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RINGKASAN 

 

Tujuan utama membentuk  Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 

(KSPPS) atau  Baitul Maal Tamwil (BMT) adalah untuk meningkatkan kualitas 

ekonomi pengusaha mikro dan kecil, sebagai bagian dari upaya mengentaskan 

kemiskinan. Namun kelompok masyarakat yang membentuk KSPPS atau BMT 

tersebut selama ini berasal dari kelompok masyarakat yang mandiri tanpa dibekali 

konsep mengenai pengelolaan keuangan secara profesional. Khususnya  BMT Sinar 

Barokah yang dibentuk oleh masyarakat pesisir/nelayan. BMT Sinar Barokah 

berada di wilayah Muara Gembong adalah sebuah kecamatan di Kabupaten 

Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. 

Kecamatan ini merupakan kecamatan dengan wilayah  paling ujung di Kabupaten 

Bekasi. Sampai saat ini BMT Sinar Barokah berjalan operasional dengan 5 orang 

pengelola, berdiri sejak januari 2015. Permasalahan pada BMT Sinar Barokah adalah 

1) Belum beroperasi secara baik dalam mengelola keuangan terutama dalam  

mengatur  likuiditas dana; 2) Manajemen Sumber Daya Manusia dalam proses 

pembentukan dan mengelola BMT Sinar Barokah; 3)Pengurus BMT Sinar Barokah 

yang ada saat ini belum memahami bagaimana proses pembentukan laporan 

keuangan BMT. 

Target luaran yang diharapkan  dari Pengabdian Masyarakat adalah : 1) 

Laporan keuangan yang handal untuk BMT Sinar Barokah terbentuk, serta bisa 

digunakan sebagai alat pembuat keputusan manajemen;2)Pengurus dan pengelola 

BMT Sinar Barokah melakukan pembukuan berdasarkan PSAK yang berlaku ; 

3)Pengurus dan pengelola BMT Sinar Barokah memiliki laporan keuangan yang 

handal;  4)Pengurus dan pengelola BMT Sinar Barokah memiliki strategi manajemen 

keuangan yang profesional;  5) BMT Sinar Barokah dapat bantuan tambahan modal 

untuk operasional BMT; 6)Buku panduan akuntansi dan  manajemen keuangan bagi 

pengelola dan pengurus BMT Sinar Barokah; 7) Sistem informasi yang sederhana 

untuk membantu transaksi. 

 

Keyword : koperasi syariah, simpan pinjam, pembiayaan syariah, akuntansi 

syariah.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Analisis Situasi 

Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) selama ini diakui 

berbagai pihak cukup besar dalam perekonomian nasional. Beberapa peran strategis 

UMKM menurut Bank Indonesia antara lain: (a) jumlahnya yang besar dan terdapat 

dalam setiap sektor ekonomi; (b) menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi 

menciptakan lebih banyak kesempatan kerja; (c) memiliki kemampuan untuk 

memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan 

masyarakat luas dengan harga terjangkau. Dalam posisi strategis tersebut, pada sisi 

lain UMKM masih menghadapi banyak masalah dan hambatan dalam melaksanakan 

dan mengembangkan aktivitas usahanya. Sebenarnya masalah dan kendala yang 

dihadapi masih bersifat klasik yang selama ini telah sering diungkapkan, antara lain : 

1) manajemen, 2) permodalan, 3) Teknologi, 4) bahan baku, 5) informasi dan 

pemasaran, 6) infrastruktur, 7) birokrasi dan pungutan, serta 8) kemitraan 

(Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2009). 

UMKM merupakan salah satu sektor yang dapat memberikan kontribusi 

besar bagi perekonomian nasional, namun sektor ini pada umumnya mengalami 

beberapa permasalahan. Beragamnya masalah dan kendala yang dihadapi oleh 

UMKM, tampaknya masalah permodalan masih merupakan salah satu faktor kritis 

bagi UMKM, baik untuk pemenuhan modal kerja maupun pemenuhan investasi 

dalam pengembangan usaha. UMKM yang mencapai 49,8 juta yang tersebar di 

seluruh wilayah di semua sektor usaha (BPS, 2008) hanya sekitar 39% atau 19,4 juta 

yang telah memperoleh kredit perbankan, sedangkan sisanya sama sekali belum 

tersentuh lembaga perbankan. Sebagian besar dari UMKM yang berjumlah 49,8 juta 

tersebut atau sekitar 95,7% adalah usaha mikro : usaha rumah tangga, pedagang kaki 

lima, dan berbagai jenis usaha bersifat informal lainnya (Kementrian Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah, 2009). 
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Tujuan utama membentuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 

(KSPPS) tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan 

kecil, sebagai bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan. KSPPS berdiri dengan 

gagasan fleksibilitas dalam menjangkau masyarakat kalangan bawah, yaitu lembaga 

ekonomi rakyat kecil (Aziz, 2008). 

Disamping adanya berbagai potensi dan kendala yang dihadapi UMKM 

khususnya kendala masalah permodalan. Adanya anggapan bahwa UMKM bukanlah 

kelompok usaha yang layak untuk menjadi nasabah perbankan, dan sebaliknya bank 

bukanlah lembaga yang potensial untuk menjadi sumber permodalan UMKM 

(Siaahan R, 2007). 

UMKM yang pada umumnya merupakan perusahaan keluarga atau 

perusahaan tradisional, menjadikan UMKM tidak layak, terkait dengan karakter 

tersebut. UMKM tidak memiliki sistem pembukuan yang standar dengan ketentuan 

perbankan, selain itu UMKM tidak memiliki agunan yang cukup. Masalah lain yang 

menghambat hubungan UMKM dengan perbankan adalah jumlah kredit yang 

dibutuhkan UMKM biasanya kecil-kecil, hal tersebut menyebabkan tingginya biaya 

operasional bank, demikian juga perbankan dianggap bukan sumber yang layak bagi 

UMKM untuk mendapatkan pinjaman modal (Siaahan R, 2007). 

Berdasarkan permasalahan tersebut yang lebih sulit mengakses permodalan 

ke perbankan adalah usaha mikro dan kecil, dibandingkan usaha menengah. Share 

baki debet kredit UMKM dicerminkan pada Grafik 1.1. menurut klasifikasi usaha 

sebagian besar kredit UMKM disalurkan pada kredit usaha menengah yaitu 46,8% 

(Rp 225,2 triliun). Selebihnya, kepada kredit usaha kecil 31,4% (Rp 150,9 triliun) 

dan kredit usaha mikro sebesar 21,9% (Rp105,2 triliun). 
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Grafik 1.1  
Share baki debet UMKM menurut klasifikasi usaha 

 

 

Sumber : Bank Indonesia (2012) 

Berdasarkan jenis usahanya sektor kredit UMKM lebih banyak digunakan 

oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp 220.185 miliar, lalu di posisi 

kedua ikuti dengan sektor kegiatan yang belum jelas batasannya sebesar                 

Rp 56.044,7 miliar, di posisi ketiga industri pengolahan sebesar Rp 52.782,9 miliar, 

di posisi ke-empat pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar                             Rp 

32.165,4 miliar, di posisi kelima jasa kemasyarakatan, sosial budaya, dan hiburan 

sebesar Rp26.890,9 miliar (lihat grafik 1.2).  

 

Grafik 1.2.  

Kredit UMKM berdasarkan sektor usaha 

 

Sumber : Bank Indonesia (2012) 
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Berdasarkan data diatas kebutuhan akan modal usaha bagi para pelaku 

UMKM sangat besar. Bank komersial tidak dapat dijadikan sandaran oleh kelompok 

miskin karena kelompok ini tidak akan mampu memenuhi persyaratan yang diminta 

oleh pihak bank (the five C of credit). Persyaratan tersebut tidak mungkin dipenuhi 

oleh mereka (kaum miskin) untuk membantu rakyat miskin seharusnya stakeholder 

mengetahui apa-apa yang sangat diperlukan adalah bagaimana menghubungkan 

pekerjaan yang lakukan mereka dengan ketersediaan modal agar memungkinkan 

kelompok ini meningkatkan kemampuan ekonomi mereka, dan memperoleh sumber 

pendapatan (Siaahan R, 2007). 

Lembaga keuangan mikro syariah seperti Koperasi Simpan Pinjam dan 

Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Baitul Maal Tamwil (BMT) sangat cocok untuk 

menanggulangi masalah ini. KSPPS atau BMT menggunakan prinsip-prinsip syariah 

dan bebas dari unsur MAGHRIB (maysir, gharar, haram, riba, dan bathil) yang 

diharamkan di dalam Islam. Adapun fungsi lembaga ini adalah sebagai pendukung 

peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang 

berdasarkan prinsip syariah. 

KSPPS atau BMT sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat 

yang bergerak di bidang usaha mikro bahkan di bawah itu. Menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro memiliki 

kekayaan bersih sebesar Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan. Masyarakat 

yang datang ke KSPPS atau BMT rata-rata adalah para usaha yang memiliki 

kekayaan jauh di bawah angka tersebut, seperti tukang sayur di pasar tradisional, 

petani penggarap, nelayan, dan lain-lain. 

Meski demikian, harus diakui bahwa realitas dinamika KSPPS atau BMT di 

lapangan tidak selalu bagus, bahkan ada KSPPS atau BMT yang kemudian tumbang, 

gagal, rugi dan kemudian mati, tidak berjalan lagi. Di antara yang menyebabkan 

gagalnya pengelolaan KSPPS atau BMT tersebut menurut Aziz (2008), pertama 

adalah kurangnya persiapan sumber daya manusia (SDM) pengelola, baik dari sisi 

pengetahuan atau ketrampilan dalam mengelola KSPPS atau BMT, terutama masalah 

pengguliran pembiayaan. Kasus riil adalah banyaknya pembiayaan yang tidak 

tertagih alias macet. Kedua, lemahnya pengawasan pada pengelolaan, terutama 

manajemen dana dan kurangnya rasa memiliki pengelola KSPPS atau BMT. 
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Aziz (2008) juga mengungkapkan bahwa permasalahan-permasalahan 

KSPPS atau BMT tersebut dapat diatasi dengan menerapkan manajemen KSPPS atau 

BMT yang diselenggarakan secara agamis dan profesional. Pengertian 

profesionalitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan untuk 

bertindak secara profesional. Sedangkan Hall (1968, dalam Kalbers dan Fogarty, 

1995) menteorikan lima elemen profesionalisme individual. Adapun lima konsep 

profesionalisme dari Hall (1968) secara keseluruhan adalah sebagai berikut:                    

1). Afiliasi Komunitas (community affiliation) yaitu menggunakan ikatan profesi 

sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok-kelompok 

kolega informal sumber ide utama pekerjaan; 2). Kebutuhan untuk mandiri 

(Autonomy demand) merupakan suatu pandangan bahwa seseorang yang profesional 

harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain; 3). 

Keyakinan terhadap peraturan sendiri/profesi (belief self regulation) dimaksud 

bahwa yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan profesional adalah rekan 

sesama profesi, bukan ”orang luar” yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang 

ilmu dan pekerjaan mereka; 4). Dedikasi pada profesi (dedication) dicerminkan dari 

dedikasi profesional dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang 

dimiliki; dan 5). Kewajiban sosial (social obligation) merupakan pandangan tentang 

pentingnya profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun 

profesional karena adanya pekerjaan tersebut. 

Peran KSPPS atau BMT bagi masyarakat sangat penting, terlihat dari tujuan 

utama dibentuknya KSPPS atau BMT adalah untuk mengurangi kemiskinan, Namun 

kelompok masyarakat yang membentuk KSPPS atau BMT tersebut selama ini 

berasal dari kelompok masyarakat yang mandiri tanpa dibekali konsep mengenai 

pengelolaan keuangan secara profesional. KSPPS atau BMT beberapa terbentuk 

selama ini banyak berasal dari wilayah yang kurang dari akses informasi. Khususnya 

BMT Sinar Barokah yang dibentuk oleh masyarakat nelayan. Salah satunya di 

wilayah Muara Gembong. Muara Gembong adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten 

Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dimana letak kecamatan ini berada di paling ujung 

Kabupaten Bekasi yang berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Teluk 

Jakarta di sebelah barat, Kabupaten Karawang di sebelah timur, dan 

Kecamatan Babelan di sebelah selatan. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bekasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bekasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bekasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Karawang
https://id.wikipedia.org/wiki/Babelan,_Bekasi
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Dengan hadirnya BMT Sinar Barokah ini bagaikan oase di gurun pasir bagi 

masyarakat pesisir/nelayan yang sangat membutuhkan dana murah sesuai syariah.  

1.2. Masalah Mitra 

BMT Sinar Barokah berdiri pada bulan Januari 2015. Dengan 2 (dua) orang 

pengurus dan 3 (tiga) karyawan.  

Permasalahan yang dihadapi mitra selama beroperasi adalah terbatasnya 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki baik kuantitas maupun kualitas. Dari 

sisi kuantitas SDM BMT Sinar Barokah terlalu sedikit, yaitu hanya 5 orang; 

sedangkan dari sisi kualitas, SDM BMT Sinar Barokah masih minim pengetahuan 

tentang manajemen keuangan terutama terkait dengan tingkat kesehatan BMT itu 

sendiri seperti likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan permodalan (CAR), serta 

penentuan nisbah bagi hasil dalam produk simpanan dan pembiayaan. Dengan 

keterbatasan ini maka BMT Sinar Barokah mengalami kesulitan dalam 

mengembangkan usahanya.  

Permasalahan lain yang dihadapi adalah SDM BMT Barokah yang belum 

memahami siklus akuntansi KSPPS atau BMT sehingga tidak bisa menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan sesuai PSAK No. 27 tahun 1998 revisi tahun 2002 dan 

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 

91/Kep/M.KUKM/IX/2004 serta PSAK No. 59 tahun 2003. Sehingga berdampak 

pada sulitnya menjalin hubungan kerja sama dengan pihak lain baik dengan bank 

maupun non-bank. 

1.3. Solusi yang Ditawarkan 

Berdasarkan kondisi diatas, sehingga diperlukan beberapa solusi yang 

ditawarkan dalam mengatasi permasalahan mitra. Antara lain : 

1. Pembinaan dalam merevisi pendirian BMT Sinar Barokah, terutama dalam 

hal penyusunan pengurus, penyusunan AD/ART, rencana penghimpunan 

modal awal, rencana rekruitmen calon tenaga pengelola (SDM), persiapan 

lokasi kantor, dan rencana sosialisasi anggota pendiri dan calon anggota BMT.  

2. Pelatihan mengenai Manajemen Keuangan bagi pengurus dan SDM BMT 

Sinar Barokah. 
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3. Workshop/Pelatihan Akuntansi BMT bagi pengurus dan SDM BMT Sinar 

Barokah di Muara Gembong. 

4. Pendampingan kepada pengurus BMT Sinar Barokah dalam proses 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan bagaimana membuat 

keputusan dan mengevaluasi lembaga melalui laporan keuangan. 

5. Melakukan pendampingan bagi pengurus BMT Sinar Barokah dalam 

menjembatani dengan pihak ketiga yang dapat membantu permodalan, 

pendanaan, dan penyaluran dana kepada masyarakat. 
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BAB 2 

TARGET DAN LUARAN 

2.1. Target  

Target dari program pengabdian masyarakat ini adalah : 

1. Para pengurus dan SDM BMT Sinar Barokah yang belum memiliki 

pengetahuan tentang manajemen keuangan KSPPS atau BMT. 

2. Para pengurus dan pengelola BMT Sinar Barokah yang belum mengetahui 

Akuntansi BMT. 

3. Para pengurus BMT Sinar Barokah yang belum mengetahui proses 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai PSAK No. 27 tahun 1998 

Revisi tahun 2002 dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil 

dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 serta PSAK No. 59 tahun 

2003. 

4. Para pengurus BMT Sinar Barokah yang belum memperluas jaringan kerja 

sama dengan pihak ketiga dalam membantu permodalan dan pendanaan 

KSPPS atau BMT. 

5. Para pengurus BMT Sinar Barokah yang belum memperluas jaringan kerja 

sama dengan pihak lain terutama dalam hal penyaluran/pembiayaan dana 

KSPPS atau BMT. 

2.2. Luaran 

Target luaran yang diharapkan adalah : 

1. Pengurus dan SDM BMT Sinar Barokah melakukan pembukuan/pencatatan 

akuntansinya berdasarkan PSAK No. 27 tahun 1998 revisi tahun 2002, 

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 

91/Kep/M.KUKM/IX/2004 serta PSAK No. 59 tahun 2003.  

2. Pengurus dan pengelola BMT Sinar Barokah memiliki strategi manajemen 

keuangan yang profesional. 

3. BMT Sinar Barokah dapat bantuan atau tambahan modal dari berbagai pihak 

(baik bank maupun nonbank) untuk mengembangkan usahanya. 

4. Buku panduan akuntansi dan manajemen keuangan bagi pengelola dan 

pengurus BMT Sinar Barokah. 
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BAB 3 

METODE PELAKSANAAN 

Metode yang digunakan dalam rangka mengatasi masalah mitra adalah 

sebagai berikut : 

1. Metode Pembinaan. 

Pengurus BMT Sinar Barokah mendapat pembinaan dan pengarahan tentang 

bagaimana cara mendirikan BMT yang baik dan benar terutama dalam hal 

penyusunan pengurus, penyusunan AD/ART, rencana penghimpunan modal awal, 

rencana rekruitmen calon tenaga pengelola (SDM), persiapan lokasi kantor, dan 

rencana sosialisasi anggota pendiri dan calon anggota BMT. Metode pembinaan yang 

dilaksanakan oleh Tim PKM adalah Model Blended Training  

2. Metode workshop atau pelatihan.  

Memberikan workshop atau pelatihan kepada para pengurus dan pengelola 

(SDM) mengenai manajemen keuangan dan manajemen operasional, pelatihan 

pembukuan/akuntansi BMT serta pelatihan menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan KSPPS atau BMT sesuai standar yang berlaku.  

3. Metode Pendampingan.  

Peserta pelatihan pengelolaan keuangan KSPPS atau BMT akan mendapat 

pendampingan dari tim. Melakukan pendampingan kepada pengurus BMT Sinar 

Barokah dalam proses memahami fungsi laporan keuangan sebagai alat pembuat 

keputusan dalam manajemen. 

Selain itu melakukan pendampingan kepada BMT Sinar Barokah untuk 

menjembatani para pengurus dengan pihak ketiga yang akan membantu permodalan 

dan pendanaan KSPPS atau BMT serta pendampingan terkait perluasan jaringan 

usahanya terutama dalam hal penyaluran/pembiayaan dana KSPPS atau BMT kepada 

masyarakat. 
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BAB 4 

 

HASIL KEGIATAN PKM 

 

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dari STIEMJ melaksanakan kegiatan-

kegiatan yang menjadi masalah mitra, yaitu : 

1. Metode Pembinaan 

Metode pembinaan yang dilakukan oleh Tim PKM STIEMJ adalah dengan 

menggunakan Model Blended Training. Dimana para pengurus BMT atau KSPPS 

Sinar Barokah mendapat pembinaan dan pengarahan dari Tim PKM STIEMJ tentang 

bagaimana cara mendirikan BMT yang baik dan benar terutama dalam hal 

penyusunan pengurus, penyusunan AD/ART, dan lain-lain baik secara Daring 

maupun Luring. Berikut isi materi selengkapnya : 

1.1 Syarat Pendirian 

Setiap Pendirian BMT/KSPPS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1. Didirikan minimal 20 (dua puluh) orang pendiri. 

2. Memiliki Visi dan Misi bagi pemberdayaan ekonomi Ummat yang beroperasi 

dengan prinsip-prinsip Muamalah sesuai Syariat Islam. 

3. Kegiatan yang dilakukan meliputi : 

a. Penghimpunan dana simpanan pola Syariah. 

b. Pembiayaan Usaha Pola Syariah, 

c. Pengelolaan dana Titipan Zakat, Infaq, Shidaqoh dan dana amanah 

lainnya. 

d. Usaha-Usaha lain yang halal sesuai Syariat Islam. 

4. Modal awal minimal Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah). 

5. Pengurus/ Pengelola memiliki wawasan dan pengalaman atau pernah 

mengikuti Pelatihan BMT/KSPPS dan atau pernah magang di BMT/KSPPS. 

6. Pengurus/Pengelola wajib : 

a. Berakhlak dan berbudi pekerti baik serta mempunyai RUHUL JIHAD 

dalam rangka menegakkan Ekonomi Syariah. 

b. Berpendidikan minimal Diploma dan atau SLTA sederajat yang telah 

memiliki pengalaman di BMT/KSPPS/ Pelatihan BMT/KSPPS/ 

pernah magang di BMT/KSPPS. 
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7. Dalam hal pengurus/pendiri/pengelola sebagaimana dimaksud dalam poin 6, 

harus melibatkan tokoh masyarakat/ulama/aparat setempat atau salah satunya 

saja. 

8. Memiliki Dewan Syariah sebagai majelis pertimbangan produk dan kegiatan 

BMT/KSPPS. 

9. Lokasi/domisili kantor berada di wilayah yang belum terdapat BMT/KSPPS 

atau sudah terdapat BMT/KSPPS namun secara modal dan operasional belum 

optimal (diharapkan merger/akuisisi) atau sesuai petunjuk PINBUK setempat. 

10. Bagi wilayah yang dimungkinkan dapat didirikan lebih dari satu 

BMT/KSPPS, maka domisili kantor harus berjarak minimal Radius 3 Km 

dengan BMT/KSPPS lainnya, dan harus menjaga nama baik sesama 

BMT/KSPPS dengan prinsip kompetisi yang sehat sesuai Syariat Islam. 

11. Untuk menjaga kesehatan BMT/KSPPS, setiap BMT/KSPPS harus 

melaksanakan ketentuan manajemen sebagai berikut : 

a. Likuiditas        :  Minimal 25 % dari kewajiban jangka pendek. 

b. Solvabilitas    : Minimal 100 % dari kewajiban jangka panjang. 

c. Rentabilitas   : Diperoleh dari Bagi hasil, Mark up jual beli, jasa 

sewa/jasa titipan barang gadai, atau prinsip-prinsip lain sesuai syariat 

Islam, yang jumlahnya didasarkan pada modal ditambah biaya 

operasional dan keuntungan yang diharapkan.  

d. CAR : Minimal 12 % dari asset (Rasio Kecukupan Modal). 

e. Menentukan Nisbah bagi hasil yang jelas dalam produk Simpanan dan 

Pembiayaan. 

12. Berbadan Hukum  dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. 

13. Sebelum PINBUK memberikan rekomendasi, PINBUK melakukan 

survei/kunjungan ke lokasi BMT/KSPPS yang akan didirikan untuk menilai 

kelayakan BMT/KSPPS dilapangan. 

14. Data persyaratan umum dan hasil survei menjadi bahan pertimbangan bagi 

sertifikasi/ rekomensdasi pendirian BMT/KSPPS. 

15. BMT/KSPPS sanggup menaati peraturan dan kebijaksanaan PINBUK 

setempat. 
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1.2 Proses Pendirian 

 Pendirian BMT/KSPPS dilakukan melalui proses sebagai berikut : 

1. Inisiatif para pendiri (tokoh masyarakat/pemuda/ulama/masyarakat umum, 

dan komponen masyarakat lainnya yang simpati dengan ekonomi syariah). 

2. Analisa kelayakan oleh para inisiator dengan berkomunikasi pada PINBUK  

dan atau BMT/KSPPS lain. 

3. Pembentukan Panitia Persiapan Pendirian BMT/KSPPS, dengan agenda 

sebagai berikut: 

a. Penyusunan pengurus sementara (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara). 

b. Penyusunan AD/ART. 

c. Rencana penghimpunan modal awal. 

d. Rencana rekruitmen calon pengelola. 

e. Persiapan lokasi kantor. 

f. Rencana sosialisasi anggota pendiri dan calon anggota BMT/KSPPS. 

4. Penghimpunan modal awal (minimal Rp. 25.000.000,-). 

5. Rekruitmen/seleksi calon pengelola dengan standar test :  

a. Kecepatan berhitung; 

b. Pengetahuan agama; 

c. Pengetahuan umum; 

d. Wawancara (interview); dan  

e. Membaca Al-Qur’an. 

6. Pelatihan/pemagangan calon pengelola. 

7. Persiapan administrasi, seperti : 

a. Kop/blangko dokumen; 

b. Slip-slip; 

c. Formulir; 

d. Cap stempel; 

e. Buku simpanan; dan  

f. ATK lainnya. 

8. Persiapan sarana dan prasarana kantor, seperti meja/kursi/counter/brankas/ 

cashbox/mesin tik/komputer/filling cabinet/lemari/kursi nasabah/papan nama 

kantor dan inventaris lainnya. 
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9. Penyusunan permohonan izin legalitas kepada lembaga terkait (notaris, dinas 

koperasi dan koordinasi PINBUK). 

10. Permohonan keanggotaan BMT/KSPPS mitra PINBUK. 

11. Grand opening/pembukaan operasional BMT/KSPPS setelah mendapatkan 

rekomendasi dari lembaga terkait dengan koordinasi PINBUK. 

2. Metode workshop atau pelatihan.  

Metode workshop atau pelatihan yang dilaksanakan Tim PKM STIEMJ 

adalah offline atau tatap muka dengan para pengurus dan pengelola (SDM) mengenai 

manajemen keuangan dan manajemen operasional, pelatihan pembukuan/akuntansi 

BMT serta pelatihan menyusun dan menyajikan laporan keuangan KSPPS atau BMT 

sesuai standar yang berlaku. (Materi pelatihan pembukuan/akuntansi BMT secara 

detail bisa lihat pada bagian lampiran). 

3. Metode Pendampingan.  

Peserta pelatihan pengelolaan keuangan KSPPS atau BMT mendapat 

pendampingan dari tim. Melakukan pendampingan kepada pengurus BMT Sinar 

Barokah dalam proses memahami fungsi laporan keuangan sebagai alat pembuat 

keputusan dalam manajemen. Metode pendampingannya dilakukan baik secara 

Daring (online) maupun Luring (offline) 

Selain itu melakukan pendampingan kepada BMT Sinar Barokah untuk 

menjembatani para pengurus dengan pihak ketiga yang akan membantu permodalan 

dan pendanaan KSPPS atau BMT serta pendampingan terkait perluasan jaringan 

usahanya terutama dalam hal penyaluran/pembiayaan dana, serta perluasan usaha 

perdagangan BMT/KSPPS. Berikut adalah dokumentasi Tim PKM saat 

melaksanakan pendampingan dengan Ketua BMT/KSPPS Sinar Barokah) 
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Lampiran 1 :  Gambaran IPTEK yang akan ditransfer kepada mitra (BMT Sinar 

Barokah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSPPS atau BMT 

Pencatatan 

Akuntansi 

Laporan 

Keuangan  

Manajemen 

Keuangan  

Keputusan 

Manajemen 

Peningkatan Mutu SDM KSPPS : 

• Pencatatan Akuntansi yang 
berstandar Permen KUKM 
no. 14 tahun 2015 

• Laporan Keuangan Terbit 
Rutin 

• Mampu menjalankan 
manajemen keuangan 
dalam praktek operasional 

• Mampu membuat 
keputusan manajemen  
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Lampiran 2 : Materi Pelatihan Akuntansi Syariah untuk BMT/KSPPS 
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