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PENDAHULUAN 

 • BMT berkembang dari kegiatan Baitul maal : bertugas 
menghimpun, mengelola dan menyalurkan Zakat, Infak 
dan Shodaqoh (ZIS) 

• Baitul Tamwil : pemberdayaan ekonomi sebagai usaha 
membangkitkan aktifas para mustahik maupun usaha 
kecil 

• Visi BMT : mewujudkan lembaga keuangan syariah yang 
professional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah 

• Misi BMT: membangun & mengembangkan tatanan 
perekonomian masyarakat madani yang adil , makmur, 
berlandaskan syari’ah  



• BMT: sebagai lembaga keuangan mikro yang 
dioperasikan dengan prinsip sesuai dengan 
syariah Islam 

 

• Tujuan BMT: mengembangkan bisnis mikro dan 
usaha kecil untuk mengangkat derajat & 
martabat,  membela kepentingan kaum fakir 
miskin 

 

• Berkonsentrasi pada kegiatan pemberdayaan 
usaha kecil & mikro yang tidak dapat dijangkau 
oleh lembaga keuangan lainnya 



RUMUSAN MASALAH 

• Bagaimana peluang yang tersedia 
untuk lebih mengembangkan BMT 
sebagai lembaga keuangan mikro 
syariah?  

• Apakah tantangan yang harus 
dihadapi dalam mengembangkan 
BMT sebagai lembaga keuangan 
mikro syariah? 
 



TUJUAN PENULISAN 

• Mengetahui peluang yang tersedia untuk 
mengembangkan BMT lebih lanjut 
sebagai lembaga keuangan mikro syariah 

 

• Mengkaji tantangan yang harus dihadapi 
dalam mengembangkan BMT sebagai 
lembaga keuangan mikro syariah.  

 



TINJAUAN PUSTAKA 

• BMT memiliki 2 fungsi:  

    1. Melakukan kegiatan pengembangan usaha 
produktif &  investasi untuk meningkatkan 
kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil 

 

   2. Menerima dana zakat, infak dan shadaqah dan  
mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan 
peraturan dan amanahnya  



• BMT memiliki 2 kelebihan: 

    1.  baitul maal: kegiatannya berupa penggalangan dan 
pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS).  

    2. baitut tamwil: fungsi yang sama dengan perbankan 
dengan orientasi meraih profit yang optimal.  

 

• BMT beda dengan koperasi:  

    1.  Fungsi sosial kemasyarakatan, kegiatan bisnis yang 
dilakukan berdasarkan prinsip syariah.  

    2. Tidak menerapkan sistem bunga pada penghimpunan 
dana & penyaluran pembiayaan 

    3. Menggunakan prinsip pengelolaan keuangan syariah: 
murabahah (jual beli), ijarah (sewa menyewa), dan 
mudharabah (bagi hasil).  

 

 



 
METODOLOGI 

 • Pendekatan kualitatif untuk mencapai  tujuan 
(Peshkin, 1993; Leedly, 2005): 

   1. Deskripsi: menunjukan keadaan dari berbagai situasi, 
aturan, proses, hubungan, sistem, atau orang dan pihak  
yang berhubungan dengan tujuan dari studi ini 

   2. Interpretasi:  menambah pandangan tentang fenomena 
tertentu dalam sistem lembaga keuangan mikro syariah dan 
mencari permasalahan yang terkait dengan fenomena itu 

  3. Evaluasi: menyediakan makna menyeluruh untuk menilai 
keefektifan dari adanya suatu aturan tertentu, praktek, atau 
inovasi pandangan dari sistem lembaga keuangan mikro 
syariah  dalam pengembangannya. 

 

 

 

 



 
PEMBAHASAN 

 
• Perkembangan Baitul Maal wat Tamwil  (BMT) 
 1984 : dikembangkan oleh mahasiswa ITB, lembaga pembiayaan 

berdasarkan syari’ah bagi usaha kecil 

 1992 : diberdayakan oleh  ICMI, fokus pada kegiatan 
penghimpunan & penyaluran dana zakat dari pegawai 
perusahaan atau instansi pemerintah 

 1997: altrenatif pemulihan krisis ekonomi, untuk menumbuhkan 
bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat 
dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.  

 Semakin populer, karena kesadaran masyarakat Muslim untuk  
mencari model ekonomi alternatif yang mampu mendukung 
perkembangan sektor usaha kecil dan mikro secara syariah.  

 Berkembang lebih signifikan 



• Peluang dalam Mengembangkan Baitul Maal 
wat Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan 
Mikro Syariah 

 Microcredit Summit Campaign (MSC);  memastikan 100 juta 
keluarga termiskin di dunia, memperoleh akses kredit 

 Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia; 
upaya lebih serius untuk membantu pengembangan Lembaga 
Keuangan Mikro (LKM) syariah 

 BMT mampu memberi konstribusi besar dalam pengembangan 
usaha mikro dan kecil, punya posisi strategis sebagai ujung 
tombak dalam pengentasan kemiskinan dan penanggulangan 
pasca bencana alam 

 BMT menjadi bagian dari strategi nasional dalam  menyediakan 
akses keuangan kepada keluarga miskin dan pengusaha mikro 
secara efektif dan berkelanjutan 

 



• Tantangan dalam Mengembangkan Baitul maal 
wat Tamwil sebagai Lembaga Keuangan Mikro 
Syariah  

 Melakukan peningkatan kapasitas (capacity building) pembiayaan 
melalui linkage program dengan Bank Umum Syariah  

 Mendirikan Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah), untuk membantu 
kelancaran dari sisi likuiditas 

 Menyediakan akses keuangan kepada keluarga miskin dan 
pengusaha mikro, perlu: 

     1. Kebijakan yang kondusif 

     2. Kebijakan yang berorientasi pada perluasan pelayanan 

     3. Melaksanakan program pengembangan kapasitas  

     4. Memfasilitasi berkembangnya lembaga pendukung bagi 
keuangan mikro 



KESIMPULAN 
• BMT dirasakan manfaatnya, berpeluang untuk 

menyediakan akses modal bagi pengembangan 
usaha kecil dan mikro & penanggulangan 
kemiskinan, kelebihan: prosedur mudah prosedur,  
syarat ringan, pelayanan cepat, sistem “jemput 
bola”.  

• Tantangan BMT dalam merintis & menjalankan 
fungsi melayani masyarakat miskin bukanlah suatu 
hal yang mudah. Bukan hanya dana yang dikelola, 
juga lembaga itu sendiri, sumber daya manusia 
(SDM), serta kelembagaan yang terbina dengan 
lembaga mitra  

 

 



 
IMPLIKASI 

 • Keberadaan BMT 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.  

• Badan hukum BMT perlu dirumuskan lagi, beda dengan 
koperasi 

• 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, 
kemampuan mereka di lapangan masih harus ditingkatkan.  
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