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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

1.1.Sejarah Singkat Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Marwah Cabang Utama 

Tambang 

BMT Marwah Tambang merupakan salah satu lembaga keuangan yang 

bersifat syariah, yang menghimpun dana (harta) masyarakat dari berbagaisumber 

(modal, tabungan, zakat, infak dan wakaf) dan pada kegiatan produktif (investasi) 

dalam kerangka syariah Islam. Kendati BMT lainnya sudah banyak di Indonesia, 

akan tetapi implementasi prinsip-prinsip syariah secara teknis operasional masih 

dihadapkan pada sekian banyak permasalahan yang perlu segera dipecahkan. 

Salah satunya menyangkut kemampuan analisa Fiqih sebagian pengelola BMT 

Marwah Tambang yang kurang paham dan juga kurang pahamnya masyarakat 

muslim, sistem Undang-Undang Negara Indonesia tidak memberikan tempat 

kepada yang namanya BMT.  

Bagaikan busa di atas air karena tidak ada tempatnya bernaung, maka 

BMT dititipkan dibawah payung koperasi. Padahal BMT sistemnya jauh lebih 

komplek dibanding koperasi danbank konvensional. Hal ini tanpa disadari akan 

memegang kredibilitas BMT itu sendiri, sehingga BMT tidak mendapatkan 

tempat disebagian besar kaum muslimin. 

Baitul Maal wat Tamwil (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. 
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BMT Marwah mulai beroperasi pada tanggal 22 November 2007 dengan AKTA 

Pendirian NO. 10 TANGGAL 26-07-2007 NOTARIS : ADEFRIZAL, SH.MKn 

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 

dengan AKTA Perubahan NO.41 TANGGAL 18 NOVEMBER 2013 NOTARIS : 

AZWAR, SH.MKn, Pengesahan 02/PAD/BH/IV.3/DISKOP/XII/2013. 

Lambang dari BMT Marwah memiliki arti dan filosofi yaitu, Segi Delapan 

menyiratkan asma Allah dibalik setiap kegiatan BMT serta menjadikan Allah 

sebagai tujuan utama.Tulisan marwah dengan tulisan arab melayu menunjukkan 

marwah, kewibawaan, profesionalitas dan kreadibilitas BMT sebagai Lembaga 
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Dakwah dan Lembaga Keuangan Islam. Warna  Orange memberikan rasa cinta 

untuk mencintai umat, memberi energi, kuasa, dan kekuatan untuk berbuat untuk 

ummat. Warna hijau melambangkan kesuburan alam, ekonomi dan keimanan 

sehingga memberikan ketenangan dalam bermuamalah. Berikut ini adalah 

lambang dari BMT Marwah : 

Gambar 3.1 

Lambang BMT Marwah 

 

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 dan diridhoi oleh 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Aset yang dimiliki BMT Marwah pada bulan 

Desember 2016 yaitu Rp 12.121.270.308,05. 
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Kantor pusat BMT Marwah beralamatkan di Jl. Pekanbaru-Bangkinang 

KM. 34 Lt.2 Pasar Danau Bingkuang Kec. Tambang Kampar Riau  dan memiliki 

4 cabang, dan saat ini memiliki 4 kantor diantaranya kantor cabang utamaJl. 

Pekanbaru-Bangkinag KM. 34 Lt.1 Pasar Danau Bingkuang Kec. Tambang 

Kampar Riau, cabang pembantu 1 diPasar Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri 

Tengah Kampar Riau, cabang pembantu 2 di Jl. Poros Utama Pasar Indrapura 

Kec.Rumbio Jaya, dan yang terakhir cabang pembantu 3 di Jl. Paus No.12 

Samping SPBU Kota Pekanbaru. 

1.2.Visi dan Misi Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Marwah Cabang Utama 

Tambang 

Visi : 

Menjadikan lembaga yang sehat, peduli dan terpercaya yang bercirikan 

masyarakat produktif dengan sumber daya islami yang profesional menuju 

kesejahteraan bersama dunia dan akhirat. 

Misi : 

1. Mengedepankan akhlakulkarimah sesuai dengan syariat islam 

2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi financial 

3. Menjalin silahturahmi dan menjaga amanah 

4. Meningkatkan produktivitas masyarakat 

5. Mengutamakan kedisiplinan, kejujuran, dan meningkatkan profitabilitas 
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1.3.Struktur Organisasi BMT Marwah Cabang Utama Tambang 

Agar perusahaan dapat berjalan dengan baik, maka hubungan orang-

orangyang bekerjasama perlu ditetapkan secara nyata dalam bentuk struktur 

organisasi. Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu kerangka usahadalam 

menjalankan atau melakukan pekerjaan–pekerjaan yang akan dilakukan, 

organisasi dapat dianggap sebagai wadah untuk mencapai tujuantertentu, 

mengetahui kedudukan dan wewenang, tugas fungsi serta tanggung jawab dalam 

setiap pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. 

BMT Marwah Tambang sebagai suatu organisasi dalam usaha serta 

kegiatannya telah di rumuskan aturan-aturan pembagian tugas, wewenang serta 

tanggung jawab setiap personil maupun bagian-bagian yang secara bersama untuk 

mencapai tujuan yang direncanakan dalam rangka melaksanakan operasional, 

maka BMT Marwah Tambang telah membentuk struktur organisasi yang secara 

formal untuk memperlancar dan mempertegas prosedur kerja para karyawan 

sehingga dapat terkoordinir lebih efektif. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi 

yang terdapat pada BMT Marwah Tambang dapat dilihat pada gambaran berikut 

ini : 
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Gambar 3.2 

Struktur Organisasi Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Marwah 

 

 

PENGAWAS SYARIAH 

DR. H. Helmi Basri, I.c,MA 

 

 

 

SEKRETARIS BENDAHARA 

Nur Akbar, A.md Shapyani, A.md 

 

Manajer Ka. Operasional 

M. Wali Fahimi, S.Ag Shapyani, A.md 

 

Ka. Kantor Ka. Kantor 

Aziz Patra, A.md Nurderisni, A.md 

Teller Teller 

Rosmaida Nasution Dewi Meylianti 

Marketing Landing Marketing Landing 

Aziz Patra, A.md Fadli Saputra 

Marketing Funding Marketing Funding 

Adrizal, Amd dan Hendra Saputra S.pd Indah Tri Lestari Ningsih 

CS CS 

Shapyani, A.md Nurderisni, A.md 

  

 

Ka. Kantor Ka. Kantor 

Marlena S.Kom Mhd. Maulana Ishak 

Teller Teller 

Rida Latifa Lena Yunita Sari 

Marketing Landing Marketing Landing 

Abdi satria Nur Al Zikri 

Marketing Funding Marketing Funding 

Herman Felani Alhusni, Silvia Sugita, Yuni 

CS CS 

Marlena, S.Kom Nur Al Zikri 

Sumber: Buku RAT Tahun 2016 BMT Marwah 

PENGAWAS MANAJEMEN 

Yusrialis, SE. M.si 

PENGURUS 

KETUA 

M. Wali Fahimi, S.Ag 

PENGAWAS 

PENGELOLA 

Cab. Binabaru Cab. Utama 

Cab. Indrapura Cab. Paus Pekanbaru 
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Penjelasan mengenai tugas masing-masing bagian BMT Marwah 

Tambang adalah sebagai berkut: 

1. Pengawas 

a. Pengawas Syariah 

Pengawas Syariah memiliki tugas utama dalam pengawasan BMT 

terutama yang berkaitan dengan sistem syariah yang dijalankannya.Landasan 

kerja dewan ini berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Fungsi utama 

tersebut meliputi : 

 Sebagai penasehat dan pemberi saran dan atau fatwa kepada pengurus 

dan pengelola mengenai hal-hal yang terkait dengan syariah seperti 

penetapan produk. 

 Sebagai mediator antara BMT dengan Dewan Syariah Nasional atau 

Dewan Pengawas Syariah Propinsi. 

 Mewakili anggota dalam pengawasan syariah 

b. Pengawas Manajemen 

pengawas Manajemen merupakan representasi anggota terutama berkaitan 

dengan operasional kerja pengurus. Masa kerja pengawas sama dengan pengurus. 

Anggota dewan pengawas manajemen dipilih dan disyahkan dalam musyawarah 

anggota tahunan. Setiap anggota BMT memiliki hak yang sama untuk dipilih 

menjadi dewan pengawas manajemen. Fungsi dan peran utamanya meliputi : 
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 Mewakili anggota dalam memberikan pengawasan terhadap kerja 

pengurus terutama berkaitan dengan pelaksanaan keputusan 

musyawarah tahunan; 

 Memberikan saran, nasehat, dan usulan kepada pengurus; 

 Mempertanggungjawabkan hasil kerja pengawasannya kepada anggota 

dalam musyawarah tahunan. 

2. Pengurus 

Pengurus BMT pada hakekatnya adalah wakil dari anggota dalam 

melaksanakan hasil keputusan musyawarah tahunan. Oleh karenanya, pengurus 

harus dapat menjaga amanah yang telah dibebankan kepadanya. Amanah ini 

nantinya akan dipertanggungjawabkan  kepada anggota pada tahun berikutnya. 

Masa kerja pengurus sangat tergantung pada kepentingan organisasi. Artinya 

BMT dapat menetapkan masa kerjanya 2,3,4 atau 5 tahun. Secara umum fungsi 

dan peran serta tanggungjawab pengurus dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Ketua 

 Memimpin rapat anggota dan rapat pengurus. 

 Memimpin rapat bulanan pengurus dengan manajemen, menilai kinerja 

bulanan dan kesehatan BMT. 

 Ikut menandatangani surat-surat berharga serta surat-surat lain yang 

bertalian dengan penyelenggaraan keuangan BMT. 
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 Menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh anggota BMT 

Barokah sebagaimana tertuang dalam AD/ART BMT, khususnya 

mengenai pencapaian tujuan. 

b. Sekretaris 

 Membuat serta memelihara berita acara yang asli dan lengkap dari 

rapat anggota dan rapat pengurus. 

 Bertanggung jawab atas pemberitahuan kepada anggota sebelum rapat 

diadakan sesuai dengan ketentuan AD/ART. 

 Memberikan catatan-catatan keuangan BMT Barokah hasil laporan 

dari pengelola. 

 Memverifikasi dan memberikan saran pada ketua tentang berbagai 

situasi dan perkembangan BMT 

c. Bendahara 

 Bersama manager memegang rekening bersama (counter sign) di 

Bankterdekat. 

 Bertanggung jawab mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi 

pengelolaan dana oleh pengelola. 

3. Pengelola 

Pengelola merupakan satuan kerja yang dibentuk oleh dewan 

pengurus.Mereka merupakan wakil pengurus dalam menjalankan fungsi 

operasional keseharian.Ia bertanggungjawab kepada pengurus dan jika diminta 

dapat memberikan penjelasan kepada anggota dalam musyawarah anggota. Satuan 
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kerja pengelola terdiri dari manajer/kepala kantor, teller, marketing, dan costumer 

service/CS. 

a. Manajer 

Merupakan struktur pengelola yang tertinggi oleh karenanya ia yang 

paling bertanggungjawab terhadap operasional BMT ; 

 Manajer berfungsi merumuskan strategi dan taktik operasional dalam 

rangka melaksanakan keputusan pengurus atau keputusan musyawarah 

tahunan; 

 Manajer dapat juga mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan 

karyawan ; 

 Manajer juga melakukan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap kinerja 

karyawan; 

 Manajer melaporkan kinerjanya kepada pengurus dalam periode waktu 

tertentu minimal enam bulan sekali. 

b. Teller 

Bagian ini merupakan yang berkaitan langsung dengan bagian keuangan. 

Pada setiap hari, kasir harus melakukan pembukuan dan penutupan kas. Bagian 

ini bertugas membuat, merencanakan kebutuhan kas harian, mencatat semua 

transaksi kas serta menerapkannya dalam catatan uang keluar dan masuk.Staf 

khusus pada kasir harus terpisah dengan bagian pembukuan. Pada tahap awal staf 

kasir dapat berfungsi ganda yaitu sebagai fungsi pelayanan nasabah atau anggota. 

Namun pada perkembangannya dapat dibentuk staf khusus yang akan menangani 
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masalah jasa pelayanan anggota. Bagian ini merupakan bagian terdepan dari 

pelayanan BMT. Teller akan memberikan penjelasan secukupnya terhadap 

berbagai hal tentang BMT kepada calon anggota /nasabah. 

c. Marketing 

Bagian ini menjadi ujung tombak BMT dalam merebut pasar.Ia berfungsi 

dalam merencanakan sistem dan strategi pemasaran meliputi : segmentasi pasar, 

taktis operasional, sampai pada pendampingan anggota/nasabah.Bagian ini juga 

berfungsi untuk melakukan analisis usaha anggota /nasabah calon peminjam, 

menarik kembali pinjaman yang sudah digulirkan dan menjemput simpanan dan 

tabungan anggota.Dalam keadaan tertentu (pada tahap awal dan modal masih 

terbatas) fungsi marketing dapat dirangkap oleh manajer/direktur.Bila organisasi 

yang sudah berkembang, bagian marketing dapat dibagi menjadi bagian funding 

atau menghimpun dana, dan financing atau pembiayaan. Selanjutnya pada bagian 

funding dapat terdiri dari funding officer–funding officer dan pada bagian 

financing dapat terdiri dari account officer-account officer.Kedua bagian ini 

dipakai oleh kepala bagian marketing. 

d. Customer Service/CS 

Customer Service bertugas menyambut kedatangan calon nasabah yang 

akan mengajukan permohonan pembiayaan, memeriksa kelengkapan persyaratan 

pembiayaan dan tabungan,dan menerima dan menyetujui permohonan 

pembiayaan yang selanjutnya dievaluasi dan diputuskan oleh manager. 
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1.4.Aktivitas dan Produk BMT Marwah Cabang Utama Tambang 

BMT Marwah Cabang Utama Tambang merupakan salah satu lembaga 

keuangan mikro yang bergerak dalam usaha peningkatan ekonomi umat, 

khususnya para pengusaha kecil dan menengah. Didalam masalah pembinaan 

BMT Marwah Cabang Utama Tambang mempunyai beberapa jenis produk 

simpanan, produk pembiayaan dan program Baitul Maal KSPPS BMT Marwah. 

1. Produk-Produk Simpanan/Perhimpunan Dana 

a. Simpanan Marwah 

Simpanan marwah adalah simpanan untuk peroranggan atau lembaga 

tabungan ini guna menumbuhkan budaya menabung masyarakat dengan 

keunggulan bebas biaya administrasi bulanan, bisa antar jemput (jemputan 

kerumah-rumah/instansi), setoran awal Rp50.000,- dan saldo minimal Rp20.000,- 

b. Simpanan Pendidikan 

Merupakan simpanan pendidikan untuk anak sekolah PAUD, TK, SD, 

SMP, SMA/SMK tabungan guna untuk menumbuhkan budaya menabung anak-

anak mulai dari bangku sekolah dengan persyaratan mudah dengan keunggulan, 

bebas biaya administrasi bulanan, bisa antar jemput kerumah-rumah 

siswa/instansi, setoran awal Rp10.000,- dan saldo minimal Rp10.000,- 
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c. Simpanan Qurban 

Simpanan qurban merupakan simpanan yang dikhususkan untuk keperluan 

qurban yang pengambilannya menjelang hari raya qurban (Idul Adha) dengan 

syarat yang mudah dan cepat dengan keunggulan bebas biaya administrasi 

bulanan, layanan antar jemput (dalam satu majelis ta’lim atau perorangan), dan 

setoran awal Rp50.000,- dan saldo minimal Rp20.000,- 

d. Simpanan Haromain 

Tabungan haromain merupakan tabungan untuk umroh dimana dengan 

tabungan haromain rencana anda untuk umroh lebih terjaga karena dana tidak 

dapat ditarik setiap saat kecuali saldo anda sudah mencapai untuk keberangkatan 

umroh. Keunggulan dari simpanan ini yaitu bebas biaya administrasi bulanan, 

layanan antar jemput, setoran awal Rp100.000,- dan saldo minimal Rp50.000,- 

e. Simpanan Berjangka (Deposito Syariah) 

Merupakan pilihan investasi dengan berjangka dengan akad mudharabah 

dengan jangka waktu 1,2,6,12, dan 24 bulan ditunjukkan bagi anda yang ingin 

investasi secara halal sesuai dengan syariah dana anda di investasikan secara 

optimal untuk membiayai berbagai macam usaha produktif yang berguna untuk 

kepentingan umat. Perbandingan jangka waktu dan tingkat bagi hasil untuk 

simpanan berjangka (Deposito Syariah) sebagai berikut : 
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          Tabel 3.1 

Tingkat Bagi Hasil Simpanan Berjangka (Deposito Syariah) 

JANGKA BMT 
ANGGOTA/CALON 

ANGGOTA 

1 Bulan 65% 35% 

3 Bulan 60% 40% 

6 bulan 55% 45% 

12 Bulan 50% 50% 

24 Bulan 40% 60% 

Sumber: BMT Marwah Cabang Utama Tambang 

2. Produk Pembiayaan 

a. Pembiayaan Murabahah 

Merupakan akad jual beli barang antara mitra dengan BMT dengan 

menyatakan harga beli atau harga pokok yang ditambah keuntungan margin yang 

disepakati oleh kedua belah pihak. BMT membelikan barang yang dibutuhkan 

mitra atau BMT memberi kuasa kepada mitra untuk membeli barang sesuai 

kebutuhan mitra atas nama BMT. Lalu barang tersebut dijual kepada mitra dengan 

harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama 

dengan pengembalian secara angsuran yang telah disepakati bersama. 

b. Ketentuan Pembiayaan  

 Jujur dan Amanah 

 Mempunyai usaha yang jelas (tidak usaha yang melanggar syariat islam) 

 Mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan BMT 

 Menyerahkan fotocopy KTP, KK, surat nikah dan fotocopy jaminan  

(2lembar) 
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 Menyerahkan foto 4x6 warna suami/ istri masing-masing 2 lembar 

 Bersedia disurvei usaha dan jaminan 

 Bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi anggota/calon 

anggota BMT 

3. Aktivitas BMT Marwah Cabang Utama Tambang 

Baitul maal bagian dari KSPPS BMT Marwah yang secara khusus 

bertugas menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat, infaq, shadaqah, dan 

wakaf ( ZISWAF) dan dana social lainnya untuk kesejahteraan ummat. Dana yang 

terhimpun akan disalurkan kepada yang berhak (mustahiq) sesuai dengan amanah 

dan BMT Marwah bekerjasama dengan dompet dhuafa Riau sebagai mitra 

pengumpulan zakat (MPZ) dengan prioritas gerakan : 

a. Program tahfiz Al-Quran (maghrib mengaji) 

b. Beasiswa hafis Al-Quran untuk mahasiswa 

c. Beasiswa berupa pembinaan dan bimbingan siap masuk perguruan 

tinggi untuk calon calon mahasiswa berprestasi yang kurang mampu 

d. Tebar paket sembako setiap bulan untuk dhuafa 

e. Qardhul hasan pemberdayaan ekonomi ummat dengan memberi modal 

usaha untuk masyarakat yang kurang mampu 

f. Semarak da’I program bantuan untuk da’I dan guru ngaji 

g. Dan acara social lainnya menyikapi bencana yang terjadi 

 


