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BAB II

GAMBARAN UMUM BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)

FASIH UIN SUSKA RIAU

A. Sejarah Berdirinya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) FASIH UIN SUSKA

Riau

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) FASIH UIN SUSKA Riau

merupakan Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah yang berdiri diawali dari ide dan

inisiati Dekan Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Dr H. Akbarizan, M.Ag.

M.Pd, serta didukung oleh seluruh jajarannya. Ide ini muncul karena

mengingat kebutuhan akan lembaga ekonomi syari’ah yang dapat dijadikan

contoh dilingkungan fakultas syari’ah dan ilmu hukum UIN SUSKA Riau dan

labor bagi pengembangan ekonomi syari’ah serta tempat praktek kerja

lapangan (PKL) dan penelitian bagi mahasiswa UIN SUSKA Riau. Sehingga

mahasiswa akan mengetahui secara mendalam dinamika ekonomi syari’ah

yang sesungguhnya, yang mampu menghadapi krisis ekonomi dan selalu

menerpa sistem ekonomi konvensional.

Seluruh jajaran fakultas syrai’ah dan ilmu hukum mengadakan rapat

pada tanggal 11 januari 2011 dan menghasilkan komitmen yang patut

disyukuri, karena telah melahirkan keputusan-keputusan yang berguna untuk

pengembangan BMT FASIH UIN SUSKA kedepanya. Mengembangkan

kegiatan simpan pinjam dengan prinsip bagi hasil serta mengembangkan usha-

usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi
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pengusaha mikro terutama dengan mendorong kegiatan menabung dn

menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.15

Belajar dari literatur-literatur prof. Muhammad Yunus, seorang

Akademisi yang prihatin melihat kondisi negaranya yang miskin, berupaya

mengurangi kantong-kantong kemiskinan dengan jalan memberikan pinjaman

kepada kaum pra sejahtera agar kehidupan mereka menjadai layak bagaimana

mestinya, dan hal ini membuahkan hasil yang memuaskan.16 Prof muhammad

Yunus adalah pendiri Gremen Bank, karena keberhasilannya tersebut

dinobatkan sebagai penerima anugerah Nobel 2006. Inti dari keberhasilan

tersebut merupakan sikap kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya yang

tidak puas dengan keadaan yang ada, karena setiap langkah harus punya

makna untuk menciptakan kebahagiaan umat manusia.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) FASIH berusaha mengimplementasikan

program ekonomi kerakyatan UMKM, senada dengan apa yang dilakukan

Gremen Bank yang telah berhasil mengangkat ekonomi kaum miskin

kederajat yang lebih baik. Oleh karena itu, langkah-langkah ini perlu didukung

oleh berbagai pihak agar terciptanya kemakmuran yang merata bagi rakyat

Indonesia, minimal turut membantu program pemerintah sebagai katup

pengaman dalam mengurangi angka pengangguran dan kantong-kantong

kemiskinan yang masih menjadi problem pemerintah saat ini.

15. Ibid, h. 2
16. Dokumentasi BMT FASIH UIN SUSKA Riau
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B. Lokasi

Kantor BMT Fasih   terletak didepan Rektorat UIN Suska Riau atau

lebih tepatnya menghadap sebelah Timur didepan Tugu Perahu Iqra’. Adapun

kondisi gedung masih harus di benahi diberbagai sisi, sekat-sekat ruangan

yang belum ada.  Halaman depannya masih harus ditimbun   karena

kondisinya struktur tanahnya masih belum datar untuk parkiran nasabah, cat

gedung yang harus dirobah agar tampilannya  dapat menjadi daya tarik bagi

orang yang melintas didepannya, belum adanya akses jalan yang memadai

karena kondisinya masih  berupa jalan setapak dan hanya bisa dilalui dengan

berjalan kaki dan kendaraan roda dua. Perencanaan jalan nantinya mengarah

dari pintu utama BMT ke tugu perahu Iqra.

Moto Dan Budaya Kerja Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) FASIH UIN

SUSKA Riau

1. Motto

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) FASIH UIN SUSKA Riau

memilikai motto  yaitu Bersyari’ah untuk kemaslahatan ummat.

2. Budaya kerja

Budaya kerja Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) FASIH UIN

SUSKA Riau didasarkan pada keyakinan hati yaitu keyakinan dan

semangat kebersamaan dalam upaya mencapai Visi dan menjalankan misi

BMT, sedangkan nilai dasar yaitu nilai-nilai yang dimiliki oleh BMT yang

menjadi kebanggaan dan selalu dijaga untuk mengawal segala keputusan

yang telah, sedang dan akan diambil.
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Visi, Misi dan Tujuan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT ) FASIH UIN SUSKA

Riau

1. Visi

Secara umum visi Baitul Maal Wat Tamwil FASIH UIN SUSKA

Riau adalah “ Terwujudnya baitul Maal Wat Tamwil  (BMT) FASIH yang

Profesional, tangguh dan terdepan dalam membangun ekonomi ummat”

2 . Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut akan diraih dengan

mengembangkan misi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) FASIH UIN

SUSKA Riau yaitu sebagai berikut:

a. Memberikan layanan yang terbaik kepada seluruh anggota, mahasiswa

dan masyarakat.

b. Mendorong anggota mahasiswa dan masyarakat luas dalam kegiatan

menabung dan berinvestasi.

c. Menyediakan permodalan dan melakukan pendampingan usaha bagi

anggota, mahasiswa dan masyarakat.

d. Memperkuat permodalan sendiri dalam rangka memperluas jaringan

serta menambah produk dan pasilitas jasa layanan.

e. Mencapai laju pertumbuhan dan hasil usaha BMT FASIH UIN

SUSKA Riau yang layak serta propesional dan berkesinambungan.

f. Berferan aktif dalam gerakan pembangunan ekonomi syari’ah.

3. Tujuan

Tujuan Baitul Maal Wat  Tamwil (BMT) FASIH UIN SUSKA

Riau adalah meningkatkan kesejahteraan bersama melalui kegiatan
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ekonomi dan fokus pada nilai-nilai dan kaidah-kaidah muamalah syari’ah

yang memang teguh keadilan, transparan dan kehati-hatian.

Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan BMT, maka BMT harus

melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

a. Mengembangkan usaha simpan pinjam dengan prinsip bagi

hasil/syari’ah

b. Mengembangkan lembaga dan bisnis kelompok usaha muamalah yaitu

kelompok usaha simpan pinjam yang khas binaan BMT.

c. Jika BMT telah berkembang cukup mapan, memprakarsai

pengembangan badan usaha sector riil (BUSRIL) dari pokusma-

pousma sebagai badan usaha pendamping menggerakan ekonomi riil

rakyat kecil diwilayah kerja BMT tersebut yang manajemennya terpish

sama sekali dari BMT.17

d. Mengembangkan jaringan kerja dan jaringan bisnis BMT dan system

rii (BUSRIL) mitranya sehingga menjadi barisan semut yang tangguh

sehingga mampu mendobrak kekuatan ekonomi bangsa indonesia.18

Hubungan jaringan dibedakan oleh kehendak baik untuk memberikan

kesempatan bagi keadaan saling menguntungkan jangka panjang dalam

mempengaruhi transaksi ekonomi.19

17. Dokumentasi BMT FASIH UIN SUSKA.
18 Buku pedoman BMT FASIH Uin Suska Riau.
19 Ibid, h. 3
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C. Struktur Organisasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) FASIH UIN

SUSKA Riau.

Struktur organisasi merupakan hal yang sangat  penting dalam sebuah

perusahaan. Struktur organisasi mendefenisikan cara tugas pekerjaan dibagi

dalam kelompok, dan dikoordinasikan secara formal. Terdapat enam unsur

kunci yang perlu disampaikan ke manejer ketika merancang struktur

organisasi. Unsur-unsur tersebut adalah: spesialisasi pekerjaan,

departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan

desentralisasi, serta formalisasi.20 Pengaturan organisasi yang ditemukan

dalam praktik terlalu berlainan untuk dikurangkan terhadap hasil kalkulasi

biaya.21 Hal ini dikarenakan walaupun suatu usaha sudah dikatakan layak

untuk dilaksanakan jika tidak didukung oleh organisasi yang baik, tidak

mustahil usaha tersebut tidak mengalami kegagalan. 22 struktur organisasi

memperlihatkan tingkat-tingkatan dalam suatu organisasi yang memberi

perintah, menjalankan, melaksanakan,  serta siapa yang memutuskan

kebijaksnaan, dan lain-lain. Struktur organisasi menspesifikasi pembagian

aktivitas kerja dan menunjukan bagimana fungsi atau aktivitas yang beraneka

ragam dihubungkan sampai batas tertentu, juga menunjukan tingkat

spesialisasi aktivitas kerja.23

20. Stephen P. Robbins, Perilaku organisasi,(Indonesia: PT. Macanajaya
Cemerlang,2006), Cet-1, h. 585

21 Martin Perry, mengembangkan usaha kecil, (Jakarta:PT Raja Garfindo
persada,2000),Cetke-1, h. 11

22 Kasmir dan Jakfar, studi kelayakan bisnis edisi kedua, (jakarta:kencna, 2009),Cet Ke-6,
h. 161

23 Siswanto,  pengantar menejemen, (Jakarta:Bumi Aksara,2005), h. 85
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Berdasarkan aktivitas ada beberapa organisasi yaitu:

a. Organisasi Geografis (Wilayah), merupakan organisasi yang dibentuk

berdasarkan wilayah tertentu dibawah satu koordinator. Organisasi ini

dibentuk berdasarkan fungsi yang membawahi cabang dari masing-masing

wilayah.

b. Organisasi Produk (Product Line Organization), merupakan organisasi

yang dibentuk berdasarkan produk-produk yang dikeluarkan oleh bank.

Setiap produk ditangani sendiri oleh masing-masing bagian dan

dikoordinir oleh bagian marketing.

c. Organisasi Nasabah (Costomer organisasi), merupakan organisasi yang

dibentuk berdasarkan klasifikasi bidang usaha nasabah. Artinya, setiap

bidang usaha dijalankan oleh bagian tersendiri. Sebagai contoh untuk

bidang industri, perdagangan, atau real estate.

d. Organisasi Fungsi (Fungtional Organization), merupakan organisasi yang

dibentuk berdasarkan fungsi-fungsi yang ada dalam bank.
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Struktur Organisasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) FASIH UIN SUSKA Riau

RAT
(Rapat Anggota

Tahunan)

INTERNAL AUDITBADAN PENGURUS

BADAN PENGAWAS

DIREKTUR

Account Officer
Funding
Lending

MARKETINGKEPALA
OPERASIONAL

Teller
Costumer Service

Layanan Jasa On line



19

Adapun Produk-produk Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) FASIH UIN

SUSKA Riau adalah sebagai berikuat:

1. Simpan Pinjam

2. Jasa

3. Pembayaran Telkom

4. Pembayaran Listrik

5. Percetakan

6. Percetakan Buletin

7. Percetakan Stiker dan Undangan

8. Fotocopy

Adapun tugas dan wewenang dalam struktur organisasi Baitul Maal

Wat Tamwil (BMT) FASIH UIN SUSKA Riau adalah sebagai berikut:24

1. Ketua

Adapun tugas dan wewenang ketua adalah sebagai berikut:

a. Bertugas memimpin Rapat Anggota dan Rapat Pengurus, memimpin

Rapat bulanan Pengurus dan Menejemen.

b. Menilai kinerja bulanan dan kesehatan BMT.

c. Melakukan pembinaan kepada pengelola

d. Ikut menandatangani surat-surat beharga serta surat-surat lain yang

bertalian dengan penyelenggaraan keuangan BMT.

24 Dokumentasi BMT FASIH UIN SUSKA Riau
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e. Menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh anggota BMT

sebagaimana tertuang dalam AD/ART BMT khususnya mengenai

pencapaian tujuan.

2. Sekretaris

Adapun tugas dan wewenang sekretaris adalah sebagai berikut:

a. Bertugas membuat dan 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  AD/ART.

c. Memberikan catatan-catatan keuangan BMT hasi laporan  dari

pengelola serta memverifikasi dan memberikan saran pada ketua tentang

berbagai situasi dan perkembangan BMT.

3. Bendahara

Tugas dan wewenang bendahara adalah sebagai berikut:

a. Bertugas bersama direktur oprasional memegang rekening bersama

(conter sign) di Bank Syari’ah terdekat.

b. Bertanggung  jawab mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi

pengelolaan dana pengelola.

4. Direktur

Bertugas memimpin oprasional BMT sesuai dengan tujuan dan

kebijakan umum yang digariskan oleh pengurus dan membuat rencana

kerja tahunan, bulanan, dan mingguan yang meliputi:
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a. Rencana Pemasaran

b. Rencana pembiayaan

c. Rencana Biaya Operasi

d. Rencana Keuangan

e. Laporan Penialian Kesehatan BMT

Selain itu direktur juga bertugas untuk membuat kebijakan khusus

sesuai dengan kebijakan umum yang digariskan oleh pengurus, memimpin

dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh stafnya, membina usaha

anggota BMT, baik perorangan maupun kelompok dan membuat laporan

bulanan, tahunan, penilaian kesehatan BMT serta mendiskusikannya

dengan pengurus berupa:

a. Laporan Pembiayaan Baru

b. Laporan Perkembangan Pembiayaan

c. Laporan Keuangan, Neraca dan laba Rugi

d. Laporan Kesehatan BMT

5. Account Officer

Adapun tugas dan wewenang Account Officer adalah sebagai berikut:

a. Menyusun Rencana pembiayaan

b. Menerima Berkas Pengajuan Pembiayaan

c. Melakuakan Analisis Pembiayaan

d. Mengajukan Berkas Pembiayaan Hasil Analisis Kepada Komisi

Pembiayaan

e. Melakuakan Pembinaan Anggota Pembiayaan Agar Tidak Macet
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f. Membuat Laporan Perkembangan Pembiayaan

g. Mengerjakan Jurnal dan Buku Besar

h. Menyusun Neraca Percobaan

i. Melakukan Perhitungan Bagi Hasil Simpanan

j. Melakukan Kegiatan Pengalangan Dana Tabungan

Anggota/Masyarakat

k. Menyusun Rencana Penggalangan Dana Tabungan

l. Menyusun Laporan keuangan Secara Periodik

m. Perpajakan

n. Memberiakn Pembinaan Kepada Anggota Mengenai Administrasi dan

Kualitas Usaha Anggota serta Pengembangan Skala Usaha Anggota

o. Melakukan Tugas-Tugas Lain yang Diintruksikan direktur untuk

memajukan BMT FASIH.

6. Teller/Kasir

Adapun tugas teller/kasir adalah sebagai berikut:

a. Bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar

b. Menerima atau menghitung uang dan membuat bukti penerimaan

c. Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah direktur

d. Melayani dan membayar pengambilan tabungan

e. Membuat buku kas harian

f. Setiap awal dan akhir jam kerja menghitung uang yang ada

g. Membuat administrasi pembiayaan

h. Menangani administrasi keuangan
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i. Membuat laporan perkembangan tabungan

j. Melakukan tugas-tugas lain yang diintruksikan direktur untuk

kemajuan BMT FASIH.


