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BAB III 

GAMBARAN UMUM TENTANG BMT YAUMMI MAS 

 

A. Sejarah Berdirinya BMT Yaummi Mas 

Sejarah BMT di Indonesia dimulai tahun 1984 

dikembangkan oleh mahasiswa ITB di Masjid Salman yang 

mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan 

syaria’ah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih di berdayakan 

oleh ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia) sebagai 

sebuah gerakan yang secara oprasional ditindak lanjuti oleh Pusat 

Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). 

BMT membuka kerjasama dengan lembaga pemberi 

pinjaman dan peminjam bisnis kecil dengan berpegang pada 

prinsip dasar tata ekonomi dalam agama islam yaitu saling rela, 

percaya dan tanggung jawab, serta terutama sistem bagi hasilnya. 

BMT terus berkembang dan BMT terus berproses dan berupaya 

mencari trobosan baru untuk  memajukan perekonomian 

masyarakat, karena masalah muammalat memang berkembang 

dari waktu ke waktu. 

 BMT begitu marak belakangan ini seiring dengan upaya 

umat untuk kembali berekonomi sesuai syariah dan berkontribusi 

menanggulangi kritis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 
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tahun1997. Karena prinsip penentuan suka rela yang tak 

memberatkan,kehadiran BMT menjadi angin segar bagi pasar 

nasabahnya. Itu terlihat dari operasinya yang semula hanya 

terbatas dilingkungannya, kemudian menyebarkan daerah 

lainnya. 

Cikal berdirinya BMT Ya Ummi Fatimah sendiri berasal 

dari Muhammad Jatmiko muda,mulai meneliti Teknosa ITB 

Bandung, manager-manager ,lembaga keuangan syaria’ahnya 

sudah ber-Mercyria, dengan bisnis sampai pengeboran minyak. 

Dan konon beberapa tahun kemudian mereka bangkrut. Pencarian 

pun berlanjut dan berketemu dengan BINAMA di Semarang, 

pengelola-pengelola utamanya adalah orang-otang tawadlu’. Ada 

Mas Kartiko yang sampai sekarang masih membina BMT, ada 

Mas Basuki dan Mbak Nurhayati, semua aparat BINAMA.  

Pada Saat itu Bulan November 1994 telah diadakan 

perekrutan untuk pelatihan BMT bekerjsama dengan Dompet 

Dhuafa Republika dan jadilah pelatihan angkatan kedua yang 

dimotori oleh Mas Ery Sudewo dan Mas Jamil Azzaini, sebagai 

pelatihan BMT terbaik dan akhirnya menetaskan Forum Ekonomi 

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

setelah pelatihan, Bapak  Muhammad Jatmiko Ch (sekarang 

menjadi Ketua Pengurus BMT Yaummi Fatimah) membentuk 

BMT dengan nama Koperasi Karyawan BMT Ya Ummi dengan 

dibantu beberapa ustadz-dzah TPA ( Taman Pendidikan Al-
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Qur’an) Ya Ummi dan beberapa tenaga profesional. Dan dari 

Forum Ekonomi Syariah hadir juga BMT-BMT yang sekarang 

cukup bisa dibanggakan seperti BMT Beringharjo di Jogja, BMT 

Binamas diPurworejo, BMT Bima di Muntilan dan tentu saja 

BMT YaUmmi Fatimah di Pati. 

Saat bersamaan telah lahir undang-undang perbankan 

yang membolehkan untuk usaha perbankan menentukan bunga 

sendiri sampai ke bunga nol, dan inspirasi ini ditangkap sebagai 

ummat Islam untuk menetaskan Bank Muamalat Indonesia-BMI 

sebagai pelopor Bank Syariah pertama murni syariah di 

Indonesia. Waktu berkelanjut, semangat berekonomi syari’ah 

semakin menyala maka jadilah BMT Ya Ummi menjadi tempat 

study  banding,tempat  magang dan  pelatihan. Sampai sekitar 

tahun 2000an, puluhan BMT mulai berkembang di pulau Jawa 

bahkan sampai di Lampung. Dan alhamdulilah sekarang ada yang 

membesar disekitar Pati misalnya BMT Fastabiq di Pati , BMT 

BUS di Lasem, BMT Alfath di Gunung Wungkal yang semuanya 

bisa dikatakan Murid-murid BMT Ya Ummi. 

Ketika dirasa tidak kondusif untuk sekedar menjadi ajang 

belajar, maka sejak tahun 2000an BMT Ya Ummi menutup diri 

sebagai tempat belajar dan mulai menjadi BMT Kerja, dan 

dengan meluasnya keanggotan maka Badan Hukum pun dirubah 

menjadi Koperasi Pesantren-Konpontren BMT Ya Ummi dengan 

visi pokok : 
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1. Membutikan bahwa syari’at Islam bisa dibumikan, 

2. Mencari keuntungan untuk : 

a. Penyimpan dana 

b. Pemodal,khususnya anggotakoperasi 

c. Karyawan atau pelaksana 

Dan alhamdulilah , BMT Ya Ummi semakin membesar, 

baik asset, keuntungan dan akhirnya SHU (Sisa Hasil Usaha) 

yang dibagikan. Setelah diadakan  perintisan pembukaan BMT-

BMT di jaringan Lembaga Pendidikan Bina Anak Sholeh (BIAS) 

tahun 2010an dengan : 

1. Ambil modal 50% 

2. Mendidikan dan melatih calon karyawan 

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 - KJSKS BMT Ya Ummi Fatimah tingkat 

Provinsi JawaTengah pada tahun 2012. 

Alhamdulilah mulai Januari 2012, penyatuan Badan 

Hukum dan tentu saja penyatuan kegiatan usaha sudah berhasil 
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dilaksanakan, maka sekarang dengan anggota sekitar 750 orang 

di Jawa Tengah, BMT Ya Ummi siap mengembangkan usahanya 

diseluruh kota Jawa Tengah, dan sekarang sudah berkibar 

bendera BMT Ya Ummi di Klaten, Magelang, Gombong, 

Cilacap, Tegal dan di Pati sendiri sebagai pusat kegiatannya 

dengan 13 cabang dikecamata-kecamatan. 

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan 

teknologi, KJKS BMT Ya Ummi juga terus berbenah diri, selain 

mengembangkan cabang di kota lain, seperti Kudus dan 

Rembang juga menyusul daerah-daerah di Jawa Tengah lainnya, 

yang semuanya terkordinasi melalui jaringaninternet sehingga 

nantinya sampai kearah SMS BANKING SISTEM untuk 

jaringan KJSKS BMT Ya Ummi se Jawa Tengah. 

B. IDENTITAS LEMBAGA 

Nama   : KJKS BMT  YAUMMI  FATIMAH 

Alamat  : Jl. Pangeran Diponegoro 155 Pati 

Kantor Pusat : Jl. KH. Ah. Dahlan 23B Pati 

Tanggal berdiri : 31 Oktober 1997 

No. Badan Hukum : 13416/BH/KWK.II/X/1997 

          Tanggal 31 Oktober 1997 

SK PAD  : 02/PAD/XIV/II/2012 

     Tanggal 14 Februari 2012  
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C. VISI 

Menjadi lembaga keuangan yang mengedepankan profit 

dengan berdasarkan syari’ah 

D. MISI 

1. Mengedepankan dan membudayakan transaksi ekonomi 

sesuai dengan nilai-nilai syari’ah 

2. Menjunjung tinggi akhlaqul karimah dalam mengelola 

amanah ummat.  

3. Mengutamakan kepuasan dalam melayani anggota. 

4. Menjadikan BMT Ya Ummi Mas tumbuh berkembang secara 

sehat dengan tolak ukur kewajaran lembaga keuangan pada 

umumnya.  

5. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan melakukan 

pembinaan kaum dhuafa.
1
 

E. TUJUAN  

Meningkatkan kesejahteraan anggota dan mengelola dengan 

mengedepankan nilai - nilai syari’ah, menjunjung tinggi akhlaqul 

karimah serta mengutamakan kepuasan anggota.  

                                                           
1
 Profil BMT Ya Ummi Mas 
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F. Struktur Organisasi BMT Yaummi Mas 

I. Struktur Organisasi BMT Ya Ummi Mas Pusat 

1. Susunan Pengurus 

a. Ketua : HM. Jatmiko CH 

b. Sekretaris : H.Kartono 

c. Bendahara : H. Slamet Budi Santoso 

2. Dewan Pengawas Syariah 

d. Ketua : KH.Abdul Wahid Hasyim 

e. Anggota : H.Abdul Kholiq 

f. Anggota : M.Suparman,S.Pd.i 

3. Mananger 

g. Manager Utama : Dwi Setyaningrum,Amd 

h. Manager Internal : M. Ahyar,SE 

i. Manager Eksternal : A. Majuri,SE 

j. Manager Adminitrasi : Sri Wahyuni,Amd 

4. Koordinator Area   :  1. Abu Masdar 

   2.Purnoto,A.Ma 

 

5. Kabag 

a. Kabag Riskvinance : Anto Prasetyo 

b. Kabag Audit  : Supriyadi 

II. Struktur Organisasi BMT Ya Ummi Mas Cabang Puri 

1. Kepala Cabang Puri   : M. Zaenal Arifin 

2. Teller     : Hani Winarsih 
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3. Bagian Administrasi  : Lusiwati 

4. Marketing     : 1. Budi 

  2. Eva 

  3. Hadi
2
 

G. Gambaran Kerja Organisasi BMT Yaummi Maz Cabang 

Puri 

Berikut adalah beberapa uraian pembagian tugas masing-

masing jabatan di BMT Ya Ummi Mas adalah : 

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 menanda tangani 

surat -surat keluar dan surat-surat penting lainnya 

yang berkaitan dengan kerja sama,kontrak dan surat 

keputusan untuk kepentingan organisasi koperasi. 

                                                           
2
 Struktur Organisasi BMT Ya Ummi Mas 
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d.  Bersama - sama bendahara menandatangani laporan 

keuangan dan bukti - bukti lain yang berkaitan dengan 

oprasional organisasi koperasi. 

2. Sekretaris  

a.  Melaksanakan tugas operasional organisasi sesuai 

keputusan rapat anggota dalam rapat administasi 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 kejasama pada pihak 

ketiga. 

3. Bendahara 

a.  Melaksanakan tugas dan kewajiban yang diputuskan 

oleh rapat anggota untuk mengelola dan 

menyiampankekayaan organisasi dalam hal itu adalah 

keuangan. 

b.  Mengeluarkan sejumlah dana untuk kepentingan 

organisasi dan usaha serta operasional sesuaidengan 

pos-pos anggaran yang telah ditetapkan. 

c.  Bersama ketua untuk menandatangani pelaporan 

keuangan dan perkembangan serta sirkulasi kas 

organisasi koperasi. 
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4. Pengawas/Dewan Syariah 

a.  Memberikan Fatwa Hukum syariah setiapkegiatan 

operasional. 

b.  Memberi saran kepada pengurus, dan bimbingan 

karyawan, kearah keahlian dan ketrampilan supaya 

tidak lepas dari sistim syariah. 

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 telah digariskan oleh pengurus. 

b. Tugas-tugas : 

1. Membuat rencana kerja secara periodic. 

2. Membuat kebijakan sesuai dengan kebijakan 

umum yang digariskan oleh pengurus. 

3. Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang 

dilakukan oleh stafnya. 
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4. Membuat laporan secara periodik kepada 

pengurus. 

6. Manajer Pembiayaan  

a. Kewenangan : Melaksanakan kegiatan pelayanan 

kepada anggota serta melakukan pembinaan agar 

pembiayaan agar pembiayaan yang dilakukan tidak 

macet. 

b. Tugas-tugas : 

1. Menyusun rencana pembiayaan. 

2. Menerima usulan dan melakukan wawancara 

analisa pembiayaan. 

3. Menganalisa proposal pembiayaan anggota. 

4. Mengajukan prsetujuan pembiayaan kepada 

manager umum. 

5. Melakukan administrasi pembiayaan. 

6. Melakukan pembinaan kepada anggota. 

7. Melakukan 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. 
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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 uum yang telah di gariskan pengurus 

dan manajer umum. 

b.  Tugas-tugas  

1. Membuat rencana kerja secara periodic. 

2. 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 pembiaaan 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) 
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b.  Menerima/menghitung uang dan membuat bukti 

penerimaan. 

c.  Melayani dan membayar pengambilan tabungan. 

d.  Membuat buku kas harian. 

e.  Setiap awal dan akhir jam kerja menghitung uang 

yang ada. 

H. Produk - Produk BMT Yaummi Mas 

BMT Yaummi Mas cabang Puri mempunyai banyak 

produk yang menggunakan sistem syariah, berikut ini adalah 

beberapa produk-produk yang di miliki oleh BMT Yaummi Mas : 

1. Penghimpunan Dana (Funding)  

Tabungan adalah simpanan yang berasal dari pihak 

ketiga dimana penarikannya hanya dapat dilakukan 

menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara 

pemilik tabungan dan bank, tetapi tidak dapat ditarik 

dengan cek,bilyet giro,dan alat lainnya yang dapat 

dipersamakan dengan itu. 

Produk Tabungan di BMT Yaummi Mas : 

a. Tabungan BMT Yaummi Maz Si Rela (Simpanan 

Suka Rela Lancar) 

Simpanan yang disetor dan diambil 

sewaktu-waktu dengan menggunakan akad 
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wadi’ah yadlomanah dimana nisbah bonus yang 

diberikan adalah 14% : 86% 

Kelebihan dari produk Si Rela adalah 

1. Setoran awal minimal  hanya Rp 10.000,- 

( Minimal setoran berikutnya hanya Rp 

5.000,- 

2. Gratis biaya administrasi bulanan 

tabungan. 

3. Tabungan bisa di ambil sewaktu-waktu. 

4. Setiap bulannya mendapatkan 

keuntungan bagi hasil. 

5. Biaya administrasi Rp 5.000 saat 

penutupan rekening. 

b. Tabungan Si Mapan ( Simpanan Masa Depan) 

Simpanan yang terencana yang 

deprogram dalam jangka waktu terserah 

anda,cocok untuk persiapan menikah,rekreasi dan 

lain-lain. Adapun ketentuan simpanan : 

1. Menggunakan akad wadi’ah 

yadlomanah, dengan nisbah bonus 

penyimpan 28% dan BMT 72% 

2. Mendapatkan keuntungn setiap bulannya 

3. Mulai dari jangka waktu 3 bulan setoran 

minimal per bulan Rp 50.000,- 
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4. Mulai dari jangka waktu 6 bulan setoran 

minimal per bulan Rp 25.000 

c. Tabungan Si Suka ( Simpanan Sukarela 

Berjangka ) 

Investasi yang sesuai dengan syariat 

dengan keuntungan berlipat.  Keuntungan yang 

didapat dalam tabungan ini adalah :  

1. Bagi hasil yang melimpah. 

2. Dengan akad Mudhorobah Muqoyyadah 

memberikan keuntungan bagi hasil 

dengan nisabah lebih beesar dari 

simpanan yang lain. Proporsi (nisbah) 

bagi hasil penyimpan : BMT 

Jangka Waktu                Nisbah 

3 bulan  :  Penyimpan  : 

47% 

   :  BMT  : 

53% 

6 bulan   : Penyimpan  : 

62% 

   : BMT  : 

38% 

3. Bebas biaya administrasi setiap 

bulannya. 
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4. Dapat digunakan sebagai agunan 

pembiayaan. 

5.  

d. Tabungan Si Haji 

Mewujudkan keinginan nasabah yang 

ingin menuju tanah suci. Simpanan ini untuk 

membantu pelaksanaan ibadah haji atau umroh 

dengan akad wadi’ah yadlomanah. Nisbah bonus 

yang didapat adalah Penyimpan : 43% dan BMT 

: 57% 

Keuntungan dari tabungan ini adalah :  

1.  Kemudahan melaksanakan setoran 

sewaktu-waktu. 

2.  Mendapatkan keuntungan setiap 

bulannya. 

3.  Mudah memantau perkembangan 

dana setiap bulannya. 

4.  Jangka waktu dan setoran 

tergantung keinginan. 

Ketentuan Simpanan : 

1. Setoran awal minimal Rp 100.000 

2. Setoran selanjutnya miimal Rp 

100.000 
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3.  Penarikan hanya untuk kebutuhan 

keberangkatan haji/ umroh atau 

karena udzur syar’i 

e. Tabungan Si Qurban 

Tabungan ini memudahkan nasabah yang 

mempunyai niatan untuk berkurban di BMT 

Yaummi Mas hanya dengan mengikuti Simpanan 

Qurban. 

Ketentuan Simpanan : 

a. Setoran awal dan selanjutnya minimal 

Rp 25.000 

b. Jangka waktu bisa memilih 1 tahun atau 

lebih. 

c. Mendapatkan keuntungan setiap bulan 

dan bebas dari  biaya administrasi.  

d. Penarikan simpanan hanya bisa 

dilakukan ketika mau berkurban. 

e. Nisbah bonus yang didapat adalah 

Penyimpan : 40% dan BMT 60% 

f. Tabungan Arisan Wisata Ukhuwah 

Tabungan ini memberikan solusi bagi 

nasabah hanya menginginkan rekreasi keluarga, 

hanya dengan mengikuti program arisan wisata 

ukhuwah. 
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Ketentuan Simpanan : 

1. Setoran per bulan Rp 200.000 atau Rp 

100.000 

2. Jangka waktu 30 bulan atau 40 bulan. 

3. Mendapatkan hadiah wisata gratis. Bagi 

nasabah yang mengikuti arisan sebesar 

Rp 200.000,- akan mendapatkan hadiah 

seprei cantik dan nasabah yang 

mengikuti arisan sebesar Rp 100.000,- 

akan mendapatkan hadiah mukena cantik 

dari BMT Yaummi Maz. 

4. Pencairan arisan dilakukan masal pada 

akhir periode. 

5. Nisbah bonus yang diperoleh adalah 

peyimpan 40% dan BMT 60%. 

g. Tabungan Sidik Amal ( Simpanan Pendidikan 

Amanah dan Leluasa ) 

Simpanan pendidikan yang terencana 

untuk persiapan biaya pendidikan putra-putri 

tercinta.  

Keuntungan :  

1. Dengan akad wadi’ah yadlomanah 

mendapatkan rasa aman dan 
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mendapatkan keuntungan setiap 

bulannya. 

2. Bebas biaya administrasi. 

3. Mendapatkan hadiah paket belajar 

setiap bulan juli. 

Ketentuan Simpanan : 

1. Setoran minimal Rp 25.000,- dan 

kelipatannya, dengan jangka waktu 3 

s/d 6 tahun. 

2. Penarikan hanya dapat dilakukan pada 

saat jatuh tempo sesuai dengan jangka 

waktu yang telah di tentukan oleh 

nasabah dan sesuai dengan perjanjian 

sebelumnya. 

3. Nisbah bonus yang didapat adalah 

penyimpan 40% dan BMT 60% 

h. SIMWAPRES ( Simpanan Siswa Berprestasi) 

Simpanan ini di desain khusus untuk 

pelajar. Tujuan dari dibentuknya produk 

tabungan ini adalah agar melatih keberanian 

siswa untuk berhubungan dengan lembaga 

keuangan, serta melatih pelajar untuk hidup 

hemat dan mampu merencanakan sendiri 

anggaran belanja sewaktu di butuhkan. 
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Ketentuan Simpanan :  

1. Simpanan awal minimal Rp 10.000,- 

selanjutnya minimal Rp 5.000,- 

2. Waktu penyetoran bebas tergantung 

keinginan pelajar. 

3. Mendapatkan hadiah setiap bulan juli 

dan januari. 

4. Penarikan dilakukan bulan Juni dan 

Desember. 

5. Mendapatkan bagian keuntungan setiap 

bulan. 

6. Nisbah bonus yang diterima adalah 

penyimpan 14% dan BMT 86%. 

Syarat-syarat yang dibutuhkan oleh nasabah 

untuk membuka buka tabungan yang ada di BMT Ya 

Ummi Mas adalah hanya dengan membawa fotocopy 

KTP/SIM, Khusus untuk tabungan pendidikan cukup 

membawa akta kelahiran/kartu pelajar/KTP/SIM.  

2. Penyaluran Dana ( Leanding) 

Selain tugas BMT  Yaummi sebagai penhimpun 

dana, BMT Yaummi juga bertugas unuk menyalurkan 

dana ke masyarakat yang membutuhkan untuk modal 

usaha atau untuk yang lainnya melalui pembiayaan 

syariah. Solusi cerah, bebas riba dan meraih berkah. 
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Berikut adalah beberapa produk pembiayaan BMT 

Yaummi Maz :  

1. Mudharabah ( Bagi Hasil ) 

Pembiayaan modal kerja sepenuhnya dari 

BMT Yaummi Mas, sedangkan anggota atau 

calon anggota menyediakan usaha dan 

manajemennya. Hasil keuntungan akan dibagikan 

sesuai kesepakatan bersama berdasarkan 

ketentuan bagi hasil-nisbah. 

2. Musyarakah (Penyertaan) 

Pembiayaan berupa sebagian modal, 

yang diberikan kepada anggota dari modal 

keseluruhan. Masing0masing pihak bekerja dan 

memiliki hak untuk turut serta mewakili atau 

menggugurkan hak-haknya dalam manajemen 

usaha tersebut. Keuntungan dari usaha ini akan 

dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau 

sesuai kesepakatan bersama. 

3. Murabahah 

Pembiayaan sistem jual beli yang 

dilakukan secara angsuran terhadap pembelian 

suatu barang. Jumlah kewajiban yang harus 

dibayar oleh pengguna jasa sebesar jumlah 

barang atau keuntungan ang telah disepakati. 
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 Untuk nsabah yang akan melakukan 

pembiayaan di BMT Yaummi Mas harus memenuhi 

persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh 

BMT Yaummi Mas. Berikut adalah syarat-syarat yang 

harus dipenuhi oleh nasabah :  

1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan 

2. Fotocopy KTP Suami dan Istri. 

3. Fotocopy agunan. 

4. Fotocopy Kartu Keluarga. 

5. Nasabah harus bersedia untuk di survey 

3. Disamping melayani simpanan dan pembiayaan, 

KJKS BMT Ya Ummi Mas  juga melayani 

:Disamping melayani simpanan dan pembiayaan, 

KJKS BMT YAUMMI FATIMAH juga melayani : 

1. Penjualan tiket pesawat murah/khusus harga 

promo.  

a. Pemesanan tiket pesawat paling praktis di 

seluruh dunia 

b.  PEMBAYARAN tinggal datang di kantor 

KJKS BMT YAUMMI diseluruh Jawa 

Tengah 

Cara pemesan tiket pesawat adalah tulis 

nama, jadwal terbang, tujuan dan tiket pun 

bisa langsung di dapatkan atau  bisa juga 
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memesan tiket melalui SMS ke 085 640 311 

155. 

2. Terima kiriman uang dari seluruh dunia. 

 BMT Ya Ummi Mas melayani kiriman 

uang dari berbagai daerah dan negara. Dengan 

meminta saudara atau keluarga untuk mengirim 

uang melalui Wester Union. Maka uang tersebut 

dapat di ambil langsung di BMT Ya Ummi Mas 

atau dapat juga sms dengan cara ketik KODE 

MTCN anda lalu kirim ke 085 640 311 155 dan 

mengambil uang di KJKS BMT Ya Ummi Mas 

dan cabang-cabangnya di seluruh Jawa Tengah. 

3. Program umroh plus dan haji plus.  

a.  Berangkat dari bandara A YANI Semarang 

atau ADI SUCIPTO-Jogja 

b.  Program Umroh dari kelas Ekonomi sampai 

kelas VVIP 

c.  Mengikuti Tabungan Umroh / Tabungan 

Haji KJKS BMT Ya Ummi dengan bagi 

hasil sangat menarik dan kepastian 

berangkat terjamin.  

4. Menerima pembayaran listrik online seluruh 

Jawa Tengah 
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BMT Ya Ummi Mas menerima 

pembayaran listrik yang dapat dilakukan di 

semua cabang kantor BMT Ya Ummi Mas yang 

ada di seluruh Jawa Tengah. BMT Ya Ummi juga 

menerima pembayaran listrik online.  

4. BMT Ya Ummi Mas sebagai lembaga yang bersifat 

nirlaba ( non -profit oriented ) dengan menghimpun 

dan menyalurkan dana zakat, infaq, shadaqah dan 

wakaf. Dalam hal ini BMT Ya Ummi Mas berlaku 

sebagai Mitra Pengelola Zakat. Infaq, Shadaqah dan 

wakaf DOMPET DHU’AFA REPUBLIKA 

JAKARTA yang berkendudukan di Kabupaten Pati 

Jalan P. Diponegoro 155 Pati. Phone 0295-382110. 

Email: bmtyaummi@yahoo.com. SK MPZ Nomor 

854/DD/SK-Direktur/VII/2012. Berikut adalah Visi 

dan Misi BMT Ya Ummi Mas sebagai lembaga 

menghimpun dan menyalurkan dana ZIS :  

a. Visi 

Menjadi lembaga amil yang amanah dan 

professional dalam pembinaan dan 

pemberdayaan ummat. 

b. Misi  

1. Komitmen dalam menjalin sinergi dan 

ukhuwah dengan masyarakat melalui 

mailto:bmtyaummi@yahoo.com
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program kerja sama dalam bidang 

pendidikan dan pemberdayaan secara 

konsisten dan kontiyu. 

2. Menciptakan lembaga yang berkultur 

professional dan amanah.  

5. Program-program Divisi Maal 

1. Menghimpun Dana 

a.  Kotak Amal, di pasang di took-toko 

nasabah BMT Ya Ummi dan relasi lainnya, 

sifatnya sukarela dan diperuntukan untuk 

kegiatan sosial. 

b.  Penghimpunan ZIS secara door to door, 

dengan surat resmi dari Baitul Maal Ya 

Ummi, dengan arah tasharuf sesuai asnaf 

untuk zakat, dan peruntukan kegiatan 

dakwah untuk infaq an kegiatan sosial untuk 

shodaqoh. 

c.  Penghimpunan ZIS perusahaan, khususnya 

yang ada di lingkungan Ya Ummi Mas. 

d.  Penghimpunan ZIS dan Wakaf dari orang 

tua siswa-siswi jaringan SIBI BIAS-Ya 

Ummi, karyawan karyawati Ya Ummi 

dengan peruntukan berdasarkan masukan 
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masing masing(Zakat atau Infaq atau 

Shodaqoh atau wakaf) 

2. Menyalurkan dan Mentasharrufkan Dana 

Pendidikan dan peningkatan SDM : 

1. Beasiswa untuk dlu’afa, pemberian 

beasiswa pada anak anak tidak mampu. 

2. Asrama yatim dan dlu’afa, program 

asrama untuk anak-anak yatim dan tidak 

mampu. Dengan di bekali tidak saja ilmu 

sekolahan tetapi juga ketrampilan bekerja 

dan latihan dakwah.  

3. Beasiswa tafaqquh fiddien, pemberian 

beasiswa untuk pengkaderan belajar 

agama di pesantren. 

4. Kajian abang becak, kajian rutin abang 

becak dan ibu-ibu.  

3. Pemberdayaan Ekonomi :  

1. Kampung ternak, penggemukan kambing 

di petani miskin di desa-desa. 

2. Pelatihan dan pendampingan usaha 

mikro. 

3. Qordlul Hasan. 

4. Sosial kemanusiaan dan da’wah :  

a. Parchel dlu’afa 
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b. Aksi sosial bencana 

c. Tebar Hewan Kurban (THK) 

6. KLINIK PRATAMA, KLINIK DLU’AFA YA 

UMMI SEHAT.  

Program ini diperuntukan 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 Dhu’afa Ya Ummi Mas ini memang 

gratis.
3
 

 

                                                           
3
 Company Profil BMT Ya Ummi Mas 


