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BAB IV 

TINJAUAN UMUM INSTANSI 

 

4.1 SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA KOPERASI SIMPAN PINJAM 

“BMT KURNIA” WANGKIS, DIBAL, NGEMPLAK, BOYOLALI  

Pesatnya pertumbuhan ekonomi di wilayah Ngemplak, Boyolali 

yang merupakan daerah pertanian dan industri kecil membuat semakin 

meningkatnya taraf hidup penduduk. Namun pada kenyataannya masih 

banyak kaum muslimin yang belum memperoleh berkah dari pertumbuhan 

ekonomi tersebut.Pemerataan ekonomi yang selama ini ditunggu belum 

kunjung tiba, akibat dari sistem yang tidak berjalan sebagai mana mestinya. 

Situasi ini membuat masyarakat dan para pengusaha kecil kesulitan dalam 

mengembangkan potensi yang dimilikinya. 

Para pengusaha kecil dalam pengembangan potensinya banyak 

terbentur permasalahan yang rumit, diantaranya kekurangan modal,serta 

lemahnya manajemen. Sudah saatnya diperlukan suatu bentuk pembiayaan 

yang menyalurkan dana dari yang mampu kepada yang membutuhkan 

dengan cara saling menguntungkan yaitu bentuk pembiayaan tanpa riba dan 

berlandaskan sistem syariah. 

Sejak ditetapkannya UU no 7 tahun 1992 tentang perbankan bagi 

hasil,  telah memberikan peluang untuk berdirinya lembaga-lembaga 

keuangan syariah berdasarkan sistem bagi hasil. Kondisi tersebut telah 

dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh umat islam dengan didirikannya 

perbankan islam yang diberi nama Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 
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bulan mei 1992, kemudian banyak didirikan Bank Perkreditan Rakyat 

syari’ah (BPRS) dan disusul dengan kehadiran asuransi berdasarkan 

Syari’ah Islam atau Takaful serta menjamurnya Baitul Maal Wat Tamwil 

(BMT). 

Lembaga-lembaga keuangan syari’ah seperti BMI, BPRS, dan 

Takaful lebih banyak diminati oleh umat islam yang ekonominya tinggi 

sedangkan umat islam yang ekonominya  lemah dan kekurangan modal 

lebih banyak memilih BMT. BMT merupakan salah satu alternatif yang 

paling menarik pelayanannya yang tidak terlalu birokrasi dan lebih fleksibel. 

BMT KURNIA didirikan atas dasar kondisi masyarakat yang 

cenderung kurang mampu dalam keuangan karena kesenjangan dan 

kurangnya pengetahuan masyarakat tentang nilai-nilai islam. Tepatnya 

berdiri pada 4 Februari 2013 dengan pendiri berjumlah 10 orang dengan 

badan hukum : 13149/BH/KWKII/VII/97. Tempat/kantor pelayanan BMT 

KURNIA berada di dukuh Wangkis, desa Dibal, kecamatan Ngemplak, 

kabupaten Boyolali. 

Sampai saat ini, BMT KURNIA telah menghimpun lebih dari 500 

orang anggota yang merupakan anggota penabung. BMT KURNIA selalu 

berusaha meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat baik berupa 

layanan penghimpunan dan dari anggota penabung maupun penyaluran dana 

kepada para pengusaha ekonomi lemah dan masyarakat biasa. Produk  

pembiayaan yang sudah dibiayai oleh BMT KURNIA sejak berdiri pada 

umumnya yang terbiayai adalah pedagang. Hal ini mengingat bahwa 
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perputaran modal bagi pedagang sangat cepat dan mayoritas ekonomi 

lemah. 

4.2 LEGALITAS KOPERASI SIMPAN PINJAM BMT KURNIA 

BOYOLALI 

 Dalam menjalankan kegiatan usahanya Koperasi simpan pinjam BMT 

Kurnia Boyolali telah memiliki sebuah akta perijinan (terlampir) sementara 

yang telah ditanda tangani oleh dinas perindustrian dan perdagangan di 

Boyolali sedangkan untuk badan hukum koperasi sampai sekarang masih 

dalam proses pembuatan. 

4.3 VISI DAN MISI 

Dalam rangka melanjutkan keberlangsungan operasi BMT serta untuk 

mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi BMT di masa depan 

maka dirumuskanlah Visi dan Misi BMT sebagai gambaran cita–cita, serta 

harapan yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. 

4.3.1 VISI 

“ Menjadi Lembaga Keuangan Syariah Yang Mandiri, Modern 

Dan Sejahtera”. 

Visi tersebut menggambarkan suatu semangat untuk membangun 

ekonomi masyarakat (umat) yang berbasis syariah, dalam rangka 

mewujudkan kemandirian melalui tata kelola yang baik, tangguh, 

modern menuju kesejahteraan anggota yang diridhoi Allah SWT. 

4.3.2 MISI 

1) Mewujudkan lembaga keuangan syariah yang mandiri, modern, 

amanah, dan sejahtera. 
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Penjelasan : 

 Koperasi simpan pinjam BMT KURNIA berupaya 

mewujudkan sebuah lembaga keuangan syariah yang 

mandiri, secara terus menerus meningkatkan jati diri, 

mengandalkan pada kekuatan yang dimiliki, serta mampu 

memanfaatkan peluang yang ada dengan bekerja keras, 

cerdas, tuntas dan ikhlas. 

 Modern dari segi pelayanan, daya dukung operasional, dan 

sejajar atau lebih tinggi dengan lembaga keuangan 

terkemuka. 

 Meningkatkan kemandirian Usaha bagi masyarakat sekitar, 

memberikan kemudahan bagi pengusaha kecil yang 

membutuhkan modal usaha dengan proses yang mudah. 

 Dalam melaksanakan jasa layanan lebih mengutamakan 

norma-norma syariat Islam, memiliki kepekaan sosial yang 

tinggi sehingga keberadaannya dapat memberikan nilai 

tambah, serta dapat meningkatkan kesejahteraan bagi anggota 

serta masyarakat luas. 

2) Mengembangkan SDM yang tangguh, profesional dan berdaya 

saing tinggi. 

Penjelasan : 

Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan, BMT berupaya 

mengembangkan SDM yang profesional, kompeten, memiliki 
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integritas tinggi, berdaya saing sehingga mampu menghadapi 

tantangan masa kini dan masa depan. 

3) Meningkatkan kemandirian Usaha bagi masyarakat sekitar, 

memberikan kemudahan bagi pengusaha kecil yang 

membutuhkan modal usaha dengan proses yang mudah. 

Penjelasan : 

Dukungan terhadap usaha masyarakat tidak hanya sebatas 

pendanaan yang ada tetapi lebih kepada kemampuan usaha, 

peluang pasar yang nantinya bisa menciptakan pengusaha-

pengusaha baru 

4) Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai untuk 

mendukung operasional BMT. 

Penjelasan : 

Untuk mendukung layanan keuangan syariah yang modern, 

BMT berupaya meningkatkan sarana dan prasarana yang 

memadai dengan didukung oleh ketersediaan infrastruktur 

teknologi informasi yang modern sesuai perkembangan zaman . 

5) Menuju Masyarakat Islam Madani. 

Penjelasan : 

Dengan adanya lembaga Keuangan BMT Kurnia ini 

menjadikan masyarakat lebih membudayakan transaksi islami 

bukan ribawi 
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4.4 STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI SIMPAN PINJAM “BMT 

KURNIA” 

Susunan organisasi Koperasi Simpan Pinjam BMT KURNIA adalah sebagai 

berikut : 

1. Ketua Pengurus   : Bpk. Agus Syaifudin 

2. Sekretaris pengurus  : Bpk. Jaswadi 

3. Bendahara pengurus`  : Bpk. Tentrem 

4. Pengawas syariah  : Bpk. Agus Mustajib 

5. Manager   : Bpk. Rahmat Syakhuri 

6. Marketing   : Sdr. Mufasir Haddid, Bpk. Nurohmat 

7. Customer Service  : Sdr. Muti’atun sholihah 

8. Teller   : Sdr. Mar’atun Fitri Nurjannah 

Bagan susunan organisasi koperasi simpan pinjam BMT KURNIA adalah 

sebagaimana tersusun dalam lampiran berikut ini. 

STRUKTUR ORGANISASI 

KOPERASI SIMPAN PINJAM BMT KURNIA BOYOLALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager 

RAT 

Pengurus 

(Ketua,Sekretaris,Bendahara) 

 

Pengawas Syariah 

Customer Service Marketing Teller 

Gambar 1 Struktur organisasi kopersi simpan pinjam BMT Kurnia 
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4.5 TUGAS DAN PERANAN MASING-MASING BAGIAN 

1. RAT ( Rapat Tahunan Anggota) 

a. Menetapkan anggaran dasar. 

b. Menetapkan kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen 

dan usaha koperasi. 

c. Menyelenggarakan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, 

pengurus dan atau pengawas. 

d. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja 

koperasi serta pengesahan laporan keuangan. 

e. Menentukan pembagian Sisa Hasil Usaha. 

f. Mengesahkan laporan pertanggung-jawaban pengurus dan pengawas 

dalam melaksanakan tugasnya. 

2. Ketua Pengurus 

a. Mengendalikan seluruh kegiatan koperasi 

b. Memimpin, mengkoordinir dan mengontrol jalanya aktivitas 

koperasi dan bagian-bagian yang ada didalamnya. 

c. Menerima laporan atas kegiatan yang dikerjakan masing-masing 

bagian. 

d. Menandatangani surat-surat penting 

e. Memimpin rapat anggota. 

f. Mengambil keputusan atas hal-hal yang dianggap penting bagi 

kelancaran kegiatan koperasi. 
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3. Bendahara Pengurus 

a. Merencakan anggaran kegiatan koperasi 

b. Memelihara semua harta kekayaan koperasi 

4. Sekretaris Pengurus 

a. Bertanggung jawab penuh terhadap segala aktifitas administrasi dan 

perkantoran. 

b. Merancang rancangan program kerja koperasi. 

c. Menyusun dan mengumpulkan segala laporan kegiatan koperasi. 

d. Mengarahkan tugas-tugas yang akan diberikan kepada karyawan. 

e. Mengatur segala kelengkapan yang dibutuhkan koperasi. 

5. Pengawas Syariah 

a. Memastikan produk dan jasa koperasi sesuai dengan syariah. 

b. Memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai dengan 

syariah. 

c. Terselenggaranya pembinaan anggota yang dapat mencerahkan dan 

membangun kesadaran bersama sehingga anggota siap dan konsisten 

bermuamalah secara Islam melalui wadah KJKS atau UJKS 

Koperasi. 

d. Membantu terlaksananya pendidikan anggota yang dapat 

meningkatkan kualitas aqidah, syariah dan akhlaq anggota. 

6. Manager 

a. Menyusun Rencana Operasional dalam satu semester bersama-sama 

dengan team Memberikan pelayanan administrative kepada pengurus 

dan pengawas. 
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b. Merencanalkan Operasional untuk dibahas dan disahkan oleh 

pengurus pada RAT. 

c. Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan yang diadakan 

pada pekan terakhir. 

d. Memberikan tanda tangan sebagai validasi pada berkas pembiayaan 

yang diajukan pemasaran. 

7. Customer Service 

a. Menerima dan menjelaskan produk kepada calon anggota/anggota 

koperasi. 

b. Menginput pembukaan rekening baru. 

c. Bertanggung jawab atas kepuasan nasabah. 

8. Teller 

a. Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun 

penyetoran (tabungan atau angsuran) 

b. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari 

c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah 

disetujui oleh manajer 

d. Menandatangani formulir serta slip dari anggota serta 

mendokumentasikannya 

e. Melaporkan hasil transaksi dalam sehari kemanajer 

f. Mengirim dan menyerahkan laporan keuangan kebagian akuntansi 

g. Menyerahkan uang sisa transaksi (setelah dikurangi saldo kas) ke 

bagian keuangan (Kas Besar) 

h. Menyimpan saldo minimum sesuai ketetapan bagian keuangan 
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9. Marketing 

a. Menjalankan tugas lapangan yaitu menawarkan produk BMT 

b. Membuat daftar kunjungan kerja harian dalam sepekan mendatang 

pada akhir pekan berjalan 

c. Mengatur rute kunjungan harian 

d. Membuat laporan harian  pemasaran individual untuk funding, 

lending dan konfirmasi pada manajer 

e. Melakukan pendataan nasabah potensial, baik nama-nama 

perseorangan atau pimpinan jamiyah pengajian potensial yang akan 

dikunjungi 

f. Melakukan pembinaan hubungan baik dengan nasabah melalui 

bantuan konsultasi bisnis, diskusi bisnis, diskusi manajemen dan 

bimbingan pengelolaan keuangan sesuai block system yang 

ditanggunggugati masing-masing marketer 

 

4.6 PRODUK  

4.6.1 Produk Simpanan 

4.6.1.1 Simpanan Mudhorobah 

a. Merupakan tabungan/simpanan atas dasar akad 

mudhorobah. 

b. Setor simpanan minimal Rp. 5.000,-. 

c. Penarikan dapat diambil setiap saat selama jam kas 

buka. 
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4.6.1.2 Simpanan Tarbiyah 

a. Merupakan tabungan/simpanan atas dasar akad 

mudhorobah. 

b. Sebagai simpanan pendidikan. 

c. Setor simpanan minimal Rp. 5.000,-. 

d. Penarikan dapat diambil sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan. 

4.6.1.3 Simpanan Hari Raya 

a. Merupakan tabungan/simpanan perorangan atas dasar 

akad mudhorobah diperuntukan untuk simpanan hari 

raya. 

b. Setor simpanan minimal Rp. 5.000,-. 

c. Penarikan dapat dilakukan 2 minggu sebelum hari H. 

4.6.1.4 Simpanan Qurban dan Aqiqoh 

a. Merupakan tabungan/simpanan atas dasar akad 

mudhorobah. 

b. Sebagai simpanan yang diperuntukan qurban atau 

aqiqah. 

c. Setoran simpanan minimal Rp. 5.000,-. 

d. Penarikan dapat dilakukan 1 bulan sebelum hari H. 

e. Dapat beribadah tanpa menggangu keuangaan keluarga. 

4.6.1.5 Simpanan Walimah 

a. Merupakan tabungan/simpanan atas dasar akad 

mudhorobah. 
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b. Sebagai simpanan yang diperuntukan walimah. 

c. Setoran simpanan minimal Rp. 5.000,-. 

d. Penarikan dapat dilakukan sebelum hari H. 

4.6.2 Produk Pembiayaan 

4.6.2.1 Murobahah 

Transaksi jual beli dimana BMT menyebut jumlah 

keuntungan. BMT bertindak sebagai penjual, sementara 

nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli BMT 

dari supplier ditambah keuntungan/margin yang telah 

disepakati. 

4.6.2.2 Ijaroh 

Pembiayaan modal dengan BMT sebagai pemilik 

modal dan nasabah sebagai penerima. Pembayaran dapat 

dilakukan secara berangsur sesuai dengan kesepakatan. 

 

4.6  ATURAN BISNIS 

4.6.1 Pendaftaran Anggota Baru 

Prosedur pendaftaran anggota baru koperasi simpan pinjam BMT Kurnia 

adalah sebagai berikut : 

1) Pendaftaran anggota baru koperasi dapat dilakukan dengan 

datang langsung ke kantor koperasi kebagian customer service. 

2) Pendaftaran juga dapat dilakukan melalui petugas marketing 

koperasi tidak perlu datang langsung ke kantor koperasi dengan 

menyerahkan syarat-syarat ke petugas marketing.  
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3) Mengisi formulir pendaftaran dan membawa fotocopy ktp/sim 

yang masih berlaku. 

4) Anggota baru diwajibkan membayar uang registrasi pendaftaran 

sebesar Rp. 15.000,- dengan rincian Rp. 5.000,- simpanan pokok, 

Rp. 5.000,- administrasi pendaftaran, Rp. 5.000,- buku tabungan. 

5) Anggota baru akan mendapatkan buku tabungan. 

4.6.2 Simpanan Koperasi 

1) Dalam koperasi simpan pinjam BMT Kurnia Boyolali terdapat 

simpanan pokok yang wajib dibayarkan anggota saat registrasi 

menjadi anggota baru. Simpanan pokok tersebut tidak dapat 

diambil ataupun ditambah tetapi akan dikembalikan saat anggota 

tersebut keluar dari keanggotaan koperasi. 

2) Koperasi simpan pinjam BMT Kurnia tidak terdapat simpanan 

wajib, pengurus koperasi sepakat seluruh kegiatan operasional 

dalam koperasi akan ditanggung sepenuhnya oleh koperasi tidak 

menggunakan simpanan wajib anggota sehingga simpanan wajib 

ditiadakan. 

3) Setiap anggota koperasi wajib memiliki minimal satu produk 

simpanan dan bisa memiliki lebih dari satu produk simpanan 

yang berbeda. 

4) Batas waktu maksimal melakukan transaksi simpanan/penyetoran 

adalah 2 bulan. Jika lebih dari 2 bulan tidak melakukan transaksi 

penyetoran pihak koperasi berhak menegur anggota koperasi 

tersebut. 
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5) Penyetoran dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor 

koperasi kebagian Teller. 

6) Anggota koperasi tidak harus datang langsung dalam penyetoran 

simpanan tetapi dapat melalui petugas marketing koperasi. 

7) Pengambilan simpanan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan 

produk simpanan. 

8) Pengambilan simpanan dapat dilakukan di kantor koperasi atau 

tidak harus datang ke kantor tetapi dapat melalui marketing. 

9) Jumlah penyetoran simpanan minimal sebesar Rp. 5.000,-. 

4.6.3 Ketentuan Pembiayaan 

1) Syarat dalam mengajukan permohonan pembiayaan kepada 

koperasi adalah menjadi anggota dan memiliki minimal satu 

produk simpanan. 

2) Anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan dapat 

mendaftar dengan datang ke kantor langsung kebagian customer 

service atau bisa melalui petugas marketing koperasi. 

3) Mengisi formulir, foto kopi ktp, dan jaminan. 

4) Besar pinjaman maksimal setengah harga dari jaminan. Misal 

jaminan berharga Rp. 4.000.000,- jumlah maksimal pinjaman 

sebesar Rp. 2.000.000,-. 

5) Anggota dan jaminan akan di survei terlebih dahulu sebelum 

proses pencairan dana. Proses survei maksimal 1 minggu. 

6) Dana yang sudah dapat dicairkan akan di serahkan kepada 

pemohon melalui petugas marketing ke pemohon.  
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7) Pembiayaan Ijaroh 

 Dalam pembiayaan ijaroh besar jasa yang ditawarkan 

koperasi BMT Kurnia sebesar 2%, besar jasa tersebut bersifat 

tidak tetap dapat berubah-ubah sesuai dengan kesepakatan 

pihak BMT dan pemohon pembiayaan. 

8) Pembiayaan Murobahah 

 Dalam pembiayaan murobahah besar margin/harga jual 

barang dan uang muka ditentukan sesuai dengan kesepakatan 

bersama. 

9) Jangka waktu pelunasan pembiayaan yang ada di koperasi BMT 

Kurnia adalah 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. 

4.6.4 Angsuran Pembiayaan 

1) Angsuran pembiayaan di koperasi BMT Kurnia terdapat 2 

periode yaitu mingguan dan bulanan. Periode tersebut ditentukan 

sendiri oleh nasabah saat akad permohonan pembiayaan. 

2) Dalam pembayaran angsuran pembiayaan tidak boleh melebihi 

batas jatuh tempo angsuran yang sudah ditentukan, apabila 

pembayaran angsuran melebihi batas jatuh tempo akan dikenakan 

denda sebesar Rp. 2.000,- per hari.  

3) Pembayaran angsuran dapat dibayarkan langsung dikantor 

koperasi atau bisa melalui petugas marketing. 
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4) Petugas marketing berhak melakukan penagihan pembayaran 

angsuran jika pembayaran angsuran belum dibayar dan melebihi 

batas jatuh tempo selama 5 hari. 

4.6.5 Jaminan/Agunan Pembiayaan 

1) Dalam permohonan pembiayaan harus menggunakan sebuah 

jaminan. 

2) Jaminan dalam koperasi BMT Kurnia dapat menggunakan BPKB 

motor/mobil dan sertifikat tanah. 

3) Jaminan harus bernilai lebih dari besar pembiayaan yang 

diajukan. 

4) Jaminan akan disurvei dahulu sebelum proses pencairan dana. 

5) Jaminan akan dikembalikan kepada pemohon jika proses 

angsuran sudah lunas. 

6) Koperasi BMT Kurnia bertanggung jawab penuh atas jaminan 

yang diajukan. 

7) Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam proses angsuran 

pelunasan pembiayaan, maka pihak koperasi berhak melakukan 

penyitaan terhadap jaminan tersebut. 

 

4.7 STUDI KASUS 

4.7.1 Pembiayaan Murobahah 

CV. Mustika, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 

percetakan, membutuhkan 2 unit komputer untuk operasional kerja.  

Kemudian CV. Mustika mengajukan pembiayaan ke Koperasi BMT 
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KURNIA dan ditawarkan produk Pembiayaan Murabahah.  Harga 1 unit 

komputer adalah Rp 3.000.000,- dan CV Mustika membutuhkan 2 unit. 

Maka dari pengajuan pembiayaan tersebut diperoleh data sebagai berikut: 

 

Fasilitas    : Pembiayaan Murobahah 

Harga 2 unit komputer   : 2 x 3.000.000 = 6.000.000 

Margin yang disepakati  : 850.000,- (Besar margin didapat 

dari kesepakatan pemohon dengan 

BMT.) 

Harga Jual   : (harga beli + margin) 

 6.000.000 + 850.000 = 6.850.000 

Uang Muka   : Rp. 500.000,-  

(kesepakatan bersama) 

Harga jual setelah uang muka  : (harga jual – uang muka) 

 6.850.000 - 500.000 = 6.350.000 

Jangka waktu angsuran  : 12 Bulan 

Angsuran Per Bulan  : 5.291.167,- 

Dari data-data tersebut di atas, maka dapat diperoleh perhitungan angsuran 

per bulan sebagai berikut: 

= (Harga Jual – Uang Muka) / Jangka waktu 

= (6.850.000 – 500.000) / 12 

= 5.291.167,- 
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4.7.2 Pembiayaan Ijaroh/Tetap 

Bapak Ari mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT 

KURNIA sebesar Rp. 2.000.000,- sebagai tambahan modal untuk 

perkembangan usaha klontong yang dimiliki dan BMT KURNIA 

menawarkan produk pembiayaan ijaroh/tetap dan pelunasan pinjaman 

dilakukan dalam jangka 12 bulan. Dari permohonan pembiayaan ijaroh 

tersebut dapat diperoleh data sebagai berikut : 

Fasilitas     : pembiayaan ijaroh 

Besar pinjaman modal   : Rp. 2.000.000,- 

Jasa yang disepakati   : 2%  

 2.000.000 x 2% = 40.000 

Jangka waktu    : 12 bulan 

Jumlah angsuran   : (besar pinjaman / jangka  

waktu angsuran) + jasa 

 (2.000.000 / 12) + 40.000  

 = 206.700 

Total pengembalian/bulanan  : Rp. 2.480.400,- 



 

 

 

 


