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PERAN KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH 

TERHADAP PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN UMKM 

MELALUI ANALISIS SWOT (STUDI KASUS BANK WAKAF MIKRO 

IMAM SYUHODO SUKOHARJO) 

 

ABSTRACT 
 

This study aims to analyze the strengths and weaknesses of Micro Waqf Banks 

conducted at BWM Imam Syuhodo with a SWOT analysis approach to strengths, 

weaknesses, opportunities and threats. Then it will be seen the strategies that will 

be taken to minimize weaknesses and overcome the threats that come. This study 

uses a mixed qualitative and quantitative approach. Primary data was obtained 

from interviews with informants, namely the management of the Micro Waqf Bank, 

and Customers and secondary data was obtained through the literature related to 

this research. The data management technique uses descriptive analysis. The 

process of analysis by identifying the factors Strenght, Weakness, Opportunity and 

Threat (SWOT) in the management of cash waqf. The results of this study indicate 

that the strength of BWM Imam Syuhodo in managing cash waqf has been going 

well, this is shown by the increasing business development of customers due to the 

distribution or financing of cash waqf funds lent by BWM Imam Syuhodo. Then the 

results of the SWOT analysis calculation show the IFE score of 1.725 strengths and 

1.530 weaknesses, while the EFE score of 2.213 opportunities and 1.244 threats. 

And the strategy applied is a strategy that utilizes SO (Strenght & Opportunity). 

 

Keywords: Micro Waqf Bank, empowerment, mentoring, SWOT analysis. 

 
 

ABSTRAK 

 

Penelitian bertujuan untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan Bank Wakaf 

Mikro yang dilakukan di BWM Imam Syuhodo dengan pendekatan analisa SWOT 

terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Maka akan dilihat strategi 

yang akan diambil untuk meminimalisir kelemahan dan mengatasi ancaman yang 

datang. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran kualitatif dan kuantitatif. 

Data primer didapatkan dari wawancara dengan informan yaitu pengurus Bank 

Wakaf Mikro, dan Nasabah dan data sekunder didapatkan melalui literatur 

kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengelolaan datanya 

menggunakan analisis deskriptif. Proses analisa dengan cara mengindetifikasi 

faktor-faktor Strenght, Weakness, Opportunity dan Threat (SWOT) pada 

pengelolaan wakaf uang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kekuatan BWM 

Imam Syuhodo dalam pengeloaan wakaf uang sudah berjalan dengan baik, hal 

tersebut ditunjukan dari perkembangan usaha nasabah yang semakin meningkat 

karena adanya penyaluran atau pembiayaan dana wakaf uang yang dipinjamkan 

oleh BWM Imam Syuhodo. Kemudian hasil perhitungan analisis SWOT yang 
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menunjukan skor IFE dari kekuatan 1,725 dan kelemahan 1,530 sedangkan skor 

EFE dari peluang 2,213 dan ancaman 1,244. Dan strategi yang diterapkan adalah 

strategi yang memanfaatkan SO (Strenght & Opportunity).  
 

 

Kata kunci : Bank Wakaf Mikro, pemberdayaan, pendampingan, analisis SWOT. 

 

1. PENDAHULUAN 

 1.1 Latar Belakang 

Riset tentang pendampingan dan pemberdayaan UMKM menarik diteliti 

karena temuan sejumlah penelitian menunjukan hasil beragam (Ni Nyoman, 2017; 

Machmud, 2013; Irawan, 2012; Widiyanto, 2011; Munizu, 2010; Sriyana, 2010; 

Uswatun, 2010; Widiyanti, 2010; Obaidullah dan Toriqullah, 2008; Sarif dan 

Budiningsih, 2009; Winarni, 2006; Adiningsih, 2001). 

Hasil riset Ni Nyoman Sunariani (2017) menjelaskan bahwa pemberdayaan 

UMKM melalui pendampingan dan pembiayaan akan memberikan peningkatan 

secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pasar baik pasar domestic 

maupun pasar Internasional. Hal ini di dukung oleh penelitian Machmud (2013), 

Irawan (2012), Widiyanto (2011), dan Obaidullah dan Toriqullah (2008). 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Uswatun (2010) bahwa 

pembiayaan dengan akad qardhul hasan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan 

terhadap perkembangan usaha kecil, tetapi masih membantu dalam penambahan 

modal dan kelangsungan hidup usaha. Temuan lain dari Munizu (2010), Sriyana 

(2010), Sarif dan Budiningsih (2009), Winarni (2006) dan Adiningsih (2001) 

bahwa UMKM di Indonesia masih banyak permasalahan – permasalahan yang 

belum terselesaikan sehingga pertumbuhan UMKM lambat. 

Seperti diketahui (UMKM) bagi masyarakat sangatlah berperan penting 

dalam membantu kelangsungan hidup masyarakat dan memiliki peran penting bagi 

Negara dalam membangun ekonomi negara. Disamping berkontribusi dalam 

membangun ekonomi nasional bagi negara, UMKM juga membantu Negara dalam 

menyerap lapangan kerja sebesar 89,2% ditahun 2016 (www.Kompas.com 

20/09/2019) sehingga dapat menekan tingkat penggguran yang menjadi 

http://www.kompas.com/
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permasalahan di Indonesia ini yang kemudian UMKM secara aggregat akan 

memberikan efek yang besar dalam aktivitas perekonomian secara makro, 

(Setyawati, 2009). 

Lembaga keuangan tidak hanya yang memberikan layanan jasa keuangan 

kepada masyarakat akan tetapi juga mempunyai fungsi lain yaitu untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi nasional, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan 

serta tercapainya stabilitas sistem keuangan sesuai dengan amanat yang tercantum 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi 

Nasional Keuangan Inklusif. 

Pinjaman tanpa bunga (Non Interest Loan) atau Qardhul hasan merupakan 

bentuk pinjaman kebajikan (benevolent loan). Landasan hukum yang dimemiliki 

Qardhul hasan tercantum dalam  Al Quran (5:12, 57:18, 73:20, 64:17 dan 57:11) 

dan Al hadist.  Akad qardhul hasan menekankan pada aspek sosial yaitu untuk 

membantu  atau menolong pihak yang sedang mengalami permasalahan  keuangan. 

Widyanto, et.,al (2011) menunjukkan bahwa model pembiayaan qardhul hasan 

cukup efektif dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kurang 

mampu. Penelitian lain menyatakan bahwa pembiayan qardhul hasan memiliki 

dampak positif dalam program pengentasan kemiskinan. 

Bank Wakaf Mikro memberikan fasilitas dukungan dana untuk memenuhi 

kebutuhan pihak - pihak yang membutuhkan dana dalam usaha. Dalam hal ini, 

pihak-pihak yang membutuhkan dana tersebut merupakan masyarakat disekitar 

pondok pesantren yang mengajukan pembiayaan untuk skala usaha mikro dengan 

akad qardh. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan per September 2019 Bank Wakaf 

Mikro telah mencapai 53 unit di 16 Provinsi dan telah menyalurkan pembiayaan 

sebanyak Rp 27,7 miliar kepada 21.557 nasabah di lingkungan Pondok Pesantren 

(www.Suarakarya.id 2/10/2019). 

Alasan pemilihan pondok pesantren sebagai tempat berdirinya Bank Wakaf 

Mikro dikarena pondok pesantren merupakan institusi keagamaan yang dekat 

dengan masyarakat. Selain itu usaha mikro menjadi sasaran dari penyaluran 

http://www.suarakarya.id/
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pembiayaan Bank Wakaf Mikro dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi masyarakat yang ada di sekitar pondok pesantren. Pemilihan Pondok 

Pesantren Imam Syuhodo sebagai tempat didirikannya Bank Wakaf Mikro 

disebabkan karena disekitar wilayah pondok pesantren tersebut masih banyak 

masyarakat yang memiliki keterbatasan modal usaha dan belum adanya 

pendampingan dalam mengembangkan usaha yang mereka miliki. 

1.2  Tinjauan Pustaka 

Muhammad Ahsanul (2017) Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai pada 

Yayasan Wakaf Al Kaffah Binjai Dengan Pendekatan SWOT. Hasil penelitian 

tersebut  menunjukkan perhitungan analisis SWOT yang menunjukan skor IFAS 

dari kekuatan 1,92 dan kelemahan 1,25 sedangkan skor EFAS dari peluang 1,58 

dan ancaman 1,13. Maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf tunai sudah 

berjalan dengan baik hal tersebut juga didukung dari aspek pendirian bangunan – 

bangunan fisik yang meliputi: gedung pendidikan SDIT, SMPIT, SMAIT dan 

Masjid. 

Sriyana (2010) Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah 

(UKM): (Studi Kasus di Kabupaten Bantul). Riset bertujuan mengkaji mengenai 

permasalahan – permasalahan dalam UMKM seperti: permodalan, inovasi, 

pemanfaatan teknologi informasi, pemasaran dan penyerapan tenaga kerja, 

pemakaian bahan baku, alat produksi, serta rencana pengembangan usaha dalam 

menunjang strategi UMKM. Sehingga berbagai strategi pengembangan sangat 

diperlukan dan dukungan dari semua pihak  terhitung didalamnya dinas terkait, 

asosiasi pengusaha, dan perguruan tinggi. Dan adanya percepatan transformasi 

UKM dari fase formasi menuju fase stabilisasi sangat diperlukan.  

Heather Banham (2010) External Environtmental Analiysis For Small and 

Medium Enterprises. Dalam riset digunakan metode derajat turbelensi, yaitu untuk 

membantu Usaha Kecil Menegah (UKM) dalam menilai lingkungan mereka. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa banyak berbagai tantagan yang harud dihadapi 

UKM dalam lingkungan kewirausahaan. Inovasi – inovasi sangat diperlukan UKM 

jika UMK mesih menginginkan bertahan hidup dan berkembang serta menciptakan 
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lapangan kerja dan peluang investasi. UKM berhasil beradaptasi dengan perubahan 

lingkungan, harapan – harapan pelanggan, keinginan pemasok, kemajuan teknologi 

dan informasi, dan meningkatnya persaingan membutuhkan perubahan organisasi. 

Fera, Macchiaroli (2010) Appraisal of a New Risk Assessment Model for 

Small and Medium Sized Enterprises.  Riset yang dilakukan terhadap efektifitas 

metode penilaian resiko model baru dari UKM. Menurut Fera hasil penelitian – 

penelitian dengan menggunakan metode penilaian resiko yang diterapkan di UKM 

dengan metode kuantitatif dan kualitatif kurang efektif. Sehingga, riset Fera 

mengembangkan model baru untuk mengurangi adanya ketidakpastian dalam 

model lama. Model yang diusulkan adalah Analytical Hierarcy Process (AHP) 

model. Melalui AHP dapat memungkinkan untuk menilai resiko terkait. Penerapan 

AHP dapat menunjukkan kinerja yang baik dalam penilaian terhadap UKM. 

Penilaian resiko dengan model AHP di yakini lebih baik dibanding menggunakan 

metode tradisiona yaitu medote kuantitatif dan kualitatif. 

        1.2.1   Usaha  Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang dimaksud 

dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorang dari atau badan 

usaha perorangan yang memiliki aset keuangan dan non keuangan bersih maksimal 

Rp 50 juta belum termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau omzet penjualan 

tahunan maksimal Rp 300 juta.  Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan bukan merupakan anak 

perusahaan baik langsung maupun tidak langsung. 

Kriteria usaha kecil memiliki aset keuangan dan non keuangan bersih antara 

Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta belum termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha atau omzet penjualan berkisar antara Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 

miliar. Usaha Menengah adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang 

dilakukan oleh orang perorangan bukan merupakan anak perusahaan baik langsung 

maupun tidak langsung. Kriteria usaha menengah memiliki aset keuangan dan non 

keuangan lebih dari  Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 miliar belum termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha atau omzet penjualan berkisar antara Rp 2,5 miliar 

sampai dengan Rp 50 miliar. 
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1.2.2  Bank Wakaf Mikro 

Bank Wakaf Mikro yang merupakan bentuk dari Lembaga Keuangan non 

Bank adalah wujud keseriusan pemerintah dalam peningkatan inklusi keuangan 

bagi masyarakat dengan memberikan akses jasa keuangan formal yang merupakan 

bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 

2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Dalam hal ini, OJK memiliki 

fokus dalam penyediaan akses keuangan bagi masyarakat luas, serta turut aktif 

mendukung program pemerintah. Dalam mengatasi masalah pengentasan 

kemiskinan dan ketimpangan melalui financial inclusion yang diwujudkan dalam 

inovasi model bisnis LKM Syariah - Pesantren (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). 

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro yang ijin 

operasionalnya berada di bawah OJK dengan dasar hukum pendiriannya merupakan 

koperasi sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga 

Keuangan Mikro pasal 5 ayat 1 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 

2014, STDD Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 62 Tentang Kelembagaan 

(Otoritas Jasa Keuangan, 2017). 

1.2.3  Pendampingan 

Pendampingan merupakan bagian dari pemberdayaan sebagai suatu 

kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping 

yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, dinamisator (Primahendra, 2001). 

Pendampingan juga dapat dimaknai sebagai suatu bentuk upaya dengan 

memberikan kemudahan, kepada siapa saja dengan tujuan agar permasalahan yang 

dihadapi dapat terpecahkan (Suherlan, 2004). 

1.2.4  Pemberdayaan 

Pemberdayaan merupakan upaya membangun daya (masyarakat) dengan 

mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki 

serta berupaya untuk mengembangkan (Mubyarto, 2002). Pemberdayaan terhadap 

ekonomi kerakyatan harus dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan 

lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan dunia perbankan. Terdapat lima misi 

utama dalam pemberdayaan, yaitu  (1) penyadaran; (2) pengorganisasian; (3)  

kaderisasi pendamping; (4) dukungan teknis, dan (5) pengelolaan sistem.  
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2. METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan dengan pendekatan campuran kualitatif dan kuantitatif 

(mix methods) dengan desain concurrent atau serentak. Dalam metode ini, peneliti 

menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif dalam satu waktu dan kemudian 

mengintegasikan informasi dalam interpretasi hasil untuk memberikan analisis 

komprehensif tentang masalah penelitian (Creswell, 2009). 

Kegiatan penelitian ini dimulai sejak disahkannya proposal penelitian serta 

surat ijin penelitian, yaitu bulan September 2020 s.d. April 2021 di Bank Wakaf 

Mikro Imam Syuhodo Sukoharjo. Teknik pengumpulan data menggunakan 

observasi, wawancara, dan trianggulasi. Peneliti menggunakan ketiga teknik 

tersebut kepada informan sebagai sumber data primer dengan informan yaitu 

direktur Bank Wakaf Mikro Imam Syuhodo Sukoharjo. 

Analisis SWOT merupakan metode yang diawali dari mengidentifikasi 

berbagai faktor internal dan eksternal secara sistematis kemudian merumuskan 

strategi terbaik  dan kemudia diterapkan dalam perusahaan (Freddy, 2015). Analisis 

tersebut didasarkan pada hubungan factor - factor  internal, yaitu kekuatan dan 

kelemahan, terhadap factor - faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman (Rachmat, 

2014). Analisis SWOT merupakan bentuk analisis kondisi dan situasi yang bersifat 

deskriptif (memberi gambaran). Analisis ini menempatkan kondisi dan situasi 

sebagai faktor masukan, kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-

masing.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1  Program Kerja BWM Imam Syuhodo 

Program pemberdayaan masyarakat oleh BWM Imam Syuhodo, adalah 

program yang dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat miskin yang 

mengajukan pinjaman dilingkungan pesantren Imam Syuhodo dengan radius 5 km 

dengan menyediakan pendampingan pengembangan usaha dan pembiayan untuk 

modal usaha melalui BWM Imam Syuhodo. Pemilihan bidang kewirausahaan oleh  

BWM Imam Syuhodo dilakukan dengan tujuan bahwa bidang kewirausahaan 
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adalah kegiatan usaha bidang keuangan pada skala mikro untuk tujuan 

pemberdayaan dan tidak mencari keuntungan semata-mata. 

“BWM Imam Syuhodo dalam memberikan pembiayaannya dan melakukan 

pendampingan mempunyai karakteritis tersendiri yaitu segmen pasar 

utama masyarakat miskin potensial produktif disekitar pesantren, dalam 

lingkup satu kecamatan dalam dalam radius 5 KM, penyaluran pinjaman 

atau pembiayaan sesuai dengan prisip syari’ah dan menggunakan 

pendekatan kelompok dengan system tanggung renteng, sebelum mendapat 

pembiayaan calon nasabah mendapat pelatihan dasar terlebih dahulu dan 

akan diberikan pendampingan secara berkala mengenai pengembangan 

usaha, managemen ekonomi rumah tangga dan pendidikan agama, serta 

pembiayaan diberikan tanpa agunan”. (Pria/55/ Ketua Pengurus) 

Disamping itu pembatasan yang lainnya berupa imbal hasil pembiayaan 

yang tidak boleh melebihi atau setara margin 3% setahun. Sementara 

pendampingan, modal kerja dan kebutuhan biaya operasional menggunakan 

sumber pendanaan berupa hibah bersyarat yang bersumber dari dana donatur yang 

dikuasakan pengelolaannya kepada LAZNas BSM (OJK, 2017) 

“Pelaksanaan BWM Imam Syuhodo tidak sepenuhnya menjalankan 

kegiatan usaha LKM Syari’ah secara penuh seperti dalam UU No. 1 tahun 

2013, tapi terdapat pembatasan diantaranya LKM Syari’ah tidak 

diperkenankan menghimpun dana dari masyarkat langsung baik dalam 

bentuk tabungan atau simpanan, imbal hasil pembiayaan yang tidak boleh 

melebihi margin 3% setahun. Untuk, modal kerja dan kebutuhan biaya 

operasional BWM menggunakan sumber pendanaan dana hibah bersyarat 

dari dana donatur LAZNas BSM”. (Pria/55/ Ketua Pengurus) 

Akad Pinjaman Koperasi LKMS Bank Wakaf Imam Syuhodo dengan 

Pinjaman Qord dan Joalah. Adapun pembiayaan pertama setiap nasabah sebesar 

Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) dengan angsuran setiap pekan sebesar Rp. 

20.000,00 ( dua puluh ribu rupiah ) selama 50 (lima puluh) kali angsuran. Adapun 
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biaya Joalah sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap pekan selama 50 kali 

dalam konsultasi, pelatihan pengembangan usaha bagi nasabah setiap pekan. 

Dan untuk pembiayaan tahun ke-2 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta 

rupiah) dengan angsuran Rp. 40.000.00 (empat puluh ribu rupiah) selama 50 (lima 

puluh) kali angsuran dan biaya joalah sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap 

pecan selama 50 kali (Pria/35/ Manager). 

3.2. Implikasi Manfaat untuk Nasabah di BWM Imam Syuhodo 

1. Memberikan modal untuk masyarakat sekitar berjakrak 5 km dari kantor 

dengan mudah. 

2. Memberikan pendapatan yang meningkat atas diberikannya modal. 

3. Tidak memberi beban nasabah dalam pengembalian pinjaman karena tidak 

adanya bunga. 

4. Membantu dan mendorong kebutuhan ekonomi keluarga. 

5. Membantu menjualkan produk KUMPI di koperasi pondok pesantren dan 

di social media. 

6. Selalu memberikan motivasi bisnis, kajian kewirausahaan dan kajian islami 

laimmya. 

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 5 april 2021 kepada 3 nasabah, 

maka ada beberapa manfaat yang dirasakan atau telah memiliki dampak yaitu : 

“Iya itu, saya bisa nambah modal usaha jual makanan saya, biar lebih 

besar lagi warung nya kalau besar warungnya pendapatan saya juga kan 

naik.” (Wanita/ 45/ Nasabah 1) 

Nasabah 2 juga memiliki pendapat yang sama dengan mengatakan bahwa : 

“Dampaknya untuk keluarga kami ya sangat mambantu, pas lagi butuh 

uang, kan hidup pasti ada yang kurang atau lagi ada masalah kadang juga 

saya minjem untuk bantu keperluan hidup. Nanti digantianya hasil dari 

jualan kan kadang jualan juga nggak pastikan dapat berapa perhari.” 

(Wanita/41/ Nasabah 2) 
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Nasabah 3 memiliki pendapat lain yaitu beliau mengatakan bahwa : 

“Saya sangat bersyukur dan seneng karena bank wakaf mikro ini sudah 

banyak membantu kehidupan saya dan keluarga, iya kalau sedang kurang 

atau sulit masalah ekonomi keluarga iya ketolong daripada saya minjem 

uang di bank keliling. Kalau disini kan gak ada bungga, jadi mudah 

bayarnya. Dan saya jug seneng ada ceramah – ceramah, cara jualan 

online, dibnatu juga dagangan saya di koperasi pondok” (Wanita/ 45/ 

Nasabah 3).  

3.3. Manajemen BWM Imam Syuodo 

Dalam pengelolaan, manajeman yang digunakan di BWM Imam Syuhodo 

selalu berusaha melaksanakan yang terbaik dengan maksimal yang mana : 

1. Perencanaan (Planning).  

Perencanaan adalah hal utama didalam kegiatan ekonomi karena melalui 

perencanaan ini akan memikirkan bagaimana suatu usaha dapat bertahan dan 

berkembang untuk masa depan.  
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Gambar 3.1 

Proses Bisnis BWM Imam Syhodo 

 

Dalam hal ini BWM Imam Syuhodo sudah mempunyai perencanan 

tersistematis yang dapat menjadi salah satu referensi pelaksaan bank wakaf ini. 

Namun perencanaanya masih belum berjalan sempurna karena masih terdapat 

bagian perencanan yang belum terlaksana dengan baik. Terbukti ketika wawancana 

membahas bagaimana rencana pengembangan kedepannya BWM Imam Syuhodo. 

Manajer hanya menjawab: 

“Untuk saat ini, untuk berkembang saya kira masih sulit karena masih 

adanya keterbatasan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan”. (Pria/35/ Manager) 

Sehingga menurutnya perencanan untuk kedepannya masih dalam tahap 

bertahan.  

2. Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian merupakan sebuah fasilitas dan orang dalam dapat dengan 

mudah untuk mencapai perencanan. Pengorganisasi berhubungan dengan struktur 

organisasi yang jelas supaya suatu organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik. 

Dalam pengorganisasian menentukan SDM dan kegiatan - kegiatan yang 

dibutuhkan untuk tercapainya tujuan organisai dengan diberikan jabatan dan 

tanggung jawab tertentu. 

Pengorganisasian di BWM Imam Syuhodo masih belum dapat berjalan 

maksimal karena SDM atau pengurus BWM Imam Syuhodo memiliki latar 

belakang atau pendidikan lulusan manajemen ziswaf/ pengelola wakaf. Akan tetapi  

Pemerintah dan OJK telah memberikan pelatihan – pelatihan kepada seluruh 

pengelola BWM Imam Syuhodo dalam mengelola wakaf uang ini sehingga dapat 

mengasah kemampuan dalam menjalankan tugasnya atau mengatasi masalah yang 

ada dibank wakaf mikro ini. 

3. Pelaksanaan 
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Kegiatan BWM Imam Syuhodo termanajemen dengan maksimal yang 

berlandaskan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) dan SOM (Standar 

Operasional Manajemen) yang telah ditetapkan oleh peraturannya. Pertengahan 

tahun 2018 setelah Bank Wakaf Mikro Imam Syuhodo resmi didirikan di 

lingkungan pondok pesantren Imam Syuhodo Sukoharjo yang berada di Kecamatan 

Polokarto. Bank Wakaf Mikro Imam Syuhodo mendapatkan dana awal yang telah 

diberikan sebesar 4,25 M yang dapat digunakan sebagai solusi dan sarana bagi 

masyarakat lingkungan pesantren yang membutuhkan dana guna meningkatkan 

pengelolaan didalam usaha masyarakat atau tambahan modal berdagang supaya 

masyarakat di Kecamatana Polokarto dapat lebih dan banyak yang berproduktif. 

Oleh karena itu, Bank Wakaf Mikro Imam Syuhodo melaporkan semua 

kegiatan - kegiatannya setiap 3 bulan, 6 bulan dan tahunan. Karena pengelolaan 

yang tersistematis dan terpusat  di setiap Bank Wakaf Mikro di Indonesia. Namun 

demikian, pelaporan yang sudah tersistem dari pusat, laporan keuangan BWM 

secara umum belum maksimal atau belum dapat dikatakan akutanbilitas sesuai 

dengan laporan keuangan lainnya dan juga laporan keuangan di Bank Wakaf Mikro 

ini belum transparan. 

Sehingga perkembangan BWM secara umum juga belum bisa berkembang 

secara maksimal pula. Dalam hal belum maksimalnya laporan keuangan di Bank 

Wakaf Mikro, hal ini sesuai yang dikemukakan oleh staff pembukuan yaitu xxx 

yang menyatakan bahwa:  

“Menurut saya, kekurangan saat ini adalah di laporan keuangan yang 

belum sistematis jadi hanya secara manual dan pelaporan via online saja. 

Ada data atau laporan nasabah diexcel namun tidak dapat diberikan karena 

sudah ketentuan dari pihak atasan”. (Wanita/25/ Admin & Pembukuan). 

Tabel 3.1 

Data Pembiayaan 

Jumlah Pembiayaan Kumulatif Rp. 1.290.000.000 

Jumlah Pembiayaan Outstanding Rp. 300.4000.000 

Jumlah Nasabah Kumulatif 849 Orang 



13 
 

Jumlah Nasabah Outstanding 257 Orang 

Jumlah Kumpi 54 Kumpi 

Sumber: Data primer diolah, 2021 

Pelaksanaan di BWM Imam Syuhodo sudah terlaksana dengan baik sesuai 

beberapa prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh BI yaitu waqf core principle . 

Beberapa poin-poin sudah terlaksankan seperti : 

a. Pembiayaan pada kegiatan yang diizinkan 

b. Manajemen pencairan, kepatuhan pada DSN dan risiko operasional 

c. Tanggung jawab, kekuatan, independent, tujuan, kolaborasi dan 

akuntabilitas. 

d. Pelaporan pengawasan dan konsolidasi pengawasan 

e. Transparasi dan pengungkapan serta pelanggaran layanan wakaf  

f. Laporan keuangan dan audit eksternal 

4. Pengawasan (Controling) 

 Semua fungsi manajemn yang terdahulu tidak dapat efekif tanpa adanya 

fungsi pengendalian/pengawasan (controlling). Pengawasaan merupakan 

penetapan dan  penemuan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah 

dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang ada di BWM 

Imam Syuhodo sudah dapat berjalan dengan baik. 

 Karena BWM Imam Syuhodo di awas langsung oleh OJK selama berdirinya 

BWM ini. Disamping, BWM Imam Syuhodo diawasi langsung oleh OJK, BWM 

Imam Syuhodo juga memberikan pengawasan langsung kepada setiap nasabah 

yang dibuktikan dalam halaqah mingguan. Fungsi manajemen pengawasan ini 

sudah pasti termasuk kedalam poin waqf core principle yaitu :  

a. Pendekatan pengawasan dana wakaf 

b. Pelaporan pengawasan terhadap dana wakaf 

c. Teknik dan alat pengawasan pada dana wakaf 

d. Memperkuat pengawasan 
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 Keempat poin tersebut sudah menjadi tanggung jawab dari fungsi 

pengawasan yang sudah berjalan di BWM Imam Syuhodo ini dengan pengawasan 

yang dilakukan oleh OJK. 

3.4. Evaluasi Faktor Strategis 

Evaluasi faktor strategis terdiri dari Internal Factor Evaluation (IFE) dan 

External Factor Evaluation (EFE), adalah dengan cara memberikan nilai bobot dan 

peringkat pada masing-masing faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor 

eksternal (peluang dan ancaman). Hasil dari evaluasi tersebut adalah nilai yang 

diperoleh yang mempunyai derajat kepentingan relatif lebih tinggi dibandingkan 

faktor-faktor lainnya.  

Tabel 3.2 

Penilaian IFE - EFE 

FAKTOR STRATEGIS INTERNAL (IFE) Bobot Rating Skor 

STRENGTHS    1,725 

Tingginya inisiatif masyarakat lokal 0,109 2,1 0,229 

Tidak membutuhkan modal yang besar 0,112 2,8 0,314 

Bebas riba dan kedzaliman ekonomi 0,120 3,7 0,444 

Segmen Usaha Kecil Dan Mikro (UMKM) 0,164 4,5 0,738 

WEAKNESS    1,530 

Biaya training SDM & pelatihan entrepreneurship 

pada masyarakat 
0,111 3,1 0,344 

Biaya kepengurusan izin  0,119 2,5 0,298 

Biaya monitoring/pendampingan nasabah 

pembiayaan 
0,149 3,1 0,462 

Biaya sosialisasi dan pemasaran 0,112 3,8 0,426 

Total 1,000  3,255 

FAKTOR STRATEGIS EKSTERNAL (EFE)    

OPPORTUNITIES   2,213 
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Minat masyarakat terhadap transaksi syariah 

semakin besar 
0,170 4,6 0,782 

Dukungan pesantren dan berkembangnya dana 

wakaf  
0,104 2,9 0,302 

Sektor yang dibiayai sangat fleksibel 0,141 3,8 0,536 

Jumlah pengusaha kecil lebih besar dari pengusaha 

besar 
0,156 3,8 0,593 

THREATS   1,244 

Gap antara kemampuan menabung & 

memanfaatkan kredit 
0,120 3,5 0,420 

Lemahnya Regulasi dan Legalitas 0,090 2,1 0,189 

Risiko moral hazard 0,109 3,5 0,382 

Persaingan 0,110 2,3 0,253 

Total 1,000  3,457 

Sumber: Data primer diolah, 2021 

Dengan tersusunya hasil evaluasi faktor internal (IFE) dan hasil evaluasi 

faktor eksternal (EFE). Maka dibuatlah matriks SWOT untuk menentukan strategi 

yang tepat dalam pengelolaaan dan pengembangan wakaf uang di Bank Wakaf 

Mikro. Adapun rumusan matriks SWOT berdasarkan hasil evaluasi faktor interbal 

dan eksternal yaitu: 

Tabel 3.3 

Hasil Matriks SWOT 

IFE  

EFE 

Kekuatan (S) Kelemahan (W) 

Peluang (O) Strategi SO  

SO= 1,725 +2,213 

SO = 3,938 

Strategi WO  

WO=  1,530 + 2,213 

WO = 3,743 

Ancaman (T) Strategi ST  

ST = 1,725 + 1,244 

ST = 2,969 

Strategi WT  

WT= 1,530 + 1,244 

WT = 2,774 

Sumber: Data primer diolah, 2021 



16 
 

Table dari perhitungan matriks diatas, maka skor strategi tertinggi adalah 

strategi SO dengan nilai 3,938. Dengan demikian, maka strategi SO merupakan 

startegi yang paling cocok untuk pengelolaan wakaf uang di Bank Wakaf Mikro 

Imam Syuhodo yaitu strategi yang memanfaat kekuataan internal (strength) dan 

memanfaatkan peluang (Opportunity) yang ada di eksternal. 

3.5 Strategi Pengembangan BWM Imam Syuhodo dengan Analisis 

SWOT  

Perumusan alternatif strategi pengembangan BWM Imam Syuhodo dengan 

analisis SWOT merupakan gabungan antara faktor internal (kekuatan dan 

kelemahan) dengan faktor eksternal (tantangan dan ancaman) yang terdiri dari: 

1. Gabungan faktor kekuatan dan peluang. 

2. Gabungan faktor kelemahan dan peluang 

3. Gabungan faktor kekuatan dan ancaman 

4. Gabungan faktor kelemahan dan ancaman.  

Berdasarkan faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang telah 

teridentifikasi, maka melalui analisis SWOT dapat dirumuskan 8 alternatif strategi 

yaitu 2 strategi gabungan dari kekuatan dan peluang, 2 strategi gabungan dari 

kelemahan dan peluang, 2 strategi dari gabungan kekuatan dan ancaman, dan 2 

strategi gabungan antara kelemahan dan ancaman. 

Tabel 3.4 

Hasil Analisis Matriks SWOT 

IFE  

EFE 

Kekuatan (S) 

 

1. Tingginya inisiatif 

masyarakat lokal 

2. Tidak membutuhkan 

modal yang besar 

3. Bebas riba dan 

kedzaliman ekonomi 

4. Segmen usaha kecil 

dan mikro (UMKM) 

 

Kelemahan (W) 

 

1. Biaya training SDM & 

pelatihan 

entrepreneurship pada 

masyarakat 

2. Biaya kepengurusan izin 

3. Biaya 

monitoring/pendampinga

n nasabah pembiayaan, 

4. Biaya sosialisasi dan 

pemasaran 
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Peluang (O) 

 

1. Minat masyarakat 

terhadap transaksi 

syariah semakin 

besar 

2. Dukungan pesantren 

dan berkembangnya 

dana wakaf  

3. Sektor yang 

dibiayai sangat 

fleksibel 

4. Jumlah pengusaha 

kecil lebih besar 

dari pengusaha 

besar 

1. Optimalisasi 

pendekatan dengan 

para calon investor 

meski modal tidak 

terlalu besar 

mengingat minat 

masyarakat terhadap 

kegiatan ekonomi 

syariah sangat besar  

2. Mempermudah 

pengajuan 

pembiayaan umkm 

dan mengedepankan 

pembiayaan pada 

umkm yang 

beresiko kecil 

1. Peningkatan peran 

semua pihak dalam 

mengembangkan dana 

wakaf semaksimal 

mungkin 

2. Saling membantu 

dalam memasarkan 

produk masyarakat dan 

menanamkan rasa 

tanggung jawab kepada 

nasabah terhadap dana 

wakaf 

Ancaman (T) 

 

1. Gap antara 

kemampuan 

menabung & 

memanfaatkan 

kredit 

2. Lemahnya regulasi 

dan legalitas 

3. Risiko moral hazard 

4. Persaingan 

 

1. Peningkatan 

pemahaman bagi 

UMKM khususnya 

mengenai 

pemanfaatan 

pembiayaan yang 

diperoleh dari 

BWM dari yang 

tidak mampu 

menabung hingga 

mampu menabung. 

2. Inovasi produk 

dengan tetap 

memperhatikan 

prinsip syariah/ 

menghindari riba 

guna memenangkan 

persaingan dengan 

lembaga keuangan 

lainnya 

1. Koordinasi dengan 

pihak OJK, LAZNas 

dan DPS mengenai 

pelatihan baik kepada 

pengurus BWM 

maupun kepada 

masyarakat dalam 

rangka mengurangi 

resiko moral hazard. 

2. Melakukan secara Rutin 

Halmi, dan selalu 

memotivasi pentingnya 

manajemen keuangan 

dan membantu 

memasarkan produk, 

sehingga mempuyai 

nasabah yang loyal dan 

biasa mengajarkan 

kepada orang lain. 

Sumber: Data primer diolah, 2021 
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OPPORTUNITY (O) 

 

Kuadran III (-,+) Ubah Strategi 

Strategi (WO) 

 

1. Peningkatan peran semua pihak 

dalam mengembangkan dana 

wakaf semaksimal mungkin 

2. Saling membantu dalam 

memasarkan produk 

masyarakat dan menanamkan 

rasa tanggung jawab kepada 

nasabah terhadap dana wakaf 

 

 
 

 WEAKNESS (W) 

Kuadran I (+,+) Progresif 

Strategi (SO) 

 

1. Optimalisasi pendekatan 

dengan para calon investor 

meski modal tidak terlalu besar 

mengingat minat masyarakat 

terhadap kegiatan ekonomi 

syariah sangat besar  

2. Mempermudah pengajuan 

pembiayaan umkm dan 

mengedepankan pembiayaan 

pada umkm yang beresiko kecil 

 

STRENGTHS (S) 

Kuadran IV (-,-) Strategi Bertahan 

Strategi (WT) 

 

1. Koordinasi dengan pihak OJK, 

LAZNas dan DPS mengenai 

pelatihan baik kepada pengurus 

BWM maupun kepada 

masyarakat dalam rangka 

mengurangi resiko moral hazard  

2. Melakukan secara Rutin Halmi, 

dan selalu memotivasi 

pentingnya manajemen 

keuangan dan membantu 

memasarkan produk, sehingga 

mempuyai nasabah yang loyal 

dan biasa mengajarkan kepada 

orang lain. 

Kuadran II (+,-) Strategi Diverifikasi 

Strategi (ST) 

 

1. Peningkatan pemahaman bagi 

UMKM khususnya mengenai 

pemanfaatan pembiayaan yang 

diperoleh dari BWM dari yang 

tidak mampu menabung hingga 

mampu menabung 

2. Inovasi produk dengan tetap  

memperhatikan prinsip syariah/ 

menghindari riba guna 

memenangkan  persaingan 

dengan lembaga keuangan 

lainnya 

THREAT (T) 

 

Gambar 3.2 

Peta Analisis SWOT 

 

Berdasarkan dari tabel analisis matriks SWOT di atas, maka rekomendasi 

strategi yang paling sesuai yang diterapkan dalam BWM Imam Syuhodo adalah 

strategi SO yaitu strategi dengan menggunakan kekuatan dan memanfaatkan 

peluang yang ada untuk mengembangkan LKMS. Strategi SO diatas menunjukan 
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bahwa BWM Imam Syuhodo dapat megambil langkah yaitu mengoptimalisasi 

pendekatan dengan para calon investor meski modal tidak terlalu besar, mengingat 

minat masyarakat terhadap kegiatan ekonomi syariah sangat besar. Dan BWM 

Imam Syuhodo mempermudah pengajuan pembiayaan UMKM dan 

mengedepankan pembiayaan pada UMKM yang beresiko kecil. 

 

4. PENUTUP 

 4.1  Kesimpulan 

Dalam rangka melaksanakan peran sebagai pendamping dan pemberdayaan 

UMKM melalui analisis SWOT yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemberdayaan UMKM yang dilakukan BWM Imam Syuhodo, dengan cara 

menyaluran atau memberi pinjaman dana wakaf uang kepada nasabah untuk 

diambil manfaat yang berupa pinjaman dengan akad Qordul Hasan 

(pinjaman tanpa bunga) untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat 

di lingkungan pesantren Imam Syuhodo yang untuk meningkatkan 

usahanya atau membuat usaha baru. Serta setiap seminggu sekal diadakan 

halaqoh halmi pemberian materi kewirausahaan, kajian islam dan motivasi 

bisnis dalam rangka pendampingan terhadap UMKM. 

2. Berdasarkan analisi SWOT diatas, BWM Imam Syuhodo perlu 

memperhatikan dua faktor penting, yaitu faktor internal (sebagai faktor 

kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (sebagai faktor peluang dan 

ancaman). 

3. Hasil evaluasi faktor internal menunjukkan bahwa kekuatan tertinggi BWM 

yaitu bebas riba dan kedzaliman ekonomi serta segmen usaha mikro kecil 

dan menengah. Sedangkan kelamahan yang paling tinggi yaitu biaya 
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monitoring/pendampingan nasabah. berdasarkan hasil analisis IFE bahwa 

peringkat tertinggi dari kekuatan yaitu segmen usaha mikro kecil dan 

menengah (UMKM) diikuti dengan bebas riba dan ledzaliman ekonomi. 

Sedangkan peringkat kelemahan yaitu biaya training SDM dan pelatihan 

enterpreneurship diikuti dengan biaya monitoring/pendampingan. 

4. Hasil evaluasi faktor eksternal menunjukkan bahwa peluang tertinggi yaitu 

minat masyarakat terhadap transaksi syariah diikuti dengan sector 

pembiayaan yang fleksibel dan banyaknya jumlah pengusaha kecil 

dibanding pengsaha besar. Sedangkan faktor ancaman tertinggi adalah gap 

antara kemampuan menabung & memanfaatkan kredit dan resiko moral 

hazard. Adapun hasil analisis EFE bahwa peringkat tertinggi dari peluang 

yaitu minat masyarakat terhadap transaksi syariah semakin besar diikuti 

dengan faktor sektor yang dibiayai sangat fleksibel dan jumlah pengusaha 

kecil lebih banyak dari perusahaan besar. Sedangkan peringkat tertinggi 

ancaman yaitu gap antara kemampuan menabung dengan memanfaatkan 

pembiayaan dan resiko hazard diikuti dengan lemahnya regulasi dan 

legalitas BWM. 

 4.2  Saran 

  Berdasarkan strategi analisis SWOT, supaya BWM Imam Syuhodo 

mengoptimalisasi pendekatan dengan para calon investor meski modal tidak terlalu 

besar, mengingat minat masyarakat terhadap kegiatan ekonomi syariah sangat 

besar. Dan BWM Imam Syuhodo mempermudah pengajuan pembiayaan UMKM 

dan mengedepankan pembiayaan pada UMKM yang beresiko kecil. Saran peneliti 

untuk penelitian yang akan datang dimasa depan adalah supaya memperdalam 

pengkaijan lebih lanjut dan mendalam. 
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