
Buku ini merupakan
otobiografi dari Muhammad
Yunus, ekonom Bangladesh
yang mempopulerkan konsep
pinjaman mikro, pemenang
Nobel Ekonomi sekaligus
founder dari Grameen bank. 
 
Ditulis sendiri oleh beliau,
buku ini menceritakan
bagaimana ide Grameen bank
dimulai, tantangan dalam
pengembangan 
Grameen bank dan
bagaimana Grameen bank
menjadi contoh global bisnis
kredit-mikro  

Resensi #3 - Banker For The Poor
Buku dari Muhammad Yunus
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Di tahun 1972, Muhammad Yunus bekerja di Universitas
Chittagong sebagai dosen ekonomi. Di dekat kampus, ada satu
desa miskin bernama Jobra yang sering dijadikan subjek
penelitian Yunus dan mahasiswanya. 
 
Di desa Jobra, mayoritas ibu rumah tangga bekerja
menganyam kursi dari bambu. Untuk modal, Ibu-ibu tersebut
meminjam uang senilai 10 ribu rupiah  dari paikars / makelar
dengan bunga hingga 10 persen perhari. 
 
Dengan bunga setinggi itu, ibu-ibu Jobra tidak mendapat
keuntungan sehingga anak & cucu mereka tetap akan miskin. 

Berawal Dari Jobra
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 " In my university course, i
theorized about sums in millions of

dollars. But here before my eyes,
the problems of life and death were

posed in terms of pennies "
 

- Muhammad Yunus
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Permasalahan Dengan Kredit Bank
Untuk membantu ibu-ibu Jobra, Professor Yunus meminta
berbagai bank di Chittagong untuk menyalurkan kredit
tetapi tidak ada satupun yang menyanggupi. 
 
Yunus menyimpulkan 3 permasalahan kenapa bank enggan
menyalurkan kredit untuk segmen seperti ibu-ibu Jobra. 
 
Wajib untuk Mengisi Formulir
Mayoritas ibu-ibu Jobra buta huruf sehingga mereka tidak
bisa mengisi formulir pendaftaran. 
 
Bank membutuhkan Jaminan (Collateral)
Ibu-ibu jobra tidak punya aset. Selain itu bisnis mereka
informal sehingga tidak ada catatan keuangan sama sekali
 
Nilai pinjaman terlalu kecil 
Yunus meminta bank untuk meminjamkan uang senilai 100
ribu rupiah per ibu-ibu. Nilai sekecil itu tidak sebanding
dengan biaya administrasi bank.
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MVP Grameen Model
Yunus meminjam uang ke Bank atas nama pribadi dan memulai
pilot project model pinjaman yang lebih inklusif. Dibantu oleh
beberapa mahasiswanya, Yunus mengeksplorasi beberapa ide
yang menjadi cikal-bakal Grameen Bank

Angsuran dibayarkan mingguan
Angsuran dan cicilan kredit bank ketika itu dibayarkan diakhir masa pinjaman. Ini
memberatkan ibu-ibu karena nilai yang dibayarkan besar sekali. Yunus mencoba
untuk meringankan cicilan ini dengan membuatnya harian kemudian diubah menjadi
mingguan
 
Kredit diberikan secara grup
Grup peminjam berfungsi sebagai support dan juga memberikan peer-pressure ketika
ada 1 anggota yang tidak membayar. Yunus memulai dengan 5 orang per grup lalu
berkembang hingga 30 orang.
 
Angsuran dibayarkan ke warung 
Untuk memudahkan peminjam membayar angsuran, Yunus mempercayakan
beberapa pemilik warung sebagai collection point. Ibu-ibu membayar angsuran
sekaligus berbelanja di warung tersebut.
 
Sistem Tanggung Renteng
Yunus mewajibkan peminjam untuk menyisihkan 5% pinjaman untuk tabungan
darurat. Jika ada anggota grup yang tidak bisa membayar, angsuran dibayar dari
tabungan tersebut. Sistem ini mengadopsi budaya Bangladesh Mushti Chal
: menyisihkan segenggam nasi untuk jaga-jaga
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Fokus Kepada Perempuan
Awalnya Yunus membagi kredit kepada peminjam laki-laki
dan perempuan sama rata. Namun, Yunus melihat
kesejahteraan keluarga jauh lebih meningkat ketika kredit
diberikan kepada ibu rumah tangga.
 
Sistem perbankan di Bangladesh di tahun 70an juga
diskriminatif sehingga proporsi perempuan hanya 1% dari
total nasabah perbankan ketika itu. 
 
Yunus kemudian memutuskan untuk fokus sepenuhnya
terhadap nasabah perempuan.
 

" A Woman priority are their
children and household. When
woman start earning income,
they bring more benefit to the

family as a whole "
 

- Muhammad Yunus



Dari Pilot Menjadi Rollout
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Setahun setelah pilot project Jobra, Yunus dan tim kemudian
bekerja untuk mereplikasi project Grameen ini ke beberapa
daerah lain dengan berbagai cara. 
 
Tahun 1979 Grameen ekspansi ke area lain, Tangail, dengan
bekerja sama dengan Bank Agrikultur Bangladesh. Grameen
dijadikan cabang independen dengan otonomi untuk
memberikan kredit mikro. 
 
Tahun 1982 kesuksesan project Grameen, membuat Ford
Foundation bersedia menjadi penyandang dana sehingga
Grameen berekspansi ke 5 area berikutnya. 
 
Di tahun 1983, berhasil menyalurkan pinjaman hingga 10 juta
US dollar. Menteri Keuangan Bangladesh memberikan
dukungan kepada Yunus untuk menjadikan Grameen sebagai
bank milik pemerintah.
 
Grameen Bank kemudian resmi berdiri di Oktober 1983.
Grameen adalah bahasa bangla yang berarti bank dari desa. 



Ekspansi Produk Grameen Bank
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Shelter Loan
 
 
Grameen
Fisheries
 
Grameen
Phone
 
 
 
Grameen
Pension
 

Pinjaman semacam KPR dalam jumlah rendah
untuk renovasi rumah seperti membangun
tembok dan memperbaiki atap
 
Pinjaman dan program keterampilan untuk
modal peternak ikan kolam. Peminjam
membayar dengan cara bagi hasil panen. 
 
Grameen meluncurkan produk telephone lady,
ibu-ibu telepon. Warga desa dapat menyewa
telepon seluler untuk menelpon keluarga.
Telephone lady ini biasanya adalah ketua grup
grameen.
 
Peminjam menabung sebesar 10 ribu rupiah
sebulan selama 10 tahun kemudian Grameen
memberikan return dua kali lipat dari jumlah
tabungannya. Dana pensiun ini didesain agar
mudah dimengerti untuk ibu-ibu desa. 
 
 

Selain kredit mikro, Grameen Bank juga mengekplor banyak
produk-produk finansial lain untuk segmen ibu-ibu desa


