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1 PENDAHULUAN 

 

 
Latar Belakang 

 

Kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan yang bersifat kompleks 

dan multidimensi (BPS 2014). Proses penyelesaian atas masalah ini hendaknya 

dilakukan secara sinergis, bertahap, dan terencana. Kondisi umum menunjukkan 

bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan secara total 

dari tahun 1998 hingga bulan September 2016. Pengecualian penurunan tingkat 

kemiskinan, hanya pada tahun 2006, September 2015, dan Maret 2013 (BPS 

2017). Meskipun demikian, berkurangnya jumlah penduduk miskin di Indonesia 

masih belum dapat dinilai baik jika ditinjau lebih komprehensif. Misalnya dengan 

menggunakan gambaran Koefisien Gini, yakni indikator tentang tingkat 

ketimpangan pendapatan penduduk. World Bank (2014) mencatat bahwa tingkat 

ketimpangan pendapatan di Indonesia mengalami kenaikan pesat dalam 15 tahun; 

yakni dari 32 persen pada tahun 1999 menjadi 41 persen pada tahun 2012. Di sisi 

lain, tingkat penurunan kemiskinan di Indonesia mengalami perlambatan. Pada 

2014, distribusi pemasukan jauh lebih tidak seimbang dan pertumbuhan konsumsi 

relatif rendah dari 40 persen penduduk paling miskin. Pada September 2016, 

koefisien Gini Indonesia berada pada angka 39 persen (BPS 2017). Kondisi ini 

memberikan informasi bahwa belum terdapat perubahan terkait rendahnya 

pemerataan kekayaan yang dimiliki oleh penduduk di Indonesia. 

Selain berdasarkan koefisien Gini, kompleksitas problem kemiskinan 

dapat ditinjau dari indeks kemiskinan, berupa kedalaman dan keparahan 

kemiskinan. Foster et al. (2010) menjelaskan, (1) indeks kedalaman merupakan 

ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin 

terhadap garis kemiskinan. Adapun (2) indeks keparahan merupakan gambaran 

penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Jika ditinjau dari berdasarkan 

indeks kemiskinan tersebut, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan 

September 2016 sebesar 27.76 juta jiwa dengan tingkat kedalaman dan keparahan 

kemiskinan daerah perdesaan lebih tinggi daripada daerah perkotaan. Kedalaman 

kemiskinan perdesaan sebesar 2.32 sedangkan perkotaan sebesar 1.21; keparahan 

kemiskinan perdesaan sebesar 0.59 sedangkan perkotaan 0.29 (BPS 2017). 

Mayoritas masyarakat miskin perdesaan bekerja di sektor pertanian 

(Bappenas 2015). Data menunjukkan bahwa lebih dari separuh rumah tangga 

miskin, yakni sebanyak 67.26 persen kepala keluarga di perdesaan masih 

menggantungkan sumber penghasilannya dari sektor pertanian.  Jumlah tersebut 

sudah mengalami penurunan sejak 2012, namun dari sisi persentase masih tinggi. 

Oleh karena itu, fenomena kemiskinan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari 

fenomena kemiskinan di perdesaan, khususnya pada sektor pertanian (Kementan 

2013). Hasil sensus pertanian tahun 2013, mendeskripsikan bahwa terdapat 6 652 

068 jiwa penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Secara terperinci, yaitu 
63 persen bekerja pada subsektor tanaman pangan, 6 persen bekerja pada 

subsektor hortikultura, 23 persen bekerja pada subsektor perkebunan dan 8 persen 

bekerja pada subsektor peternakan. 

Permasalahan utama sektor pertanian desa adalah rendahnya produktivitas 

(Ashari 2006). Serapan tenaga kerja di sektor pertanian sangat tinggi, kontrasnya 
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sumbangan terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia sangat rendah. 

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB tidak mengalami perubahan nyata 

selama 2004-2013, yaitu masih tetap 14 persen (Hermanto dan Hardono 2015). 

Bahkan, sumbangan sektor pertanian dalam arti sempit (subsektor tanaman 

pangan, perkebunan, dan peternakan) terhadap PDB cenderung menurun 

(Hermanto dan Hardono 2015). Ketidakmampuan petani dalam membiayai 

kegiatan usahatani dengan modal sendiri mengakibatkan output yang dihasilkan 

tidak optimal (Yoko 2015). Petani tidak fokus pada profesinya dan cenderung 

melakukan alih profesi. Tercatat bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga petani 

hanya 47 persen, sedangkan 63 persen sisanya diperoleh dari berdagang (BPS 

2013).  

Permasalahan berlanjut ketika para petani kesulitan untuk mengakses 

permodalan karena ketatnya persyaratan di lembaga keuangan formal dan kendala 

tingginya suku bunga (Nurmanaf 2007). Padahal, ketersediaan kredit 

(pembiayaan) merupakan salah satu permasalahan mendasar pertanian (Beik dan 

Hafidudin 2008). Hingga kini, sektor pertanian belum mendapatkan prioritas 

pinjaman dari perbankan karena hasil analisis kredit seringkali menunjukkan 

bahwa kondisi usahatani tidak bankable. Usahatani sulit untuk memenuhi syarat 

5C (character, capacity, capital, collateral, dan condition), 5P (personality, 

purpose, prospect, payment, dan party) ataupun 3R (return, repayment, dan risk 

bearing activity). Perihal demikian ini, dipicu oleh ketidakpastian hasil usahatani 

yang diakibatkan faktor perubahan iklim, hama, penyakit, sifat musiman, harga, 

dan pemasaran hasil produksi. 

Kajian Stabilitas Keuangan tahun 2015 menjelaskan bahwa penyaluran 

kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tumbuh 8.0 persen (yoy), 

meningkat dibandingkan dengan semester sebelumnya sebesar 6.78 persen. 

Kondisi perlambatan ekonomi tidak mempengaruhi pertumbuhan penyaluran 

kredit UMKM, termasuk ke sektor pertanian (BI 2016). Walaupun demikian, 

keterbatasan akses terhadap sumber-sumber formal masih banyak dijumpai di 

perdesaan. Para petani mikro (gurem) dan kecil di perdesaan masih 

menggantungkan akses perrmodalan pada sumber-sumber informal seperti money 

lender yang pada akhirnya justru menyulitkan mereka dalam hal pengembalian 

pinjaman modal akibat terjebak dalam praktik renten (Wiljono 2005; Supriatna 

2009; Syarif 2014). 

Kemenperin (2015) memaparkan bahwa kehadiran lembaga pembiayaan 

sangat dibutuhkan untuk mendukung tercapainya kemandirian ekonomi nasional. 

Lembaga pembiayaan dapat membuka akses pembiayaan bagi industri kecil 

menengah yang selanjutnya mampu meningkatkan daya saing industri nasional. 

Sebuah negara dapat memiliki daya saing jika industri yang terdapat di dalamnya 

kompetitif (Porter 1990), atau dapat dimaknai industri tersebut inovatif dan 

memiliki kemampuan dalam kesinambungan usaha (sustainability of business). 

Berkaitan dengan lembaga pembiayaan, eksistensi Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah (KJKS) sebagai lembaga pembiayaan di perdesaan merupakan pokok 

bahasan menarik. Terlebih untuk pasar pembiayaan mikro dan kecil. Lembaga 

yang populer dengan istilah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) tersebut tumbuh 

positif dalam 1 dasawarsa terakhir (Mufti 2011).  

Secara khusus, BMT berpotensi untuk berkembang pesat dalam 

persaingan. Sebagai contoh, BMT mampu memberikan alternatif konsep 
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pembiayaan yang berbeda, namun sebenarnya sudah dikenal erat oleh masyarakat 

perdesaan di Jawa. Konsep tersebut adalah maro dan mertelu, yang kemudian 

mendapatkan legimitasi oleh ajaran agama dengan perantara ketokohan kiai 

(cerdik pandai dalam agama Islam). Karakter kuat masyarakat agraris perdesaan 

di Jawa banyak dipengaruhi oleh ketokohan kiai (Asnawi et al. 2016). Maro (bagi 

hasil 50:50) dan mertelu (bagi hasil 25:75) dalam istilah kaidah perniagaan Islam 

(muamalah) identik dengan konsep muzara’ah atau mukhabarah (bagi hasil 

pemilik dan penggarap lahan) serta musaqah (pemilik lahan mengupah buruh 

tani). Konsep tersebut selanjutnya berkembang menjadi konsep musyarakah (al 

syirkah) yang diwujudkan oleh manajemen BMT dalam berbagai produk 

pembiayaan. Kondisi kelembagaan yang berdaya saing diharapkan mampu 

menguatkan peran BMT sebagai intermediator dalam mengatasi permasalahan 

rendahnya aksesbilitas modal usahatani, khususnya di wilayah perdesaan yang 

menjadi daerah potensial pengembangan pertanian.  

 

Perumusan Masalah 

 

Jawa Timur adalah provinsi yang memiliki potensi strategis dalam 

pengembangan agribisnis di Indonesia. Provinsi ini memiliki faktor produksi asli 

yang melimpah, yakni lahan yang luas dan jumlah penduduk yang tinggi. Jawa 

Timur  memiliki luas wilayah 47 799.75 km², dengan jumlah penduduk sebanyak 

39 107 095 jiwa (Kemendagri 2015). Secara geografis, Jawa Timur dilintasi oleh 

2 aliran sunga besar yakni Brantas (314 km) dan Bengawan Solo (540 km). Selain 

itu, terdapat 48 gunung yang 13 diantaranya masih aktif. Kondisi tersebut 

menjadikan Jawa Timur kaya akan tanah vulkanik dan aluvial yang subur untuk 

bercocok tanam. Luas lahan di Jawa Timur secara keseluruhan adalah 4 656 757 

hektar (ha) dengan komposisi, lahan sawah seluas 1 168 653 ha, lahan bukan 

sawah seluas 1 842 257 ha dan lahan bukan pertanian seluas 1 645 847 ha (Deptan 

Jatim 2009). Lahan sawah dapat diperinci sebagai berikut: (a) sawah irigasi teknis, 

(b) sawah irigasi ½ teknis, (c) sawah irigasi sederhana, (d) sawah irigasi desa, (e) 

sawah tadah hujan dan sawah lainnya (polder dan pasang surut). Penjelasan secara 

grafis dikelaskan pada Gambar 1. 
 

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur (2009) 

Gambar 1 Pemanfaatan lahan sawah di Jawa Timur 
 

Setiap potensi tidak dapat dipisahkan dengan tantangan. Sektor pertanian 

di Jawa Timur juga dihadapkan pada problem klasik. Kemiskinan petani gurem, 
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inefisiensi, keterbatasan modal, dan rendahnya akses terhadap sumber-sumber 

permodalan formal merupakan permasalahan utama sektor pertanian di Jawa 

Timur (Soesilo et al. 2008; Supanggih dan Widodo 2013). Per-Agustus 2016, 

porsi kredit yang disalurkan oleh bank umum ke sektor pertanian  di Jawa Timur 

masih kecil, yakni 2.7 persen atau sebesar 10.42 triliun rupiah (BI 2016). Jumlah 

tersebut masih jauh di bawah sektor industri pengolahan sejumlah 111.78 triliun 

(29.2 persen) dan sektor perdagangan sejumlah 103.40 triliun (27 persen). 

Padahal, sektor pertanian di Jawa Timur hendaknya mendapatkan perhatian, 

karena terus memberikan andil yang cukup besar dalam pemenuhan kebutuhan 

pangan nasional. Pada tahun 2015, Jawa Timur berkontribusi sebesar 17.46 persen 

terhadap produksi padi nasional. 31.26 persen terhadap produksi jagung, dan 

35.83 persen terhadap produksi kedelai (BPS Jatim 2015a). Sektor pertanian 

secara umum juga menjadi lapangan pekerjaan utama penduduk Jawa Timur, 

yakni sebesar 36.57 persen dari 19.36 juta jiwa penduduk usia produktif (BPS 

Jatim 2015b).  

Upaya penyelesaian permasalahan terkait permodalan usahatani dapat 

ditinjau dari sudut pandang BMT sebagai salah satu lembaga penyalur 

pembiayaan. Keunggulan BMT sebagai lembaga keuangan terletak pada 

komitmen yang kuat dalam memberdayakan usaha mikro/kecil (Ashari 2006). 

Salah satu wujudnya tercermin dari prosedur yang lebih fleksibel dan lokasinya 

yang dekat dengan daerah perdesaan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa 

pertumbuhan BMT dapat menjadi salah satu solusi atas problem klasik pertanian 

di perdesaan. Di antara seluruh koperasi pusat dan BMT di Jawa Timur, terdapat 

dua BMT yang mengalami pertumbuhan usaha positif. Kedua BMT tersebut 

adalah BMT UGT Sidogiri dan BMT Mandiri Sejahtera. Pada tahun 2015, kedua 

BMT ini memiliki total aset di atas rata-rata total aset koperasi jasa keuangan 

(baik syariah dan nonsyariah maupun koperasi pusat dan koperasi primer) di Jawa 

Timur, yakni sejumlah 27 472 unit koperasi. Total aset BMT UGT Sidogiri pada 

akhir Desember 2015 mencapai 1.89 triliun rupiah, total aset BMT Mandiri 

Sejahtera pada akhir Februari 2016 sebesar 83.4 miliar rupiah, sedangkan rata-rata 

total aset koperasi jasa keuangan di seluruh Jawa Timur sebesar 2.04 miliar 

rupiah. Pada tahun 2017, BMT UGT Sidogiri memiliki 43 kantor cabang dan 177 

kantor cabang pembantu sedangkan BMT Mandiri Sejahtera memiliki 21 kantor 

cabang. Kedua BMT tersebut merupakan BMT perintis di Jawa Timur, atau 

dengan kata lain berkembang pada satu dasawarsa terakhir untuk merespon aktif 

perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang dimulai tahun 1990-2000 

(Antonio 2001).  

Pada akhirnya, daya saing sektoral yang dimiliki oleh BMT di Jawa Timur 

diharapkan mampu mengungkit titik lemah pertanian dalam aktivitas 

perekonomian regional, bahkan nasional. Maka dari itu, perlu diselenggarakan 

kajian terkait daya saing BMT dan peluang BMT untuk memberikan alternatif 

program untuk menyelesaikan permasalahan keterbatasan modal dan rendahnya 

akses permodalan petani kecil/mikro di perdesaan. Kajian terkait daya saing 

kelembagaan menggunakan pendekatan model Berlian Porter (Porter’s Diamond 

Model). Model tersebut dikembangkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 

menjadi keunggulan kompetitif, sekaligus berupaya menggali dan merumuskan 

strategi atas interaksi antar lingkungan yang terdapat dalam suatu negara serta 

industri utama di dalamnya (Barragan 2005).  
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Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

a) Bagaimanakah tingkat daya saing BMT di Jawa Timur berdasarkan studi 

kasus BMT UGT Sidogiri dan BMT Mandiri Sejahtera? 

b) Faktor apa sajakah yang diprediksi mempengaruhi daya saing BMT dalam 

pembiayaan pertanian? 

c) Bagaimanakah strategi penyaluran pembiayaan pertanian yang telah 

dilakukan BMT di perdesaan Jawa Timur? 

d) Bagaimanakah rancangan program penyaluran pembiayaan pertanian di 

perdesaan Jawa Timur berbasis BMT? 

 

Tujuan Penelitian 

 

a) Menganalisis tingkat daya saing BMT di Jawa Timur berdasarkan studi kasus 

BMT UGT Sidogiri dan BMT Mandiri Sejahtera. 

b) Menganalisis faktor-faktor yang diprediksi memengaruhi daya saing BMT 

dalam pembiayaan pertanian. 

c) Menganalisis strategi penyaluran pembiayaan pertanian yang telah dilakukan 

BMT di perdesaan Jawa Timur.  

d) Merumuskan rancangan program penyaluran pembiayaan pertanian di 

perdesaan Jawa Timur berbasis BMT. 

 

Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

 

Keterbatasan informasi terkait sebaran BMT merupakan keterbatasan 

penelitian, maka dari itu penelitian ini difokuskan pada lembaga BMT UGT 

Sidogiri dan BMT Mandiri Sejahtera dan menggunakan data internal lembaga 

selama 2013-2015. Kedua BMT tersebut memiliki cabang yang cukup 

representatif mewakili daerah di Jawa Timur, baik kabupaten maupun kota. 

 

Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian ini adalah: (a) sebagai pedoman pengembangan strategi 

bisnis berkelanjutan (sustainable business development) pada lembaga keuangan 

mikro syariah (b) bahan masukan dalam penyusunan strategi pengentasan 

kemiskinan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (c) bahan masukan kepada para 

pemangku kepentingan di bidang agribisnis, (d) sebagai data dasar pembanding 

(benchmark) pada penelitian di bidang agribisnis untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS). 

 
 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Kerangka Teoritis 

 

Daya Saing Industri berdasarkan Model Berlian Porter 

Persaingan merupakan inti kesuksesan dan kegagalan perusahaan (Porter 

1995). Maknanya bahwa setiap organisasi dituntut untuk memiliki daya saing 
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