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BAB III 

GAMBARAN UMUM BMT YAUMMI MAZIYAH ASSA’ADAH 

PATI 

 

A. Sejarah BMT Yaummi Maziyah Assa’adah Pati 

Di era semangat keislaman yang sekedar berkibar, tahun 

1990 an penggerak dakwah dikalangan mahaisswa mulai 

menggeliat dan tumbuh gerakan Ekonomi Syariah, diantaranya 

ada Ridlo Gusti di Jakarta dan Teknosa ITB Bandung. Adalah 

Muhammad Jatmiko muda, mulai memeliti Teknosa ITB 

Bandung, dengan hasil “wah luar biasa, manager-manager 

lembaga keuangan syariahnya sudah ber Mercy ria”, dengan 

bisnis sampai ke pengeboran minyak. Dan konon beberapa tahun 

kemudian mereka bangkrut. Pencarianpun berlanjut dan ketemu 

dengan Binama Semarang, pengelolan utamanaya adalah orang-

orang tawadlu. Ada Mas Kartiko yang sekarang amsih membina 

BMT, ada Mas Basuki dan Mbak Nur Hayati, semua aparat 

Binama. Pas kebetulan di bulan November 1994 itu sedang 

merekrut untuk pelatihan BMT bekerjasama dengan Dompet 

Duafa Republika. Dan jadilah pelatihan angkatan kedua yang 

dimonitori oleh Mas Ery Sudewo dan Mas jamil Azzaini, sebagai 

pelatihan BMT terheboh dan akhirnya menetaskan Forum 

Ekonomi Syariah (FES). Dan hanya dengan rentang waktu satu 

bulan setelah pelatihan. Bapak Muhammad Jatmiko Ch (yang 
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sekarang menjadi Ketua Pengurus KJKS BMT Yauumi Fatimah) 

menetaskan BMT dengan nama Koperasi Karyawan Bmt Yaummi 

dengan dibantu beberapa ustadz-ustadzah TPA (Taman 

Pendidikan Al Quran) Yaummi dan beberapa tenaga professional. 

Dan dari Forum Ekonomi Syariah menetas juga BMT-BMT yang 

sekarang cukup bisa dibanggakan seperti Bmt Beringharjo di 

Jogja, BMT Binamas di Purworejo, BMT Bima di Muntilan, dan 

tentu saja BMT Yaummi Fatimah di Pati.  

Saat bersamaan kebetulan telah lahir undang-undang 

perbankan yang membolehkan untuk usaha perbankan 

menentukan bunga sendiri sampai ke bunga nol, dan inspirasi ini 

ditangkap sebagian ummat    Islam untuk menetaskan Bank 

Muamalat Indonesia – BMI sebagai pelopor Bank Syariah 

pertama murni syariah di Indonesia. Waktu berlanjut, semangat 

berekonomi syariah semakin menyala maka jadilah BMT Yaummi 

menjadi tempat studi banding, tempat magang dan pelatihan. 

Sampai sekitar tahun 2000an, puluhan BMT menetas di pulau 

Jawa bahkan sampai di Lampung. Dan Alhamdulillah sekarang 

ada yang membesar di sekitar Pati misalnya BMT Fastabiq di Pati, 

BMT BUS di Lasem, BMT Alfath di Gunung Wungkal yang 

semuanya bisa dikatakan murid-murid BMT Yaummi. Ketika 

dirasa tidak kondusif untuk sekedar menjadi ajang belajar, maka 

sejak tahun 2010 ann BMT Yaummi menutup diri sebagai tempat 

belajar dan mulai menjadi BMT kerja, dan dengan meluasnya 
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keanggotaan maka Badan Hukum pun diubah menjadi Koperasi 

Pesantern-Kopontren Bmt Yaummi dengan visi pokok: 

1. Membuktikan bahwa syariah Islam bisa dibumikan, dan  

2. Mencari keuntungan, untuk: 

a. Penyimpanan dana. 

b. Pemodal, khusunya anggota Koperasi, dan 

c. Karyawan atau pelaksana. 

Dan Alhamdulilah, BMT Yaummi semakin membesar, 

baik aset, keuntungan dan akhirnya SHU-Sisa Hasil Usaha yang 

dibagikan. Setelah diadakan perintisan pembukaan BMT-BMT di 

jaringan Lembaga Pendidikan Bina Anak Sholeh (BIAS) tahun 

2010 an dengan:  

1. Andil modal 50% 

2. Mendidik dan melatih calon karyawan, dan 

3. Mengendalikan manajemen. 

Berdirilah BMT-BMT dijaringan BIAS dengan nama 

seragam BMT BINA Martabat Insani (BMT BMI) di Tegal, 

Cilacap, Gombong, Magelang dan Klaten dengan Badan Hukum 

masing-masing daerah sendiri-sendiri, selain di Jogja sendiri 

sebagai pusat kegiatan BIAS dengan Badan Hukum DIY. Dan 

seiring dengan bergulirnya waktu maka dirasa efektif seluruh 

jaringan BMT disatukan, didalam Badan Hukum Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah-Kjks Bmt Yaummi Fatimah  tingkat Provinsi 

Jawa Tengah pada tahun 2012. 
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Alhamdulillah mulai Januari 2012, pernyataan Badan 

Hukum dan tentu saja penyatuan kegiatan usaha sudah berhasil 

dilaksanakan, maka sekarang dengan anggota sekitar 750 orang di 

Jwa Tengah, BMT Yaummi siap mengembangkan sayap diseluruh 

kota di Jawa Tengah, dan sekarang sudah berkibar bendera BMT 

Yaummi di Klaten, Magelang, Gombong, Cilacap, Tegal dan Pati 

sendiri sebagai pusat kegiatanya dengan 13 cabang. Seiring 

dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, KJKS 

BMT Yaummi juga terus berbenah diri, selain mengembangkan 

cabang di kota lain seperti Kudus dan Rembang juga menyusul 

daerah-daerah di Jawa Tengah lainya, yang semuanya terkordinasi 

melaui jaringan internet sehingga nantinya sampai kearah SMS 

Banking sistem untuk jaringan KJKS BMT Yaummi se- Jawa 

Tengah. Pada akhir 2016 ada peraturan baru bahwa seluruh nama 

BMT harus terdiri dari tiga kata jadi digantilah BMT Yaummi 

Fatimah menjadi BMT Yaummi Maziyah Assa’adah. 

 

B. Data Perusahaan / Aspek Hukum BMT Yaummi Maziyah 

Asa’aadah Pati 

Nama :  Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

BMT Yaummi Fatimah Pati 

Alamat :  Jl. Pangeran Diponegora 155 Pati 

Tanggal Berdiri :  31 Oktober 1997 

No. Badan Hukum :  13416/BH/kwk.II/X/1997 
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Sk PAD :  02/PAD/XIV/II/2012 

1. Visi dan Misi BMT YAUMMI 

a. Visi 

Menjadi lembaga keuangan yang mngedepankan profit 

dengan berdasarkan syariah. 

b. Misi 

1) Mengedepankan dan membudayakan transaksi 

sekonomi sesuai dengan nilai-nilai syariah 

2) Menjunjung tinggi ahlaqul karimah dalam mengelola 

amanah ummat. 

3) Mengutamakan kepuasan dalam melayani anggota 

4) Menjadikan BMT YAUUMI tumbuh berkembang 

secara sehat dengan tolak ukur kewajaran lembaga 

keuangan pada umumya. 

5) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan melakukan 

pembinaan kaum dhuafa. 

 

C. Struktur Organisasi BMT YAUMMI 

1. Dewan Pengawas Syariah 

Ketua    : KH. Abdul Wahid 

Anggota  : Sigit Sulistyo, LC 

2. Pengurus BMT  

Ketua   : H. Muhammad Jatmiko, CH 

Sekretaris  : H. M. Kartono 
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Bendahara  : H. Slamet Budi Santoso 

Anggota  : Wiji 

     Suparman 

3. Menejemen 

Menejemen Umum : Dwi Setyo Ningrum 

MenejemenEksternal : Majuki, SE 

Menejemen Internal : M. Ahyar, SE 

Menejemen Simpanan : Sri Wahyuni 

4. Kantor Area 

Area Puri  : Abu Masdar 

Area Karaban  : Purnoto 

Area Gabus  : Eka Prasetyana Hadi 

5. Kepala Cabang Puri 

Ketua   : Zaenal A 

Administrasi  :Lusiawati 

Teller   :Hani Winarsih 

Marketing  : Eko Roset Yawan 

  Hadi P 

6. Kepala Cabang Karaban 

Ketua   : Yogo Nur Setyo 

Administrasi  : Siti Saroh 

Teller   : Nur Aini 

Mareketing  : Edi Prestya 

  Hadi P 
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7. Kepala Cabang Gabus 

Ketua   : Sutrisno 

Administrasi  : Admiatun 

Teller   : Aisyah 

Marketing  : Bayu Wijiarto 

  Etin Rahmawati 

 

D. Deskripsi Tugas 

1. Ketua Pengurus 

a. Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana 

keputusan rapat anggota dalam bertindak dan atas nama 

koperasi. 

b. Melaksanakan Penyusunan Rencana Anggaran 

Pendapatan dan belanja serta mempertanggung jawabkan 

atas pekerjaannya selama satu tahun dalam rapat anggota. 

c. Bersama-sama dengan sekretaris menandatangani surat-

surat keluar dan surat-surat penting lainnya yang 

berkaitan dengan kerja sama, kontrak dan surat keputusan 

untuk kepentingan organisasi koperasi. 

d. Bersama-sama bendahara menandatangani laporan 

keuangan dan bukti-bukti lain yang berkaitan dengan 

operasional organisasi koperasi. 
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2. Sekretaris 

a. Melaksanakan tugas operasional organisasi sesuai 

keputusan rapat anggota dalam rapat administrasi baik 

surat masuk maupun surat keluar. 

b. Melaksanakan pengarsipan berkaitan dengan data-data 

perkembangan organisasi baik keanggotaan, 

perkembangan usaha dan pelaksanaan program kerja. 

c. Bersama-sama ketua untuk bertindak dan atas nama 

organisasi dalam melakukan kerjasama pada pihak ke 

tiga. 

3. Bendahara 

a. Melaksanakan tugas dan kewajiban yang diputuskan oleh 

rapat anggota untuk mengelola untuk mengelola dan 

menyimpan kekayaan organisasi dalam hal ini adalah 

keuangan. 

b. Mengeluarkan sejumlah dana untuk kepentingan 

organisasi dan usaha serta operasional sesuai dengan pos-

pos anggaran yang telah ditetapkan. 

c. Bersama ketua untuk menandatangani pelaporan 

keuangan dan perkembangan serta sirkulasi kas organisasi 

koperasi. 

4. Pengawas / Dewan Syariah 

a. Memberikan Fatwa hukum syariah setiap kegiatan 

operasional. 
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b. Memberi saran kepada pengurus, dan bimbingan 

karyawan, kearah keahlian dan ketrampilan supaya tidak 

lepas dari sistim syari’ah. 

c. Mencegah pemborosan bahan, waktu dan tenaga supaya 

tercapai efisiensi perusahaan. 

d. Menilai hasil kerja dengan rencana yang sudah ditetapkan. 

e. Mencegah terjadinya penyelewengan. 

f. Keberesan administrasi secara menyeluruh. 

5. Manajer Umum 

a. Kewenangan: Memimpin jalannya organisasi sehingga 

sesuai dengan tujuan dan kebijaksanaan umum yang 

digariskan oleh pengurus. 

b. Tugas-tugas: 

1) Membuat rencana kerja secara periodik. 

2) Membuat kebijakan sesuai dengan kebijakan umum 

yang digariskan oleh pengurus. 

3) Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan 

oleh stafnya. 

4) Membuat laporan secara periodik kepada pengurus. 

6. Manajer pembiayaan 

a. Kewenangan: Melaksanakan kegiatan pelayanan kepada 

anggota serta melakukan pembinaan agar pembiayaan 

yang diberikan tidak macet. 
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b. Tugas-tugas: 

1) Menyusun rencana pembiayaan. 

2) Menerima usulan dan melakukan wawancara analisa 

pembiayaan. 

3) Menganalisa proposal pembiayaan anggota. 

4) Mengajukan persetujuan pembiayaan kepada manajer 

umum. 

5) Melakukan administrasi pembiayaan. 

6) Melakukan pembinaan kepada anggota. 

7) Membuat laporan perkembangan pembiayaan. 

7. Manajer Simpanan 

a. Kewenangan: Melaksanakan kegiatan pengerahan dana 

anggota dan berbagai sumber dana lainnya untuk 

memperbesar modal BMT. 

b. Tugas-tugas: 

1) Menyusun rencana pengerahan simpanan. 

2) Merencanakan produk-produk simpanan. 

3) Melakukan analisa data simpanan. 

4) Melakukan pembinaan anggota. 

5) Membuat laporan perkembangan simpanan. 

8. Kepala Cabang 

a. Kewenangan: Memimpin jalannya organisasi yang ada di 

kantor cabang sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum 

yang telah digariskan pengurus dan mamajer umum. 
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b. Tugas-tugas: 

1) Membuat rencana kerja secara periodik. 

2) Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan 

staf di kantor cabang. 

3) Membuat laporan secara periodik pada manajer 

umum. 

9. Petugas Marketing 

a. Melakukan penagihan terhadap nasabah / anggota yang 

memanfaatkan pembiayaan dari BMT. 

b. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap 

penggunaan pembiayaan yang diberikan kepada anggota. 

10. Bagian Teller 

a. Bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar (kasir). 

b. Menerima/menghitung uang dan membuat bukti 

penerimaan. 

c. Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah manajer. 

d. Melayani dan membayar pengambilan tabungan. 

e. Membuat buku kas harian.  

f. Setiap awal dan akhir jam kerja menghitung uang yang 

ada. 

 

E. Tata Kelolaan Perusahaan 

1. Kode Etik 
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Dijabarkan dalam bentuk kjian Al-Quran setiap minggu dan di 

praktekan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

2. Keyakinan Inti (core bellieve) 4 H: 

Keyakinan bersama yang merupakan keyakinan lembaga dan 

semangat dalam upaya mencapai visi dan misi lembaga 

sebagai berikut: 

a.  Ishilahi, adalah keyakinan bahwa keunggulan pelayanan 

hanya diperoleh jika kita perbaikan (inovasi) pada segala 

bidang. 

b.  Fallah, adalah keyakinan bahwa cita-cita hidup kami 

adalah kebahagiaan hakiki yang meliputi kebahagiaan 

duniawi dan ukhrowi yang tergmbar kalimat fallah. 

c.  Jamaah, keyakinan bahwa hanya dengan kebersamaan 

yang organis semua langkah besar untuk mewujudkan 

cita-cita pribadi, keluarga dan lembaga dapt dilakukan. 

d.  Mujahadah, adalah kami yakin bahwa tidak ada suatu 

cita-cita besar jika tanpa dilakukan dengan upaya 

sungguh-sungguh. 

3. Nilai Dasar (core values) 5 H; 

a.  Ibadah, kami bangga melayani karena kami yakin bahwa 

semuanya harus dipertanggung jawabkan kepada Allah 

SWT. 
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b.  Fathonah, kami bangga untuk bersikap selalu terbuka, 

terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri (learning 

society) dan senantiasa tidak pernah melakukan 

pengembangan diri. 

c.  Tabligh, kami berkomitmen untuk selalu melakukan 

komunikasi kepada pelanggan, karyawan dan stakeholder, 

sehingga meningkatkan pemahaman dan kepercayaan 

terhadap lembaga. 

d.  Amanah, kami mengutamakan kejujuran, integritas, 

akuntabilitas serta tanggungjawab dan menyelesaikan 

pekerjaan secrara menyeluruh. 

e.  Maslahah, kami berkomitmen untuk mengutamakan 

kemanfaatan dan menghilangkan kemubadhiran dalam 

setiap langkah dan pengambilan keputusan, 

4. Keunggulan dari BMT Yaummi Mas 

Sebagai lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan 

syariah sebagai: 

a.  KJKS BMT Yaummi Fatimah senantiasa mengutamakan 

pelayanan terhadap semua lapisan masyarakat yang 

bregerak dibidang usaha mikro dengan menjujung tinggi 

ahlaqul karimah. 

b.  Pelayanan yang ramah, mudah dan proses cepat adalah 

ciri khas profesionalitas pelayanan KJKS BMT Yaummi 

dalam mengemban dan mengelola amanah. 
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c.  Pertumbuhan dan perkembangan secara sehat dan normal 

dengan tolak ukur kewajaran lembaga keuangan pada 

umumnya merupakan bukti kredibilitas KJKS Yaummi 

dalam mengemban dan mengelola amanah. 

d.  KJKS BMT Yaummi dekta dengan ekonomi masyarakat 

terbukti dengan banyaknya kantor-kantor cabang di desa-

desa, hal ini wujud pengabdian KJKS BMT Yaummi 

kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat 

terjangkau dengan transaksi dan pemanfaatan seluruh 

pelayanan KJKS BMT Yaummi secara optimal. 

e.  Sistem syariah yang diberlakukan pada setiap transaksi 

tentu proses terbukanya berkah, keamanan duniawi yang 

menentramkan hati dan keamanan ukhrowi merupakan hal 

yang dapat dirasakan untuk kedepannya. 

f.  Lembaga yang mengedepankan profit dengan dasar 

syariah sebagai berikut visinya: 

1) Setiap tahun membagi SHU (Sisa Hasil Usaha) 

sekitar 24% sampai dengan 30% kepada anggota. 

2) Memberi bagi hasil Si Rela (Simpanan Suka Rla) 

setara 4% sampai dengan 6% per tahun. 

3) Bagi hasil Si Suka (Simpanan Suka Rela Berjangka)- 

Deposito antara 11% sampai dngan 15 % per tahun. 

 

F. Produk-produk yang Ditawarkan BMT Yaummi 
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Sebagai lembaga tamwil, KJKS BMT Yaummi 

memobilisasi dana produktif anggota dengan membuka produk 

simpanan anggota yang mudah dan benar, yaitu: 

 

1. SI RELA (Simpanan Sukarela Lancar) 

a. Setoran awal minimal 10.000,- dan selanjutnya minimal 

5.000,- 

b. Dengan akad wadiah yadhammanah memberikan rasa 

aman dan mendapat keuntungan yang menarik setiap 

bulan. 

c. Penarikan simpanan yang cepat, kapanpun membutuhkan 

kami siap melayani.  

d. Tidak ada biaya administrasi tiap bulan. 

2. SIDIK AMAL (Simpanan Pendidikan Amanah dan Leluasa) 

a. Setoran minimal Rp 25.000,- dan kelipatanya. 

b. Jangka waktu 3 sampai 6 tahun. 

c. Dengan akad wadiah yadhammanah memberikan rasa 

aman dan mendapatkan keuntungan setiap bulan. 

d. Bebas biaya administrasi bulanan. 

e. Penarikan dapat dilakukan pada saat jatuh tempo sesuai 

dengan jangka waktunya. 

f. Setiap bulan Juli mendapat hadiah paket belajar. 

3. SI MAPAN (Simpanan Masa Depan) 
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a. Tabungan terencana yang terprogram dalam jangka waktu 

terserah anda. 

b. Mulai dari 3 bulan setoran minimal Rp 50.000,- 

c. Mulai dari 6 bulan setoran minimal Rp 25.000,- 

d. Mendapat bagian keuntungan setiap bulan.   

4. SIMWAPRES (Simpanan Siswa Berprestasi) 

Simpanan yang didesain khusus untuk pelajar guna 

melatih keberanian siswa untuk berhubungan dengan lembaga 

keuangan dan belajar merencana  anggaran belanja sewaktu 

dibutuhkan tidak kesulitan serta berlatih hidup hemat. 

a. Simpanan pertama Rp 10.000,-, selanjutnya Rp 5.000,- 

b. Mendapat hadiah setiap bulan Juli dan Januari. 

c. Penarikan dilakukan pada bulan Juli dan Desember. 

d. Mendapat bagian keuntungan setiap bulan. 

5. SI SUKA (Simpanan Sukarela Berjangka) 

Keistimewaan Si Suka: 

a. Bagi hasil yang kompetitif 

b. Dengan akad mudharabah memberikan keuntungan bagi 

hasil dengan nisbah: 

1) Jangka waktu 3 bulan nisbahnya 50:50 

2) Jangka waktu 6 bukan nisbahnya 65:35 

3) Bebas biaya administrasi bulanan  

4) SiSuka dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan. 

5) Setiap 3 (tiga) bulan ada koreksi nisbah bagi hasil. 
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6. SI HAJI 

a. Wujudkan niat suci anda ke baitullah dengan mulai 

menyimpan minimal 1 gram emas 

b. Jangka waktu dan setoran tergantung keinginan 

penyimpan 

c. Nasabah bisa merencana sendiri, misalnya dengan 

menyimpan Rp 125.000,- pernbulan selama 10 tahun akan 

terkumpul simpanan haji Rp 32.000.000,- 

7. SI QURBAN  

Mudahnya berqurban di Kjks Bmt Yaummi hanya dengan 

mengikuti simpanan qurban. 

Ketentuan Si Qurban: 

a. Setoran awal dan selanjutnya minimal Rp 25.000,-. 

b. Jangka waktu bisa memilih, satu tahun atau lebih. 

c. Mendapat bagian keuntungan setiap bulan. 

8. ARISAN UKHUWAH 

Solusi tepat untuk rekreasi keluarga, hanya dengan mengikuti 

program arisan ukhuwah.:  

a. Setoran perbulan Rp 100.000,- 

b. Jangka waktu 36 bulan 

c. Mendapatkan souvenir cantik pada awal kepesertaan 

d. Mendapatkan hadiah wisata pada  pertengahan periode 

atau bulan yang ke 18. 
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e. Pencairan arisan utuh pada akhir periode atau bulan yang 

ke 36. 

Selain produk simpanan Kjks Bmt Yaummi juga 

menyalurkan dana produktif kepada anggota dalam bentuk 

pembiayaan. Melalui jalinan kerjasama usaha atau jual beli 

dengan sistem: 

a.  Mudharabah, yaitu pembiayaan usaha produktif untuk 

anggota dimana modal keseluruhan dibiayai oleh KJKS 

BMT Yaummi 

b.  Musyarakah, yaitu pembiayaan usaha produktif untuk 

anggota dimana Kjks Bmt Yaummi ikut menyertakan 

modal dan peran dalam usaha. 

c.  Murabahah, yaitu pembiayaan dalam bentuk pembelian 

alat produksi atau alat rumah tangga, sepeda motor dan 

lain lain dengan pembayaran cicilan. 

 

d.  Syarat-syarat Pembiayaan: 

1) Anggota koperasi. 

2) Menyerahkan foto copy identitas (SIM/KTP/KK) 

3) Mengisi formulir permohonan. 

4) Bersedia di survey. 

Disamping melayani simpanan dan pembiayaan, Kjks 

Bmt Yaummi Maziyah Assa’adah juga melayani: 

a. Penjualan tiket pesawat murah/ khusus harga promo 
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1) Melayani tiket pesawat paling praktis di seluruh dunia  

2) Pembayaran tinggal datang ke kantor Kjks Bmt 

Yaummi Maziyah assa’adahdi seluruh Jawa Tengah 

b. Terima kiriman uang dari seluruh dunia 

Mintalah sanak saudara untuk mengirimkan uang melalui 

western union dari seluruh dunia, dan ambilah langsung di 

KJKS BMT Yaummi Maziiyah Assa’adah di desa-desa 

seluruh Jawa Tengah, atau smskan kode MTCN anda ke 

085640311155, dan ambilah uangnya di Kjks Bmt 

Yaummi dan cabang-cabangnya di seluruh Jawa Tengah. 

9. Program Umroh Plus dan Haji Plus 

a. Berangkat dari bandara A. Yani semarang atau Adi 

Sucipto Yogyakarta. 

b. Program umroh dari kelas ekonomi sampai kelas VVIP. 

c. Ikuti tabungan umroh atau tabungan haji Kjks Yaummi 

dengan bagi hasil sangat menarik dan kepastian berangkat 

terjamin. 

d. Menerima pembayaran listrik online seluruh Jawa 

Tengah. 

 

G. Devisi Mall 

Menilik pada asal muasal BMT tentu sangat tidak lepas 

dari Baitul Maal yang merupakan salah satu tonggak sisi social 

sebuah lembaga keuangan, maka dari itu BMT Yaummi Maziyah 
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Ass’adah tidak hanya berhenti pada usaha profit oriented akan 

tetap juga sebagai lembaga yang bersifat nirlaba (non profit 

oriented) dengan menghimpun dan menyalurkan dana zakat, 

infaq, shadaqah, dan wakaf  Dompet Duafa Republika Jakarta 

yang berkedudukan di Kabupaten Pati Jl. Pangeran Diponegoro 

155 Pati. Phone. 029995-382110. Email: 

bmtyaummi@yahoo.com. SK MPZ Nomor 854/DD/SK-

Direktur/VII/2012. 

1. Visi 

Menjadi lembaga amil yang amanah dan profesional dalam 

pembianaan dan pemberdayaan ummat. 

2. Misi 

a. Komitmen dalam menjalin sinergi dan ukhuwah dengan 

masyarakat melaui programkerja sama dalam  idang 

pendidikan dan pemberdayaan secara konsisten dan terus 

menerus. 

b. Menegakkan syiar agama islam melalui pengentasan 

kesenjangan sosial dan pendidikan dengan pemberdayaan 

potensi ummat secara optimal. 

c. Menciptakan lembaga yang berkultur professional dan 

amanah. 

3. Program-program Devisi Maal 

a. Menghimpun Dana 

mailto:bmtyaummi@yahoo.com
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1) Kotak amal, dipasang di toko-toko nasabah BMT 

Yauumi dan relasi lainnya, sifatnya sukarela, dan 

diperuntukkan untuk kegiatan social. 

2) Menghimpun ZIS secara door to door, dengan surat 

resmi dari Baitul Maal Yaummi, dengan arah tasharuf 

sesuai ashnaf untuk zakat, dan peruntukan kegiatan 

dakwah untuk infaq dan kegiatan sosial untuk 

shodaqoh.  

3) Penghimpun ZIS Perusahaan, khususnya yang ada di 

lingkungan Yaummi Maziyah Assa’aadah. 

4) Penghimpun ZIS dan wakaf dari orang tua siswa-

siswi jaringan SIBI BIAS Yaummi, karyawan 

karyawati Yaummi dengan peruntukan berdasarkan 

masukan masing-masing (zakat, infaq, shodaqah atau 

wakaf). 

b. Menyalurkan Dana dan Mentasharrufkan Dana 

1) Pendidikan dan peningkatan SDM 

2) Beasiswa untuk dhuafa, pemberian beasiswa pada 

anak- anak tidak mampu. 

3) Asrama yatim dan dhuafa , program asrama untuk 

anak-anak yatim tidak mampu dengan dibekali tidak 

hanya ilmu tetapi juga keterampilan bekerja dan 

latihan dakwah. 
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4) Beasiswa tafaqquh fiddin, pemberian beasiswa untuk 

pengkaderan belajar agama di pesantren. 

5) Kajian abang becak, kajian rutin abang bejcak dan 

ibu-ibu. 

c. Pemberdayaan Ekonomi 

1) Kampung ternak, penggemukan kambing di petani 

miskin di desa-desa. 

2) Pelatihan dan pendamping usaha mikro. 

3) Qordhul hasan. 

 

d. Sosial Kemanusiaan dan Dakwah 

1) Parcell dhuafa 

2) Aksi sosial bencana 

3) Tebar hewan qurban (THK). 

4. Klinik Pratama, Klinik Dhuafa Yaummi Sehat 

Program ini diperuntukkan untuk membantu mencukupi 

kebutuhan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu 

sehingga kebutuhan kesehatan mereka bisa tercukupi dengan 

baik, mudah dan tanpa harus mengeluarkan biaya mahal 

karena klinik Dhuafa Yaummi ini memang gratis. 

5. Alamat Kantor Pusat dan seluruh kantor Cabang Se-Jawa 

Tengah 

Kantor  Pusat : Jl. KH. A. dahlan 23B Pati, 0295-

384866,      082827880. 
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Kantor Kas Pusat :   Jl. Diponegoro 155 Pati, 0295-

382110. 

Alamat-alamat kantor cabang: 

a. Puri : Komplek Ruko Pasar Puri Baru 

No. 10 Pati, 082829540400. 

b. Rogowangsan : Komplek pasar Rogowangsan kios 

No.21 Pati, 085640362239. 

c. Karaban : Jalan raya Pati-kayen, 

08282954554. 

d. Tlogowungu : Pasar Tlogowungu kios No. 04, 

082827878878. 

e. Kayen : Jalan raya Pati-Kayen KM 17 

Kayen, 08282694175. 

f. Sukolilo : Jalan raya Pati-Sukolilo KM 27 

Sukolilo. 

g. Gabus : Jalan Serambi 5/5 No. 10 Gabus, 

08282894175. 

h. Juwana : Kompleks ruko pasar porda No.10 

Juwana, 082822572098. 

i. Kuniran : Jalan raya Batangan-jaken Km 05 

Kuniran, 08282572097. 

j. Trangkil : Komplek pasar trangkil kios n0. 

05, 08282572099. 
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k. Bulumanis : Jl. Ampera No. 03 Bulumanis, 

depan polsek, 08282572108. 

l. Tayu : Jl Yos Sudarso No. 103 Tayu, 

08282959139. 

m. Nagblak : Jalan raya Tayu Japara KM 07 

Ngablak, 0828257095. 

n. Kudus : Kudus Jalan raya Pati-Kudus KM 

18 Pasar Jekulo kios No.02 Kudus. 

o. Rembang : Ruko Stasiun Rembang eks No. 05 

Rembang 

p. Klaten : Jl. Melati No.26 Mlinjon 

Tonggalan Klaten, 0272-3155106. 

q. Magelang : Pasara Gotong royong kios No. 2 

Magelang, 02933152200. 

r. Tegal : Jl Teuku Umar No. 143 Tegal, 

08282605856. 

s. Cilacap : Jl. Tidar No. 40B Cilacap, 

082892878960.  

t. Gombong : Pasar Wonokriyo Blok M N0. 03 

Gombong, 085747875931. 

u. Memberi asistensi dan pengendalian management kepada 

BMT (Bina Martabat Insani) Yogyakarta: 

1) Komplek Ruko Tri Tunggal No. T-2 Jotowag 

Yogyakarta, 0274-7438140. 
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2) Jl. Kaliurang KM 10,2 Gondangan Ngaglik Sleman 

Yogyakarta, 0274-6817720. 

 


