BMT Rasyada pernah membuat program Bedah Rumah, sebanyak 

100 rumah di beberapa titik di pulau Lombok. Kegiatan ini dilakukan secara mandiri oleh 

masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. BMT dalam hal ini berfungsi sebagai 

fasilitator dengan menyediakan kebutuhan material bangunan yang tidak tersedia dalam sumber 

daya lokal. Wawancara dengan Raudlatul Jannah. 
86 Beberapa tokoh dimaksud adalah Dr. Husni Muadz, Risuan Mas’ud, M.Ag., H.L. Mujitahid 

(Mantan Bupati Lombok Barat). Wawancara dengan Riduan Mas’ud, Manager BMT Rasyada.  



Mengikuti jejak BMT Rasyada, BMT Al-Iqtishady didirikan 3 tahun yang 

lalu. BMT ini dirintis dan dikembangkan oleh beberapa kader dari salah satu partai 

politik Islam. Beberapa orang pengurus pun tercatat sebagai anggota legislatif di 

NTB, dan salah satu pengurusnya tercatat sebagai salah satu calon legislatif pada 

pemilu 2014 yang akan datang. BMT ini pada awalnya adalah lembaga swadaya 

masyarakat yang bergerak di bidang sosial yang dimotori oleh beberapa anak muda. 

Pada kelanjutannya, lembaga swadaya dikembangkan menjadi lembaga ekonomi-

bisnis dengan target pengembangan usaha masyarakat di Kota Mataram, terkhusus 

kelompok entrepreneur muda.87 Selama 3 tahun ini, BMT al-Iqtishady telah 

menyalurkan dana sebanyak 900.000.000,- (sembilan ratus juta lebih) kepada 

masyarakat kota Mataram. Selain menyalurkan dana pembiayaan, BMT ini juga 

melayani masyarakat dalam beberapa aspek kebutuhan jasa.88  

Selain BMT al-Iqtishady, BMT Musyari adalah lembaga keuangan mikro 

syari’ah yang saat ini mulai mengembangkan sayapnya dalam pemberdayaan dan 

pengembangan ekonomi masyarakat. Misi yang dikembangkannya adalah 

pengembangan ekonomi masyarakat berbasis pada nilai religius dan tradisi lokal 

masyarakat Sasak yang dibingkai dalam spirit entrepreneurship. Dua tahun berdiri, 

BMT ini sudah melayani kebutuhan ekonomi masyarakat lebih dari Rp. 

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).89 

                                                 
87 Dokumentasi dan hasil wawancara dengan Saparwadi, pengelola BMT al-Iqtishady.  
88 Beberapa usaha jasa yang ditawarkan oleh BMT ini adalah jasa pembayaran Listrik Online, loket 

pembayaran air, pulsa listrik, jasa transportasi, photo copy, dan lain-lain. Hasil Observasi dan 

wawancara dengan Ayub, Manager Marketing BMT al-Iqtishady. 
89 Wawancara Sirojuddin Abbas, Manager BMT Musyari. 



Pada awalnya, BMT Musyari ini didirikan dari perilaku ‘iseng’ beberapa anak 

penajaman visi  dalam menggerakkan dan mengembangkan lembaga. Dari sinilah 

muncul ide-ide fresh anak muda untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat 

Kota Mataram. Gerakan ekonomi ini dimulai dari pembenahan sumber daya yang 

ada dalam lembaga. Masing-masing pengelola dalam BMT ini diberikan tanggung 

jawab dan wewenang penuh untuk membentuk dan mengembangkan unit usaha 

sebagai contoh bagi generasi muda yang lain. Di sinilah letak kelebihan 

managemen yang ditunjukkan oleh pengelola BMT Musyari dalam 

mengembangkan lembaga. Setiap individu yang ada dalam lembaga dituntut untuk 

berkembang dan mengembangkan diri dalam konteks membangun komunitas yang 

lebih luas bagi penguatan dan pengembangan ekonomi masyarakat.  

Dari uraian tentang lembaga keuangan mikro syari’ah di atas, dapat diurai 

temuan hal-hal sebagai berikut: lembaga keuangan mikro syari’ah di Kota Mataram 

didirikan atas beberapa hal berikut: 1). kesadaran religius yang kuat dari para 

perintisnya, 2). Praktek ‘bank subuh’ yang marak dilakukan  oleh saudara non-

muslim yang terlalu mencekik masyarakat. 3). Adanya praktek 

mu’amalah/ekonomi yang tidak fair oleh dan dalam masyarakat, 4). Adanya 

keinginan yang kuat dari praktisi/pelaku keuangan mikro syari’ah di Kota Mataram 

untuk mengembangkan konsep ekonomi yang termaktub dalam kitab fiqh untuk 

menjawab realitas kebutuhan ekonomi masyarakat modern, dengan cara 

mengadaptasikan konsep fiqh dengan realitas kehidupan masyarakat modern 5). 

Membangun ekonomi masyarakat Islam dengan mengembangkan potensi 

ekonomi/sumber daya yang dimiliki masyarakat secara utuh. 



Kedua, dari segi konsep pengembangan lembaga. Sebagian lembaga keuangan 

mikro syari’ah didirikan berdasarkan pada komunitas tertentu. Layanan keuangan 

pun hanya terbatas pada komunitas. Sementara lembaga keuangan mikro syari’ah 

lainnya mengembangkan lembaga dengan terus membentuk komunitas baru dalam 

masyarakat. Dengan konteks pengembangan seperti ini, lembaga keuangan mikro 

syari’ah bisa berkembang dengan cepat dan dikenal oleh masyarakat. Dengan pola 

yang pertama, resiko chaos lembaga memang agak sedikit. Sementara pola yang 

kedua, proses membangun mitra (membentuk komunitas baru) memang penuh 

dengan resiko. Kedua hal ini adalah pilihan, dan pilihan itu akan sangat ditentukan 

oleh kemampuan sumber daya manusia yang ada dalam lembaga.   

Ketiga, dari segi legalitas lembaga. Lembaga keuangan mikro syari’ah di Kota 

Mataram beroperasi dengan badan hukum koperasi, kelompok swadaya 

masyarakat, dan berbasis komunitas. Lembaga keuangan mikro syari’ah yang 

beroperasi dengan badan hukum koperasi adalah BMT Rasyada, BMT Musyari, 

dan BMT al-Iqtishady. Selain badan hukum koperasi, ada juga yang hanya berbasis 

pada kelompok swadaya masyarakat. Dan bahkan ada beberapa lembaga keuangan 

mikro syari’ah yang tidak mempunyai badan hukum apapun, namun hanya fokus 

pada kegiatan layanan ekonomi bisnis keuangan masyarakat. Hal ini dapat dilihat 

dalam operasional BMT yang berbasis pada komunitas masyarakat kampus.  

Keempat, dari segi objek  pemberdayaan. Lembaga keuangan mikro syari’ah yang 

commited untuk pengembangan ekonomi masyarakat secara luas adalah lembaga 

yang ‘berani’ secara priodik membuka mitra (komunitas baru) dalam pelayanan  

keuangan masyarakat. Hal ini hanya dilakukan oleh lembaga keuangan mikro 



syari’ah yang mempunyai visi, misi, dan tujuan yang jelas. Tidak hanya di atas 

kertas, namun realitas aksi yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang 

ditetapkan bersama dalam lembaga. Sementara lembaga keuangan mikro syari’ah 

yang hanya berkutat pada komunitasnya sendiri belum mampu untuk melebarkan 

sayap dalam pelayanan keuangan masyarakat. Ini berjalan logis dengan pilihan 

pada pengembangan lembaga sebagaimana dituliskan di atas.  

C. Produk Jasa Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah Kota 

Mataram 

Sebagai lembaga keuangan, fungsi utama lembaga keuangan mikro syari’ah 

adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

(tabungan/deposito), dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat secara 

kreatif  koperasi, modal awal untuk menjalankan usaha didapat dari iuran anggota 

yang berupa simpanan pokok dan simpanan wajib. Bagi lembaga keuangan mikro 

syari’ah yang anggotanya mapan secara ekonomi akan sangat mudah mendapatkan 

dana/modal usaha ini tanpa harus beruapaya keras mendapatkan dana pihak 

ketiga.90 Bagi lembaga keuangan mikro syari’ah dengan modal yang minimalis 

harus berusaha keras untuk mendapatkan dana yang memungkinkan mereka 

berbuat lebih banyak lagi dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Untuk 

mendapat kepercayaan maksimal dari masyarakat, lembaga keuangan mikro 

syari’ah masyarakat, baik yang bersifat produktif dan komsumtif.  Sebagian 

                                                 
90 Contoh kasus di sini adalah BMT Taawun yang anggotanya terdiri dari dosen senior yang ada di 

IAIN. Simpanan pokok saja mencapai angka Rp. 5.000.000,/orang, dan simpanan wajib/bulan 

mencapai angka Rp. 300.000,-. Jika dibandingkan dengan BMT Iqtishady, BMT Sang Surya dan 

BMT Musyari yang simpanan pokoknya hanyaRp. 100.000,- dan simpanan wajibnya hanya Rp. 

25.000,-/bulan. Wawancara dengan para pengelola BMT.  



pengelola lembaga keuangan mikro syari’ah di Kota Mataram melakukan analisis, 

survey, dan perbandingan ke masyarakat dalam menentukan produk layanan 

lembaga.91  Survey dan observasi ini dilakukan secara priodik agar produk yang 

ditawarkan oleh lembaga keuangan mikro syari’ah tidak terkesan kaku dan 

monoton.92 Dari uraian BMT/lembaga keuangan mikro syari’ah sebelumnya, ada 3 

BMT yang menarik untuk didalami dalam hal penguatan dana/modal dari pihak 

ketiga, yaitu BMT Rasyada, BMT Al-Iqtishady, dan BMT Musyari. 

BMT Rasyada, pada tahun 2002 mengawali BMT dengan modal Rp. 

160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang didapat dari para anggotanya, 

yang sekarang ini telah mengantongi asset lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu 

milyar rypiah). Sementara BMT al-Iqtishady pada tahun 2011 memulai BMT 

dengan modal usaha sebanyak Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dari 

para anggota dan sekarang telah mengantongi asset sebanyak Rp. 363.000.000,- 

(tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah). BMT Musyari, dengan modal Rp. 

13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dalam memulai roda usaha pada tahun 2011, 

sekarang telah mengembangkan usahanya dengan total nilai Rp. 740.000.000,- 

(tujuh ratus empat puluh juta rupiah). Besarnya angka pada awal memulai BMT 

tidak menentukan majunya BMT pada tahap berikutnya. Kemajuan BMT sangat 

ditentukan oleh kreativitas, inovasi, dan kerja keras para pengelolanya dalam 

mendesain, mempromosikan, dan menjual produk kepada masyarakat.  

                                                 
91 Wawancara dengan Sirojuddin Abbas, manager BMT Musyari dan Saparwadi, wakil manager 

BMT al-Iqtishady.  
92 Wawancara dengan Asmini, Accounting di BMT ar-Rasyada, Wawancara dengan Miftah manager 

pengembangan usaha BMT Musyari, dan wawancara dengan Ayub manager marketing di BMT al-

Iqtishady. 



Secara umum, produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan mikro 

syari’ah Kota Mataram dalam bentuk Simpanan Dana dan Pembiayaan. Variasi 

jenis simpanan ditentukan oleh ‘daya jangkau’ lembaga keuangan mikro syari’ah 

atau akses lembaga kepada masyarakat. Jenis simpanan yang ditawarkan dalam 

bentuk mudharabah (bagi hasil), baik yang berjangka maupun umum. Simpanan 

berjangka adalah simpanan yang tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu.93 

Sementara simpanan umum adalah dana simpanan yang boleh diambil sewaktu-

waktu sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota masyarakat. 

Adapun jenis simpanan umum ini dapat diurai sebagai berikut : 

1. Simpanan Pendidikan. Semua lembaga keuangan mikro syari’ah di Kota 

Mataram membuka layanan simpanan ini, walau dengan nama yang berbeda. 

Kesadaran yang dibangun adalah dengan menumbuhkan pentingnya 

pendidikan bagi masyarakat. Di BMT Rasyada, jenis simpanan ini yang paling 

dominan. Semantara di BMT yang lain belum memaksimalkan simpanan ini.  

2. Simpanan Haji dan Umrah. Jenis layanan ini dibuka karena melihat semangat 

masyarakat  Lombok yang tinggi dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. 

Di BMT Rasyada, produk ini pernah dikerjasamakan dengan pihak Bank 

Syari’ah Mandiri. Sementara di BMT Iqtishady menindaklanjuti dengan 

membuka biro jasa perjalanan haji. BMT Musyari hanya mendapatkan 2 orang 

nasabah untuk jenis simpanan ini.   

                                                 
93 Jangka waktu minimal simpanan di BMT Rasyada selama 3 bulan, di BMT Iqtishady minimal 6 

bulan, dan di BMT Musyari minimal 1 tahun.  



3. Simpanan Ibu Siaga. Simpanan ini disiapkan bagi ibu hamil dalam rangka 

persiapan untuk biaya melahirkan. Jenis simpanan ini hanya ada di BMT Al-

Iqtishady, dan jumlahnya pun tidak banyak.  

4. Simpanan Qurban. Jenis simpanan ini adalah untuk menyiapkan masyarakat 

dalam menjalankan ibadah qurban. Baik di BMT Rasyada, Musyari, dan 

Iqtishady, menyediakan layanan ini.  

5. Simpanan Idul Fitri. Simpanan ini juga adalah dalam rangka pelayanan 

masyarakat dalam menjalankan ibadah idul fitri. Tingkat komsumsi yang tinggi 

pada hari idul fitri membangun kesadaran pengelola lembaga keuangan mikro 

syari’ah di Mataram untuk mengajak masyarakat dalam menyimpan kebutuhan 

pada hari yang khusus ini. 

6. Simpanan Menikah. Jenis simpanan yang satu ini hanya ada di BMT Musyari. 

Produk simpanan ini muncul dari ‘kegalauan’ para pengelola BMT yang rata-

rata masih gadis dan bujang. Dan jumlah mitra dalam tabungan ini di BMT 

Musyari mencapai 32 orang dengan total jumlah tabungan Rp. 43.000.000,- 

(empat puluh tiga juta rupiah). Uniknya, tabungan ini hanya boleh diambil jika 

yang bersangkutan betul-betul ingin menikah. 

7. Simpanan Maulid. Jenis simpanan ini hadir karena budaya dalam masyarakat 

Sasak (khususnya Mataram dan Lombok Barat) yang ‘berlebihan’ dalam 

menyambut hari kelahiran nabi. Oleh karena itu lembaga keuangan mikro 

syari’ah di Kota Mataram menyiapkan layanan ini karena tingkat komsumsi 

masyarakat yang tinggi pada bulan Rabi’ul Awal. 



Dari uraian di atas, dapat ditangkap bahwa layanan simpanan/tabungan yang 

ada di lembaga keuangan mikro syari’ah di Kota Mataram berbasis pada nilai 

religius formal, ekonomi dan tradisi kultural dalam masyarakat. Dalam kata lain, 

lembaga keuangan mikro syari’ah di Kota Mataram betul-betul ingin melayani 

setiap aspek kebutuhan ekonomi masyarakat dengan menagajak dan mendidik 

masyarakat dengan menabung. Yang menarik adalah bahwa setiap 

simpanan/tabungan di lembaga keuangan mikro syari’ah di Kota Mataram tidak 

dikenakan biaya administrasi. Sebaliknya, bahkan akan bertambah karena adanya 

bagi hasil yang diberikan oleh BMT, sekecil apapun dana yang kita simpan. 

Menabung di BMT ‘uang tidak berkurang, bahkan akan selalu bertambah’ itulah 

slogan yang sering disuarakan oleh tim BMT Musyari. 

 

 

Nama BMT 

(LKMS) 

Jumlah Nasabah Penabung/Jumlah Mitra 

Usaha 

Total Jumlah 

Tabungan 

2011 2012 2013 - 

BMT 

Ta’awun 

8.200.000,- 

7 0rang 

nasabah 

29.800.000,- 

9 0rang 

anggota 

51.400.000,- 

9 orang 

anggota 

89.400.000,- 

9 orang 

anggota 

BMT  

Sang Surya 

23.000.000,- 

21 Anggota 

31.000.000,- 

21 Anggota 

45.000.000,- 

21 Anggota 

99.000.000,- 

21 Anggota 

BMT  

Ar-Rasyada 

1.689.922.000 

2187 nasabah 

2.309.248.000 

3167 Nasabah 

1.707.277.000 

3.253 Nasabah 

5.706.447.000 

3253 Nasabah 

BMT  

Al-Iqtishady 

    

BMT 

Musyari 

21.000.000,- 

27 Mitra 

Usaha 

67.320.000-,   

123 Mitra 

Usaha 

345.731.000,  

318 Mitra 

Usaha 

434.051.000. 

318 Mitra 

Usaha 

Jumlah 

Peabung 

1.765.122.000, 

2252 nasabah 

2.437.368.000, 

3320 Nasabah 

2.149.408.000, 

3601 Nasabah 
  



Selain simpanan, layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga 

keuangan mikro syari’ah di Kota Mataram adalah pembiayaan. Model pengelolaan 

pembiayaan ini berbasis pada akad murabahah, akad mudharabah, dan qord al-

hasan. Selain tiga bentuk/jenis akad di atas, belum ada jenis akad lain yang 

diaplikasikan di lembaga keuangan mikro syari’ah Kota Mataram. Dan mayoritas 

pembiayaan menggunakan aplikasi murabahah. 

Jenis akad murabahah dianggap media yang paling aman dalam menjalankan 

amanah dana dari masyarakat dengan alasan sebagai berikut : 

1. Akad murabahah adalah akad yang sederhana karena bentuk akadnya dalam 

konteks jual beli. Artinya bahwa pasca akad, tidak ada hal lain yang bersifat 

administratif yang menjadi tanggungan masing-masing pihak dalam perjanjian 

yang mengikat kedua belah pihak. 

2. Oleh karena desain akad seperti di atas, maka akad murabahah adalah yang 

paling kecil resikonya dari sekian model jenis akad yang ada, hemat biaya 

operasional, dan mudah dipahami oleh masyarakat.  

3. Untuk mengaplikasikan akad selain murabahah, sikap mental bisnis 

masyarakat belum siap mengaplikasikan secara penuh. Diperlukan sosialisasi 

dan edukasi lebih lanjut dalam mengaplikasikan akad-akad yang lain.94 

Walau demikian, pihak pengelola lembaga keuangan mikro syari’ah selalu 

mewujudkan idealisme mereka dengan selalu mencari jalan untuk mengaplikasikan 

sistem mudharabah dalam transaksi keuangan. Dalam kasus BMT Musyari dan 

                                                 
94 Wawancara dengan Saparwadi, wakil manager BMT al-Iqtishady dan wawancara dengan 

Raudlatul Jannah wakil manager BMT ar-Rasyada.  



BMT al-Iqtishady, aplikasi mudharabah dilakukan dalam internal pengelola. 

Sementara di BMT Rasyada diuapayakan beberapa kali namun selalu gagal untuk 

mengembangkan usaha dalam lembaga. Keputusan akhir managemen ialah 

memaksimalkan simpan-pinjam dan  memberdayakan mitra usaha secara 

maksimal. 

Sementara, untuk akad qard al-hasan, dilakukan oleh BMT Rasyada dengan 

memaksimalkan dana sosial dari berbagai lembaga donor/sosial dan institusi 

pemerintah. Di BMT Iqtishady, qard al-hasan dilakukan dengan cara menyisihkan 

sebagian laba. Sementara di BMT Musyari belum menyisihkan dana untuk kegiatan 

sosial ini.95  

Adapun jumlah pembiayaan yang  ada di BMT Kota Mataram adalah sebagai 

berikut : 

 

                                                 
95 Hasil wawancara dengan pengelola BMT Musyari, BMT Rasyada, dan BMT Iqtishady.  

Nama BMT 

(LKMS) 

Jumlah Pembiayaan/Jumlah Mitra Usaha 
Total Jumlah 

Pembiayaan 

2011 2012 2013 - 

BMT 

Ta’awun 

11.000.000.- 

4 orang 

Nasabah 

80.000.000.- 

31 orang 

Nasabah 

210.000.000.- 

63 orang 

Nasabah 

301.000.000.- 

98 orang 

Nasabah 

BMT  

Sang Surya 

17.000.000,-/ 

13 Orang  

Nasabah 

23.000.000,-/ 

17 Orang 

Nasabah 

13.000.000,-/ 

9 Orang  

Nasabah   

53.000.000,- 

39 orang 

Nasabah 

BMT  

Ar-Rasyada 

1.068.544.000,

- 

832 Orang 

Nasabah 

1.097.113.000,

- 

857 Orang 

Nasabah 

1.428.040.000- 

1021 0rang 

Nasabah 

3.593.697.000,

- 

2710 orang 

nasabah 

BMT  

Al-Iqtishady 

27.000.000.- 

7 orang 

nasabah 

204.249.000.- 

174 orang 

nasabah 

604.321.000.- 

367 orang 

Nasabah 

835.570.000.- 

548 orang 

nasabah 



 

 

Dalam mensosialisasikan produk yang ditawarkannya, lembaga keuangan 

mikro syari’ah menggunakan tehnik sebagai berikut : 

1. Metode sarang laba-laba, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk 

menjaring nasabah secara merata dan mencapai angka maksimal. Tempat 

seperti pasar, pusat penjualan, pusat kerajinan dan pusat bisnis lainnya adalah 

lokasi yang dijadikan sebagai obyek pemasaran. Biasanya, yang menjadi terger 

pemasaran dengan metode ini adalah masyarakat homogen, baik segi usaha, 

hobi, kegiatan, dan lainnya.  

2. Metode pusat pengaruh, yaitu metode penjaringan nasabah dengan cara 

mempengaruhi tokoh/pimpinan yang ada dalam satu kelompok. Dalam hal ini, 

pengaruh tokoh-tokoh kharismatik atau pejabat pemerintah digunakan untuk 

menjaring nasabah yang lebih banyak. Dalam aplikasinya, lembaga keuangan 

mikro syari’ah menggandeng tuan guru untuk mensosialisasikan produk jasa 

keuangan kepada masyarakat. Kharisma tuan guru digunakan untuk menjaring 

nasabah sebanyak mungkin. Selain itu, lembaga keuangan mikro syari’ah di 

kota Mataram secara priodik juga mendatangi ketua/pimpinan/kepala lembaga 

swasta dan pemerintah untuk mensosialisasikan dan meminta mereka untuk 

mengajak pegawai/karyawan untuk menggunakan jasa lembaga keuangan 

BMT 

Musyari 

21.000.000,-/     

11 Orang  

Nasabah   

248.500.000,-/ 

135 Orang 

Nasabah  

460.000.000,-/ 

232 0rang 

Nasabah 

729.500.000,- 

378 orang 

Nasabah 

Jumlah 

Nasabah 

Pembiayaan 

1.144.544.000.

- 

867 orang 

nasabah 

1.652.862.000,

- 

1214 orang 

nasabah 

2.715.361.000, 

1692 orang 

Nasabah 

5.512.767.000,

- 

3773 Orang 

Nasabah  



mikro syari’ah. Termasuk dalam hal ini adalah lembaga pendidikan (TK, 

PAUD, SD, SMP dan SMU), masjid, kelompok pengajian, unit usaha dagang, 

dan lain-lain.  

3. Metode door to door, yaitu metode yang digunakan dengan mendatangi rumah 

warga satu-persatu. Dalam hal ini pengelola lembaga keuangan mikro syari’ah 

di Kota Mataram berkeliling kampung untuk memperkenalkan dan 

menawarkan produk jasa keuangan.96 Media yang digunakan biasanya adalah 

brosur dan kemampuan individual untuk menjelaskan apa yang tertulis di 

brosur serta manarik minat masyarakat untuk bergabung dalam BMT.  

Pemanfaatan media internet. Metode marketing yang keempat ini digunakan 

secara intensif oleh BMT al-Iqtishady melalui media facebook dan blogspot yang 

mereka buat. Sementara BMT yang lain, walaupun telah membuat media marketing 

lewat internet, jarang sekali menggunakan internet sebagai media pemasaran.97 

Keterbatasan penggunaan media internet untuk marketing dan sosialisasi oleh 

pengelola lembaga keuagan mikro syari’ah di kota Mataram adalah terkait dengan 

sumber daya manusia. 

D. Akad/Perjanjian di Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah 

1. Subyek/Pelaku Akad Pembiayaan 

Secara umum, dari total keseluruhan mitra/nasabah Lembaga Keuangan 

Mikro Syari’ah/BMT di Kota Mataram adalah pedagang yang tersebar di 

                                                 
96  Hasil wawancara dengan Raudalatul Jannah dan Asmini Karyawan BMT Ar-Rasyada, 

wawancara dengan Ayub dan Saparwadi, karyawan BMT al-Iqtishady. Model yang sering 

dikembangkan adalah model pendekatan kekeluargaan.  
97 Wawancara dengan Miftah, manager pengembangan usaha BMT Musyari. Pengembangan media 

internet ini mulai dilakukan oleh BMT al-Iqtishady sejak tahun 2011.  



komplek pasar Kota Mataram. Walau demikian, domisili para pedagang yang 

ada di Kota Mataram ini menyebar di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di 

pulau Lombok. Mitra/Nasabah BMT Rasyada misalnya, lebih banyak melayani 

pedagang yang berdomisili di Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok 

Barat. Warga masyarakat Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur 

yang dilayani oleh BMT Rasyada adalah mereka yang membuka usaha/dagang 

di beberapa titik pasar yang ada di Kota Mataram, terutama di Pasar Induk 

Bertais dan Pasar Narmada. Demikian pula halnya dengan BMT al-Iqtishady, 

mayoritas layanan pembiayaan yang diberikan kepada warga yang berdomisili 

di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah yang membuka 

usaha/berdagang di wilayah Kota Mataram.98 BMT Musyari pun demikian, 

mitra/nasabah yang dilayaninya lebih banyak berdomisili di wilayah 

Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara.99 Dari semua lembaga keuangan 

mikro syari’ah yang ada di Kota Mataram bisa dipastikan bahwa masing-

masing BMT hanya melayani masyarakat kota Mataram tidak lebih dari 15% 

dari total mitra/nasabah yang dilayani dalam lembaga. 

Dari sisi pendidikan, mayoritas mitra/nasabah lembaga keuangan mikro 

syari’ah adalah mereka yang mengenyam pendidikan SMU, selebihnya adalah 

tamatan SMP, dan bahkan ada yang tidak sekolah. Pengalaman usaha/dagang 

                                                 
98 Walaupun BMT al-Iqtishady berada di tengah Pasar Pagesangan, tapi BMT ini hanya melayani 

2 orang mitra/nasabah pedagang di Pagesangan. 
99 Bagi peneliti, fenomena ini adalah fenomena yang menarik karena lembaga BMT yang beroperasi 

Mataram lebih banyak ‘menjual’ di luar Kota Mataram. Hal ini juga menandakan bahwa sumber 

daya insani yang ada dalam lembaga BMT adalah mereka yang mumpuni dalam mengembangkan 

dan membesarkan lembaga. Hal ini juga potensi bagi sosialisasi pengembangan lembaga mikro 

syari’ah.  



lebih banyak didapatkan dari kegiatan non-formal. Termasuk di dalamnya 

adalah dalam hal transaksi/akad perjanjian pembiayaan yang dilakukan antara 

mitra/nasabah dengan pengelola lembaga BMT. 

Pada umumnya, mitra/nasabah BMT di Kota Mataram tidak begitu 

memperhatikan/memperdulikan isi yang tertulis dalam akad yang dilakukan. 

Yang utama bagi mereka adalah adanya modal tambahan yang memungkinkan 

usahanya berkembang. Ada beberapa aspek yang menyebabkan hal ini terjadi, 

yaitu sebagai berikut : 

a. Mitra/nasabah di lembaga BMT Kota Mataram telah terbiasa dengan 

transaksi ‘mudah’ seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan di lembaga 

keuangan mikro lainnya. Di lembaga keuangan mikro lain, proses edukasi, 

pemberdayaan kelompok, pembinaan dan penguatan usaha tidak pernah 

dilakukan. Hal ini sangat berbeda dari idealisme yang ada di lembaga 

keuangan mikro syari’ah.  

b. Mitra/nasabah di lembaga BMT adalah mereka yang pandai berhitung, tidak 

peduli model/jenis akad yang ditawarkan. Mereka lebih tertarik pada angka 

yang lebih kecil dalam pengembalian/angsuran pinjaman. Hal ini menurut 

hemat penulis adalah ‘naluri’ keenam yang dimiliki setiap orang pedagang 

dan pelaku usaha/bisnis. 

Uraian di atas sekedar ingin menggambarkan bahwa proses 

sosialisasi/edukasi tentang sistem ekonomi syari’ah di Kota Mataram masih 

membutuhkan waktu panjang. Idealisme lembaga keuangan mikro syari’ah 

masih berhadapan dengan tradisi/kebiasaan yang telah dipraktekkan lama 



sebelum lembaga keuangan mikro syari’ah itu datang. Dalam konteks ini, yang 

dilakukan lembaga keuangan mikro syari’ah adalah dengan mengadaptasikan 

diri terhadap tradisi yang ada, dan mengambil celah di dalamnya untuk 

mempromosikan sistem syari’ah dalam tradisi transaksi 

2. Jenis Aplikasi Akad Pembiayaan 

Pada awal operasional, rata-rata pelaku lembaga keuangan mikro 

syari’ah di Kota Mataram adalah kelompok idealis; 100% ingin 

mengaplikasikan konsep syari’ah dalam setiap transaksi, dan mengaplikasikan 

teori yang ada dalam realitas. Akan tetapi idealisme ini harus terhambat oleh 

realitas karena sumber daya yang serba kekurangan, baik dari pihak pengelola 

lembaga keuangan mikro syari’ah maupun masyarakat.100 Yang utama adalah 

masyarakat. Pada intinya, konsep/sistem syari’ah menuntut adanya pribadi 

yang amanah, jujur, cerdas, dan berani. Pra kondisi inilah yang memungkinkan 

transaksi syari’ah murni dapat diaplikasikan. 

BMT Rasyada pernah membuka layanan qirâdh (pinjaman lunak) bagi 

pengembangan usaha masyarakat. Uji coba layanan ini hanya dilakukan satu 

kali, dan selebihnya mengaplikasikan jenis layanan murâbahah untuk 

pembiayaan apapun. Demikian juga di BMT al-Iqtishady, pada awalnya 

menggunakan akad musyârakah dan mudhârabah, namun akhirnya harus 

kandas karena tingkat kejujuran nasabah/mitra dalam berbagi tidak mampu 

menopang biaya operasional lembaga. Di BMT Musyari, aplikasi mudhârabah 

                                                 
100 Wawancara dengan Nasir, manager BMT al-Iqtishady, dan Sirajuddin, manager BMT Musyari, 

Raudlatul Jannah, manager di BMT Rasyada. 



didesain berbasis pada hasil survey di beberapa titik, dan meramu produk 

berbasis pada survey yang dilakukan. 

3. Diktum Akad dan Dampaknya Terhadap Pembiayaan 

Pada umumnya hampir semua lembaga keuangan mikro syari’ah lebih 

senang mengaplikasikan jasa pembiayaan murâbahah bagi masyarakat. Model 

pembiayaan ini dipandang aman, fix, dan menguntungkan kedua belah pihak. 

Karena murâbahah adalah akad jual beli, tentu diklaim halal oleh pengelola 

lembaga keuangan syari’ah. Segala sesuatunya selalu berbasis pada 

akad/perjanjian antara kedua belah pihak. 

Aplikasi murâbahah ini dipilih karena beberapa hal. Pertama, model 

transaksi ini adalah yang sudah biasa dikenal dan diaplikasikan oleh 

masyarakat. Dengan demikian, proses edukasi dan sosialisasi produk menjadi 

singkat. Kedua, secara administrasi dan managemen model pembiayaan ini 

juga lebih mudah dan tidak rumit. Ketiga, dengan murabahah ada penghematan 

biaya operasional sehingga tidak membebankan banyak pada nasabah/mitra 

usaha.  

Secara umum, diktum akad dalam pembiayaan murabahah di lembaga 

keuangan mikro syari’ah di Kota Mataram mencakup hal-hal sebagai berikut 

ini: 

1. Waktu perjanjian. Dalam hal ini dituliskan tanggal dan waktu terjadinya 

akad. Tanggal dimulainya dan kapan berakhir akad antar kedua belah 



pihak.101 Waktu yang terkait dengan tanggal pembayaran sesuai yang 

disepakati antara kedua belah pihak.102  

2. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dalam point ini yang 

dicantumkan adalah identitas para pihak yang terkait dengan nama, tempat 

tinggal/alamat, pekerjaan, dan status perkawinan. Hal ini adalah penting 

karena terkait dengan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh kedua belah 

pihak selama terikat dalam transaksi pembiayaan.  

3. Hak dan kewajiban para pihak yang menyangkut terjaminnya pengembalian 

pembiayaan selama waktu yang telah disepakati. Untuk pembiayaan di atas 

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenakan jaminan barang yang senilai 

dengan pinjaman. Di BMT Iqtishady, jaminan berlaku untuk pembiayaan di 

atas Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Di BMT Musyari, barang jaminan 

tidak diberlakukan. Di BMT Rasyada, kewajiban nasabah disebutkan secara 

jelas sebagai berikut : 

a. Nasabah wajib membayar biaya administrasi yang telah ditentukan. 

b. Nasabah wajib membayar tepat waktu. 

c. Nasabah wajib menyelesaikan pembiayaan tepat pada waktunya.  

4. Di BMT Rasayada, BMT Musyari dan BMT Iqtishady, penyelesaian gagal 

bayar dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat antara pihak BMT 

                                                 
101 Dokumentasi di BMT Rasayada, BMT Musyari, dan BMT Iqtishady. 
102 Di BMT Rasayada, aplikasi pembayaran pembiayaan ada yang dilakukan dengan model setoran 

harian dan bulanan. Demikian pula di BMT Iqtishady. Sementara di BMT Musyari, aplikasinya 

didesain  dalam bentuk harian, 3 harian, 7 harian, dan bulanan. Penentuan tempo pembayaran ini 

dilakukan atas kesepakatan dari kedua belah pihak. Hal ini biasanya didasarkan pada kemampuan 

dan pekerjaan nasabah dalam pembayaran. Sementara di BMT Komunitas kampus (IAIN dan 

UMM), pembayaran dilakukan dengan model bulanan.  



dan nasabah. Hanya di BMT Iqtishady yang secara jelas menyatakan jika 

tidak bisa terjadi mufakat, maka akan dibawa ke jalur hukum.103 Sementara 

BMT lain mendekati masalah dan menyelesaikan dengan pendekatan 

kekeluargaan. 

B. Pembahasan 

a. Makna Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah Bagi Masyarakat 

Peranan BMT di bidang penyaluran dana kepada masyarakat dunia 

usaha yang bergerak di sektor ekonomi riil perlu dioptimalkan. Adapun salah 

satu caranya selain peningkatan kapabilitas dan profesionalitas para 

pengelolanya, juga diperlukan pemahaman terhadap kondisi setempat dimana 

sebuah BMT berada. BMT yang berada di sekitar masyarakat petani, tentu 

berbeda dengan BMT yang ada di sekitar masyarakatpedagang. Optimalisasi 

peran BMT dalam pengembangan sektor riil secara prinsip dapat dilakukan 

dengan mengenal motivasi dari nasabah atau calon nasabah ketika mereka 

mengajukan permohonan ke BMT. Adapun beberapa motivasi nasabah atau 

calon nasabah berikut jenis pembiayaan yang sesuai dapat diidentifikasi 

sebagai berikut: 

1. Nasabah atau calon nasabah yang menginginkan barang modal atau 

barang konsumtif dengan maksud untuk dimiliki, maka dengan melihat 

karakteristik pembiayaan sebagaimana tersebut di atas dan setelah 

melalui studi kelayakan (feasibility study), ia dapat diberikan 

pembiayaan murabahah. 

                                                 
103 Data Dokumentasi akad di BMT Iqtishady. 



2. Nasabah atau calon nasabah yang menginginkan modal kerja atau 

tambahan modal kerja, maka dengan melihat karakteristik pembiayaan 

sebagaimana tersebut di atas dan setelah melalui studi kelayakan 

(feasibility study), ia dapat diberikan pembiayaan mudharabah/ 

pembiayaan musyarakah. 

3. Nasabah atau calon nasabah yang menginginkan manfaat atas suatu 

barang, maka dengan melihat karakteristik pembiayaan sebagaimana 

tersebut di atas dan setelah melalui studi kelayakan (feasibility study), ia 

dapat diberikan pembiayaan ijarah. Dan apabila nasabah atau calon 

nasabah menghendaki kepemilikan atas barang di akhir masa sewa maka 

tepat jika ia diberi pembiayaan IMBT. 

4. Nasabah atau calon nasabah yang membutuhkan uang tunai karena 

adanya kebutuhan yang mendesak (emergency), maka dengan melihat 

karakteristik pembiayaan sebagaimana tersebut di atas dan setelah 

melalui studi kelayakan (feasibility study) ia dapat diberi produk berupa 

pembiayaan qardh/qardh al-hasan. 

Melalui peningkatan kapabilitas dan profesionalitas para pengelola 

BMT, serta kepekaan melakukan analisis pembiayaan sehingga dapat 

memberikan pembiayaan yang tepat bagi nasabah atau calon nasabah maka 

optimalisasi peranan BMT di sektor ekonomi riil dapat dilaksanakan dengan 

semestinya. BMT yang berperan secara optimal dapat memberikan andil 

dalam pembangunan nasional, sehingga diharapkan kesejahteraan 

masyarakat dapat terwujud secara adil dan merata. 



Beberapa kendala pengelolaan BMT/lembaga keuangan mikro syari’ag 

dapat diurai sebagai berikut : 

1. Secara internal lembaga dijumpai fakta bahwa tidak semua pengelola 

BMT belum memahami tentang prinsip-prinsip syariah dan juga prinsip 

pengelolaan usaha yang baik dan benar. Atau dengan kata lain belum 

terpenuhinya sumber daya insani yang mumpuni di bidang ekonomi 

syariah, sehingga dalam praktiknya BMT seringkali menjadi sama dengan 

lembaga keuangan konvensional yang jauh dari nilai dan doktrin islam. 

2. Secara eksternal pengelola lembaga keuangan mikro syari’ah berhadapan 

dengan tipe masyarakat dengan budaya ekonomi yang jauh dari nilai 

Islam. Masyarakat Mataram telah terlebih dahulu mengenal sistem lain 

sebelum datangnya BMT/lembaga keuangan syari’ah. Walau masyarakat 

tahu tentang nilai dan doktrin ekonomi Islam dalam fiqh dan sunnah, tapi 

banyak yang enggan untuk mengaplikasikannya dalam realitas 

kehidupan. Hal ini ditambah lagi sistem ekonomi syari’ah dianggap ribet 

dalam prakteknya. Kendala pada aspek hukum juga masih dijumpai, 

yakni terkait dengan status hukum BMT yang pada umumnya adalah 

koperasi. Menurut ketentuan hukum koperasi memerlukan aspek legal 

lain jika ingin melakukan kegiatan penghimpunan dana. Fungsi BMT 

yang hampir mirip-mirip dengan bank, yakni sebagai lembaga 

intermediasi keuangan belum mendapatkan pijakan hukumnya yang 

kokoh. Legalitas formal itu penting. Untuk menguatkan ekonomi sektor 

riil, dibutuhkan bangun kesadaran yang utuh, baik moral, sosial, dan legal.  



2.  Akad Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syari’ah: Kreativitas Pengelola 

Hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dengan mengikat tingkah 

laku orang dengan aturan-aturan yang disepakati dalam masyarakat. Dalam 

kerangka inilah lembaga keuangan mikro syari’ah membuat akad/perjanjian agar 

keteraturan lalu lintas ekonomi internal dan eksternal lembaga dapat terjamin. 

Bagaimanapun kehadiran lembaga keuangan mikro syari’ah adalah dalam 

kerangka membangun dan mengembangkan ekonomi masyarakat secara 

maksimal. Untuk itu, sistem yang memungkinkan terjadinya itu harus 

diwujudkan. Akad/perjanjian hukum antara lembaga keuangan mikro syari’ah 

adalah bagian kecil dari system yang dimaksud dalam ekonomi yang harus 

dimainkan oleh lembaga keuangan mikro syari’ah. 

Dalam Hukum Perdata  yang berlaku di Indonesia, kebebasan berkontrak 

dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338  KUH Perdata yang menyatakan 

bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang  membuatnya.  Sumber  dari  kebebasan  

berkontrak  adalah  kebebasan  individu sehingga  yang  merupakan  titik   

tolaknya  adalah  kepentingan  individu  pula.  Dengan demikian dapat dipahami 

bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak. 

Berlakunya  asas  konsensualisme  menurut  hukum  perjanjian  Indonesia 

memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat dari salah satu 

pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan . 

Orang tidak dapat  dipaksa  untuk  memberikan  sepakatnya. 



Jika dilihat dari uji materiil dan formil sebuah perjanjian, maka akad 

pembiayaan yang ada di lembaga keuangan mikro syari’ah Kota Mataram dapat 

dianalisis sebagai berikut : 

1. Judul akad dalam perjenjian/akad pembiayaan memberikan cakupan makna 

pokok tentang hakekat isi kontrak, yaitu murabahah; akad jual beli. Secara 

jelas bahwa setiap lembaga keuangan mikro syari’ah menuliskan judul akad 

dalam setiap perjanjian yang dibuatnya. 

2. Kepala kontrak/akad adalah isi dalam akad yang memuat waktu dan tempat 

akad dibuat dan ditandatangani oleh para pihak.  

3. Dalam akad disebutkan para pihak dengan kepentingannya masing-masing, 

khususnya untuk hal pembelian barang, baik yang melalui wakalah, dan atau 

langsung dibelikan oleh pengelola lembaga keuangan mikro syari’ah. 

4. Dasar (causa) diadakannya akad. Dalam akad pembiayaan yang tertulis 

bahwa pembiayaan dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan barang yang 

dibutuhkan oleh nasabah. Isi (klausul) akad tertulis jelas agar masing-masing 

paham betul tentang maksud akad yang dilakukan. Demikian juga halnya 

obyek yang diakadkan, jenisi, kualitas, besar dan kecilnya. Klausul tentang 

hak dan kewajiban serta para pihak juga tertulis dengan singkat dan jelas 

dalam akad.  

5. Penutup, yaitu kalimat para pihak yang beiri tentang hal-hal yang 

membatalkan akad, metode penyelesaian dalam hal macet pembayaran, dan 

pembubuhan tanda tangan para pihak.  



Akad yang dilakukan oleh para pihak di lembaga keuangan mikro syari’ah 

di Kota Mataram, jika dilihat dari sudut pandang syari’ah dapat dilihat sebagai 

berikut : 

a. Bahwa akad yang dilakukan antar pihak di lembaga keuangan mikro 

syari’ah adalah akad yang bebas dan dilakukan oleh orang baligh, aqil, dan 

merdeka. 

b. Bahwa akad yang dilakukan oleh kedua pihak terjadi karena ketulusan, 

kesadaran masing-masing pihak dalam akad. Tidak ada paksaan oleh satu 

pihak atas pihak lain. 

c. Item akad yang terkait dengan hak-kewajiban telah disebutkan dengan jelas 

dalam klausul akad.  

Dengan memperhatikan pada aspek yang ada dalam akad, hakekatnya tidak 

ada masalah dalam akad yang dilakukann di lembaga keuangan mikro syari’ah. 

Yang sering dipermasalahkan oleh masyarakat kebanyakan bahwa jumlah 

pengembalian dana pembiayaan di lembaga keuangan mikro syari’ah itu sama 

dengan yang ada di konvensional. Untuk hal ini, yang harus dipahami adalah 

bahwa lembaga keuangan mikro syari’ah memiliki sistem, dan sistem itu akan 

berjalan jika ada dana operasional. Dana operasional ini dibebankan kepada 

nasabah/mitra usaha sebagai pengguna jasa. Jasa ini pun masih bisa ditawar 

dalam proses akad. Di sinilah letak beda utama antara lembaga keuangan mikro 

syari’ah dengan lembaga keuangan mikro lainnya.  

Jika merujuk pada fatwa MUI tentang Pembiayaan di lembaga keuangan 

syari’ah, maka apa yang telah dilakukan oleh lembaga keuangan mikro syari’ah 



di Kota Mataram secara syar’i adalah sah. Namun untuk tujuan pencapaian misi 

pemberdayaan ekonomi masyarakat, sebagaimana yang menjadi komitmen 

lembaga keuangan mikro syari’ah di Kota Mataram, aplikasi akad pembiayaan 

masih perlu dipertimbangkan agar lebih sampai pada tujuan lembaga. Oleh 

karena itu dibutuhkan kreativitas yang lebih dalam kerangka mencapai tujuan 

ideal lembaga keuangan mikro syari’ah; membangun kekuatan ekonomi berbasis 

pada persamaan (musâwah), tolong-menolong (ta’âwun), dan kebersamaan. 

Point yang tertulis di atas, jika dikaitkan dengan cita ekonomi Indonesia, 

pada hakekatnya lembaga keuangan mikro syari’ah turut berpartisipasi aktif 

dalam proses pembangunan nasional menuju demokratisasi ekonomi Indonesia. 

Kretifitas adalah kunci, dan dibingkai dengan nilai teologis-religius bagi 

pengembangan masyarakat. Dalam banyak hal, lembaga keuangan mikro 

syari’ah bisa memainkan peran dalam masyarakat; baik dalam bidang ekonomi 

dan sosial budaya. Selain fungsi ekonomi, lembaga keuangan mikro syari’ah 

bisa memainkan peran dalam bidang sosial, khususnya dalam pengelolaan 

potensi zakat, infaq dan sadaqah.  

3. Analisis Terhadap Aplikasi Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro 

Syari’ ah Kota Mataram 

 

Secara formal, akad yang dilakukan oleh para pihak di lembaga keuangan 

mikro syari’ah, baik dalam perspektif fiqh dan aturan hukum legal-formil yang 

ada Indonesia, telah memenuhi standar akad. Dalam perspektif fiqh misalnya, 

akad yang dilakukan telah memenuhi unsur sebagai berikut : 

a. Para Pihak (Lembaga BMT dan Nasabah). Para pihak yang bertransaksi 

adalah mereka yang mampu (berakal dan baligh).  



b. Adanya obyek akad; pembelian barang untuk modal kerja dan komsumsi. 

Barang yang menjadi obyek transaksi adalah sesuatu yang halal.  

c. Harga jual dan harga beli. Pengelola menyebutkan/menuliskan harga barang 

yang akan dijual, dan harga beli yang dibebankan kepada nasabah. Selisih 

harga jual inilah yang kemudian menjadi keuntungan dalam akad 

murabahah. Kewajiban penelola lembaga keuangan mikro syari’ah adalah 

menjelaskan dengan baik kepada calon nasabah pembiayaan.  

d. Kesepakatan/tanda tangan kedua belah pihak. Tanda tangan ini adalah 

wujud dari ‘an tarâdhin dalam akad. 

Dalam aplikasinya, akad murabahah yang ada di lembaga keuangan 

mikro syari’ah ini tidak sepenuhnya dilaksanakan. Jika melihat skema 

pembiayaan murabahah, maka ada satu tahap yang tidak dilakukan oleh lembaga 

keuangan mikro syari’ah; yaitu menghubungi supplier. Dalam konteks ini, 

lembaga keuangan mikro syari’ah mempercayakan pengadaan barang pada 

nasabah. Semestinya ada akad lain yang menyertai dalam akad ini. Tapi itu tidak 

dilakukan demi menyederhanakan proses akad yang ada, tidak membingungkan 

nasabah, dan meringankan beban operasional yang akan dibebankan kepada 

nasabah. Dan pada sisi lain, secara hukum posisi lembaga keuangan mikro 

syari’ah bukan lagi sebagai perantara dalam proses akad ini, tetapi sebagai 

pemodal (shâhib al-mâl). Dengan demikian, jatuhnya akad sebenarnya bukan 

pada akad murabahah, namun cendrung mendekati akad mudharabah dengan 

desain murabahah. Inilah yang menjadi titik rawan dalam  aplikasi akad 

murabahah dalam lembaga keuangan syari’ah. Hal ini juga yang seringkali 



menjadi objek kritik terhadap praktek keuangan syari’ah di Indonesia. Akad 

murabahah adalah akad yang ‘menguntungkan’ bagi praktisi keuangan syari’ah 

di Indonesia dengan pertimbangan sebagai berikut : 

1. Akad murabahah adalah materi yang mudah dijelaskan, dan sudah akrab 

dengan praktek ekonomi yang ada dalam masyarakat. Sistem kredit dengan 

membayar cicilan adalah kurang lebih sama dengan pola/praktek 

murabahah.  

2. Dalam operasionalnya, akad murabahah adalah akad yang termurah, mudah, 

dan tidak ribet baik dari sisi pengelola lembaga keuangan mikro syari’ah 

maupun nasabah. Dalam akad musyarakah atau mudharabah, setiap orang 

nasabah dituntut untuk melaporkan perkembangan usaha kepada lembaga 

keuangan mikro syari’ah. Hal ini selain merepotkan, banyak masyarakat 

yang belum terbiasa dengan pencatatan yang njlimet seperti yang dituntut 

dalam akad mudharabah. Lebih-lebih jika nasabah/mitra usaha di lembaga 

keuangan mikro syari’ah banyak yang tidak mengenyam pendidikan tinggi.  

3. Dan alasan yang paling utama adalah budaya/mental masyarakat yang 

masih lemah dalam berbisnis, terutama menyangkut tentang kejujuran dan 

amanah. Hal inilah yang utama yang menjadi penghalang terealisasinya 

akad musyarakah dan mudharabah di lembaga keuangan mikro syari’ah. 

Lembaga keuangan mikro syari’ah tidak mau ambil resiko, karena mereka 

juga harus melaporkan keuangan secara pasti dan rutin kepada anggota, 

pemilik modal, dan masayrakat. 



Dengan alasan-alasan di atas, lembaga keuangan mikro syari’ah memilih untuk 

bermain aman dengan hanya mengaplikasikan pola akad murabahah dalam 

setiap transaksinya. Bukan orientasi keuntungan unsich, tapi banyak aspek lain 

yang dipertimbangkan dengan hanya menjual jasa dengan pola murabahah. Hal 

yang bersifat teknis internal seperti ini, jarang sekali dicermati oleh pengamat di 

luar lembaga keuangan mikro syari’ah. Pengamatan dari luar, yang memang 

hanya sekilas terkadang membuat meradang, dan melumpuhkan daya juang 

lembaga keuangan mikro syari’ah bagi pengembangan ekonomi masyarakat.  

Terlepas dari itu semua, idealnya akad wakalah dibarengkan dengan akad 

murabahah agar masyarakat/nasabah pengguna jasa lembaga keuangan mikro 

syari’ah mengerti bahwa Islam memiliki seperangkat hukum yang jelas, tegas 

dan rinci dalam bidang hukum perjanjian, terkhusus lagi dalam harta benda. Di 

sinilah fungsi edukasi lembaga keuangan mikro syari’ah kepada masyarakat. 

Tak hanya sekedar edukasi, tapi juga bagian dari dakwah dan internalisasi nilai 

Islam dalam realitas kehidupan masyarakat. Dengan demikian secara perlahan 

lembaga keuangan mikro syari’ah mencoba untuk menggugah alam bawah sadar 

masyarakat bahwa Islam memiliki sistem/perangkat nilai yang menghantarkan 

masyarakat pada ketertiban, tidak hanya hukum namun juga ekonomi dan aspek 

kehidupan masyarakat lainnya.  
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