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BAB III 

GAMBARAN UMUM KJKS BMT FASTABIQ PATI 

 

3.1 Sejarah Singkat Berdirinya Baitul Maal Fastabiq Pati 

Muktamar pemuda muhammadiyah ke XI di Pekan Baru Riau tanggal 

1 s.d. 4 juli 1998, merupakan inspirasi membangun ide melalui diskusi yang 

dilakukan di perjalanan darat selama 4 hari, dari semarang menuju Riau. Dari 

diskusi yang dilakukan oleh Muhammad Ridwan, Muhammad Sapuan, 

Abdul Hadi, Ahmad Mubasyirin, Abdul Wahid lahirlah sebuah pemikiran 

bahwa: “Pertama, pemuda muhammadiah adalah organisasi otonom 

muhammadiyah yang bergerak dalam bidang dakwah amar makruf nahi 

mungkar sangat dibutuhkan kemandirian dalam kegiatan-kegiatan dakwah 

dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Kedua, kekurangan kader dan 

keterbatasan dana untuk kegiatan dakwah pimpinan daerah pemuda 

muhammadiyah dapat menghambat perjalanan dakwah. Ketiga, adalah suatu 

kewajiban untuk dapat melaksanakan islam secara utuh dalam menyeluruh 

dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam menegakkan ekonomi 

syari’ah, dan keinginan untuk mencabut ekonomi ribawi yang selama ini 

sudah mengakar pada kehidupan ummat manusia.” Atas dasar kenyataan 

tersebut maka diadakan kajian insentif solusi keprihatinan kondisi tersebut, 

dan lahirlah gagasan ide untuk mendirikan lembaga keuangan syari’ah 

sebagai media kaderisasi dan kemandirian pendanaan 
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Gagasan ide tersebut ditindaklanjuti oleh pimpinan daerah pemuda 

muhammadiyah pati, dengan mengadakan rapat pada hari sabtu tanggal 25 

Juli 1988 di SMA muhammadiyah pati, dihadiri oleh 33 orang dan 

memutuskan dan membentuk badan usaha yang dinamakan BAITUL MAAL 

WAT TAMWIL FASTABIQ yang kemudian disingkat BMT FASTABIQ. 

Kemudian pada Hari senin tanggal 27 Juli 1998 hasil rapat diajukan ke 

kantor koprasi kabupaten pati untuk mendapat pengesahan mentri Negara 

koprasi dan usaha kecil menengah. Dengan payung Koprasi Serba Usaha ( 

KSU) dan disahkan oleh mentri koprasi pengusaha kecil dan menengah 

melalui SK Nomor: 011/BH/KDK.11.9/X/1998 pada tanggal 31 Oktober 

1998, secara resmi BMT  FASTABIQ beroprasi tanggal 18 nopember 1998. 

Pada  tanggal 9 Oktober 2004 berdasarka Rapat anggota khusus diputuskan 

perubahan  AD/ART menjadi KJKS (koprasi jasa keuangan syari’ah) BMT 

Fastabiq. Berdasarkan keputusan bupati a.n. menteri Negara koperasi dan 

usaha kecil menengah nomor 518/758/V/2006 tentang pengesahan akta 

perubahan anggaran dasar KSU Fastabiq tanggal 27 Mei 2006 memutuskan 

dan mengesahkan akta perubahan anggaran dasar koperasi jasa keuangan 

syariah BMT Fastabiq dan selanjutnya disebut KJKS BMT FASTABIQ 

dengan badan hukum nomor ; 011 a/BH/PAD/V/2006. pada hari sabtu 

tanggal 24 januari 2009 KJKS BMT FASTABIQ mengadakan rapat anggota 

khusus (RAK) untuk membahas perubahan anggaran dasar KJKS BMT 

FASTABIQ tentang perubahan pengembangan wilayah tingkat JAWA 

TENGAH. Hasil rapat tersebut telah mendapat pengesahan dari PEMPROF 
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JAWA TENGAH dinas koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah 

(UMKM) dengan keputusan gubernur Jawa Tengah no. 

07/PAD/KDK.11/IV/2009 tanggal 07 April 2009, tentang pengesahan 

perubahan anggaran dasar KJKS BMT FASTABIQ dengan badan hukum 

nomor.011/BH/199/X/1998, TANGGAL 31 Oktober 1998. yang sampai 

sekarang sudah mempunyai 21 cabang yang tersebar di kabupaten Rembang, 

Jepara, Kudus dan Pati sendiri 

Pada tahun 1998 KJKS BMT Fastabiq pati setelah bisa berdiri mulai 

mengelola dana yang bertujuan untuk sosial. Pengelolaan dana tersebut 

ternyata mengalami peningkatan dan perkembangan yang begitu pesat pada 

akhirnya tahun 2006 di kantor pusat mulai dirintis dengan sosialisasi 

penggalangan dana oleh KJKS BMT Fastabiq Pati. Tujuan dari KJKS BMT 

Fastabiq Pati tidak hanya untuk mensejahterakan anggotanya tetapi juga 

untuk berbagi dengan sesama terutama fakir miskin, maka pada tahun 2008 

didirikan kantor Baitul Maal yang kantornya terpisah dari KJKS BMT 

Fastabiq Pati. Pada saat awal-awal pengelolaan baitul maal belum ada 

karyawan khusus yang menangani dana ZIS, baru pada bulan November 

2008 mulai merekrut 2 karyawan untuk ditempatkan sebagai staff Baitul 

Maal. Karena mereka kekurangan tenaga kerja mereka merekrut 1 orang lagi 

sebagai staff untuk diposisikan sebagai pengelola mobil ambulance, dan pada 

bulan Februari merekrut 3 karyawan untuk diposisikan sebagai staff LSQ 

(Lembaga Studi Al-Qur’an) yang bertujuan untuk membantu buta aksara Al-
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Qur’an yang diutamakan untuk kaum fakir dan miskin.1 Sampai saat ini 

Baitul Maal Fastabiq Pati mengalami perkembangan pesat karena telah 

memiliki kantor tersendiri sehingga banyak masyarakat yang mengenalnya 

dan banyak pula para muzaki dan para donatur yang ikut antusias dalam 

program pemberdayagunaan zakat, infaq, dan shodaqoh. 

 

3.2 Visi-Misi KJKS BMT Fastabiq Pati 

Setiap lembaga pasti memiliki visi dan misi yang dijadikan sebagai 

acuan dalam mengembangkan lembaganya, begitu juga dengan KJKS BMT 

Fastabiq Pati memiliki visi dan misi sebagai berikut:2 

� Visi 

“Menjadi Koprasi Jasa Keuangan Syari’ah Yang Unggul dan Terpercaya” 

� Misi 

� Mengedepankan dan membudayakan transaksi sesuai dengan ekonomi 

syari’ah 

� Menjunjung tinggi akhlakul karimah dalam mengelola amanat ummat 

� Mengutamakan kepuasan dalam melayani anggota. 

� Menjadi KJKS yang tumbuh dan berkembang secara sehat 

� Meningkatkan kesejahteraan anggota dan melakukan pembinaan kaum 

dhuafa 

                                                
1 Syahroni, Staff Baitul Maal, wawancara pribadi, pada tanggal 2 april 2011 
2 Company profil Baitul Maal Fastabiq Pati. Dikutip tanggal 20 Januari 2011 
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3.3 Tujuan  

Tujuan yang ingin dicapai oleh Baitul Maal KJKS BMT Fastabiq 

adalah: “Meningkatkan kesejahteraan anggota dan pengelolaan dengan 

mengedepankan  nilai-nilai syari’ah, menjunjung tinggi akhlakul karimah, 

serta mengutamakan kepuasan anggota.” 

 

3.4 Letak Geografis Baitul Maal Fastabiq Pati 

Baitul Maal Fastabiq Pati secara geografis terletak di pusat jantung 

Desa Tambaharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati, yaitu menempati area 

yang sangat strategis. Dikatakan strategis karma posisinya dekat dengan 

sarana transportasi, pasar. Sekolahan, ruko, serta dikelilingi rumah penduduk. 

Letak baitul maal Fastabiq Pati dibatasi oleh: 

a. Sebelah utara berbatasan  dengan Ruko 

b. Sebelah timur berbatasab dengan SMK Muhammadiyah 

c. Sebelah selatan berbatasan sekolah SMA dan SMK Muhammadiyah 

d. Sebelah barat berbatasan dengan kantor pusat KJKS BMT Fastabiq Pati 

 

3.5 Struktur Organisasi Baitul Maal Fastabiq Pati 

Tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan agar mudah dicapai, 

maka perlu adanya struktur organisasi perusahaan. Organisasi perusahaan 

merupakan hubungan struktural antara berbagai unsur di dalam rumah tangga 

perusahaan, sehingga dapat dikatakan bahwa struktur organisasi adalah 
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sesuatu yang menunjukkan aktivitas  dan batas saluran kekuasaan, tanggung 

jawab dan wewenang masing-masing yang ada dalam organisasi. 

Gambar 3.1 

STRUKTUR ORGANISASI 

BAITUL MAAL FASTABIQ PATI 
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