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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

4.1. Sejarah Singkat BMT Marwah  

BMT marwah didirikan pada 05 November 2006 dengan nama awal 

yakni BMT Syariah Tambang yang didirikan di desa Tambang  sebagai 

langkah awal untuk mewujudkan ekonomi syaiah yang madani. 

Mengingat sistem undang-undang Negara Indonesia tidak memberi 

tempat kepada lembaga dengan nama BMT, maka BMT dititipkan dibawah 

payung koperasi, padahal sistem pengelolaan BMT jauh lebih kompleks 

dibanding koperasi  bahkan dibandingkan Bank atau Lembaga keuangan 

lainnya. 

Setelah berjalan lancar selama 6 tahun, tepatnya pada tahun 2012 BMT 

Syariah Tambang membuka cabang di desa Bina Baru kecamatan Kampar 

kiri tengah dan secara resmi mengganti nama menjadi BMT Bina Umat 

Mandiri. Penggantian Nama tersebut didasari ruang lingkup oprasional BMT 

yang semakin luas juga sebagai semangat baru untuk terus membina umat 

menjadi lebih mandiri. 

Namun pada tahun 2012 setelah BMT Bina Umat Mandiri aktif menjadi 

anggota perhimpunan BMT Indonesia terdapat 3 (tiga) BMT yang memiliki 

kesamaan nama di Indonesia, sehingga melalui musyawarah Rapat Anggota 

Tahunan (RAT) maka nama BMT kembali  dirubah dengan nama BMT 

Marwah. 
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BMT Marwah merupakan Lembaga Keuangan yang menjalankan 

kegiatannya berdasarkan prinsip Syariah Islam dengan menghimpun 

dana  (Harta) dari masyarakat (tabungan, deposito, penyertaan modal, 

penyaluran Zakat, Infak, Shodaqoh dan Wakaf) dan kemudian akan 

menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan pola 

Musyarokah (kerjasama/bagi hasil) atau Murobahah (Jual beli)  kemudian 

Qordul Hasan (pinjaman kebajikan) yang tujuan utama dari penyalurannya 

merupakan memajukan ekonomi masyarakat. 

Namun untuk cabang yang berada di Pasar Indrapura Batang Batindih 

Kec. Rumbio Jaya, awal berdirinya pada tanggal 25 september 2014. Modal 

awal untuk pendirian BMT Kantor cabang lebih kurang sekitar 50 juta modal 

untuk uang, pada awal berdiri BMT cabang ini belum terlalu banyak 

melakukan pembiayaan, adapun dilakukan pembiayaan hanya 7 orang  yang 

di mulai pada bulan november 2014. agar lebih mudah memahami profil 

BMT Marwah perhatikan tabel dibawah ini. 
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Tabel 2. 

Profil BMT Marwah 

Nama Lembaga: BMT MARWAH 

Mulai Oprasional        05 November 2006 

Badan Hukum            02/PAD/BH/IV.3/DISKOP/XII/2013 

Akta Pendirian NO. 10 TANGGAL 26-07-2007  

NOTARIS : ADEFRIZAL, SH.MKn 

Akta Perubahan        NO. 41 TANGGAL 18 NOVEMBER 2013 NOTARIS : 

AZWAR, SH.MKn 

Pengesahan   02/PAD/BH/IV.3/DISKOP/XII/2013 

SITU  503/KPT – HO /951 

TDP  040825200036 

NPWP  02.585.336.7-216.000 

Jumlah Karyawan  12 Orang 

Jumlah Kantor 2 Kantor 

Telpon  0761-565059 

Fax  0761-565059 

  
Alamat Kantor  Kantor Pusat : 

Jl. Pekanbaru-Bangkinang KM. 34 Pasar Danau 

Bingkuang Kec. Tambang Kampar RIAU. 

Kantor Cabang Utama : 

Jl. Pekanbaru-Bangkinang KM. 34 Pasar Danau 

Bingkuang Kec. Tambang Kampar RIAU. 

Kantor Cabang Pembantu : 

Pasar Binabaru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kampar 

RIAU. 

Email  Bmt_marwah.riau@yahoo.com  

 

 

mailto:Bmt_marwah.riau@yahoo.com
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4.2. Visi dan Misi BMT Marwah  

Adapun visi dan misi BMT Marwah adalah sebagai berikut : 

VISI : 

Menjadi lembaga yang sehat, peduli dan terpercaya yang bercirikan 

masyarakat produktif dengan sdi yang profesional menuju kesejahteraan 

bersama dunia dan akhirat. 

MISI :  

1. Mengedepankan akhlakul karimah sesuai dengan syariat islam 

2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi financial 

3. Menjalin silaturahmi dan menjaga amanah 

4. Meningkatkan produktifitas masyarakat 

5. Mengutamakan kedisiplinan, kejujuran, dan meningkatkan profesionalitas. 

4.3. Jenis Pelayanan 

Di BMT Marwah kantor cabang terdapat produk simpanan dan produk 

pembiayaan. Produk simpanan terdiri dari : 

1. Simpanan Marwah, yaitu simpanan untuk perorangan atau lembaga 

tabungan ini guna menumbuhkan budaya menabung masyarakat dengan 

keunggulan : 

a. Bebas biaya administrasi bulanan 

b. Bisa antar jemput (jemput kerumah-rumah / instansi) 

c. Setoran awal  Rp. 50.000 dan saldo minimal Rp. 20.000 
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d. Simpanan Pendidikan yaitu simpanan untuk anak sekolah PAUD, TK, 

SD, SMP, SMA/SMK. Tabungan guna menumbuhkan budaya 

menabung anak-anak mulai dari bangku sekolah dengan persyaratan 

mudah dengan keunggulan: 

1) Bebas biaya administrasi bulanan 

2) Bisa antar jemput (jemput ke rumah-rumah siswa/instansi) 

3) Setoran awal Rp. 10.000 dan saldo minimal Rp.10.000 

1. Simpanan Kurban, yaitu simpanan yang dikhususkan untuk keperluan 

kurban yang pengambilannya menjelang hari raya qurban (Idul Adha) dan 

syarat yang mudah dan cepat dengan keunggulan: 

a. Bebas biaya administrasi bulanan 

b. Layanan antar jemput (dalam suatu majlis ta’lim dan perorangan) 

c. Setoran awal Rp.50.000 dan saldo minimal Rp.20.000 

3. Simpanan Haromain, yaitu tabungan untuk umroh dimana dengan 

tabungan haromain rencana anda untuk umroh lebih terjaga karena dana 

tidak dapat ditarik setiap saat kecuali saldo andasudah mencukupi untuk 

keberangkatan umroh. BMT juga menyediakan teravel dan bekerja sama 

dengan PBMTI (Perhimpunan BMT Indonesia) Keunggulannya: 

a. Bebas biaya administrasi bulanan 

b. Layanan antar jemput (dalam suatu majlis ta’lim dan perorangan) 

c. Setoran awal Rp.100.000 dan saldo minimal Rp.50.000 

4. Simpanan Berjangka, yaitu pilihan inestasi berjangka dengan akad 

mudharabah dengan jangka waktu 1, 2, 6, 12, dan 24 bulan ditunjukkan 
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bagi anda yang ingin investasi secara halal sesuai dengan syariat, dana 

anda diinvestasikan secara optimal untuk membiayai berbagai macam 

usaha produktif yang berguna untuk kepentingan ummat. 

Produk Pembiayaan di kantor BMT cabang di Indrapura, 

pembiayaan yang dijalankan hanya pembiayaan Murabahah. yaitu akad 

jual beli barang antara mitra dengan BMT dengan manyatakan harga beli 

atau harga pokok yang ditambah dengan keuntungan (margin) yang 

disepakati oleh kedua belah pihak. BMT membelikan barang yang 

dibutuhkan mitra atau BMT membari kuasa kepada mitra untuk membeli 

barang sesuai kebutuhan mitra atas nama BMT. Kemudian barang tersebut 

dijual kepada mitra dengan harga pokok ditambah dengan margin yang 

diketahui dan disepakati bersama dengan pengembalian secara angsuran 

yang telah disepakati bersama. 
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4.4. StrukturOraganisasi BMT Marwah Cabang  

DEWAN PENGAWAS 

Manajemen 
Yusrialis, SE. M.Si 

Syariah 
Drs. Muhammad Amin 

DEWAN PENGURUS 

Ketua  
M. WaliFahimi, S.Ag 

Sekretaris  
Nur Akbar, A.Md 

Bendahara 
Shapyani, A.Md 

DEWAN PENGELOLA 

Manajer Umum     
M. WaliFahimi, S.Ag 

ManajerOprasional 
Nur Akbar, A.Md 

Koordinator Lending 
Nur Akbar, A.Md 

Koordinator Funding 
MaulanaSembiring, SE.Sy 

Teller 
RidaLatifah, A.Md 

Marketing  
Marlenah, S.I.Kom 

Marketing  
AbdiSatria 

 

 


