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slam adalah agama yang sangat
perhatian terhadap isu pengentasan kemiskinan. Zakat sebagai
rukun Islam yang ketiga adalah
salah satu instrumen keuangan
sosial Islam yang kerap digunakan dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan antara orang kaya dan orang miskin. Penelitian Beik (2009) menunjukkan bahwa selain mampu mengurangi jumlah
penduduk miskin, zakat juga dapat mengurangi kesenjangan kemiskinan dan
kesenjangan pendapatan serta kedalaman kemiskinan.
Pengelolaan zakat telah dijelaskan
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2011. Dalam praktiknya, OPZ (Organisasi
Pengelola Zakat) menyalurkan zakat
dalam bentuk produktif dan konsumtif.
Zakat produktif diarahkan untuk memberdayakan ekonomi mustahik, sedangkan zakat konsumtif dimaksudkan
untuk mengatasi masalah jangka pendek

mustahik.
Diantara program zakat konsumtif
yang sering diselenggarakan OPZ adalah
program kesehatan. Program kesehatan
adalah salah satu program utama dalam
penyaluran zakat nasional karena kesehatan adalah modal untuk beribadah kepada Allah, bermuamalah kepada manusia, dan berupaya dalam menggapai
tujuan-tujuan agama Islam (maqashid
as-syariah). Todaro dan Smith (2006)
menyatakan bahwa kondisi kesehatan
mempengaruhi produktivitas seseorang.
Tubuh sehat adalah salah satu syarat
utama untuk mendapatkan etos kerja
yang akan meningkatkan pendapatan
dan kesejahteraan mustahik.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh program kesehatan yang
merupakan bentuk penyaluran zakat
konsumtif terhadap produktivitas mustahik. Penelitian ini dilakukan di
BAZNAS Kota Bogor yang merupakan
salah satu Badan Amil Zakat terbaik.

Tabel 1. Estimasi Parameter model dampak zakat
pada program kesehatan terhadap perubahan produktivitas
VARIABEL
Usia
Pendidikan
Kualitas Hidup
Frekuensi berobat
R-Square

KOEFISIEN
-.008
0.240
1.312
1.179
0.650

PROBABILITAS
0.963
0.050**
0.000***
0.000***
0.000

Sumber: data primer 2016 (diolah)
Keterangan : *)signifikan pada taraf nyata 10%, **)signifikan pada taraf nyata 5%, ***)signifikan pada taraf nyata 1%
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ada tanggal 13 Desember 2016 lalu,
Badan Amil Zakat Nasional resmi
meluncurkan suatu alat ukur untuk
menilai kinerja pengelolaan zakat
nasional yang disebut dengan Indeks Zakat
Nasional (IZN). Ketua BAZNAS Prof Bambang
Sudibyo dalam konferensi pers peluncuran IZN
tersebut menyatakan bahwa keberadaan indeks
ini sangat penting sebagai parameter untuk
menilai kualitas pengelolaan zakat secara obyektif. IZN ini pun merupakan indeks pertama di
dunia yang digunakan secara resmi sebagai alat
ukur oleh otoritas zakat di suatu negara.
Malaysia dan Arab Saudi yang memiliki
pengelolaan zakat yang baik pun, tidak mempublikasikan indeks atau alat ukur untuk menilai
bagaimana posisi pengelolaan zakat mereka saat
ini. Biasanya yang dipublikasikan dalam Annual
Report mereka adalah gambaran umum pengelolaan zakat di negara masing-masing beserta
data-data penghimpunan dan penyaluran zakat
serta laporan keuangan yang telah diaudit.
Karena itu, kita perlu menyambut inisiatif
BAZNAS dalam menghasilkan alat ukur yang
dapat dijadikan referensi oleh berbagai stakeholder perzakatan nasional untuk menilai kondisi
perzakatan nasional secara obyektif.
Secara umum, konsep IZN yang merupakan
hasil kajian Pusat Kajian Strategis (Puskas)
BAZNAS ini menganut konsep multi-stage composite index. Artinya, IZN ini pada dasarnya juga
merupakan kombinasi dari indeks-indeks yang
ada, dimana indeks-indeks tersebut terbagi menjadi tiga tingkatan perhitungan, yaitu tingkatan
dimensi, indikator dan variabel. Setiap dimensi
memiliki sejumlah indikator, dan indikatorindikator tersebut memiliki sejumlah variabel.
Cara menghitung IZN ini adalah dengan terlebih dahulu menghitung indeks setiap variabel,
lalu setelah itu indeks setiap indikator, dan terakhir menghitung indeks setiap dimensi sebelum
indeks kedua dimensi tersebut dijumlahkan
untuk menjadi nilai akhir IZN. Setiap dimensi,
indikator dan variabel memiliki bobot masing-
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Badan Amil Zakat Kota Bogor pernah
menjadi Badan Amil Zakat Kota/Kabupaten terbaik tingkat nasional tahun 2010
untuk kategori Kreativitas Program dan
Pendayagunaan versi BAZNAS. BAZNAS
Kota Bogor pada tahun 2015 memiliki
proporsi penyaluran zakat konsumtif
sejumlah 99.6 persen yang sebagiannya
disalurkan dalam bentuk program kesehatan berupa program Bogor Sehat.
Metode dan hasil penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada
bulan Juni hingga Agustus 2016 di 8
kelurahan yang tersebar pada kecamatan
Bogor Timur, Bogor Barat, dan Bogor
Selatan. Wawancara dilakukan kepada
37 responden mustahik program kesehatan pada dua klinik penerima program
yaitu, Poliklinik Ibnu Sina Tirta Pakuan,
dan Poliklinik Ibnu Sina Masjid Agung
Pasar Anyar, yang berlokasi di Kota Bogor. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh
dari laporan tiga tahunan BAZNAS Kota
Bogor, Badan Pusat Statistik, jurnal,
artikel, skripsi dan internet.
Metode analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif berupa uji t berpasangan dan metode OLS (Ordinary Least Square). Hasil
analisis menunjukkan bahwa pendapatan
mustahik setelah menerima zakat pada
program kesehatan lebih besar dari pendapatan sebelum menerima zakat.
Ini juga berarti bahwa distribusi zakat
pada program kesehatan sub program
aktivitas klinik yang dilakukan oleh
BAZNAS Kota Bogor dapat meningkat-

masing.
IZN ini terbagi menjadi dua dimensi, yaitu
dimensi makro dan mikro. Pada dimensi makro,
ada tiga indikator utama, yaitu indikator regulasi,
anggaran pemerintah untuk pengelolaan zakat,
dan database muzakki, mustahik dan lembaga
zakat resmi. Khusus dua indikator pertama, tidak
ada variabel khusus yang digunakan, sementara
pada indikator database terdapat tiga variabel
yang digunakan. Yaitu pertama, jumlah lembaga
zakat resmi, muzakki dan mustahik. Kedua, rasio
jumlah muzakki individu terhadap rumah tangga
nasional dan ketiga, rasio jumlah muzakki badan
usaha terhadap jumlah badan usaha nasional.
Indonesia, melalui UU No 23/2011, menganut
mazhab bahwa muzakki itu tidak hanya bersifat
perorangan, namun juga mencakup muzakki
badan usaha (perusahaan), baik UMKM maupun
usaha besar, selama mereka telah memenuhi
syarat sebagai harta obyek zakat.
Sedangkan dimensi mikro terdiri atas dua
indikator, yaitu kelembagaan dan dampak zakat.
Indikator kelembagaan ini selanjutnya terdiri atas
variabel penghimpunan, penyaluran, pengelolaan
dan pelaporan, yang menggambarkan keseluruhan proses kelembagaan amil zakat.
Sementara indikator dampak zakat memiliki tiga
variabel, yaitu indeks kesejahteraan CIBEST
(mengkombinasikan aspek pendapatan material
dan kondisi spiritual), modifikasi Indeks
Pembangunan Manusia (dampak terhadap pendidikan dan kesehatan mustahik) dan kemandirian (terkait sustainability atau keberlanjutan
sumber pendapatan mustahik pasca program
penyaluran zakat). Secara umum, nilai IZN ini
berkisar antara 0 dan 1, dimana semakin mendekati angka 1 berarti semakin baik pengelolaan
zakat nasional, dan semakin angka 0 berarti
semakin buruk pengelolaan zakat nasional.
Manfaat IZN
Formulasi IZN diharapkan dapat memberikan dua manfaat utama. Pertama, pimpinan
BAZNAS dapat mengetahui kondisi aktual pen-
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kan produktivitas mustahik yang ditandai
dengan adanya peningkatan pendapatan
mustahik. Hasil ini sejalan dengan penelitian Murniati (2014) bahwa distribusi
zakat berdampak positif terhadap pendapatan mustahik yang kemudian akan
berpengaruh pada kenaikan tingkat pendapatan dan kemampuan mendapatkan
pekerjaan lebih baik.
Selanjutnya, Tabel 1 menggambarkan
bahwa faktor-faktor yang berpengaruh
positif terhadap peningkatan produktivitas mustahik adalah tingkat pendidikan,
kualitas hidup, dan frekuensi berobat.
Variabel pendidikan berpengaruh positif
terhadap produktivitas signifikan. Hal
ini menunjukkan bahwa semakin tinggi
pendidikan mustahik maka produktivitas
akan semakin besar. Nilai koefisien dari
pendidikan sebesar 0.240 menunjukkan
setiap peningkatan pendidikan selama
satu tahun akan meningkatkan produktivitas mustahik sebesar 0.24 persen,
cateris paribus. Lama pendidikan dari
mustahik akan mempengaruhi pengetahuan, wawasan dan jaringan pertemanan yang menyebabkan informasi serta
keterampilan yang dimiliki oleh mustahik
lebih banyak yang kemudian menjadi
modal dasar dari mustahik untuk bekerja
lebih produktif dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.
Variabel kualitas hidup berpengaruh
positif terhadap produktivitas. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas
hidup maka produktivitas mustahik akan
semakin besar. Nilai dari koefisien dari
kualitas hidup sebesar 1.312, yang berarti
setiap peningkatan kualitas hidup sebesar
1 satuan akan meningkatkan produktivitas mustahik sebesar 1.312 persen, cateris
paribus. Setelah mendapatkan zakat
pada program kesehatan kualitas hidup
mustahik meningkat.
Hasil temuan tersebut berdasarkan
nilai indeks kualitas hidup yang dapat
diuraikan dari segi kesehatan fisik mustahik ditandai dengan membaiknya
kondisi kesehatan pasien setelah berobat.
Dari kesehatan psikologi yang ditandai
dengan semakin optimis mustahik dalam
menjalani hidup. Dari segi kualitas hubungan sosial mustahik semakin meningkat karena kondisi yang lebih sehat
menunjang untuk mobilitas pergaulan
mustahik dan harmonisnya kondisi keluarga. Namun dari segi kesehatan lingkungan hasil temuan menunjukkan belum
memiliki dampak yang positif terhadap
kualitas hidup mustahik yang akan membantu meningkatkan produktivitas mustahik karena mayoritas mustahik masih
tinggal di daerah kumuh.
Variabel frekuensi berobat juga berpengaruh positif terhadap produktivitas.
Hal ini menunjukkan bahwa semakin
tinggi frekuensi berobat maka produktivitas mustahik akan semakin besar. Nilai
dari koefisien frekuensi berobat sebesar
1.179, yang berarti setiap peningkatan
frekuensi berobat sebesar satu kali akan
meningkatkan produktivitas mustahik
sebesar 1.179 persen, cateris paribus.
Hasil frekuensi berobat yang berpengaruh
positif bisa dikarenakan mayoritas mustahik termasuk dalam kategori usia produktif, sehingga rasa sakit yang diderita
masih bisa diatasi dan masih mampu produktif menjalankan aktivitas pekerjaan,
selain itu baiknya pelayanan klinik mengakibatkan pasien dapat segera kembali
kepada kondisi yang sehat setelah berobat
yang akan berpengaruh pada produktivitas mustahik.
Hasil analisis menyimpulkan bahwa
pertama, pemberian bantuan zakat pada
layanan kesehatan memiliki dampak
positif terhadap produktivitas mustahik.
Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan rata-rata pendapatan mustahik antara sebelum menerima zakat dan setelah
menerima zakat. Kedua, faktor-faktor
yang berpengaruh positif terhadap peningkatan produktivitas mustahik adalah
tingkat pendidikan, kualitas hidup, dan
frekuensi berobat. Wallaahu a’lam. ■

gelolaan zakat dan dapat mengidentifikasi aspekaspek apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan pengelolaan zakat yang ada serta kebijakan
yang perlu diambil. Misalnya, jika skor IZN sama
dengan 0,3 maka dapat segera diketahui dimensi,
indikator dan variabel mana yang berkontribusi
terhadap rendahnya nilai IZN tersebut.
Jika yang menjadi titik lemah, misalnya,
adalah indikator dampak zakat, dan dari indikator
tersebut nilai variabel indeks kesejahteraan
CIBEST adalah yang paling kecil (buruk), maka
dapat disimpulkan bahwa program penyaluran
zakat yang ada belum mampu meningkatkan
pendapatan mustahik (aspek material) secara
signifikan dan belum mampu memperbaiki
kondisi mental spiritual mustahik ke arah yang
lebih baik. Dengan demikian, IZN ini memberikan
potret yang lebih akurat mengenai aspek-aspek
yang perlu mendapat perhatian dan pembenahan
sehingga hal ini akan sangat membantu Anggota
BAZNAS dalam merumuskan kebijakan yang
tepat.
Kedua, bagi stakeholder perzakatan yang
lain, seperti pemerintah dan masyarakat, IZN ini
juga memberikan informasi secara lebih
transparan mengenai posisi aktual pengelolaan
zakat, sehingga diharapkan akan muncul dukungan kongkrit yang lebih besar dari pemerintah
dan masyarakat. Jika misalnya nilai indeks regulasi rendah akibat ketiadaan Perda Zakat di
tingkat provinsi, maka Pemprov dan DPRD
Provinsi dapat didorong untuk melahirkan Perda
Zakat untuk pengelolaan yang lebih baik.
Contoh lain, jika indeks pelaporan nilainya
sangat baik, sehingga indeks kelembagaan
meningkat, maka masyarakat tidak perlu ragu
kepada BAZNAS dan LAZ karena lembaga zakat
yang ada telah secara transparan dan akuntabel
melaporkan hasil pengelolaan zakatnya dengan
baik. Sehingga, tidak perlu ada kekhawatiran dan
kecurigaan akan ada penyalahgunaan.
Pendeknya, IZN ini merupakan instrumen yang
dapat memotret pengelolaan zakat dengan lebih
obyektif. Wallaahu a’lam. ■
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TAMKINIA

saha Mikro, Kecil, dan
Menengah
(UMKM)
berperan penting dalam
perkembangan ekonomi
nasional. UMKM terbukti menjadi sektor usaha
yang mampu bertahan terhadap krisis
ekonomi global yang melanda kalangan
pengusaha baik di tingkat internasional
maupun kalangan pengusaha di Indonesia
(Afriyeni 2014). Di Indonesia, 90 persen
unit usaha yang ada merupakan usaha
mikro dan kecil (UMK) sementara sektor
usaha menengah dan besar hanya mengambil sebagian kecil dari jumlah unit
usaha secara keseluruhan (Agustania
2010). Demikian pula dari sisi penyerapan
tenaga kerja dimana UMK menyerap angkatan kerja paling banyak.
Potensi-potensi tersebut menjadikan
sektor usaha mikro dan kecil perlu
dikembangkan secara maksimal guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun dalam pengembangannya masih
menemui berbagai permasalahan salah
satunya keterbatasan modal.
Kehadiran perbankan syariah diharapkan memiliki perhatian khusus terhadap sektor riil sehingga dapat mengatasi masalah permodalan yang ada.
Setiap lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan seperti Bank Syariah
Mandiri (BSM) tentunya tidak lepas dari
risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan
adalah potensi kerugian akibat terjadinya
suatu peristiwa (events) tertentu (Wangsawidjaja 2012). Pembiayaan untuk UMK
tidak mempunyai jaminan aset yang
besar, sehingga kemungkinan risiko pembiayaan dinilai cukup besar (Muhammad
2005). Kemungkinan risiko oleh bank
syariah yaitu ketika bank tersebut memiliki nilai Non Performing Financing
(NPF) yang tinggi.
Suatu risiko dapat diminimalisir
dengan alternatif strategi sehingga kerugian dapat diantisipasi. Pemilihan alternatif strategi serta upaya meminimalkan
risiko dengan menganalisis calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan
mutlak diperlukan. Selain itu peningkatan risiko pengembalian pembiayaan yang
akan dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri
KCP Dramaga Bogor pada pembiayaan
UMK yang akan diberikan juga harus
memperhatikan faktor–faktor yang memengaruhi karakteristik kinerja nasabah
penerima pembiayaan.
Metode dan hasil penelitian
Metode pengumpulan data dalam
penelitian ini yaitu dengan menggunakan
data sampel yang dianggap mewakili (representative) semua anggota populasi.
Populasi dalam penelitian ini sebanyak
198 nasabah yang merupakan pelaku
UMK pada pembiayaan warung mikro
produktif terhitung sejak Maret 2011 hingga Maret 2016 yang masih belum lunas
dalam pengembalian pembiayaannya.
Berdasarkan karakteristik usaha
nasabah didapatkan bahwa kelompok
dengan total pendapatan 10-20 juta
rupiah berjumlah 22 nasabah dari 62
nasabah atau sebesar 35.5 persen dengan
golongan lancar terhadap risiko pembiayaan yaitu sebanyak 21 nasabah atau
sebesar 40.4 persen. Sementara nasabah
dengan total pendapatan 20-30 juta
rupiah memiliki nasabah paling sedikit
yaitu sebanyak 4 nasabah atau sebesar
6.5 persen dengan golongan yang lancar
sebanyak 3 orang atau sebesar 5.8 persen.
Sedangkan nasabah yang tidak lancar
sebanyak 1 nasabah atau sebesar 10
persen. Berdasarkan hasil tersebut dapat
dilihat bahwa semakin besar total pendapatan yang diterima maka akan cen-
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kemampuan manajerial yang lebih tinggi
sehingga bisa mengelola usahanya dengan baik dan mendapatkan profit yang
lebih tinggi. Berikutnya adalah variabel
frekuensi pembiayaan dengan nilai odds
ratio sebesar 0.186 namun menunjukkan
hubungan yang negatif.
Salah satu penyebabnya adalah semakin sering nasabah melakukan pinjaman
maka nasabah akan semakin mengenal
dan semakin akrab hubungannya dengan
pihak bank. Dengan adanya hubungan
personal tersebut menyebabkan nasabah
akan cenderung lebih menyepelekan terhadap pengembalian pembiayaannya
dan mengakibatkan timbulnya moral
hazard, sehingga lebih banyak akan cenderung kurang lancar dalam pengembalian pembiayaan.
Berdasarkan hasil ini, maka Bank
Syariah Mandiri KCP Dramaga Bogor
harus lebih selektif lagi untuk memilih
calon nasabah yang akan mengajukan
pembiayaan produktif dan disarankan
tidak hanya fokus pada karakteristik
nasabah saja, akan tetapi juga perlu
memperhatikan karakteristik usaha
nasabah serta memperhatikan riwayat
nasabah selama proses pengembalian
pembiayaan. Wallaahu a’lam. ■

dijalankan nasabah maka akan cenderung semakin lancar.
Adapun karakteristik dari segi frekuensi pembiayaan, pada frekuensi pembiayaan pertama dengan jumlah 41 nasabah atau 66.1 persen, didapati nasabah
yang lancar sebanyak 33 nasabah atau
sebesar 63.5 persen, dan yang tidak
lancar sebanyak 8 nasabah atau sebesar
80 persen. Sedangkan pada frekuensi
pembiayaan sudah kelima kali, didapati
0 nasabah atau 0 persen pada kategori
lancer dan yang tidak lancar sebanyak 1
nasabah atau sebesar 10 persen.
Berdasarkan hasil analisis regresi logistik, bahwa variabel yang berpengaruh
nyata terhadap kelancaran pengembalian
pembiayaan adalah total pendapatan
dengan nilai odds ratio sebesar 1.151.
Artinya semakin besar total pendapatan
yang diterima nasabah maka nasabah
akan memiliki tanggung jawab yang
besar untuk mengembalikan pembiayaan
sehingga mampu membayar tepat waktu
dan menyebabkan nasabah akan semakin
lancar dalam pengembalian pembiayaan.
Berikutnya adalah variabel lama
usaha dengan odds ratio sebesar 1.555.
Nasabah yang lebih lama menjalankan
usahanya mempunyai pengalaman dan

Tabel 1. Hasil uji regresi logistik
Variabel
Constant
Usia
Total pendapatan
Tingkat pendidikan
Lama usaha
Jumlah pembiayaan
Jangka waktu pinjaman
Pinjaman lain
Frekuensi pinjaman

B
-1.323
0.055
0.140
0.566
0.441
0.032
-0.073
2.646
-1.680

Sig.
0.702
0.360
0.090*
0.689
0.066*
0.163
0.222
0.177
0.081*

Exp (B)
0.266
0.266
1.151
1.762
1.555
1.032
0.929
0.071
0.186

*nyata pada taraf 10 persen

UMKM dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren
ebagai penyangga perekonomian Indonesia, UMKM membutuhkan perhatian yang lebih
lanjut dalam hal pengembangan usaha. Urgensi dari pengembangan
UMKM merupakan tindak lanjut dalam
meningkatkan daya saing usaha di
pasar bebas, terutama dalam era
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang
sedang dihadapi saat ini. Membangun
networking bagi pemilik UMKM merupakan hal yang perlu dibangun secara
bertahap untuk memperluas pasar,
jaringan distribusi, serta pemasaran
produk melalui bentuk kerjasama yang
berkelanjutan.
Pelaku ekonomi mikro-ultra mikro
yang mayoritas berada di daerah merupakan peluang bagi stakeholders dalam
membangun networking sesama pengusaha khususnya berbasis Pondok
Pesantren. BMT Sidogiri-Pasuruan,
BMT NU Sumenep-Madura merupakan
segelintir contoh dari kelembagaan
keuangan mikro dalam meng-endorse
penguatan ekonomi masyarakat berbasis ponpes. Berbagai pola penguatan
ekonomi yang tumbuh di masyarakat ini
memerlukan perhatian serius bagi decision maker untuk dijadikan alternatif
strategi pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya.
Perhelatan bincang Nasional dan
serangkaian Expo Ekonomi berbagai
organisasi di masyarakat merupakan
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derung semakin lancar dalam pengembalian pembiayaan.
Berdasarkan karakteristik lama usaha
yaitu 2-9 tahun didapatkan sebanyak 27
nasabah dari 62 nasabah. Nasabah yang
masuk pada kategori lancar dalam pengembalian pembiayaan sebanyak 18 nasabah atau sebesar 34.6 persen dan
sisanya masuk pada kategori tidak lancar
sebanyak 9 nasabah atau sebesar 90 persen. Kategori yang lama usahanya lebih
dari 23 tahun hanya berjumlah 3 nasabah
saja atau sebesar 4.8 persen dengan
tingkat kelancaran sebanyak 3 nasabah
atau sebesar 5.8 persen. Sedangkan nasabah yang merupakan golongan tidak
lancar sebanyak 0 nasabah.
Banyaknya nasabah dengan lama
usaha dibawah 9 tahun yang mendapatkan pembiayaan dari BSM, menunjukkan
bahwa BSM sebagai salah satu lembaga
keuangan syariah bank yang memiliki
fokus terhadap pemberian pembiayaan
pada usaha mikro dan kecil memberi
kepercayaan kepada pelaku usaha mikro
dan kecil yang baru menjalankan usahanya untuk dapat mengembangkan usahanya.
Adapun karakteristik nasabah berdasarkan jangka waktu pinjaman pembiayaan, didapati jangka waktu pinjaman
lebih dari 1-2 tahun sebanyak 29 nasabah
dari 62 nasabah atau sebesar 46.8 persen.
Nasabah yang masuk pada kategori
lancar sebanyak 25 nasabah atau sebesar
48.1 persen, sedangkan sisanya masuk
pada kategori tidak lancar sebanyak 4
nasabah atau sebesar 40 persen.
Sementara jangka waktu pinjaman
lebih dari 4 tahun memiliki jumlah nasabah yang paling sedikit yaitu sebanyak 3
nasabah atau sebesar 4.8 persen dan
didapati sebanyak 3 nasabah yang lancar
dalam pengembalian pembiayaan atau
sebesar 5.8 persen. Sedangkan nasabah
yang merupakan golongan tidak lancar
sebanyak 0 nasabah atau sebesar 0 persen. Artinya semakin lama usaha yang

suatu bukti adanya willingnes masyarakat untuk keluar dari poverty trap. Era
digital yang salah satunya ditandai
dengan terputusnya jalur pasar tradisional masyarakat menjadi suatu kebutuhan untuk mencari lompatan ide
dalam pemberdayaan ekonomi ummat.
Akselerasi model penguatan ekonomi
ini tidak terlepas dari social wisdom dan
karakter pengembangan ekonomi
masyarakat Indonesia yang disebut sebagai pola pengembangan Ekonomi
Islam Nusantara. Hal ini ditandai
dengan berdirinya berbagai organisasi
keagamaan yang fokus dalam bidang
ekonomi sepert Nahdhotut Tujar serta
pola pengembangan ekonomi berbasis
keagamaan lainnya.
Perhelatan NU Expo 21-24
Desember 2016 di JX Internasional
Surabaya oleh Lembaga Perekonomian
PBNU merupakan salah satu ide strategis dalam penguatan dan pemberdayaan pelaku usaha usaha mikro, kecil,
menengah berbasis keumatan dan kepesantrenan. Hal ini senada dengan ide
besar Pemerintah yang sudah mulai
mengusung strategi besar bertajuk
“Pesantren Enterpreneur”.
Ide pembangunan dan pemberdayaan ekonomi ini tidaklah isapan jempol
disaat dipahami bahwa populasi warga
NU yang hampir 100 juta serta potensi
ekonomi yang ada ini bisa digerakan
oleh baik pemerintah, organisasi keaga-

maan (NU-Muhammadiyah dan lainnya)
serta elemen masyarakat. Dalam acara
ini, Lembaga Perekonomian Nahdlatul
Ulama (LPNU) memfasilitasi pengusaha
NU untuk memamerkan produk pengusaha NU yang ada serta mempertemukan Pengusaha NU se-Indonesia
dalam rangka membangun networking
sesama pengusaha NU serta membicarakan strategi pengembangan ekonomi
umat melalui Bincang Nasional yang
akan dilaksanakan juga dalam acara itu.
Perhelatan NU Expo 2016 serta
berbagai agenda strategis lainnya dari
berbagai organisasi keagamaan ini dalam rangka mendukung pembangunan
ekonomi Nasional. Paling tidak ada beberapa tujuan yang harus diperhatikan
dalam pembangunan ekonomi tersebut.
Pertama, mampu memberikan
added value bagi perekonomian dan
menyerap tenaga kerja. Tujuan ini akan
bisa tercapai dengan terlebih dahulu
membuat bisnis plan serta perencanaan
program yang terukur dan potensial
bisa dilakukan. Kedua, mampu menembus dan menguasahi pasar dalam
negeri dan meningkatkan ekspor. Hal ini
bisa tercapai manakala berbagai
elemen yang terlibat seperti pemerintah, Bank Indonesia melalui departemen Ekonomi dan Keuangan SyariahUMKM, organisasi keagamaan, Pondok
Pesantren, serta masyarakat bisa
bekerja sama dan bersinergi dalam

mewujudkan tujuan tersebut.
Ketiga, mampu mendukung
perkembangan sektor agribisnis dan
pertanian, terutama ketika disadari
bahwa kekuatan ekonomi bangsa ini
masih bertumpuh pada sektor pertanian serta beberapa turunannya dan
ketika disadari bahwa masyarakat
pedesaan dan pesantren mendominasi
populasi masyarakat Indonesia.
Keempat, mampu memberikan kontribusi besar dalam struktur industri
dan diversifikasi produksi, tujuan ini bisa
dicapai dengan melakukan berbagai
perencanaan mulai dari penguatan skill,
pembukuan manajemen sederhana,
networking, packaging, serta aspek
pemasaran yang sudah harus mengikuti standar industi yang berkualitas.
Kelima, tumbuh dan menyebar ke
berbagai wilayah, tujuan pembangunan
ekonomi yang tidak menyebar ke
seluruh wilayah Indonesia akan menyebabkan ketimpangan ekonomi yang
ujungnya akan menaikkan gini rasio dan
berpengaruh pada stabilitas keamanan
nasional. Karenanya pembangunan
ekonomi harus terencana dengan pertumbuhan yang bagus dan menyebar ke
seluruh wilayah. Semoga NU Expo 2016
yang diselenggarakan oleh Lembaga
Perekonomian PBNU, dapat memiliki
dampak luas terhadap upaya pemberdayaan ekonomi bangsa. Wallaahu
a’lam. ■

