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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Berdirinya BMT Marwah 

Kegiatan operasional perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 

1992 melalui pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. (PT. BMI) atau 4 

tahun setelah deregulasi pakto 88. Operasional perbankan syariah di Indonesia 

didasarkan pada Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang 

kemudian diperbaharui dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998. Perbankan 

syari’ah di Indonesia telah mengalami perkembangan dengan pesat, masyarakat 

mulai mengenal dengan apa yang di sebut Bank Syari’ah. Dengan di awali 

berdirinya pada tahun 1992 oleh bank yang di beri nama dengan Bank Mu’amalat 

Indonesia (BMI), sebagai pelopor berdirinya perbankan yang berlandaskan sistem 

syari’ah, kini bank syari’ah yang tadinya diragukan akan sistem operasionalnya, 

telah menunjukkan angka kemajuan yang sangat mempesonakan.  

Bank syaria’h mulai digagas di Indonesia pada awal periode 1980-an, di awali 

dengan pengujian pada skala bank yang relatif lebih kecil, yaitu didirikannya 

Baitut Tamwil-Salman, Bandung. Dan di Jakarta didirikan dalam bentuk koperasi, 

yakni Koperasi Ridho Gusti. Berangkat dari sini, Majlis Ulama’ Indonesia (MUI) 

berinisiatif untuk memprakarsai terbentuknya bank syari’ah, yang dihasilkan dari 

rekomendasi Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, dan di bahas 

lebih lanjut dengan serta membentuk tim kelompok kerja pada Musyawarah 

Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Syahid Jakarta pada tanggal 22-25 
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Agustus 1990. Awal berdirinya bank Islam, banyak pengamat perbankan yang 

meragukan akan eksistensi bank Islam nantinya. Di tengah-tengah bank 

konvensional, yang berbasis dengan sistem bunga, yang sedang menanjak dan 

menjadi pilar ekonomi Indonesia, bank Islam mencoba memberikan jawaban atas 

keraguan yang banyak timbul. Jawaban itu mulai menemukan titik jelas pada 

tahun 1997, di mana Indonesia mengalami krisis ekonomi yang cukup 

memprihatinkan, yang dimulai dengan krisis moneter yang berakibat sangat 

signifikan atas terpuruknya pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Pertumbuhan ekonomi yang mencapai rata-rata 7% per tahun itu tiba-tiba 

anjlok secara spektakuler menjadi minus 15% di tahun 1998, atau terjun sebesar 

22%. Inflasi yang terjadi sebesar 78%, jumlah PHK meningkat, penurunan daya 

beli dan kebangkrutan sebagian besar konglomerat dan dunia usaha telah 

mewarnai krisis tersebut. Indonesia telah berada pada ambang kehancuran 

ekonomi, hampir semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan negatif. Sektor 

konstruksi merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan negatif paling besar, 

yaitu minus 40% karena di akibatkan tingkat bunga yang sangat tinggi, penurunan 

daya beli, dan beban hutang yang sangat besar. Sektor perdagangan dan jasa 

mengalami kontraksi minus 21%, sektor industri manufaktur menurun sebesar 

19%. Semua berakibat dari implikasi krisis moneter yang mengguncang 

Indonesia.  

Kondisi terparah ditunjukkan oleh sektor perbankan, yang merupakan 

penyumbang dari krisis moneter di Indonesia. Banyak bank-bank konvensional 

yang tidak mampu membayar tingkat suku bunga, hal ini berakibat atas terjadinya 
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kredit macet. Dan non-performing loan perbankan Indonesia telah mencapai 70%. 

Akibat dari hal tersebut, dari bulan juli 1997 sampai dengan 13 Maret 1999, 

pemerintah telah menutup sebanyak 55 bank, di samping mengambil alih 11 bank 

(BTO) dan 9 bank lainnya di bantu untuk melakukan rekapitalisasi. Sedangkan 

bank BUMN dan BPD harus ikut direkapitalisasi. Dari 240 bank yang ada 

sebelum krisis moneter, hanya tinggal 73 bank swasta yang dapat bertahan tanpa 

bantuan pemerintah dan dinyatakan sehat, sisanya pemerintah dengan terpaksa 

harus melikuidasinya. Salah satu dari 73 bank tersebut, terdapat Bank Mu’amalat 

Indonesia yang mampu bertahan dari terpaan krisis ekonomi, yang nyata memiliki 

sistem tersendiri dari bank-bank lain, yaitu dengan memberlakukan sistem 

operasional bank dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil yang diterapkan 

dalam perbankan syari’ah sangat berbeda dengan sistem bunga, di mana dengan 

sistem bunga dapat ditentukan keuntungannya diawal, yaitu dengan menghitung 

jumlah beban bunga dari dana yang di simpan atau dipinjamkan. Sedang pada 

sistem bagi hasil ketentuan keuntungan akan ditentukan berdasarkan besar 

kecilnya keuntungan dari hasil usaha, atas modal yang telah diberikan hak 

pengelolaan kepada nasabah mitra bank syari’ah.  

Pertimbangan perubahan Undang-undang tesebut dilakukan untuk 

mengantisipasi tantangan sistem keuangan yang semakin maju dan komplek serta 

mempersiapkan infrastruktur era globalisasi. Dengan adanya UU tersebut 

merupakan kesempatan emas bagi perbankan syariah untuk mengenalkan dan 

membumikan lembaga keuangan yang beroperasi dengan menggunakan sistem 

syariah. Menurut Arifin, berdirinya bank syariah ini merupakan lembaga 
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keuangan yang disediakan untuk masyarakat yang tidak dapat menerima konsep 

bunga, membuka peluang pengembangan usaha yang berdasar prinsip kemitraan, 

dan memenuhi kebutuhan produk barang dan jasa yang memiliki keunggulan 

komparatif berupa peniadaan beban bunga, membatasi kegiatan spekulasi dan 

kegiatan usaha yang lebih memperhatikan unsur moralitas. Oleh karena itu 

dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah muslim, maka bisa 

dimungkinkan bank syariah akan mempunyai prospek yang sangat menjanjikan. 

Baitul Mal Wattamwil (BMT) adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip 

prinsip syariah Islam yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-

ketentuan Al-Qur’an dan Hadist. Baitul Mal Wattamwil (BMT) beroperasi 

mengikuti ketentuan-ketentuan syari’ah Islam khususnya yang menyangkut tata 

cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktek-

praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan 

kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. 

Untuk menjamin operasi bank Islam tidak menyimpang dari tuntunan syari’ah, 

maka pada setiap bank Islam hanya diangkat manager dan pimpinan bank yang 

sedikit banyak menguasai prinsip muamalah Islam. Selain dari pada itu di bank ini 

di bentuk dewan pengawas syari’ah yang bertugas mengawasi operasional bank 

dari sudut syari’ahnya. Baitul Mal berasal dari bahasa Arab bait yang berarti 

rumah, dan al-mal yang berarti harta. Jadi secara etimologis (ma’na lughawi) 

Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. 

BMT adalah salah satu lembaga keuangan yang bersifat syariah, yang 

menghimpun dana masyarakat dari berbagai sumber (modal, tabungan, zakat, 
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infaq, dan wakaf) dan pada kegiatan produktif (investasi) yang bersifat syariah 

islam. Kendati BMT lainnya sudah banyak di Indonesia, akan tetapi prinsipprinsip 

syariah secara tekhnis operasional masih dihadapkan pada banyak permasalahan 

yang perlu segera dipecahkan. Salah satunya menyangkut ketidakpahaman 

sebagian pengelola BMT Ummat Mandiri dan juga masyarakat muslim. 

Sistem perundang-undangan Negara Indonesia tidak memberikan tempat 

kepada yang namanya BMT. Padahal sistem dari BMT ini jauh lebih baik dan 

lengkap daripada Koperasi dan Bank Konvensional. Hal ini akan mengganggu 

kredibilitas BMT itu sendiri. Sehingga BMT tidak mendapatkan tempat 

disebagian besar kaum muslim. BMT pertama kali didirikan oleh Rasulullah yang 

pada awalnya tidak mempunyai bentuk formal. Maka baru pada masa kekhalifaan 

Umar bin Khattab lah BMT ini di aplikasikan dalam bentuk suatu lembaga, 

sehingga memberikan dampak yang tinggi terhadap kehidupan bermasyarakat 

dimasa itu. 

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 
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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. 

  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. 
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2.2 Struktur Organisasi  

Gambar 2.1 

Struktur Oraganisasi BMT Marwah 
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2.3 Aktivitas BMT 

a. Pembagian Tugas 

Dari struktur organisasi diatas dapat diketahui pembagian tugas dari bagian 

yang ada di dalam Bank BMT antara lain: 

1) Pengawas Syariah 

Dewan Pengawas Syari'ah terdiri dari tiga orang atau lebih yang ahli dalam 

hukum Islam. Tugas utama DPS adalah memberikan fatwa Agama terutama 

dalam produk-produk BMT. Kemudian dengan dewan komisaris mengawasi 

pelaksanaan fatwa. 

2) Pengawas 

Dewan Pengawas bertugas dalam pengawasan intern BMT dan 

mengarahkan pelaksanaan proses operasional yang dijalankan oleh direksi agar 

sesuai dengan kebijakan organisasi.  

3) Pengurus 

Pengurus bertugas untuk memimpin organisasi. Dan juga Pengurus bertugas 

mengusulkan kebijakan umum, rencana anggaran, rencana kerja organisasi. Selain 

itu, Pengurus juga bertugas mengajukan neraca dan laporan laba rugi tahunan 

serta laporan berkala lainnya kepada Dewan Pengawas. Secara umum fungsi dan 

peran serta tanggung jawab pengurus dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Ketua 

a) Memimpin rapat anggota dan rapat pengurus. 

b) Memimpin rapat bulanan pengurus dengan manajemen, menilai kinerja 

bulanan dan kesehatan BMT Marwah. 
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c) Ikut menandatangani surat-surat berharga serta surat-surat lain yang 

bertalian dengan penyelenggaraan keuangan BMT Marwah. 

d) Menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh anggota BMT Marwah 

khususnya mengenai pencapaian tujuan. 

b. Sekretaris 

a) Membuat serta memelihara berita acara yang asli dan lengkap dari rapat 

anggota dan rapat pengurus. 

b) Bertanggung jawab atas pemberitahuan kepada anggota sebelum rapat 

diadakan sesuai dengan ketentuan yang dibuat. 

c) Memberikan catatan-catatan keuangan BMT Marwah hasil laporan dari 

pengelola. 

d) Memverifikasi dan memberikan saran pada ketua tentang berbagai situasi 

dan perkembangan BMT Marwah. 

c. Bendahara 

a) Bersama manager memegang rekening bersama (counter sign) di Bank 

terdekat. 

b) Bertanggung jawab mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi 

pengelolaan dana oleh pengelola. 

4) Operasional 

Operasional merupakan satuan kerja yang dibentuk oleh dewan pengurus. 

Mereka merupakan wakil pengurus dalam menjalankan fungsi operasional 

keseharian satuan kerja pengelola dipimpin oleh manajer atau direktur. 
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5) Funding dan Financing 

a) Melakukan Survey lapangan bagi nasabah yang ingin melakukan transaksi 

pembiayaan 

b) Membuat akad perjanjian nasabah 

c) Melakukan kegiatan-kegiatan kerapat anggota 

d) Mengirim surat teguran 

6) Kantor Cabang Utama 

Fungsi dan peran serta tanggung jawab pada bagian Kantor cabang Utama 

meliputi : 

a. Teller 

a) Bagian ini merupakan yang berkaitan langsung dengan masalah 

keuangan. 

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

c) Bagian ini bertugas membuat, merencanakan kebutuhan kas harian, 

mencatat semua tansaksi kas serta merekapnya dalam catatan uang keluar 

dan masuk. 

b. Marketing 

a) Perencanaaan sietem dan strategi pemasaran 

b) Menarik kembali pinjaman yang sudah digulirkan 

c) Menjemput simpanan dan tabunagn anggota 
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7) Kantor Cabang Bina Baru 

a. Customer Services 

a) Menyambut kedatangan calon nasabah yang akan mengajukan 

permohonan pembiayaan, Memeriksa kelengkapan persyaratan 

pembiayaan dan tabungan, 

b) Menerima dan menyetujui permohonan pembiayaan yang selanjutnya 

dievaluasi dan diputuskan oleh manager. 

 

2.4 Visi dan Misi 

2.4.1 Visi Bank BMT Marwah 

“Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang kokoh, peduli dan 

terpercayamenuju kesejahteraan bersama dunia dan akhirat” Sehingga mampu 

berperan menjadi wakil pengabdi allah memakmurkan kehidupan anggota pada 

khususnya dan umat manusia pada umumnya. 

 

2.4.2 Misi Bank BMT Marwah 

1. Menerapakan sistem syariah secara konsisten dan menyeluruh 

2. Mewujudkan kualitas asset yang sehat, SDM yang cakap dan sistem 

operasional yang handal 

3. Mewujudakan kepedulian kepada seluruh masyarakat ekonomi lemah 

dengan memprogram pemberdayaan dan pendampingan. 


