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Abstract 
Baitul Maal wat Tamwil (BMTs) are Islamic microfinance institution in Indonesia. Principles 
encouraging risk sharing, individual rights and duties, property rights, and the sanctity of 
contracts are all part of the Islamic code underlying the financial system. The objective of the 
paper is to discuss about the microfinance of BMT, including the development, prospects and 
challenges. In Indonesia, where more than 90% of all businesses are micro and small enterprises, 
the question of how toencourage growth and job creation is a vital one in reducing vulnerability 
to poverty. Micro and small business owners frequently remark that their ability to grow is 
limited by capital constraints.  In fact, very few small businesses obtain credit from formal 
sources.  Extending credit to these enterprises is a challenging task. Small businesses suffer from 
high turnover, low levels of formalization, and borrow relatively small amounts that are 
expensive for financial institutions to service.  

 

 

1.   PENDAHULUAN 

Pada awalnya Baitul maal wat Tamwil (BMT) berkembang dari kegiatan Baitul maal  yang bertugas 

menghimpun, mengelola dan menyalurkan Zakat, Infak dan Shodaqoh (ZIS) dari muzzaki untuk diberikan 

kepada para mustahik dalam mencukupi kebutuhan hidupnya sebagai bagian yang menitikberatkan 

pada aspek sosial.  Pada perkembangan selanjutnya untuk pemberdayaan ekonomi sebagai usaha 

membangkitkan aktifas para mustahik maupun usaha kecil, maka dibentuklah Baitul Tamwil yang 

berkonsentrasi kepada pembinaan dan pengembangan usaha kecil dengan sistem syariah yang berbagi 

hasil dan merupakan lembaga komersial. 

 

Perumusan visi BMT adalah mewujudkan lembaga keuangan syariah yang professional dan dapat 

meningkatkan kualitas ibadah. Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan 
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perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, serta berkeadilan 

berlandaskan syari’ah dan diridhoi Allah SWT.  Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa misi BMT 

bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba modal pada golongan orang kaya saja, 

tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip 

ekonomi Islam. 

 

Pada  masa sekarang  Baitul maal wat Tamwil (BMT) dikenal sebagai lembaga keuangan mikro yang 

dioperasikan dengan prinsip bagi hasil sesuai dengan syariah Islam.  Tujuan dari Baitul maal wat Tamwil 

(BMT) adalah untuk mengembangkan bisnis mikro dan usaha kecil dalam rangka mengangkat derajat 

dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.  BMT merupakan lembaga keuangan mikro 

syariah yang berkonsentrasi pada kegiatan pemberdayaan usaha kecil yang tidak dapat dijangkau oleh 

lembaga keuangan lainnya, karena prosedur permintaan penambahan modal yang terlalu rumit dan 

jaminan usaha yang tidak dapat dipenuhi.   

 

Di Indonesia, terdapat sekitar 35 juta usaha mikro yang belum tersentuh perbankan. Padahal 

penanggulangan kemiskinan dan untuk menggerakkan ekonomi riil sektor usaha mikro perlu  

keterpaduan ikhtiar pemerintah dan lembaga terkait.  Oleh karena itu sumber daya dari pemerintah, 

badan usaha milik negara, dan berbagai potensi masyarakat sangat diperlukan untuk mengembangkan 

lembaga keuangan mikro (LKM).  Hal ini penting untuk melakukan program aksi dan menyadari bahwa 

orang miskin mampu mengubah nasib dengan kekuatannya sendiri.  Pada saat ini di Indonesia terdapat 

lebih dari 45.000 LKM, dan sekitar 3.400 unit adalah BMT.  Dengan demikian, perlu diadakan kajian  dari 

aspek peluang dan tantangan untuk mendukung keberadaan BMT sebagai alternatif lembaga keuangan 

mikro yang berdasarkan pada syariah Islam.  

 

 

2.  RUMUSAN MASALAH 

BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang sangat potensial untuk mengatasi kemiskinan 

dan kekurangan modal pada bisnis skala mikro.  Sungguhpun demikian, masalah yang penting untuk 

dikaji melalaui studi ini adalah: 

(1) Bagaimana peluang yang tersedia untuk lebih mengembangkan BMT sebagai lembaga keuangan 

mikro syariah?   

(2) Apakah tantangan yang harus dihadapi dalam mengembangkan BMT sebagai lembaga keuangan 

mikro syariah? 
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3.  TUJUAN PENULISAN 

Studi  ini dilakukan untuk memenuhi tujuan berikut: 

(1)  Mengetahui peluang yang tersedia untuk mengembangkan BMT lebih lanjut sebagai lembaga 

keuangan mikro syariah. 

(2) Mengkaji tantangan yang harus dihadapi dalam mengembangkan BMT sebagai lembaga 

keuangan mikro syariah.  

 

 

4.  TINJAUAN PUSTAKA 

Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi.  Pertama, Baitul Tamwil (Bait = Rumah, at Tamwil = 

Pengembangan Harta),  fungsinya untuk melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan 

investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan 

mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.  Kedua, Baitul Maal 

(Bait = Rumah, Maal = Harta), fungsinya untuk menerima dana zakat, infak dan shadaqah dan  

mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya  Visi BMT mengarah pada 

upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota 

(ibadah dalam arti yang luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdi Allah SWT, 

memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya  (Kajian Akuntansi 

dan Manajemen Islamai FSI FEUI, 2008). 

 

Pada masa Rasulullah SAW, Baitul Maal  mempunyai pengertian sebagai pihak  yang menangani  harta 

benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran.  Pada saat itu Baitul Maal belum 

mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu 

banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi‑bagikan kepada kaum muslimin 

serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah SAW senantiasa membagikan 

ghanimah dan segera menginfakkannya sesuai peruntukannya masing-masing.  

 

Pada masa sekarang,  BMT sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan mikro,  memiliki dua kelebihan. 

Pertama, BMT merupakan baitul maal yang salah satu kegiatannya berupa penggalangan dan 

pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS).  Penggalangan dana ZIS akan semakin besar, 

ketika BMT mampu mengelolanya secara amanah dan profesional.  Dengan kepercayaan yang semakin 

tinggi, diharapkan akan semakin banyak donatur dan masyarakat yang memanfaatkan jasa BMT.  Dari 

sisi pendayagunaan, berbagai program kreatif sangat dimungkinkan untuk dibiayai dari sumber dana ZIS 

ini, antara lain:  

(1) Pengembangan sumberdaya manusia (SDM)  

(2) Pengembangan ekonomi, perbaikan mutu kesehatan, serta santunan guna memenuhi 

kebutuhan pokok.  
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Makin besar dana ZIS yang dikelola BMT, maka makin besar pula kontribusinya terhadap pengentasan 

kemiskinan.  Dalam kondisi seperti ini, BMT dapat mendirikan Lemabag Amil Zakat (LAZ) guna mengelola 

dana ZIS secara lebih profesional.  Peningkatan peran ini bukan berarti menghilangkan fungsi baitul maal 

pada BMT karena ini bisa dijembatani dengan mendesain sistem sinergi antara LAZ dan BMT.  

 

Kedua, BMT merupakan baitut tamwil.  Dalam hal ini fungsi BMT persis sama dengan perbankan dengan 

orientasi meraih profit yang optimal. Konsekuensinya, sistem operasional BMT harus menjalankan 

prinsip profesional. Dalam keadaan ini,  karyawan akan dituntut kemampuan entrepeneurship yang 

tinggi.  Dalam melakukan pembiayaan juga harus memperhatikan faktor-faktor peluang dan resiko 

bisnis, sehingga peningkatan pendapatan dapat dirasakan kedua belah pihak baik BMT maupun 

nasabahnya.  

 

BMT memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan koperasi. Selain menjalankan fungsi sosial 

kemasyarakatan, BMT adalah kegiatan bisnis yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Caranya, 

dengan tidak menerapkan sistem bunga pada penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan, tetapi 

menggunakan prinsip pengelolaan keuangan syariah seperti: murabahah (jual beli), ijarah (sewa 

menyewa), dan mudharabah (bagi hasil).  

 

 

 

5.  METODOLOGI 

Studi ini dilakukan berdasarkan  pendekatan kualitatif untuk mencapai  tujuan-tujuan sebagai berikut 
(Peshkin, 1993; Leedly, 2005): 

(1) Deskripsi;   data yang diperoleh dapat menunjukan keadaan dari berbagai situasi, aturan, proses, 
hubungan, sistem, atau orang dan pihak  yang berhubungan dengan tujuan dari studi ini.  

(2) Interpretasi;  dari data yang ada dapat menambah pandangan tentang fenomena tertentu 
dalam sistem lembaga keuangan mikro syariah dan mencari permasalahan yang terkait dengan 
fenomena itu.   

(3) Evaluasi; dari data yang diperoleh dapat menyediakan sebuah makna menyeluruh yang 
membuat peneliti mampu menilai keefektifan dari adanya suatu aturan tertentu, praktek, atau 
inovasi pandangan dari sistem lembaga keuangan mikro syariah  dalam pengembangannya. 

 
Data yang dikumpulkan terdiri dari sistem operasional BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah 

pada  saat sekarang untuk memfasilitasi pengembangan bisnis mikro dalam memperoleh modal dan 

penaggulangan kemiskinan.  Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dokumen elektronik, 

seperti e-mail, artikel, dan situs internet. Selan dari itu juga semua hal yang dapat membantu  menjawab 

tujuan dari studi ini seperti observasi lapangan tentang keadaan BMT dan wawancara kepada pihak-

pihak yang dipandang mempunyai informasi bermakna.  
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6. PEMBAHASAN 
 

(1) Perkembangan Baitul Maal wat Tamwil  (BMT) 

Sejarah BMT di Indonesia, dimulai tahun 1984 yang dikembangkan mahasiswa Institut Teknologi 

Bandung (ITB) di Masjid Salman. Mereka mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan 

syari’ah bagi usaha kecil.  Kemudian pada 1992 BMT lebih di berdayakan lagi oleh Ikatan Cendikiawan 

Muslim Indonesia (ICMI).  Ketika itu, fokus BMT pada kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana 

zakat dari pegawai perusahaan atau instansi pemerintah. Sebagai sebuah gerakan yang telah dimotori 

oleh ICMI kemudian secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).  

Pinbuk kemudian menjadi lembaga pelatihan bagi BMT dan pada waktu itu telah mencanangkan 

pengembangan ribuan BMT di Indonesia.    

 

Sejak krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia  pada tahun 1997, BMT telah mulai tumbuh menjadi 

altrenatif pemulihan kondisi perekonomian. Fokus BMT kemudian bergeser menjadi lembaga keuangan 

mikro yang dioperasikan dengan prinsip syari’ah. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan bisnis usaha 

mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir 

miskin.  

 

BMT kemudian semakin populer setelah dipicu oleh kesadaran masyarakat Muslim tanah air untuk  

mencari model ekonomi alternatif yang mampu mendukung perkembangan sektor usaha kecil dan 

mikro.  Kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan dan perbankan yang menggunakan sistem 

syariah sesungguhnya sangatlah wajar, mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia beragama 

Islam.  Pada tahun 2000,  Lembaga-lembaga Ekonomi Keuangan Syariah (LEKS) telah bermunculan yang 

antara lain terdiri atas:  bank umum syariah 131 buah dengan total asset Rp 2.584.240 juta atau 0,25% 

dari pangsa pasar total aset seluruh Bank Umum. Kemudian diikuti 81 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Syariah dan dan diikuti oleh munculnya 1300 BMT dan sebuah reksadana syariah (PT. Danareksa) dan 

sebuah Islamic Multifinance yaitu BNI-Faisal Islamic Finance (Zainul Arifin, 2000).  

 

Belakangan ini BMT semakin  popular di perbincangkan terutama dalam perekonomian Islam.  BMT yang 

juga dikenal sebagai koperasi syariah telah mengalami perkembangan cukup signifikan dalam beberapa 

tahun terakhir. Bahkan, sebuah lembaga inkubasi bisnis  mengestimasi saat ini terdapat sebanyak 3.200 

BMT dengan nilai aset mencapai Rp 3,2 triliun. Bisnis tersebut hingga akhir tahun ini diproyeksi 

mencapai Rp 3,8 triliun. Dari jumlah BMT tersebut, sekitar 60 persen dalam kategori aktif.  Dari sekitar 

60 persen yang aktif, sekitar seribu BMT dalam kategori sehat. BMT yang memiliki aset di bawah Rp 

100 juta, tergolong sedikit.  Hanya BMT yang baru tumbuh yang asetnya di bawah Rp 100 juta. Meski 

asetnya masih kecil dibanding aset bank syariah, BMT sangat berperan dalam meningkatkan 

kehidupan umat terutama sektor usaha mikro (Harian Republika, 16 November 2005).   
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Menurut Chief Secretary Organization (CSO) BMT Center, Noor Azis, dengan keadaan ekonomi pada 

masa sekarang yakin bahwa BMT di Indonesia masih bisa terus dikembangkan. Syaratnya, adanya 

dukungan dan komitmen pemerintah dalam mendorong perkembangan bisnis lembaga keuangan non 

bunga tersebut.  Salah satu bentuk dukungan itu adalah melahirkan berbagai regulasi yang melindungi 

binsis keuangan mikro.  Dalam hal ini, pihak pemerintah perlu menciptakan kebijakan keuangan mikro 

yang dibangun atas dasar sebagai berikut (http://www.khilafah1924.org/index.php?option=com): 

a) Pengakuan terhadap eksistensi dan keberagaman Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang 

beroperasi di tengah masyarakat serta peran penting mereka dalam penyediaan pelayanan 

keuangan kepada keluarga miskin dan pengusaha mikro.  

b) Lingkungan kebijakan yang mendukung bagi peningkatan peran dan pelayanan LKM. Secara 

khusus, kebijakan yang diperlukan adalah menghentikan berbagai program dan proyek yang 

dapat mendistorsi pasar keuangan mikro.  

c) Kebijakan kredit dan keuangan yang berorientasi pasar.  

d) Pemerintah tidak lagi terlibat dalam implementasi program dan proyek yang memiliki 

komponen keuangan  
 

Baiknya kinerja BMT akan memberikan citra positif bagi pengembangan lembaga keuangan mikro 

syariah, sehingga pilihan nasabah terhadap BMT tidak sekadar adanya kemudahan dalam prosedur, 

cepatnya pelayanan, dan sistem “jemput bola”, namun lebih dari itu yaitu sistemnya yang sesuai 

dengan syariah Islam.  

 

 

(2) Peluang dalam Mengembangkan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan 

Mikro Syariah 

Pada 2-4 Februari 1997 di Washington DC diselenggarakan pertemuan yang dihadiri oleh para pegiat 

pengembangan masyarakat dari seluruh dunia untuk membahas tentang kredit mikro.  Dari pertemuan 

tersebut telah dirumuskan kampanye gerakan kredit mikro internasional yang dikenal dengan 

Microcredit Summit Campaign (MSC).  Visi yang disampaikan pada kampanye tersebut adalah:  

“Berkarya untuk memastikan 100 juta keluarga termiskin di dunia, terutama kaum perempuan, 

memperoleh akses kredit untuk lapangan kerja dan layanan keuangan, serta usaha lainnya pada tahun 

2005”.  Sejak itu, kampanye kredit mikro mulai digerakkan ke seluruh dunia.   

 

Pada 23-25 Juli 2003 di Indonesia telah dibentuk suatu forum antar-stakeholder yang dinamakan 

“Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia” (Gema PKM). Bertolak dari pertemuan  

tersebut, serta terkait dengan pencanangan periode 1997-2006 sebagai dasawarsa pertama gerakan 

Eradication of Poverty, maka melalui resolusi Economic and Social Council nomor 1998/28, tanggal 29 

Juli 1998, PBB menetapkan tahun 2005 sebagai International Year of Microcredit, yang merupakan 

kelanjutan dari Microcredit Summit Campaign.  

 

http://www.khilafah1924.org/index.php?option=com
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Terkait dengan Tahun Keuangan Mikro Indonesia (TKMI) 2005, perlu upaya lebih serius untuk 

membantu pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Salah satu langkah yang bisa ditempuh 

yaitu lebih mengefektifkan pelaksanaan linkage program antara BMT dengan bank umum syariah (BUS).  

Peluang untuk melakukan linkage program tersebut sangat potensial, sebab dari sekitar 54 ribu LKM di 

Indonesia, terdapat sekitar 3.037 unit BMT, dengan total anggota mencapai 5 juta. Disinilah pentingnya 

pemberdayaan BMT, karena umumnya anggota BMT adalah pelaku usaha kecil dan mikro. Padahal 

kemampuan BMT dalam menghimpun dana sangat terbatas, sehingga perlu dukungan dari perbankan 

baik dalam bentuk bantual finansial maupun teknis.  

 

Aktivitas BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah terbukti telah mampu memberikan konstribusi 

yang besar dalam pengembangan usaha mikro dan kecil. Malahan di beberapa daerah BMT telah 

ditempatkan dalam posisi strategis sebagai ujung tombak dalam pengentasan kemiskinan dan 

penanggulangan pasca bencana alam.  Pada keadaan tersebut dapat dicontohkan dari Program 

Rekontruksi sistem keuangan mikro di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. Gempa bumi pada 27 Mei 2006 

telah mengakibatkan banyaknya Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang kehilangan asset (harta dan nyawa) 

dan juga bisnisnya.  Salah satu BMT yang cukup berkembang, yaitu BMT Bina Dhuafa Beringharjo, 

Yogyakarta. Hanya dengan modal awal Rp 1 juta, kini setelah sembilan tahun beroperasi, BMT ini 

telah memiliki aset sebesar Rp 4,89 miliar dan modal Rp 721 juta (Republika, 4 Desember 2006). Asset 

BMT Agawe Makmur di Sleman, Yogyakarta melonjak 50 persen menjadi Rp 1,5 miliar dalam waktu 

kurang dari 1 tahun. Strategi marketing yang digalakkan BMT ini mampu menjaring dana nasabah. 

Mereka mencari dana mulai dari takmir masjid, sekolah, keluarga, dan kenalan yang mempunyai 

kelebihan dana dengan menawarkan bagi hasil yang menarik bagi nasabahnya (Republika, 12 Oktober 

2005). Di Pekalongan, BMT telah menjadi penyelamat para pengusaha batik rumahan dari jeratan 

rentenir dalam memperoleh modal dengan syarat yang mudah dan cepat (Republika, 18 September 

2006).  

BMT bisa menjadi bagian dari strategi nasional dalam  menyediakan akses keuangan kepada keluarga 

miskin dan pengusaha mikro secara efektif dan berkelanjutan. Tujuan ini akan dapat dicapai dalam 

sistem ekonomi nasional yang bertumpu pada pasar yang berkeadilan sosial dan terbuka, dengan peran 

utama yang dijalankan oleh swasta dan masyarakat. Peran penting pemerintah dalam hal ini adalah:  

a) Mengembangkan lingkungan kondusif yang mendukung partisipasi swasta dan masyarakat.  

b) Mengupayakan kebijakan mengenai keuangan mikro yang berorientasi pasar yang dapat 

menciptakan insentif bagi keterlibatan yang lebih besar dari sektor swasta dan masyarakat. 

c) Menghindari subsidi kredit yang distortif, tidak berkelanjutan, berbiaya mahal, tidak tepat 

sasaran, memperlemah berbagai mekanisme keuangan mikro yang telah ada dan membebani 

pemerintah dengan beban finansial yang besar.  
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Pembedaan antara kebijakan kredit dan kebijakan kesejahteraan sosial perlu dilakukan. 

Pencampuradukan kebijakan kredit dan kesejahteraan sosial seperti di masa lalu perlu segera diakhiri. 

Berbagai kebijakan kesejahteraan sosial yang diperuntukkan kepada masyarakat miskin dan rentan, 

tidak perlu lagi diberikan melalui kredit bersubsidi, pinjaman lunak, dan berbagai media keuangan 

lainnya.  Sebaliknya berbagai permintaan kredit dari keluarga miskin dan pengusaha mikro akan 

dipenuhi melalui berbagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan produk keuangan yang inovatif. 

Peran penting pemerintah dalam hal ini adalah membangun kapasitas kelembagaan dari LKM dan 

melaksanakan supervisi serta pengaturan pasar keuangan mikro untuk lebih berfungsi sebagaimana 

seharusnya. 

 

 

(3) Tantangan dalam Mengembangkan Baitul maal wat Tamwil sebagai Lembaga Keuangan Mikro 

Syariah  

Perkembangan keuangan syariah dalam lima tahun belakangan ini mengalami kemajuan pesat di 

Indonesia. Hal ini seiring dengan menjamurnya pertumbuhan industri keuangan syariah mulai dari 

asuransi, perbankan dan produk pasar modal syariah. BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah 

perlu melakukan upaya yang bisa ditempuh melalui peningkatan kapasitas (capacity building) 

pembiayaan melalui linkage program.  Sehubungan dengan itu telah diadakan pertemuan yang diinisiasi 

oleh Permodalan Nasional Madani (PNM) yang bertujuan untuk menyamakan persepsi di antara 

berbagai pihak dalam rangka mempercepat pengembangan linkage program antara Bank Umum Syariah 

dengan BMT.  

 

Salah satu upaya yang selama ini telah dilakukan PNM yaitu ikut mendirikan Induk Koperasi Syariah 

(Inkopsyah), dengan melakukan penyertaan modal sebesar Rp 2 miliar di koperasi sekunder yang kini 

beranggotakan 135 BMT itu. Kehadiran Inkopsyah akan membantu kelancaran usaha lembaga keuangan 

mikro syariah terutama dari sisi likuiditas. Selain melakukan penyertaan, PNM juga memberikan 

pinjaman modal kerja yang untuk tahun 2005 saja sudah dialokasikan sebesar Rp 10 miliar. Jumlah itu 

belum seberapa dibandingkan dengan besarnya tingkat kebutuhan BMT yang sekarang mencapai 3.037 

unit. Belum lagi 4.200 Koperasi Pesantren (Kopuntren) yang umumnya juga merupakan koperasi syariah. 

Potensi pembiayaan untuk 3.000 BMT mencapai Rp 700 miliar, atau rata-rata Rp 250 juta per BMT. 

Bahkan ada BMT yang cukup besar mampu menyalurkan hingga miliaran rupiah (Republika, 5 Juli 2006).  

 

Untuk mencapai tujuan BMT sebagai lembaga keungan mikro yang mampu menyediakan akses 

keuangan kepada keluarga miskin dan pengusaha mikro, maka beberapa strategis berikut dapat 

dilaksanakan:  
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a)   Mengembangkan lingkungan kebijakan yang kondusif bagi pasar keuangan untuk dapat berfungsi 

secara efisien dan efektif. Hal ini dilaksanakan dengan mewujudkan hal-hal sebagai berikut: 

 Mengimplementasikan kebijakan suku bunga pasar dalam berbagai pelayanan keuangan mikro. 

 Mereformasi kebijakan keuangan untuk menghilangkan distorsi dalam pasar keuangan mikro. 

 Merasionalisasi berbagai program dan proyek yang memiliki komponen keuangan mikro menuju 

pada mekanisme yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pasar.  

 

b) Mewujudkan lingkungan kebijakan keuangan mikro yang berorientasi pada perluasan pelayanan 

keuangan mikro. Perluasan pelayanan keuangan mikro berarti pengembangan jenis produk dan 

pelayanan, desain dan implementasi teknologi dan praktek keuangan mikro baru yang berupaya 

meningkatkan intermediasi antara LKM dan keluarga miskin/pengusaha mikro. Hal-hal tersebut akan 

dilaksanakan dengan:  

 Mengembangkan kebijakan pengaturan yang melindungi eksistensi dan operasi LKM serta 

pengembangan berbagai jenis produk dan pelayanan yang inovatif sesuai kebutuhan keluarga 

miskin dan pengusaha mikro. 

 Mengembangkan standar kinerja dan praktek binis yang profesional untuk memandu kerja LKM. 

 Mempromosikan berbagai teknologi dan inovasi dalam pelayanan keuangan mikro.  

 

c) Melaksanakan program pengembangan kapasitas bagi LKM. Langkah ini akan diimplementasikan 

melalui:  

 Penyediaan bantuan teknis kepada LKM. Wilayah yang secara khusus akan diberikan 

penekanan bantuan teknis adalah: i) mobilisasi tabungan, ii) manajemen keuangan dan 

manajemen proyek, iii) penggunaan teknologi informasi, iv) pengembangan teknologi 

keuangan mikro.  

 Mendorong berbagai studi dan diskusi kebijakan yang dapat mengarah pada inisiatif baru 

pembangkan kapasitas LKM dan mengembangkan kesadaran yang lebih luas mengenai 

potensi strategis LKM.  

 

d) Memfasilitasi berkembangnya lembaga-lembaga pendukung bagi keuangan mikro. Langkah ini 

dilaksanakan dengan:  

 Pemberian dukungan finansial dan teknis kepada pendirian lembaga wholesaler keuangan 

mikro yang akan menyediakan akses keuangan kepada LKM.  

 Penyediaan bantuan teknis kepada pendirian lembaga rating yang akan bekerja sama 

dengan wholesaler dan investor keuangan mikro.  

 Pengembangan dukungan bagi pendirian lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan 

keuangan mikro yang akan secara terus menerus mempersiapkan sumber daya manusia 

yang diperlukan bagi pengembangan pelayanan keuangan mikro 
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Dalam mewujudkan sebuah program pelayanan kredit mikro yang efektif dan efisien dibutuhkan sebuah 

lembaga dengan aspek-aspek organisasional yang kuat. Tidak hanya dari segi finansial, tetapi juga dari 

segi SDM, operasional, maupun sistem informasi manajemen. Untuk dapat berkembang kesana, LKM 

perlu bergerak ke lingkungan eksternal dan menjaring mitra-mitra guna mendukung program 

pelayanannnya. 

 

 

7. KESIMPULAN 
Kehadiran BMT di tengah usaha kecil dan mikro cukup dirasakan manfaatnya. Hal ini merupakan 

peluang untuk berkembang dalam menyediakan akses modal bagi pengembangan usaha kecil dan 

mikro dan penanggulangan kemiskinan, dengan kelebihan seperti: kemudahan dalam prosedur, 

keringanan persyaratan, cepatnya pelayanan, dan sistem “jemput bola”. Berbeda dengan perbankan 

yang lebih mengutamakan nasabah ‘kakap’, prosedur relatif lama, dan keharusan adanya jaminan.  

 

Tantangan BMT dalam merintis dan menjalankan sebuah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) syariah yang 
melayani masyarakat miskin bukanlah suatu hal yang mudah. Bukan hanya dana yang dikelola, 
melainkan juga lembaga itu sendiri, termasuk sumber daya manusia (SDM), serta menjaga hubungan 
dengan lembaga mitra.  
 

 

8.  IMPLIKASI 

Keberadaan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia belum banyak disentuh, khususnya melalui 

berbagai kebijakan pemerintah.  BMT tidak memiliki standar operasional dan prosedur (SOP). 

Perkembangannya cenderung bersifat alami, terpinggirkan, yang seolah berada di luar sistem.  Oleh 

sebab itu, badan hukum Baitul Maal Wattamwil (BMT) masih perlu dirumuskan lagi.  Badan hukum 

koperasi tidak sama untuk BMT. Kemampuan sumber daya manusia dalam pengembangan BMT penting 

untuk diperhatikan.  Kualifikasi pengelola BMT tidak seragam, ada yang sudah mengikuti pelatihan, 

tetapi banyak juga yang belum sehingga kemampuan mereka di lapangan masih harus ditingkatkan.  
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