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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. ISU DAN FOKUS PENDAMPINGAN 

Tujuan utama membentuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan 

Syariah (KSPPS) tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha 

mikro dan kecil, sebagai bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan. KSPPS 

berdiri dengan gagasan fleksibilitas dalam menjangkau masyarakat kalangan bawah, 

yaitu lembaga ekonomi rakyat kecil (Aziz, 2008). 

Disamping adanya berbagai potensi dan kendala yang dihadapi UMKM 

khususnya kendala masalah permodalan. Adanya anggapan bahwa UMKM 

bukanlah kelompok usaha yang layak untuk menjadi nasabah perbankan, dan 

sebaliknya bank bukanlah lembaga yang potensial untuk menjadi sumber 

permodalan UMKM (Siaahan R, 2007). 

Lembaga keuangan mikro syariah seperti Koperasi Simpan Pinjam dan 

Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Baitul Maal Tamwil (BMT) sangat cocok untuk 

menanggulangi masalah ini. KSPPS atau BMT menggunakan prinsip-prinsip 

syariah dan bebas dari unsur MAGHRIB (maysir, gharar, haram, riba, dan bathil) 

yang diharamkan di dalam Islam. Adapun fungsi lembaga ini adalah sebagai 

pendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha 

kecil yang berdasarkan prinsip syariah. 

KSPPS atau BMT sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat 

yang bergerak di bidang usaha mikro bahkan di bawah itu. Menurut Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro 

memiliki kekayaan bersih sebesar Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan. 

Masyarakat yang datang ke KSPPS atau BMT rata-rata adalah para usaha yang 

memiliki kekayaan jauh di bawah angka tersebut, seperti tukang sayur di pasar 

tradisional, petani penggarap, nelayan, dan lain-lain. 

Meski demikian, harus diakui bahwa realitas dinamika KSPPS atau BMT di 

lapangan tidak selalu bagus, bahkan ada KSPPS atau BMT yang kemudian 

tumbang, gagal, rugi dan kemudian mati, tidak berjalan lagi. Di antara yang 

menyebabkan gagalnya pengelolaan KSPPS atau BMT tersebut menurut Aziz 

(2008), pertama adalah kurangnya persiapan sumber daya manusia (SDM) 

pengelola, baik dari sisi pengetahuan atau ketrampilan dalam mengelola KSPPS 

atau BMT, terutama masalah pengguliran pembiayaan. Kasus riil adalah banyaknya 

pembiayaan yang tidak tertagih alias macet. Kedua, lemahnya pengawasan pada 
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pengelolaan, terutama manajemen dana dan kurangnya rasa memiliki pengelola 

KSPPS atau BMT 

Peran KSPPS atau BMT bagi masyarakat sangat penting, terlihat dari tujuan 

utama dibentuknya KSPPS atau BMT adalah untuk mengurangi kemiskinan, 

Namun kelompok masyarakat yang membentuk KSPPS atau BMT tersebut selama 

ini berasal dari kelompok masyarakat yang mandiri tanpa dibekali konsep mengenai 

pengelolaan keuangan secara profesional. KSPPS atau BMT beberapa terbentuk 

selama ini banyak berasal dari wilayah yang kurang dari akses informasi. 

Khususnya 

KSPPS BMT KHOIRU UMMAH yang dibentuk oleh yayasan Darul Ihsan 

Salah satunya misi yang diembannya adalah meberikan kemanfaatan bagi 

masyarakat sekitar dan mengurangi kegiatan ekonomi masyarakat yang bergantung 

pada sistem keuangan konvensional ataupun pada sitem pembiayaan yang lazim 

dalam masyarakat yakni pembungaan uang. 

Tentu misi tersebut dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi bagaimana 

SDM dari KSPPS BMT KHOIRU UMMAH senantiasa mampu menjawab 

tantangan dan kebutuhan dari masyarakat baik dari sisi penghimpunan dana maupun 

dari sisi pembiayaan.  

Dalam hal penghimpunan dana setidaknya sebagaimana dalam aturan yang 

dikeluarkan oleh DSN MUI melaui produk fatwanya, disebutkan dengan jelas 

bahwa produk penghimpunan dana yang sah berdasarkan aturan syariah adalah 

menggunakan akad Wadiah dan akad Mudhorobah 

Sementara dari sisi pembiayaan, aturan fatwa DSN MUI memberikan 

keleluasaan pada lembaga keuangan untuk menyalurkan dana yang telah dihimpun 

dengan berbagai macam varian akad. Diantara varian itu adalah akad dalam 

klasifikasi jual beli, bagi hasil atau profit sharing, dan klasifikasi akad sewa atau 

ijarah 

Pada klisifikasi akad jual beli dalam ketentuan fatwa DSN MUI disebutkan 

terdapat tiga macam yakni akad jula beli murabahah, jual beli salam, jual beli 

istishna’. Pada akad ini sebagaimana dalam laporan yang disampaikan oleh BI dan 

OJK bahwa lembaga keuangan syariah di Indonesia masih sangat bergantung pada 

pembiayaan ini sebagai tumpuan pendapatan operasional dari lembaga keuangan 

syariah. Hal tersebut tidak terkecuali pada lembaga keuangan non bank seperti 

KSPPS BMT KHOIRU UMMAH. 

Persaingan yang begitu ketat dalam pasar keuangan syariah sebagaimana 

juga yang terjadi di wilayah operasional KSPPS BMT KHOIRU UMMAH 

menuntut jajaran menejemen untuk berfikir keras bagaimana SDM yang dimiliki 
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mampu menjawab tantangan dalam persaingan tersebut. Tentu dalam menjawab 

persaingan tersebut SDM yang dimiliki harus paham dengan sempurna akan aturan 

syariah yakni akad produk sehingga dalam menjawab persaingan tersebut sekaligus 

memenuhi kebutuhan masyarakat tetap berpijak pada aturan syariah yang telah 

digulirkan oleh otoritas yang ada dalam hal ini adalah DSN MUI melalui fatwa 

yang telah diterbitkan. 

Banyak fakta yang menyeruak kepermukaan dan menjadi salah satu stigma 

yang berkembang dalam masyarakat bahwa kegitan operasional lembaga keuangan 

syariah selama ini dinilai tidak jauh berbeda dengan kegiatan keuangan 

konvensional. Tentu hal tersebut tidak sepenuhnya benar, namun juga harus 

diperhatikan bahwa stigma tersebut berangkat dari dialektika yang terbangun yakni 

dalam operasionalisasinya LKS dalam rangka mendapatkan pangsa pasar yang ada 

seringkali menerobos aturan yang ada. Salah satu contoh adalah pada kegiayan 

pembiayaan yang menggunakan akad murabahah yang mana dalam penentuan 

marginya seringkali tidak berpatokan pada negoisasi atau ruang kompromi yang 

setara antara nasabah dan LKS. Hal yang muncul kemudian adalah penentuan 

margin ditentukan secara sepihak oleh LKS. 

Tidak jauh berbeda pada aktifitas penghimpunan dana dalam bentuk produk 

simpanan atau tabungan ataupun dalam bentuk instrumen simpanan berjangka atau 

deposito, LKS terkadang dalam rangka mendapatkan dana segar dari masyarakat 

menggunakan pendekatan pemasaran yang acap kali tidak sepenuhnya memenuhi 

ketentuan syariah yang ada. Sebagai salah satu contoh adalah pemberian hadiah 

pada kegiatan penghimpunan dana dengan memberikan ketentuan tertentu dan 

faktanya hadiah tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari hak nasabah yang 

seharusnya diterima dalam mekanisme bagi hasil pada penghimpunan dana dengan 

akad mudharabah. 

Kondisi diatas tentu harus disikapi dengan baik sehingga LKS dalam 

perjalanannya tidak terbawa arus persaingan pasar yang menghalalkan segala cara. 

Adalah KSPPS BMT KHOIRU UMMAH yang beroperasi di wilayah menganti dan 

sekitarnya, memiliki kesadaran penuh melihat kondisi persaingan diatas. Wujud 

kongkrit kesadaran tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah dengan melakukan 

pengautan SDM agar terbentuk SDM yang unggul dan mampu melahirkan inovasi 

produk yang senantiasa ditunggu oleh masyarakat dengan tanpa melanggar 

ketentuan syariah ayang ada. Atas dasar itu maka penguatan SDM ini dilakukan 

dengan tema PELATIHAN PENGUATAN KOMPETENSI SDM PADA AKAD 

PRODUK PENGHIMPUNAN DANA DAN PEMBIAYAAN DI KSPPS BMT 

KHORU UMMAH JAWA TIMUR    
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B. TUJUAN PENDAMPINGAN 

Tujuan utama pendampingan ini adalah untuk memperoleh hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Meningkatkan kapasitas SDM KSPPS BMT KHORU UMMAH JAWA 

TIMUR pada bidang akad penghimpunan dana yang akan dilakukan. 

2. Meningkatkan kapasitas SDM KSPPS BMT KHORU UMMAH JAWA 

TIMUR pada bidang akad pembiayaan yang akan dilakukan 

3. Dapat menjawab dinamika kebutuhan masayarakat akan produk penghimpunan 

dana syariah yang kompetitif dengan lembagan keuangan konvensional 

4. Dapat menjawab dinamika kebutuhan masayarakat akan produk pembiayaan 

syariah yang kompetitif dengan lembagan keuangan konvensional 

5. Dapat merumuskan rancangan inovasi produk yang menjadi keniscayaan pada 

segmentasi pasar keuangan syariah   

 

C. ALASAN MEMILIH DAMPINGAN 

Beberapa faktor yang menyebabkan memilih pendampingan ini adalah 

adanya faktor tanggung jawab, faktor keilmuan dan faktor sirkulasi bisnis. 

Faktor tanggung jawab sebagai salah satu dari tiga faktor yang dikemukakan 

diatas didasari atas keadaaan bahwa sebagai bagian civitas akademika STAI al-

Azhar Menganti gresik yang bergerak pada bidang keilmuan ekonomi syariah dalam 

prodi ekonomi syariah maka sudah menjadi tangungjawab bersama untuk 

memastikan bahwa kegiatan operasional LKS yang dalam hal ini adalah KSPPS 

BMT KHORU UMMAH JAWA TIMUR harus tetap berbegang teguh pada aturan 

yang ada yakni fatwa DSN MUI dalam setiap aktifitas yang dilakukan 

Faktor yang kedua yakni kekilmuan didasari atas kesadaran bawa perguruan 

tinggi dalam eksistensinya di tengah kehidupan masyarakat harus menjalankan 

fungsinya yang terejahwantah dalam TRI Dharma Perguruan Tinggi yakni pada 

wilayah pengabdian pada masyarakat. Tentu dari kondisi ini PKM yang dilakukan 

adalah yang digawangi oleh prodi ekonomi syariah bagaimana prodi ini 

berkontribusi secara konkrit terhadap masyarakat dalam berbagai bentuknya 

termasuk pada kegiatan pendampingan yang dilakukan di KSPPS BMT KHORU 

UMMAH JAWA TIMUR 

Faktor yang ketiga adalah faktor bisnis. Faktor ini didasarkan bahwa 

ditengah persaingan yang sangat ketat ini pada segmen pasar keuangan syariah, 

menjadikan LKS dalam menjalankan bisnisnya harus proper dalam memenuhi 

kepatuhan unsur syariah yang ada. Persaingan yang ada jika tidak didukung dengan 

keberadaan SDM yang memadai maka kondisi bisnis keuangan yang dijalankan 
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akan terancam eksistensinya. Oleh karena itu, KSPPS BMT KHORU UMMAH 

JAWA TIMUR menyadari betul akan hal tersebut sehingga terus berupaya untuk 

meningkatkan SDM nya.       

 

D. KONDISI SUBYEK DAMPINGAN 

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra yang dalam hal ini adalah KSPPS 

BMT KHORU UMMAH JAWA TIMUR selama beroperasi adalah terbatasnya 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki baik kuantitas maupun kualitas.  

Dari sisi kuantitas SDM BMT Sinar Barokah terlalu sedikit, yaitu hanya 5 

orang; sedangkan dari sisi kualitas, SDM KSPPS BMT KHORU UMMAH JAWA 

TIMUR masih minim pengetahuan tentang manajemen keuangan terutama terkait 

dengan tingkat kesehatan KSPPS itu sendiri seperti likuiditas, solvabilitas, 

rentabilitas, dan permodalan (CAR), serta penentuan nisbah bagi hasil dalam produk 

simpanan dan pembiayaan. Dengan keterbatasan ini maka KSPPS BMT KHORU 

UMMAH JAWA TIMUR mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya.  

Tidak jauh dengan kondisi pemahaman kesehahtan KSPPS, SDM yang 

dimiliki oleh  KSPPS BMT KHORU UMMAH JAWA TIMUR dalam hal 

penguasaan akan akad produk penghimpunan dana dan pembiayaan juga relatif 

masih kurang. Dengan demikian hal ini tentu menjadi ancaman tersendiri bagi 

keberlangsungan kegiatan bisnisnya. 

 

E. OUTPUT DAMPINGAN YANG DIHARAPKAN 

Luaran yang dituju dalam kegiatan pendampingan ini adalah supaya Sumber 

Daya Manusia yang dimiliki oleh KSPPS BMT KHORU UMMAH JAWA TIMUR 

menjadi meningkat dengan indikator meningkatnya pemahaman SDM KSPPS BMT 

KHORU UMMAH JAWA TIMUR akan tata kelola keungan Syariah yang handal 

dan memenuhi asas kepatuhan syariah, yakni dalam hal penguasaan akad-akad 

produk penghimpunan dana pembiayaan serta memahami tentang aspek kesehatan 

dari KSPPS yang dilihat dari segi  likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan 

permodalan (CAR). 
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BAB II 

METODE PENDAMPINGAN 

 

A. STRATEGI YANG DILAKUKAN 

Dalam kegiatan pendampingan ini, strategi yang dipakai adalah dengan  

mengadakan pelatihan penguatan SDM pada bidan kesehatan KSPPS dan 

pemahaman akad produk penghimpuna  dana dan pembiayaan. Pelatihan dilakukan 

oleh Tim dengan menitik beratkan pada bagaimana SDM yang ada sebagian besar 

latar belakang pendidikan formalnya tidak berlatar pada basis Ekonomi Syariah 

mampu dengan cepat dan tepat memahami materi pendampingan melalui pelatiahan 

dengan mengunakan strategi simulasi produk dan penggunaan sistem aplikasi 

komputer.  

 

B. LANGKAH-LANGKAH DALAM PENDAMPINGAN 

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan 

menggunakan beberapa tahapan. Ttahapan tersebut antara lain: 

1. Observasi subyek  

Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang utuh 

terkait kondisi faktual yang terjadi di kegiatan transaksi yang dilakukan oleh 

pegawai KSPPS BMT KHOIRU UMMAH Bagaimana mereka melakukan 

pelayanan pada nasabah dan bagaimana mereka melakukan penutupan transaksi 

pada akhir kerja. 

2. Forum Group Discusion 

FGD dilakukan sebagai upaya untuk mengkomunikasikan hasil temuan di 

observasi. FGD dilakukan paling tidak dua kali yakni FGD pada tingkat 

pemangku kepentingan yakni pengurus koperasi dan menejer operasional. 

Adapun FGD yang kedua adalah dilakukan dengan seluruh pegawai  KSPPS 

BMT KHOIRU UMMAH Jawa timur. 

3. Sosialisasi kegiatan 

Kegiatan sosialisasi dilakukan sebagai upaya untuk memberikan 

informasi awal pada seluruh pengurus KSPPS BMT KHOIRU UMMAH dan 

perwakilan pegawai berkaitan tentang kegiatan pendampingan oleh Tim PKM 

STAI Al-Azhar Menganti Gresik prodi Ekonomi Syariah melaui pelatihan 

penguatan SDM yang ditawarkan pada mitra yakni KSPPS BMT KHOIRU 

UMMAH   
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4. Pelaksanaan pendampingan 

Peserta pelatihan pengelolaan keuangan KSPPS atau BMT akan 

mendapat pendampingan dari tim. Melakukan pendampingan kepada pengurus 

KSPPS BMT KHOIRU UMMAH dalam proses memahami fungsi laporan 

keuangan sebagai alat pembuat keputusan dalam manajemen. 

Selain itu melakukan pendampingan kepada KSPPS BMT KHOIRU 

UMMAH untuk menjembatani para pengurus dengan pihak ketiga yang akan 

membantu permodalan dan pendanaan KSPPS KSPPS BMT KHOIRU 

UMMAH serta pendampingan terkait perluasan jaringan usahanya terutama 

dalam hal penyaluran/pembiayaan dana KSPPS BMT KHOIRU UMMAH 

kepada masyarakat. 

 

C. PEMILIHAN SUBYEK PENDAMPINGAN 

Sasaran kegiatan yang dipilih oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat  

STAI Al-Azhar Menganti Gresik Prodi Ekonomi Syariah adalah pengurus dari 

KSPPS BMT KHOIRU UMMAH  dan seluruh pegawai dari KSPPS BMT 

KHOIRU UMMAH.  

Penetapan sasaran ini merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kinerja 

keuangan KSPPS BMT KHOIRU UMMAH yang sudah terdaftar di lembaga 

pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur, 

sehingga perkembangannya dapat diketahui dan dipantau dengan mudah.   

Lebih jauh dari itu, harapannya peserta pelatihan dapat menularkan ilmu 

yang didapatkan kepada pelaku usaha keuangan syariah lainnya sebagai salah satu 

wujud untuk bagaiamna menggalakkan sistem keuangan Syariah yang tetap 

berpegang teguh pada aturan dan kaidah yang telah ditentukan oleh otoritas yang 

dalam hal ini adalah DSN MUI.  

 

D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan 

Waktu pelaksanaan kegiatan mulai 10 Pebriari 2020 Sampai 17 Pebruari 

2020 pukul 09.00 s/d 16.0 WIB. Tempat pelaksanaan di Kantor KSPPS BMT 

KHOIRU UMMAH Jawa Timur 
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BAB III 

HASIL PENDAMPINGAN 

A. HASIL DAMPAK PERUBAHAN 

Sebagaimana dalam bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa langkah-

langkah yang dilakukan oleh TIM pengabdian masyarakat dari STAI al Azhar 

Menganti Gresik prodi Ekonomi Syariah  dapat di uraikan hasilnya dalam uraian 

dibawah ini : 

1. Observasi  subyek Pendampingan 

Pada tahap ini, TIM pengabdian masyarakat dari STAI al Azhar Menganti 

Gresik prodi Ekonomi Syariah melakukan  observasi pada subyek dampingan. 

Dari observasi yang telah dilakukan, didapat fakta bahwa dalam pelaksanaan 

kegiatan operasional SDM KSPPS BMT KHOIIRU UMMAH cukup 

memahami pola transaksi keuangan Syariah baik dari sisi customer service 

maupun pada account officer. Begitu juga pada bagian pelayanan 

pengambilan dan penyetoran uang yakni Teller 

Respon dari jajaran pengurus KSPPS BMT KHOIIRU UMMAH sangat 

antusias dalam menanggapi kegiatan pendampingan yang akan dilakukan oleh 

tim pengabdian masyarakat STAI al-Azhar Menganti gresik. Hal tersebut 

tidak lain didasari atas adanya keinginan yang kuat untuk meningkatkan SDM 

dari pengelola dan sekaligus jajaran pengurus KSPPS BMT KHOIIRU 

UMMAH dalam hal penguatan pemahaman Produk akad penghimpunan dana 

pembiayaan serta pemahaman akan kesehatan KSPPS. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Situasi pelayanan CS 

2. Forum Group Discusion 

Tahab selanjutnya yang dilakukan adalah dengan melakukan Forum 

Group Discusion yang dihadiri oleh jajaran pengurus dan pengelola KSPPS 

BMT KHOIIRU UMMAH. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran awal kepada jajaran pengurus dan pengelola KSPPS BMT 

KHOIIRU UMMAH akan maksud dan tujuan dari kegiatan pendampingan 

yang akan dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat STAI Al-Azhar prodi 

Ekonomi Syariah.  
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Pada tahap ini juga dimaksudkan menyerap aspirasi dan harapan dari 

jajaran pengurus dan pengelola KSPPS BMT KHOIIRU UMMAH. Banyak 

hal yang muncul dalam diskusi yang terjadi asalah satunya adalah adanya 

keinginan yang kuat dari jajaran pengurus dan pengelolah KSPPS untuk 

memperkuat pemahaman mereka terkaid akad produk dan kesehatan KSPPS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. FGD dengan Pengurus dan Menejemen 

3. Lembar kuisoner pencatatan transaksi bisnis  

Berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan oleh Tim Pengabdian 

Masyarakat STAI al-Azhar Prodi Ekonomi Syariah dengan jajaran pengurus 

dan pengelolah jajaran pengurus dan pengelola KSPPS BMT KHOIIRU 

UMMAH, maka Tim Pengabdian Masyarakat STAI al-Azhar prodi ekonomi 

Syariah mengadakan pemetaan kompetensi syariah yang dimiliki oleh jajaran 

pengurus dan pengelolah jajaran pengurus dan pengelola KSPPS BMT 

KHOIIRU UMMAH.  

Pemataan yang dilakukan berkaitan dengan dua hal pokok yakni pertama 

pemahaman akan akad produk penghimpunan dana dan pembiayaan. Kedua 

pemahaman akan kesehatan KSPPS. 

a. Respon pemahaman akad produk penghimpunan dana dan 

pembiayaan 

Indikator yang dipakai oleh Tim PKM STAI Al-Azhar Menganti Gresik 

Prodi Ekonomi Syariah terdiri atas tiga hal yakni pemahaman produk 

penghimpunan dana, pemahaman produk pembiayaan dan pemahaman 

kesehhatan KSPPS. 

Dari jumlah responden yang berjumlah 17 orang dari pengurus dan 5 

orang pengelola didapat data awal yang menyatakan bahwa : 

1. Pemahaman akad produk penghimpunan dana 

Dari lembar angket yang telah disampaiakn dan telah di isi oleh 

peserta pendampingan yakni jajaran pengurus dan pengelolah 
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KSPPS BMT KHOIRU UMMAH, Sebanyak 45% Sangat paham 

akan akad pruduk penghimpunan dana, 15 % cukup paham akad 

pemnghimpunan dana, dan sisanya 40 % kurang paham produk 

penghimpunan dana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chart 1. Pemahaman akad produk penghimpunan dana 

2. Pemahaman akad pembiayaan 

Dari lembar angket yang telah disampaiakn dan telah di isi oleh 

peserta pendampingan yakni jajaran pengurus dan pengelolah 

KSPPS BMT KHOIRU UMMAH, Sebanyak 35% Sangat paham 

akan akad pruduk pembiayaan, 35 % cukup paham akad 

pembaiayaan, 20 % kurang paham produk pembiayaan dan sisanya 

10% tidak paham akan akad pembiayaan. 

 

 

 

 

 

 

 

Chart 2. Pemahaman akad pembiayaan 

 

 

 

3. Pemahaman kesehatan KSPPS 

Dari lembar angket yang telah disampaiakn dan telah di isi oleh 

peserta pendampingan yakni jajaran pengurus dan pengelolah 

KSPPS BMT KHOIRU UMMAH, Sebanyak 40% sangat paham 

kesehatan KSPPS, 10 % cukup paham kesehatan KSPPS, 20 % 

pemahaman akad produk 
penghimpunan dana

sangat paham

cukup paham

kurang paham

pemahaman akad 
pembiayaan

Sangat paham

Cukup Paham

Kurang paham

Tidak paham
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kurang paham kesehahtan KSPPS dan sisanya 30 % tidak paham 

Kesehatan KSPPS. 

 

 

 

 

 

 

 

Chart 3. Pemahaman Kesehatan KSPPS 

4. Sosialisasi Kegiatan 

Pada tahap ini, Tim pengabdian Masyarakat STAI Al-Azhar melakukan 

sosialisasi pada tahap kedua yakni pada jajaran pengelola KSPPS BMT 

KHOIRU UMMAH.   

Dalam kegiatan ini Tim pengabdian Masyarakat STAI Al-Azhar Prodi 

Ekonomi Syariah menjelaskan kepada para jajaran pengelola KSPPS BMT 

KHOIRU UMMAH tentang pentingnya pemahaman akad produk 

penghimpunan dana dan akad pembiayaan serta pentingnya pemahaman 

kesehatan KSPPS yang meliputi unsur permodalan, kolektabilitas, dan 

solvabilitas, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan KSPPS mereka.  

Dalam kegiatan ini, Tim menyampaikan pentinya dalam mekanisme 

penghimpunan dana dari pihak ketiga hendaknya pengelola senantiasa selalu 

membangun komunikasi yang baik dengan Dewan Pengawas Syariah agar 

produk yang ditawarkan pada masyarakat baik berupa simpanan maupun 

kegiatan pemasaran dengan strategi tertentu tetap berada dalam ketentuan 

syariah sebagaimana yang tertuang dalam Fatwa DSN MUI,   

Begitu juga pada aspek pembiayaan hendaknya penegelola memenuhi 

mekanisme teknis yang diatur dalam fatwa DSN MUI semisal pada produk 

pembiayaan dengan akad qord dan murabahah. Tak kalah penting Tim juga 

memberikan gambaran pengeolaan keuangan juga harus tetap mengedepankan 

prinsip kehati-hatian yang lazimnya dalam dunia keuangan disebut analisis 

kesehatan yang dalam hal ini dalah Kesehatan KSPPS menyangkul CAR, 

Kolektabilitas dan solvabilitasnya. 

  

 

 

 

Pemahaman Kesehatan 
KSPPS

Sangat paham

Cukup Paham

Kurang Paham

Tidak Paham
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Gambar 2. Sosialisasi Pendampingan pengelolah KSPPS 

b. Pelaksanaan pendampingan 

Pelaksanaan pendampingan pengauatan SDM KSPPS BMT KHOIRU 

UMMAH dilakuakan dengan tiga tahap oleh Tim PKM. Tahap pertama 

adalah tahap pengautan pemahaman akad produk penghimpunan Dana, tahap 

kedua yakni tahap penguatan pemahaman akad pembiayaan dan tahap ketiga 

yakni tahap penguatan pemahaman Kesehatan KSPPS 

Pada tahap pertama, Tim PKM menyampaiakan bahwa dalam kegiatan 

penghimpunan dana dari masyarakat yang dikenal dengan DPK harus 

memperhatikan prinsip syariah dan aturan yang telah dikeluarkan oleh otoritas 

jasa keuangan. Dalam ketaatan pada prinsip syariah pengelola hendaknya 

memahami terkait mekanisme akad wadiah dan mudhorobah. Termasuk 

didalamnya adalah strategi fund rissing yang hari ini dalam dunia keuangan 

syariah sangat kompetitif yang salah satunya adalah dengan mekanisme 

pemberiah hadiah di awal pada produk simpanan berjangka. 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3. Penguatan SDM pada akad Produk penghimpunan dana 

Tahap kedua Tim PKM menyampaiakan bahwa dalam kegiatan lending 

(pembiayaan) pengelolah harus memahami tiga macam klasifikasi 

pembiayaan yang diatur dalam fatwa DSN MUI. Tiga macam pembiayaan 

tersebut adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli, bagi hasil dan sewa. 

Pada pembiayaan jual beli pengelolah diarahkan oleh Tim PKM harus benar 

benar memahami ditel ketentuan fatwa terkait penentuan besaran biaya yang 

dikeluarkan, harga perolehan barang, dan penentuan margin. Sementara pada 
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prinsip bagi hasil Tim PKM memberikan perhatian khusus sebab, sampai saat 

ini pengelolah belum melaksanakan pembiayaan dengan akad bagi hasil ini. 

Hal ini penting sebab salah satu karakteristik dari lembaga keuangan syariah 

adalah profit sharing yang tertuang dalam akad bagi hasil baik dengan akad 

mudharabah maupun musyarakah.  

Adapun tahap ketiga sebagai tahap terakhir dalam pendampingan 

penguatan SDM KSPPS BMT KHOIRU UMMAH, Tim PKM 

memamaparkan tata kelolah terkait pengelolaan bisnis keuangan yang tetap 

harus memperhatikan prinsip kehati-hatian.   Besaran Noan Perfoming 

Finance (NPF) pada KSPPS menjadi titik awal Tim PKM mengkaji 

bagaimana KSPPS mengelolah seluruh pembiayaan yang ada. Selain itu Tim 

juga menyampaikan terkait pentingnya penguatan pada sisi permodalan yang 

mana dalam bentuk badan usaha koperasi KSPPS sebagain besar bergantung 

pada penyertaan modal anggota. 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Pelaksanaan pendampingan 

c. Evaluasi hasil pendampingan 

Secara umum acara pelatihan ini berjalan dengan lancar. Hal ini dicapai 

berkat dukungan jajaran pengurus dan pengeloah yang antusias dalam 

kegiatan pendampingan melaui model pelatihan penguatan SDM pada akad 

produk penghimpunan dana dan pembiayaan serta pada pemahaman kesehatan 

KSPPS. 

Dalam mengukur akan capaian dari kegiatan pendampingan ini melalui 

kegiatan pelatihan, Tim PKM STAI Al-Azhar Menganti Gresik prodi ekonomi 

syariah kembali memberikan lembar angket pada peserta pendampingan. 

Pertanyaan yang diajukan pada responden adalah berkaitan dengan manfaat 

kegiatan. Dari data yang telah dihimpun sebanyak 90% responden alias 

peserta pelatihan menyatakan kegiatan ini sangat bermanfaat dan sisanya 10 

% responden menjawab tidak bermanfaat.  
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Chart 4. Manfaat Pendampingan 

Adapun dari segi pemahaman SDM terkait dimensi akad produk 

penghimpunan dana dan akad produk pembiayaan, Tim PKM STAI Al-Azhar 

Juga kembali memberikan lembar angket yang berisikan pemahaman mereka 

terkaid dua hal tersebut. Dari data yang sudah didapat, sebanyak 45% dari 

sebelum pelatihan menyatakan sangat paham mengalami kenaikan sebesat 

25% menjadi 70% Sangat paham akan akad pruduk penghimpunan dana. 

Sedangkan data awal sebelum pelatihan  15% yang mmenyatakan cukup 

paham akad pemnghimpunan dana, naik menjadi 10% menjadi 25% yang 

cukup paham, sementaran yang pada awal menyatakan  40 % kurang paham 

produk penghimpunan dana berkurang sebanyak 35% menjadi 5% yang 

kurang paham produk penghimpunan dana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chart 5. Dampak pelatihan 

 

B. DISKUSI KEILMUAN 

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Dengan kata lain, bank merupakan mediasi antara kepentingan masyarakat yang 

memiliki kelebihan dana atau Surplus Spending Unit (SSU) dengan masyarakat 

yang memerlukan dana atau Defisit Spending Unit (DSU). 

90%

10%

Manfaat Kegiatan

Bermanfaat Tidak Bermanfaat

70%

25%

5%

Dampak Pelatihan

Sangat Paham Cukup Paham Kurang Paham
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Eksistensinya menjadi semakin penting diera perekonomian modern yang  

menggelobal. Tingkat mobilisasi masyarakat yang makin tinggi dengan tingkat 

usaha yang besar semakin mengukuhkan peran vital dari bank. Munculnya produksi 

bersekala besar yang melibatkan modal besar tentu akan sangat sulit dicapai tanpa 

bantuan Bank. Dalam prespektif Afzalur Rahman, bank sesungguhnya telah 

memainkan peran yang dominan dalam mendistrbusikan sumber uang yang ada di 

tangan masyarakat dalam berbagai faktor meskipun tidak selalu mewakili 

kepentingan masyarakat yang luas.  

Dalam konteks ini bank Syari’ah atau bank konvensional merupakan 

manifestasi kerangka di atas. Keduanya dibedakan oleh prinsip operasional yang 

fundamental. Pada bank Syari’ah prinsip operasionalnya di landasi oleh prinsip-

prinsip Syari’ah dan sistem Profit And Lost Sharing atau bagi hasil. Sementara bank 

konvensional operasionalisasinya didasarkan pada sistem bunga. Sistem ini juga 

berlaku pada seluruh lembaga keuangan sayariah yang ada. Baik lembaga keuangan 

syariah bank maupun non bank seperti KSPPS ataupun BMT. 

Dalam kegiatan operasionalya LKS memiliki akad yang relatif berbeda beda. 

Seperti contoh pada akad penghimpunan dan adan akad pembiayaan akad yang 

digunakan adalah berbeda. Berikut ini Tim menyampaiakan gambaran umum akad 

yang di gunakan dalam kegiatan operasional LKS.  

Secara garis besar produk operasional bank Syari’ah dapat dikelompokkan 

dalam 3 kelompok, yaitu : 

1. Produk penghimpunan dana ( Funding ) 

2. Produk Penyaluran dana atau pembiayaan ( Lending ) 

3. Produk jasa ( Service ) 

a. Produk Penghimpunan Dana ( Funding ) 

Jenis produk bank Syari’ah dalam kategori ini secara khusus dikembangkan 

berdasarkan prinsip Wadi’ah dan Mudharabah. Prinsip Wadi’ah dalam hal ini di 

kembangkan menjadi 2 jenis yakni Wadi’ah Yad Amanah dan Wadi’ah Yad 

Dhamanah. Aplikasi praksis dalam bank, Wadi’ah Yad Amanah biasanya di kenal 

dengan istilah titipan murni. Artinya pihak bank tidak diperkenankan untuk 

memutar atau menggunakan titipan nasabah tersebut. Dalam bahasa bank 

konvensional Wadi’ah Yad Amanah sama dengan produk jasa Save Deposit Box 

(SDB). Sedangkan  Wadi’ah Yad Dhamanah merupakan kebalikan dari Wadi’ah 

Yad Amanah, sebab pihak bank diperkenankan untuk menggunakan titipan nasabah 

tersebut. Aplikasi prinsip ini adalah Saving Account (Tabungan Wadi’ah) dan  

Current Account (Giro Wadi’ah).    

b. Produk Pembiayaan Atau Penyaluran Dana 
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Produk pembiayaan ( Lending ) dalam bank Syari’ah dikembangkan melaui 3 

prinsip pokok, yaitu : 

1. Prinsip Jual Beli ( Tijarah ). Jenis pembiayaan yang dikembangkan melalui 

prinsip ini terdapat 3 macam jenis pembiayaan, yaitu  Pembiayaan 

Murabahah, Pembiayaan Salam dan  Pembiayaan Istishna’ 

a. Pembiayaan Murabahah Yaitu jenis pembiayaan dimana bank 

bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. 

Dalam hal ini pembayaran terhadap pengadaan barang permintaan 

nasabah tersebut dilakukan secara tangguh atau mengangsur.   

b. Pembiayaan Salam, Yaitu jenis pembiayaan yang pola pembayarannya 

dilakukan di muka.  Dalam konteks bank Syari’ah jenis pembiayaan 

ini harus dilakukan dengan pola pembayaran tunai. Harga jual yang 

ditetapkan oleh bank adalah harga beli dari nasabah ditambah 

keuntungan.    

c. Pembiayaan Istishna, Yaitu jenis pembiayaan yang akad jual belinya 

sama dengan prinsip salam, namun pola pembayaran pengadaan 

barang tersebut bisa dilakukan diakhir, ditengah dan dimuka pada saat 

transaksi baik dengan cara tunai atau mengangsur. Aplikasi dalam 

bank Syari’ah biasanya digunakan dalam pembiayaan manufaktur dan 

kontruksi. 

2. Prinsip Sewa ( Ijarah). Yaitu jenis pembiayaan yang mana dalam akad 

perjanjiannya pihak penyewa diberikan kuasa untuk memanfaatkan barang 

yang disewakan, dengan imbalan kepada pihak bank berdasarkan 

kesepakatan bersama.  Pada akhir masa sewa pihak bank dapat menjual 

barang yang disewakan kepada nasabah. Dalam konteks bank Syari’ah pola 

ini dikenal dengan istilah Ijarah Muntahhiyah Bittamlik (Sewa yang diikuti 

dengan perpinjdahan kepemilikan), harga sewa dan harga jual ditentukan 

pada awal perjanjian.  

3. Prinsip Bagi Hasil ( Syirkah ). Jenis pembiayaan yang menganut prinsip 

Syirkah ( bagi Hasil) ini terdapat 2 jenis yaitu : 

a. Pembiayaan Musyarakah, Yaitu jenis pembiayaan yang diberikan 

oleh pihak bank pada satu orang atau lebih untuk usaha tertentu 

dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan 

kesepakatan keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama 

sesuai dengan perjanjian.  Mekanisme operasinal prinsip ini secara 

singkat dapat digambarkan sebagai berikut : 
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b. Pembiayaan Mudharabah.Yaitu jenis pembiayaan yaang mana kad 

kerjasamanya terjadi atara dua pihak. Pihak pertama bertindak 

sebagai pemilik modal yang menyediakan seluruh dana. Adapun 

pihak kedua bertindak sebagai pihak pengelola.  

c. Produk Jasa Atau Akad Pelengkap 

Secara umum produk jasa yang terdapat dalam bank Syari’ah adalah produk 

jasa yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut : 

1. Prinsip Hiwalah ( Pengalihan Utang piutang).  Yaitu perjanjian pemindahan hak 

atau kewajiban yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua untuk 

menuntut pembayaran utang dari atau membayar pihak ke tiga yang mana pihak 

ketiga telah berhutang kepada pihak pertama atau sebaliknya.  

2. Prinsip Qord Al Hasan, Yaitu produk jasa yang digunakan untuk membantu 

keungan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Produk ini digunakan 

untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana yang digunakan oleh 

pihak bank diperoleh dari dana zakat, infaq dan sodaqoh. 

3. Prinsip Wakalah, Yaitu produk jasa dimana nasabah memberikan kuasa pada 

pihak bank juntuk mewakili dirinya untuk melakukan pekerjaan jasa tertentu, 

seperti tranfer dan lain lain. 

4. Prinsip Kafalah,Yaitu perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh suatu 

pihak kepada pihak lain. Pihak pemberi jamina bertanggung jawab atas 

pembayaran kembali kewajiban nasabah atau pelaksana prestasi tertentu yang 

menjadi hak penerima jaminan. Aplikasi dalam bank prinsip ini di kenal dengan 

istilah bank Garansi. 

5. Gadai ( Rahn), Yaitu perjanjian utang piutang dengan memberikan barang 

sebagai jaminan utang. Dalam wakatu tertentu dimana nasabah tidak mampu 

mengembalikan pinjamannya maka pihak bank berhak untuk melakukan 

penjualan atas barang yang dijadikan jaminan tersebut. 
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BAB IV 

PENUTUP 

Berdasarkan paparan hasil kegiatan pendampingan dan diskusi keilmuan di bagian 

atas, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pendampingan UMKM yang telah dilakukan 

oleh Tim Pengabdian Masyarakat STAI Al-Azhar Prodi ekonomi Syariah disimpulkan 

bahwa kegiatan ini berjalan lancar dan terlaksana dengan baik dan memenuhi target yang 

telah ditentukan pada bagian output kegiatan. 

Dari respon yang didapatkan oleh Tim dari angket yang telah disampaikan didapat 

gambaran bahwa para peserta pendampingan sangat senang dan menilai kegitan ini sangat 

bermanfaat. Hal ini dibuktikan dengan sebanyak 90% responden alias peserta pelatihan 

menyatakan kegiatan ini sangat bermanfaat dan sisanya 10 % responden menjawab tidak 

bermanfaat. Adapun dari segi pemahaman SDM terkait dimensi akad produk 

penghimpunan dana dan akad produk pembiayaan, sebanyak 70% respon menyatakan 

sangat paham mengalami kenaikan sebayak 25% dari data awal sebanyak 45%.Sedangkan 

data awal sebelum pelatihan  15% yang mmenyatakan cukup paham akad pemnghimpunan 

dana, naik menjadi 10% menjadi 25% yang cukup paham, sementaran yang pada awal 

menyatakan  40 % kurang paham produk penghimpunan dana berkurang sebanyak 35% 

menjadi 5% yang kurang paham produk penghimpunan dana. 
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