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Abstract

In 2015 to 2030 Indonesia has committed to implement the Sustainable Development Goals
Agenda or commonly referred to the SDGs. The implementation of the SDGs requires
contributions from various parties, in addition to that, the implementation of the SDGs requires
an investment of US$ 2.5 trillion annually. The lack of investment in the implementation of
the SDGs can not only be resolved from traditional investment models but also obtained from
social financing. Social financing can be found in the Islamic economic ecosystem, one of
which is BWM. BWM is one of the participants from financial institutions that are considered
in line with the SDGs because they provide financing to the productive poor. This research
aims to determine the role of BWM in the distribution of financing to support the SDGs,
especially in the economic and social fields with qualitative research methods. From the
results of the research conducted by the researcher using three data collection techniques,
namely observation, interviews, and documentation, it can be concluded that there are a role
for BWM in the distribution of financing to support SDGs in goal 1 (Village without poverty),
goal 4 (Involvement of village women), goal 8 (Equitable rural economic growth), and goal
17 (Partnerships for village development).
Keywords: Role of BWM; Financing; SDGs.
Abstrak

Indonesia pada 2015 hingga 2030 telah berkomitmen untuk melaksanakan Agenda Tujuan
Pembangunan Berkelanjutanatau biasa disebut dengan SDGs. Pelaksanaan SDGs dibutuhkan
kontribusi dari berbagai pihak, selain itu dalam pelaksanaan SDGs memerlukaninvestasi
sebesar US$ 2,5 Triliun setiap tahunnya. Kurangnya investasi dalam pelaksanaan SDGs tidak hanya
dapat diselesaikan dari model investasi tradisional namun juga didapatkan dari pembiayaan
yang bersifat sosial.Pembiayaan yang bersifat sosial dapat ditemui dalam ekosistem ekonomi syariah,

salah satunya yaitu BWM. BWM menjadi salah satu partisipan dari lembaga keuangan yang dianggap
sejalan dengan SDGs karena memberikan pembiayaan kepada masyarakat miskin produktif. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui peran BWM dalam penyaluran pembiayaan untuk mendukung SDGs,
khususnya dalam bidang ekonomi dan sosial dengan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian
yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi,
wawancara, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa adanya peran BWM dalam penyaluran
pembiayaan untuk mendukung SDGs pada tujuan ke satu (Desa tanpa kemiskinan), tujuan ke lima
(Keterlibatan perempuan desa), tujuan ke delapan (Pertumbuhan ekonomi desa merata), dan tujuan ke
tujuh belas (Kemitraan untuk pembangunan desa).

Kata kunci:Peran BWM; Pembiayaan; SDGs
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PENDAHULUAN
Sejak tanggal 10 Februari 2020 Amerika Serikat melalui US Trade Respresentative
(USTR) mengumumkan bahwa Indonesia menjadi Negara maju (CNBC, 2020).
Indonesia menyandang status baru sebagai negara maju idealnya dapat membuktikan
secara nyata bahwa Indonesia telah mampu mengatasi berbagai masalah yang terjadi
(Musta’anah & Sopingi, 2019). Beberapa usaha pemerintah untuk menanggulangi
masalah yang terjadi di Indonesia terdari dari lingkup nasional maupun lingkup
internasional, hal ini dibuktikan salah satunya dengan ikut serta melaksanakan agenda
pembangunan yakni MDGs yang berakhir di 2015(Santoso Djonet, 2019). Berakhirnya
MDGs di tahun 2015 bukan akhir dalam komitmen pembangunan negara Indonesia.
Bertempat di markas besar PBB pada 25 September 2015 pimpinan negara-negara
di dunia mengukuhkan SDGs atau biasa disebut dengan Agenda Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan sebagai kelanjutan dari MGDs (BAPPENAS, 2017). Untuk mewujudkan
SDGs diperlukan biaya yang cukup besar, dalam mewujudkan SDGs dibutuhkan
senilai 2,5 Triliun Dollar Amerika per tahunnya, hal tersebut dilaporkan dalam Word
Investment Report 2014 dan selain itu investasi tersebut dapat diperoleh dari model
investasi tradisional namun juga yang didapatkan dari pembiayaan yang bersifat sosial
(Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019).
Pembiayaan yang bersifat sosial dapat ditemui dalam ekosistem ekonomi
syariah. Indonesia dengan penduduk muslim terbanyak di dunia (Sa’adah & Sopingi,
2019) membuat ekonomi berbasis syariah dapat berkembang pesat salah satunya yakni
LKM syariah (Haryanti et al., 2020). LKM syariah yang merupakan salah satu cabang
dari lembaga keuangan Islam dan juga menjadi salah satu partisipan dari lembaga
keuangan yang dianggap sejalan dengan SDGs khususnya dalam bidang ekonomi dan
sosial (Mentari & Sutikno, 2019). Lembaga keuangan mikro syariah menyediakan
modal usaha bagi masyarakat miskin produktif. LKM syariah yang masih berumur
jagung yakni BWM yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada akhir tahun
2017, merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang masih muda diantara LKM
syariah lainnya, seperti BPRS, BMT dan koperasi syariah.
BWM merupakan salah satu LKM syariah yang pembiayaannya disalurkan
menggunakan akad qardh, yang mana akad qardh termasuk dalam akad kegiatan
sosial bank syariah yang biasanya diperoleh dari ZIS (Hidayati et al., 2020) dan
literatur fiqih klasik mengelompokkan akad qardh sebagai akad saling membantu
(Akad tathawwui atau tidak termasuk akad komersial) (Antonio Muhammad Syafi’i,
2001). Selain termasuk dalam pembiayaan yang menggunakan akad sosial, BMW juga

https://ejournal.feunhasy.ac.id/jies

Vira Zulfiana, Peni Haryanti, Peran BWM dalam Penyaluran Pembiayaan untuk
Mendukung SDGs

135

memberikan pendampingan saat menyalurkan pembiayaan kepada nasabah oleh karena
itu penyaluran pembiayaan BWM memenuhi kriteria dalam membantu mewujudkan
SDGs di Indonesia. Dasar hukum akad qardh terdapat pada Surah Al-Hadid ayat 11
۬
ي ىِذَّلٱ اذَ نَّم
ُ ضۡرَق َهَّللٱ
ً سَح ا
َ فعِٰـ
َ ي
َ ٌُ۬ميِرَك ٌ۬رۡجأ َ ۤۥ هَُلَو ۥ هَُل ۥ ه
َ ف اًن
ُ ضِرۡق
ُ ض
Artinya:
Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah SWT pinjaman yang baik maka Allah
SWT akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (Q.S. Al-Hadid: 11)
Selain dasar hukum Al-Qur’an, beberapa hukum positif di Indonesia telah
mendasari pelaksanaan akad qardh misalnya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional
No. 19/DSN-MUI/IX/2000 dan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59
Tentang Akuntansi Perbankan Syariah dijelaskan tentang qardh. Dalam hal ini akad
qardh yang digunakan BWM selain tidak bertentangan dalam syariah Islam juga telah
didukung oleh peraturan yang berlaku di Indonesia (Nurnasrina & Putra P. Adiyes,
2018).
Selama ini penelitian terkait peran BWM belum pernah terintegrasi dengan
SDGs, adapun penelitian sebelumnya seperti penelitian Khanifa (2018), Trimulato
dan Nuringsih (2019), dan Faisal (2020). Berdasarkan penelitian di atas beberapa
dari lembaga keuangan syariah telah diintegrasikan dengan SDGs, namun belum
ada yang mengkaji tentang peran BWM yang diintegrasikan dengan SDGs. Adapun
novelty penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menguraikan
mengenai proses penyaluran pembiayaan kepada masyarakat, kemudian penelitian ini
mengungkapkan peran BWM dalam penyaluran pembiayaan untuk mendukung SDGs
dengan menggunakan teori SDGs Desa.
BWM Sumber Barokah Denanyar memiliki jumlah pembiayaan kumulatif
terbanyak dari beberapa BWM di Jombang yakni sebesar 2,1 Miliar yang merupakan
jumlah terbanyak dari ketiga BWM di Jombang. Selain itu BWM Sumber Barokah
terletak di sekitar Kawasan Wisata Religi Makam K.H Bisri Syansuri yang menjadi
satu diantara tempat religi yang ada di Kabupaten Jombang yang mana terdapat banyak
masyarakat yang menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang
datang, dengan potensi penyaluran pembiayaan yang dimiliki BWM Sumber Barokah
Denanyar dapat menjadi solusi pembiayaan untuk mendukung SDGs.
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METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.
Penelitian ini dilaksanakan di BWM Sumber Barokah Denanyar yang beralamat di
Jln. KH. Bisri Syansuri No. 77 Kelurahan Denanyar, selain itu lokasi untuk wawancara
dengan perangkat Desa Denanyar dan nasabah BWM Sumber Barokah di Denanyar
berada di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Provinsi Jawa
Timur. Penelitian ini menggunakan data yang diambil dari berbagai sumber dengan
menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dengan data primer
yang didapatkan dari wawancara dengan pimpinan, staf, dan nasabah BWM Sumber
Barokah Denanyar sekaligus perangkat Desa Denanyar, sedangkan data sekunder
berupa studi pustaka yaitu dokumen dari BWM sumber barokah dan buku mengenai
SDGs Desa. Data tersebut selanjutnya diuji kesahihannya dengan menggunakan
triangulasi metode dan triangulasi sumber untuk yang selanjutnya dianalisis hingga
dapat ditarik kesimpulan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Melakukan observasi dan wawancara dengan pimpinan, staff bagian pendampingan
nasabah dan nasabah BWM Sumber Barokah Denanyar serta perangkat desa bagian
pelaksana SDGs Desa Denanyar hasil wawancara menunjukkan bahwa penyaluran
pembiayaan oleh BWM Sumber Barokah Denanyar memiliki peran dalam mendukung
pelaksanaan SDGs Desa Denanyar pada tujuan ke satu (Desa tanpa kemiskinan), tujuan
ke lima (Keterlibatan perempuan desa), tujuan ke delapan (Pertumbuhan ekonomi desa
merata), dan tujuan ke tujuh belas (Kemitraan untuk pembangunan desa).
Analisis Peran BWM Sumber Barokah Denanyar dalam Penyaluran Pembiayaan
untuk Mendukung SDGs
BWM Sumber Barokah Denanyar telah melakukan penyaluran pembiayaan yang
tersebar di seluruh kecamatan Denanyar, dengan jumlah nasabah kumulatif 1.500 orang.
Pembiayaan yang disalurkan menggunakan sistem tanggung renteng dengan syarat
tanpa agunan dengan pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000,- hingga Rp. 3.000.000,- per
nasabah. Dari pembiayaan yang tersalurkan oleh BWM Sumber Barokah Denanyar
memberikan peran dalam mendukung program SDGs Desa Denanyar, yakni sebagai
berikut:
Tujuan Ke Satu, Desa Tanpa Kemiskinan
Nasabah BWM Sumber Barokah Denanyar setelah mendapatkan pembiayaan
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mengalami peningkatan pendapatan usaha yang dijalaninya. Selain dari pembiayaan
yang digunakan sebagai modal untuk mengembangkan usaha , menurut peneliti
pendampingan usaha yang dilakukan BWM Sumber Barokah Denanyar juga berdampak
pada peningkatan pendapatan usaha, pendampingan usaha nasabah diantaranya yaitu
memfasilitasi nasabah untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak
lembaga lain. Hal ini sama dengan yang diungkapkan oleh, Farhan Amymie (2017)
dan Neny Susanti (2018), bahwa dengan adanya pembiayaan mikro yang disalurkan
dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi berbeda dengan yang diutarakan
oleh Imroah Siti (2019) bahwa pembiayaan yang disalurkan tidak memiliki pengaruh
pada pendapatan nasabah hal ini dikarenakan kurangnya pengarahan yang efektif pada
pada usaha nasabah, minimnya sumber daya manusia dalam hal pelaporan keuangan
dan kurangnya pengetahuan pemasaran oleh nasabah(Imroah Siti, 2019).
Menurut peneliti penyaluran pembiayaan dan pendampingan usaha nasabah dapat
meningkatkan pendapatan usaha, yang mana pendapatan tersebut dapat digunakan
oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, misalnya kebutuhan untuk
biaya pendidikan anakhal ini sama dengan yang diungakapkan oleh Faisal (2021)
bahwa pembiayaan dari BWM dapat membantuuntuk biaya pemdidikan anak nasabah
(Bagus Aji Apriliawan et al., 2021). Selain untuk memenuhi biaya pendidikan anak,
ada nasabah yang terlepas dari jeratan rentenir dari peningkatan jumlah pendapatan
usaha yang dijalaninya. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh
Trimulato dan Nuringsih (2019) yang menyatakan bahwa pembiayaan yang disalurkan
dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat (Trimulato & Nuringsih, 2019). Kesamaan
ini dikarenakan BWM, BMT, dan BPRS merupakan LKS yang memiliki target sasaran
pada masyarakat tingkat bawah.
Dengan meningkatnya pendapatan usaha nasabah BWM Sumber Barokah
Denanyar menjadikan nasabah BWM Sumber Barokah mulai aktif menabung. Menurut
Iskandar (2020) aktif menabung merupakan salah satu dari ciri-ciri masyarakat yang
telah mengalami peningkatan taraf hidup(Iskandar Halim, 2020). hal ini saya yang
dilakukan oleh nasabah BWM Sumber Barokah Denanyar yang telah aktif menabung
dari penyisihan keuntungan usaha setelah digunakan untuk kebutuhan dasar seharihari, bahkan salah satu nasabah melakukan investasi untuk usahanya sendiri dengan
menggunakan uang tabungannya untuk membeli alat-alat produksi usahanya. Hal ini
memiliki kesamaan dengan yang diungkapkan oleh Zuliana (2021) bahwa pembiayaan
yang disalurkan kepada nasabah digunakan untuk modal kerja (Zuliana et al., 2021)
so it needs a direct role from BMT. This study aims to determine the financing
mechanism in BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang and to know the role of BMT
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UGT Sidogiri Cabang Jombang in empowering micro traders. The research method
used is descriptive analysis method. Data collection techniques used are observation,
interviews, and documentation. The results of this study indicate that 1.
Dari penyaluran pembiayaan serta pendampingan usaha yang dilakukan oleh
BWM Sumber Barokah Denanyar memberikan akses permodalan serta pengembangan
usaha yang berdampak meningkatkan penghasilan usaha, terpenuhinya kebutuhan dasar,
dan aktif dalam menabung menunjukan bahwasannya pembiayaan yang disalurkan
oleh BWM Sumber Barokah dapat mengurangi kemiskinan di Desa Denanyar.
Tujuan Ke Lima, Keterlibatan Perempuan Desa
Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh BWM Sumber Barokah Denanyar
memiliki peran dalam melibatkan perempuan desa untuk ikut dalam kegiatan
pengelolaan dan pelaksanaan perekonomian desa. Dengan adanya pembiayaan yang
disalurkan oleh BWM Sumber Barokah Denanyar, perempuan desa yang notabenya
hanya mengurus kegiatan rumah tangga kini ikut melakukan kegiatan usaha baik
mandiri maupun secara berkelompok, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Rizky
(2021) dalam penelitiannya pemberdayaan ibu-ibu untuk meningkatkan ekonomi
keluarga sekaligusmewujudkan agenda SDGs 2030 melalui budidaya jamur (Rizky et
al., 2021).
Menurut analisis peneliti dari modal yang didapatkan di BWM Sumber Barokah
Denanyar, Ibu-Ibu di desa kini memiliki kegiatan sekaligus dapat memberikan
tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga maupun pribadi, Sri
(2017) mengatakan kondisi perempuan mengurus rumah tangga serta berkerja
memberi kemampuan dalam menyeimbangkan kehidupan berkeluarga dan bekerja(Sri
et al., 2020). Terlebih peran BWM dalam penyaluran pembiayaan untuk mendukung
tujuan keterlibatan perempuan sangat terasa dari pengutamaan nasabah perempuan
untuk mendapatkan pembiayaan.
Dari jumlah nasabah yang telah dibiayai semuanya berjenis kelamin perempuan.
Menurut peneliti hal ini yang membedakan BWM Sumber Barokah dengan lembaga
keuangan yang lain, karena baik SOP maupun SOM penyaluran pembiayaan tidak ada
peraturan yang mewajibkan pembiayaan hanya untuk perempuan saja, tetapi BWM
Sumber Barokah Denanyar mengutamakan perempuan untuk mendapatkan pembiayaan
karena beberapa alasan yang mendasari, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Alfirdaus
(2019) bahwa tantangan untuk mengatasi isu permasalahan kesetaraan gender yaitu
kemauan para pengambilkebijakan dan agen-agen pembangunan(Alfirdaus, 2019).
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Tujuan Ke Delapan, Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata
Pertumbuhan ekonomi desa merata dapat ditandai dari peran BWM Sumber Barokah
Denanyar yang menyalurkan pembiayaannya merata pada dua puluh desa dalam satu
kecamatan Denanyar. Dalam setiap desa terdapat minimal dua hingga empat kelompok
yang mana setiap kelompoknya terdiri dari dua puluh nasabah dengan minimal lima
nasabah. Persebaran nasabah yang merata mengakibatkan perekonomian desa yang
lancar.
Menurut analisis peneliti penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh BWM
Sumber Barokah Denanyar juga berakibat dengan terbukanya peluang pekerjaan
apalagi pada masa pandemi masyarakat membutuhkan pekerjaan untuk bertahan
hidup. Dengan penyaluran pembiayaan tanpa agunan yang digunakan sebagai modal
usaha serta pendampingan usaha dari pihak BWM Sumber Barokah Denanyar secara
langsung telah berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa secara
merata terlebih bagi masyarakat yang tidak memiliki kemudahan untuk menggunakan
jasa lembaga keuangan formal. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Hari Sutra
Disemadi dan Disemadi & Roisah (2019) yang menyatakan bahwa kehadiran BWM
merupakan dukungan yang bersifat inklusif untuk mendukung UMKM yang tidak
dapat mengakses lembaga keuangan formal dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
(Sutra Disemadi & Roisah, 2019)small and medium enterprises (MSMEs.
Tujuan Ke Tujuh Belas, Kemitraan Untuk Pembangunan Desa
Seperti yang diungkapkan oleh Iskandar (2020) setiap tujuan tidak dapat terwujud jika
pihak-pihak yang terlibat tidak menjalin kerja sama dengan baik. Sama halnya dengan
tujuan SDGs Desa ke tujuh belas yang menginginkan desa melakukan kemitraan untuk
pembangunan desa (Iskandar Halim, 2020). BWM Sumber Barokah Denanyar ikut
berperan dalam menerapkan kemitraan untuk pembangunan desa.
Peran BWM Sumber Barokah Denanyar selain bermitra secara eksternal
(Dengan pihak luar) juga melakukan pembentukan kemitraan secara internal. Menurut
Heni Rosidah (2020) ahwa BWM melakukan mitra dengan LAZNAS hal ini sama
dengan yang terjadi pada BWM Sumber Barokah Denanyar bekerja sama dengan
LAZNAS sebagai penyedia dana untuk digunakan penyaluran pembiayaan dan
operasional, juga bekerja sama dengan BSM dan OJK(Rosidah & Rohman, 2020).
Pemerintahan desa yang menangani SDGs Desa belum menjalin kemitraan
secara dengan BWM Sumber Barokah Denanyar, hal ini sama dengan yang diungkapkan
oleh Sofa Sofiani yang mengungkapkan bahwa salah satu faktor hambatan yang dialami
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oleh BWM adalah kurangnya pemahaman akan pemberdayaan ekonomi umat melalui
BWM.(Sofiyani, 2020) Kedua hal tersebut berbanding terbalik dari yang diungkapkan
oleh Brillyan Octaviani Chandra (2019) bahwa adanya kemitraan untuk mencapai
tujuan bersama dengan pemerintah desa, perbedaan ini terjadi dikarenakan LAZIZMUBAZNAS telah memiliki hubungan kemitraan dengan pemerintah desa(Chandra,
2019). Menurut Wahyudi (2017) sebuah lembaga sosial ekonomi masyarakat dalam
upaya mendukung SDGs akan semakin tangguh jika mendapatkan patronasi dari pihak
terkait seperti para anggotanya, masyarakat,dan pemerintah(Wahyudi et al., 2017).
Menurut analisis peneliti Selain kemitraan secara eksternal, BWM juga
memiliki kemitraan yang dibentuk secara internal. Secara internal BWM Sumber
Barokah Denanyar memiliki ciri khas tersendiri dari lembaga keuangan lainnya yaitu
dengan cara menggunakan sistem tanggung renteng, yang mana sistem tanggung
renteng ini bersifat saling mengampu antar nasabah. Menurut Neny Susanti (2018)
dengan usaha yang dilakukan secara berkelompok selain dapat mengembangkan usaha
juga dapat meningkatkan jiwa sosial masyarakat (Susanti Neny, 2018), seperti yang
dirasakan oleh nasabah BWM Sumber Barokah Denanyar yang satu dengan nasabah
yang lain seperti menjalin hubungan persaudaraan.
Selain ciri khas tersendiri dari penyaluran pembiayaan yang dilakukan
oleh BWM secara tanggung renteng, nasabah penerima pembiayaan juga memiliki
hubungan kemitraan dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha secara bersamasama, bahkan ada nasabah yang telah melakukan perekrutan ibu-ibu untuk dipekerjakan
terlebih dahulu hingga pada akhirnya para mitra nasabah tersebut dapat memiliki usaha
secara mandiri di rumah masing-masing.
PENUTUP
Peran BWM Sumber Barokah Denanyar dalam penyaluran pembiayaan untuk
mendukung SDGs Desa dalam Tujuan ke satu; desa tanpa kemiskinan. Dimana
pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah digunakan untuk modal usaha sehingga
nasabah mengalami peningkatan pendapatan yang digunakan untuk mencukupi
kebutuhan dasar sehari-hari dan atas pendapatan yang lebih, nasabah bisa aktif
menabung dan terbebas dari jeratan rentenir. Penyaluran pembiayaan yang dilakukan
kepada nasabah memiliki peran dalam SDGs Tujuan kelima; keterlibatan perempuan
desa, yang mana BWM Sumber Barokah Denanyar selama ini seluruh penyaluran
pembiayaan disalurkan kepada kaum perempuan dan mengutamakan untuk kaum
perempuan. BWM Sumber barokah dalam menyalurkan pembiayaannya mencangkup
seluruh desa di Kecamatan Denanyar dan menyediakan pembiayaan untuk masyarakat
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miskin produktif yang tidak mampu mendapatkan jasa layanan di lembaga keuangan
formal hal ini setujuan dengan prinsip SDGs “No One Left Behind”. Pemerintah Desa
Denanyar secara langsung tidak bermitra dengan BWM Sumber Barokah Denanyar,
namun secara tidak langsung BWM Sumber Barokah Denanyar telah memberikan
pembiayaan modal usaha kepada masyarakat Desa Denanyar. Penyaluran pembiayaan
dengan sistem tanggung renteng dan membentuk kerjasama antara nasabah dengan
pihak lain merupakan bentuk peran dari penyaluran pembiayaan dalam mendukung
Tujuan ke Tujuh Belas yaitu kemitraan untuk pembangunan desa, khususnya dalam
pembangunan ekonomi Desa Denanyar.
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