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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam kebersamaan, sejak 

kelahirannya hingga kematiannya tidak pernah hidup sendiri, tetapi selalu 

dalam suatu lingkungan sosial yang saling membutuhkan dan saling 

melengkapi satu sama lain, yang kemudian disebut masyarakat. 

Masyarakat adalah kumpulan sekian banyak individu kecil atau besar 

yang terkait oleh satuan adat, ritus atau hukum khas dan hidup bersama untuk 

mencapai tujuan (Quraish Shihab, 1996)
1
. Dalam setiap masyarakat, jumlah 

kelompok dan kesatuan sosial tidak hanya satu, sehingga seorang warga 

masyarakat dapat menjadi anggota dari berbagai kesatuan atau kelompok 

sosial.  

Dalam al-qur‟an untuk menunjuk masyarakat digunakan kata; qaum, 

ummah, syu‟ub dan qaba‟il, disamping menggunakan kata al-mala‟, al-

mustakbirin, muatadh‟afin dan lain-lain. Apapun namanya, manusia yang 

tergabung dalam kesatuan sosial di dalam usaha memenuhi kebutuhan 

hidupnya selalu mengalami perubahan dan perkembangan kea rah yang lebih 

baik, lebih maju, tentunya melalui sebuah proses.  

Dalam hal usaha memenuhi kebutuhan hidup ada yang berlebihan dan 

ada yang kekurangan (baik materi maupun spiritual), artinya dalam usaha 

tersebut manusia (masyarakat menghadapai banyak masalah dan tantangan 

yang membutuhkan pemecahan, kaitannya dengan hal ini ada orang atau 

masayarakat yang mampu mengatasinya sendiri ada yang memerlukan 

bantuan orang lain, disinilah dakwah dengan segala macam bentuk dan 

wujudnya ikut ambil andil mengatasi dan menjawab persoalan yang dihadapi 

masyarakat tersebut.  
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Mengenai arah perubahan dan perkembangan dalam kehidupan 

masyarakat dari sudut pandang sosiologi, terdapat berbagai pandangan, antara 

lain Augute Comte mengatakan bahwa perubahan terjadi dari metafisikan ke 

posivistik, Durkheim melihat dari solidaritas mekanik ke solidaritas organic, 

sementara itu Max Weber melihat bahwa perubahan dari non rasional menuju 

rasional dan masih banyak pandangan yang lain. Terlepas dari berbagai 

pandangan di atas yang jelas beberapa teori di atas sangat membantu kiprah 

dan aktivitas dakwah, yang pada gilirannya akan mempengaruhi arah atau 

tujuan pengembangan masyarakat Islam 

Dalam Agama Islam mencakup masalah yang universal, sebagai agama 

yang mampu menjawab segala problematika hidup setiap manusia, baik 

masalah Ekonomi, Sosial, Budaya, Politik dan masalah-masalah muamalah 

lainnya. Karena inti dari ajaran Islam adalah sebuah ajaran yang memberikan 

tuntunan dan kemaslahatan hidup ummat manusia di dunia sampai akhirat. 

Rasulullah Muhammad Sholallahu’alaihi wa Sallam, diutus oleh Allah 

Subhanahu wa Ta’ala untuk menyampaikan risalah Islam melalui dakwah 

kepada seluruh umat manusia. 

Karenanya, para Sahabat, tabi‟in, tabi‟ut-tabi‟in serta generasi 

sesudahnya dengan tulus konsisten mengikuti aktivitas dakwah tersebut, dan 

senantiasa melakukan futûhat (perluasan dakwah) di berbagai bidang 

diantaranya masalah akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah termasuk 

didalamnya masalah ekonom, politiki dan sosial, dalam rangka mensiyarkan 

ajaran-ajaran agama Islam yang mulia kepada seluruh ummat manusia, serta 

mengembangkan masyarakat yang Islami dan utama.  

Kemuliaan dan kejayaan Islam tertumpu pada pengimplementasian nilai 

nilai/ajaran Islam itu sendiri, ketika aktifitas dan usaha mempelajari agama 

Islam serta usaha-usaha untuk mengimplementasikan ajaran Islam tersebut 

dilakukan dengan istiqomah dan Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta’ala 

maka eksistensi Islam akan terus terjaga.  

Berkaitan dengan hal tersebut, maka tidak heran jika diberbagai daerah 

dan hampir di setiap Negara muncul lembaga-lembaga atau organisasi-
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organisasi Islam yang bergerak dalam bidang dakwah dengan tujuan untuk 

mensiarkan ajaran Islam kepada ummat manusia. Aktifitas dakwah yang 

dilakukan oleh berbagai lembaga atau organisasi Islam merupakan hasil 

perenungan dan pengimplementasian dari firman Allah Subhanahu wa 

Ta’ala;  

             

      

Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari 

yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung”.
2
 

Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman; 

               

  

Artinya : “siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang 

menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: 

„Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang menyerah diri?".
3
 

Iman Ibnu Katsir
4
 menjelaskan terkait dengan ayat ini bahwa, “siapa saja 

yang lebih baik ucapan-ucapannya daripada orang yang berdakwah dijalan 

Allah seraya ia sendiri mengerjakan amal shaleh, melaksanakan amar ma‟ruf 

nahi munkar, itulah orang yang benar-benar menyerahkan diri kepada Allah 

Subhanahu wa Ta’ala”.
5
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Dakwah tidak hanya menjadi tugas para da‟I saja, dakwah adalah suatu 

kewajiban setiap manusia, dan semua manusia memiliki hak untuk 

mengabdikan diri kepada Allah melalui dakwah. Lebih jauh, dakwah tidak 

hanya terbatas pada lingkup aktifitas pengajian-pengajian dari mimbar ke 

mimbar, atau dakwah bi lisan al-qaul saja, namun dakwah juga harus 

dijalankan dengan meliputi berbagai bidang kehidupan yang mampu 

bersentuhan langsung dengan berbagai problematika kehidupan ummat 

manusia atau dakwah bi lisan al-hal.
6
  

Rasulullah Sholallahu’alaihi wa Sallam membawa risalah Islam yang 

kemudian risalah tersebut diwariskan kepada ummat Islam untuk 

disampaikan kepada ummat-ummat setelahnya sampai sekarang, dan hal 

tersebut akan terus menjadi sebuah kegiatan/aktifitas yang tanpa henti sampai 

Allah Subhanahu wa Ta’ala  menetapkan akhir kehidupan manusia di dunia 

ini.  

Namun yang menjadi pertanyaannya adalah dampak perubahan pada 

ummat sendiri masih jauh dari tujuan dakwah itu sendiri, yaitu terbentuknya 

sebuah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, masyarakat Islam yang 

menghiasi kehidupannya dengan ajaran-ajaran Islam. Banyak faktor yang 

menyebabkan mengapa ummat Islam hingga sekarang ini masih belum secara 

kaffah untuk meyakini, memahami serta mengamalkan ajaran-ajaran Islam 

yang telah terbukti kesyumulannya tersebut.  

Salah satu aspek kehidupan ummat yang belum dihiasi dengan nilai-nilai 

ajaran islam dengan serius adalah dalam aspek ekonomi. Dari proses awal 

usaha mencari rizki atau pendapatan sampai proses transaksi, terakhir dalam 

membelanjakan harta yang telah didapat. Masih banyak ummat Islam sendiri 

yang belum menerapkan dengan sistem-sistem yang telah diatur dalam agama 

Islam.  

Ummat telah lama terlelap dengan sistem ekonomi kapitalisme. 

Kapitalisme adalah satu sistem yang berprinsip bahwa modal itu selalu 
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Ahmad Syafi‟I Ma‟arif dkk, Muhammadiyah Pemberdayaan Umat, (Surakarta: 

Muhammadiyah University Press, 2000), Cet.ke-1, h.5 



 

5 

 

memperoleh keuntungan sekalipun tanpa adanya kesediaan menanggung 

kerugian. Karenanya mereka selalu memperbolehkan riba
7
 dan sejenisnya,  

karena modal akan selalu mendapat keuntungan. Begitu juga, sistem 

komunisme yang memandang modal sebagai pemeras dan pemakan 

keuntungan para pekerja. Istilah Marx, sistem ‟kelebihan nilai‟, yaitu setiap 

pekerja yang bekerja kepada pemilik modal, memberikan hasil yang nilainya 

lebih besar dari gaji yang diperolehnya. Kelebihan atau keuntungan ini akan 

beralih ke tangan pemilik modal sebagai pemerasan terhadap ribuan manusia 

melalui hartanya.
8
 

Tanpa disadari ternyata sistem tersebut merongrong sekaligus 

menghilangkan nilai-nilai luhur ajaran Islam. Akibatnya, tidak sedikit dari 

sebagian orang Islam sendiri menjadi pelaku kapitalis, mencari keuntungan 

yang besar dengan memeras tenaga saudaranya sendiri tanpa memberikan 

imbalan yang pantas. Disamping itu, sebagian besar ummat Islam menjadi 

korban sistem kapitalis tersebut, hidup dibawah garis kemiskinan, tidak 

memiliki pendidikan yang layak, sehingga ummat Islam sebagian besar hidup 

dengan kondisi kurang layak, tidak memiliki peradaban dan tertinggal 

dibanding ummat-ummat yang lain. 

Islam sebagai agama rahmatan lil’alamin telah mengajarakan kepada 

ummatnya untuk menjalani hidup dengan cara-cara yang Islami, cara hidup 

yang seimbang antara kepentingan hidup duniawi dan ukhrowi. Tidak ada 

dalam ajaran islam yang akan menjerumuskan ummatnya kedalam jurang 

kehancuran dan keterpurukan.  

Jika saja ummat Islam memahami akan hal itu, maka tidak akan terjadi 

kesenjangan hidup diantara mereka, tidak akan ada diskriminasi antara yang 

satu dengan yang lain. Karena Islam menganjurkan ummat manusia untuk 

saling tolong-menolong dan saling menasehati dalam kebaikan dan mencegah 

dari perbuatan munkar, hal ini sebagai wujud penghambaan manusia kepada 

Allah Subhanahu wa Ta’ala dan sebagai wujud bahwa manusia adalah 

                                                 
       

7
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makhluk yang mempunyai tugas sebagai khalifah di muka bumi. Hal ini 

sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta’ala jelaskan dalam firman-Nya : 

        

       

           

   

       “dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian 

mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka 

menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, 

mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-

Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
9
 

Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman : 

    …        

      

       “… dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-

Nya.”
10

 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala melalui firman-Nya ini sangat jelas 

memerintahkan ummat-Nya untuk saling berta‟awun dalam kebaikan dan 

melarang berta‟awun dalam perbuatan dosa. Maka, secara tidak langsung 

ummat melalui ayat tersebut diatas juga diperintahkan untuk melakukan suatu 

perubahan dan pengembangan. 

                                                 
       

9
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Dalam Islam usaha untuk melakukan pemberdayaan ummat harus 

terwujud sebagai sebuah gerakan yang terus dilaksanakan secara continue 

tanpa mengenal lelah dan tidak ada kata finish. Karena hal ini sejalan dengan 

paradigma Islam sendiri sebagai agama gerakan (harokah) dan perubahan 

(Taghyir). Islam sebagai Harokah maksudnya adalah setiap pemeluk agama 

Islam harus senantiasa melakukan usaha apapun bentuknya untuk merubah 

kondisi pribadi terutama, kemudian kondisi keluarga dan selanjutnya kepada 

masyarakat. Kondisi disini meliputi dalam aspek ilmu pengetahuan agama 

dan umum, aspek sosial masyarakat dan aspek perekonomian. 

Maka dalam hal ini KSPPS BMT (Koperasi Simpan Pinjam Dan 

Pembiayaan Syari’ah Baitul Maal wat Tamwil) atau padanan kata Balai 

Usaha Mandiri Terpadu adalah Lembaga Keuangan Mikro yang dioperasikan 

dengan prinsip bagi hasil, mengambil bagian untuk berperan dalam rangka, 

menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro/ kecil dalam rangka mengangkat 

derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.”
11

 

Sedangkan visi dan misi BMT tersebut adalah menjadi lembaga 

keuangan mikro syari‟ah (dengan sistem bagi hasil) yang profesional dan 

terpercaya serta menciptakan sistem lembaga dan kondisi kehidupan ekonomi 

rakyat banyak dilandasi oleh nilai-nilai dasar Salaam : keselamatan berintikan 

keadilan, kedamaian dan kesejahtraan. 

        Untuk mencapai hal tersebut maka  yang dilakukan BMT adalah : 

1. Mengembangkan kegiatan simpan pinjam dengan prinsip bagi 

hasil/syari‟ah  

2. Mengembangkan lembaga dan  bisnis kelompok usaha muamalah yang 

khas binaan BMT. 

3. Menggerakkan ekonomi riil rakyat kecil 

4. Mengembangkan jaringan kerja dan jaringan bisnis 

Dewasa ini tersebar lebih dari 3.000 BMT di seluruh Nusantara, memiliki 

asset ( Konsolidasi ) lebih dari Rp. 1 Triliun, dengan jumlah pengelola lebih 

dari 30.000 orang, hampir setengahnya S-1 dan wanita. BMT melayani lebih 
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dari 2 juta penabung, dan memberikan pinjaman pada lebih dari 1,5 juta 

pengusaha mikro, kaum miskin dan usaha kecil.”
12

  

Dengan model itu, Pengembangan BMT kita harapkan akan dapat 

meningkatkan keswadayaan dan peran serta partisipasi masyarakat dalam 

pemberdayaan ekonomi dilingkungan masyarakat, yang berperan besar dalam 

menciptakan lapangan kerja dalam upaya penanggulangan kemiskinan. 

Tapi kenyataan dimasyarakat adalah Sistem syari‟ah masih di anggap 

sama dengan sitem Konvensional, pengangguran semakin meningkat, rakyat 

semakin tidak berdaya akibat tekanan-tekanan ekonomi dan ketergantungan 

akan modal untuk usaha semakin tinggi, dan juga realitas di masyarakat 

bahwa Koperasi Pondok Pesantren dan Baitul Maal wat Tamwil  belum 

berperan maksimal dalam memberdayakan ekonomi umat. 

Dalam perekonomian sekarang sendi yang sangat vital adalah modal. 

Demikian juga halnya dengan lembaga keuangan yang bertindak sebagai 

polese modal. Sejak diundangkannya UU No. 7/1992 tentang perbankan, 

dimana perbankan bagi-hasil mulai diakomodasi. Maka pada tanggal 01 

Nopember 1991 berdirilah Bank Muamalat Indonesia dan mulai beroperasi 

pada tanggal 01 Mei 1992, dengan prinsip Syari’ah . Dan dikuti oleh Bank-

Bank Perkreditan Rakyat Syari‟ah .”
13

 

Tapi Bank Muamalat Indonesia tersebut belum dapat menjangkau 

golongan atau pengusaha ekonomi kecil-bawah (lemah). Berhubung karena 

bank mempunyai penilaian berupa : character, capacity,capital, collateral, 

dan condition, sulit dipenuhi oleh golongan ekonomi lemah tersebut. Apalagi 

prosedur bank sangat asing bagi para pengusaha kecil-bawah.  

 Atas dasar pertimbangan diatas maka dibangunlah lembaga-lembaga 

simpan-pinjam yang disebut Bait al-Maal Wat Tamwil (BMT). BMT yang 

pada awalnya diarahkan untuk menggali dan menyalurkan dana Zakat, Infaq 

dan Shadaqah, serta pengelolaannya melaui pengembangan usaha-usaha 

                                                 
        

12
 Amin Aziz, Penanggulangan Kemiskinan melalui Pokusma dan BMT,  ( Jakarta : PINBUK 

PRESS, 2004 ), h. I0 
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 Zainal Arifin, Dasar-dasar Manajemen Syari’ah, (Jakarta: Alvabet, 2005) cet. Ke-3, hal. 6  
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produktif dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi kecil-bawah belum 

terlihat. 

 Oleh karena itu perlu pengkajian lebih lanjut sistem pengelolaan dan 

bentuk operasional serta sistem operasional yang dapat menyentuh  golongan 

kecil-bawah. Lembaga-lembaga keuangan syari’ah diharapkan mengkaji dan 

mendalami perilaku golongan kecil-bawah tersebut sehingga dapat 

menerapkan berbagai prosedur yang berbeda dengan prosedur yang 

diterapkan bank-bank konvensional selama ini.  

 Dan sistem operasional lembaga keuangan mikro syari‟ah agak kesulitan 

menjangkau dan berkonsentrasi pada golongan ekonomi lemah tersebut. Hal 

ini perlu terobosan-terobosan baru agar mereka dapat mengakses ke lembaga-

lembaga keuangan tersebut. 

 Baitul Maal wat Tamwil atau kata padananya adalah Balai Usaha 

Mandiri Terpadu merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syari‟ah yang di 

operasikan dengan prinsip Bagi Hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha 

mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta 

membela kepentingan fakir miskin. BMT adalah Lembaga Keuangan Mikro 

Syari‟ah di tumbuhkan oleh prakrsa dengan modal awal dari tokoh-tokoh 

masyarakat setempat sebagai landasan sistem ekonomi yang Salaam : 

Keselamatn ( berintikan keadilan ) perdamaian dan kesejahteraan. 

 Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi :   

a) Baitut Tamwil ( Bait = rumah, at – Tamwil = pengembangan  harta ) 

melakukan kegiatan pengembangan usaha – usaha produktiv dan investasi 

serta meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama  

mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan 

ekonominya.  

b) Baitul Maal ( Bait = rumah, Maal = harta ) menerima titipan dana zakat, 

infaq dan sodaqoh serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan 

pengaturan dan amanahnya. 

Dalam penelitian ini difokuskan pada sejauhmana peran Baitul Maal wat 

Tamwil  BMT Fajar kota Metro dalam mengembangkan masyarakat Islam 
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melalui sistem ekonomi syari‟ah, dengan pertimbangan BMT Fajar Metro 

salah satu BMT yang tertua, aktif beroperasi, berkembang serta aktif 

kemudian mendapat prestasi dari Dinas Koperasi Propinsi Lampung dengan 

predikat BMT terbaik dalam upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat yang syar‟i 

dan memberikan pelayanan sosial secara baik.  

KSPPS BMT Fajar yang dirintis sejak tahun 1996 oleh beberapa orang yang 

semula tergabung pada Yayasan Bina Sejahtera, yang saat ini telah memasuki 

usianya yang ke-18 senantiasa berupaya untuk dapat memberikan pelayanan yang 

baik demi memenuhi kebutuhan anggotanya, meskipun dirasakan belum sepenuhnya 

optimal, namun dengan semangat dan tekad pengurus dan anggota BMT Fajar terus 

belajar dan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerja juga 

senantiasa mengadakan evaluasi sehingga BMT Fajar dapat terus berkembang secara 

signifikan. 

Dari tahun ke tahun BMT Fajar selalu memberikan pelayanan kepada anggota 

dan mitra masyarakat luas, untuk menuju peningkatan kesejahteraan bersama 

sebagai wujud kontribusi dan peran BMT dalam memajukan ekonomi 

kerakyatan/keummatan, terutama di kota metro ini dan di seluruh daerah Indonesia 

umumnya.  

BMT Fajar sebagai Lembaga Keuangan Mikro yang dapat dan mampu 

melayani kebutuhan nasabah usaha mikro kecil dan kecil-mikro berdasarkan 

sistem syariah atau bagi hasil (Profit Sharing). BMT yang didirikan di Metro 

oleh beberapa orang ini sejalan dengan waktu, berkembang dengan 

banyaknya jumlah nasabah yang membutuhkan pembiayaan dan peruntukan 

pembiayaan yang diperlukan menjadi semakin bervariasi.  

Salah satu yang membedakan analisa pembiayaan pada sistem syari‟ah 

dengan konvensional adalah bagaimana pihak BMT terjun langsung melihat 

dan terlibat dalam proses bisnis calon anggota sehingga memahami betul 

kejadian-kejadian bisnis. Ini dilakukan karena BMT bukan memberikan 

pinjaman uang tetapi BMT terlibat dalam bisnisnya anggota. Untuk itu 

disusun manajemen pembiayaan sebagai acuan BMT agar tidak memberikan 

perlakuan berbeda kepada siapapun sehinggga bila anggota melakukan 
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pengajuan pembiayaan dapat memahami dengan jelas tahapan dan proses 

yang berlaku.  

Sebagai agama universal yang menjadi rahmat bagi alam semesta secara 

prinsip Islam mengatur masalah hutang piutang. Dalam Al-quran surat Al-

Baqoroh dijelaskan :  

Alloh SWT berfirman yang Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, 

bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang mengaku 

mukmin, Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba maka ketahuilah 

bahwa Allah dan Rosulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari 

mengambil riba bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak 

pula dianiaya.” (QS. 2 : 278 – 279)  

Oleh karena itu BMT Fajar didirikan untuk meningkatkan kemajuan 

ekonomi syari‟ah pada kegiatan usaha mikro kecil dan menengah. Selain itu, 

juga bertujuan untuk meningkatkan program pemberdayaan ekonmi, 

khususnya dikalangan usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi melalui 

sistem syariah.  

 

B. Identifikasi Masalah 

 Dari deskripsi di atas dapat di identifikasi masalah yang dapat diteliti 

antara lain adalah : 

1. Belum bisanya menerapkan sistem ekonomi secara syar‟i sepenuhnya 

karena adanya sistem yang berbenturan dengan bank-bang konvensional, 

namun demikian BMT fajar terus berusaha dan menuju kepada ekonomi 

Syariah sepenuhnya walaupun terasa masih sulit. 

2. Masih ada tenaga kerja atau kariyawan yang masih belum faham betul 

tentang ekonomi syariah sehingga butuh bimbingan secara intensif. 

3. Masih banyaknya nasabah yang tidak konsekuwen dalam hal 

mengembalikan pinjaman. 

4. Sudah adanya kesadaran yang tinggi dalam bersama-sama menerapkan 

ekonomi  syar‟iah dan menghindari riba walaupun belum 100%. 
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5. BMT Fajar terus berusaha dalam memberdayakan ekonomi umat dan 

pengembangan masyarakat Islam melalui kegiatan ekonomi dan sosial 

serta keagamaan. 

6. Belum kuatnya faktor - faktor pendukung dan masih banyaknya faktor 

penghambat  BMT dalam memberdayakan ekonomi umat. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dapat dibatasi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah  sebagai beikut :  

1. Fungsi keberadaan BMT fajar kususnya di dalam mengembangkan dan 

memberdayakan ekonomi ummat sehingga masyarakat merasakan 

pengaruhnya dari program-program yang di laksanakanya. 

2. Peran BMT fajar di kota metro dalam mengembangkan masyarakat Islam 

melalui kegiatan ekonomi syari‟ah. 

 

D. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahannya dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Implementasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Fajar dalam 

pemberdayaan Ekonomi Syari‟ah Umat? 

2. Sejauhmana peran BMT fajar dalam mengembangkan masyarakat Islam 

melalui kegiatan ekonomi Syari‟ah ?   

3. Apa saja faktor pendukug dan penghambat Baitul Maal Wat Tamwil dalam 

Pengembangan Masyarakat Islam ?  

  

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Baitul Maal Wat Tamwil 

dalam pemberdayaan ekonomi syari‟ah ummat. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa keberhasilan Baitul Maal Wat Tamwil 

dalam pengembangan masyarakat Islam melalui syistem ekonomi syari‟ah. 
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3. Untuk mengetahui faktor – faktor pendukug dan penghambat Baitul Maal 

Wat Tamwil dalam Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat Islam di 

bidang Ekonomi syari‟ah ?   

 

F. Manfaat Penelitian  

1. Mengembangkan kajian Pengembangan Masyarakat Islam yang difokuskan 

pada Implementasi Baitul Maal Wat Tamwil dalam pemberdayaan ekonomi 

umat. 

2. Merumuskan teori-teori Ilmu Dakwah dalam Konsentrasi Pengembangan 

Masyarakat Islam yang dapat dikembangkan dari hasil Pemberdayaan 

Ekonomi Umat. yang dilakukan oleh Baitul Maal Wat Tamwil.  

3. Menganalisa Pengembangan  konsep dan aplikasi sistem ekonomi syari‟ah 

melalui Baitul Maal Wat Tamwil. 

4. Mengetahui bagaimana peran Baitul Maal Wat Tamwil dalam kiprahnya 

mengembagkan masyarakat Islam, sehingga  keberadaanya benar-benar 

dapat memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat luas atau justru 

sebaliknya. 

 

G. Kerangka Pikir 

     Sejarah sosial umat Islam lahir, tumbuh dan berkembang tidak bisa 

dipisahkan dengan riwayat jatuh bangunnya proses sosial umat Islam dalam 

berdakwah, secara teologis dakwah dianggap (mission Sacre) proyek 

berpahala dan kedudukan dakwah itu sendiri bersifat conditio sine quanon 

adanya, tidak tercegah dan inheren. Tentang kenyataan ini harus diakui benar 

bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam pesannya “Sampaikan apa 

yang kamu teri ma dariku meski satu ayat” karenanya wajar dalam pentas 

sejarah pendekatan kerja dakwah terus terlahir baik yang bersifat teknis 

operasional maupun yang konseptual tentu saja tidak bisa dilepas dengan 

konteks sosial, realitas yang spesifik, dakwah bersifat dinamis seiring dengan 

perkembangan laju persoalan dan kebutuhan masyarakat. 
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 Masyarakat dalam kehidupan selalu mengalami perubahan-perubahan 

baik perubahan yang alami maupun yang dirancang oleh masyarakat itu 

sendiri. Perubahan itu tidak selalu lebih baik bahkan sering terjadi sebaliknya. 

Manusia akan mengalami krisis identitas dirinya sebagai makhluk yang mulia 

disisi Allah maupun bagi sesamanya. Karena itu dakwah juga mengalami 

perubahan-perubahan sesuai dengan tranformasi sosial yang berkembang 

seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Dakwah dalam bentuk pengembangan masyarakat yaitu proses dari 

serangkaian kegiatan yang mengarah pada peningkatan taraf hidup dan 

kesejahteraan masyarakat serta kebahagiaan masyarakat serta upaya 

meningkatkan kesadaran dari  prilaku tidak baik untuk berprilaku yang lebih 

baik. 

Idealnya pengembangan dakwah yang efektif harus mengacu pada 

masyarakat untuk meningkatkan kwalitas keIslamannya, sekaligus juga 

kwalitas hidupnya. Dakwah tidak saja memasyarakatkan hal-hal yang religius 

Islami, namun juga menumbuhkan etos kerja. Inilah yang sebenarnya 

diharapkan oleh dakwah bil hal yang sering disebutkan oleh para mubaligh. 

Dakwah bil hal bukan berarti tanpa maqal melainkan lebih ditekankan pada 

sikap prilaku dan kegiatan-kegiatan nyata yang secara interaktif mendekatkan 

masyarakat pada kebutuhannya yang secara langsung atau tidak langsung 

dapat mempengaruhi peningkatan keberagamaan. 

Cita-cita sebuah bangsa digambarkan Al Qur‟an adalah menjadi negeri 

yang baik dan Allah pun mengampuni penduduknya (baldatun toyyibatun wa 

roobun ghofur), namun kenyataan berbicara lain, bahwa di negeri ini krisis 

menimpa bertubi-tubi dan berkepanjangan. Dari krisis ekonomi, krisis ilmu, 

krisis moral/akhlak, krisis kepercayaan sampai krisis kader da‟I yang 

menyerukan kepada ma‟ruf dan mencegah kemunkaran. Allah Subhanahu wa 

Ta’ala berfirman : 
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Artinya : “Tak ada suatu negeripun (yang durhaka penduduknya), 

melainkan Kami membinasakannya sebelum hari kiamat atau Kami azab 

(penduduknya) dengan azab yang sangat keras. yang demikian itu telah 

tertulis di dalam kitab (Lauh Mahfuzh) .
14

  

Namun demikian, Allah pun menjelaskan akar penyebab terjadinya krisis 

tersebut. Negeri ini rusak diakibatkan faktor mendasar dibawah ini, 

diantaranya : 

1. Lalainya masyarakat terhadap prinsip-prinsip kebenaran agama. 

2. Lunturnya semangat mencari ilmu, beramal dan berjuang untuk tegaknya 

agama Islam  

3. Dalam segi pengimplementasian ajaran-ajaran Islam, secara umum 

ummat masih belum maksimal 

4. Tidak mensyukuri nikmat material maupun nikmat spiritual yang telah 

Allah subhanahu wa Ta’ala berikan. 

5. Hilangnya keharmonisan dan kontrol social masyarakat, hal ini bisa 

dilihat dengan sedikitnya ummat Islam yang dengan suka hati untuk 

berzakat, infak atau shadaqah sebagai salah satu bentuk rasa 

tanggungjawab dan tolong-menolong sesama ummat manusia. 

Krisis multidimensional ini tidak bisa dibiarkan terus berlangsung, 

harus ada langkah-langkah praktis agar harga diri sebagai umat dan 

bangsa kembali mulia. Keimanan dan ketakwaan akan memiliki nilai-

nilai signifikan dalam proses perubahan kehidupan jika 

diimplementasikan secara baik dan terus-menerus. 

       Keinginan tokoh Islam untuk mewujudkan konsep syari‟ah dibarengi 

dengan di dirikan lembaga-lembaga keuangan dan Bank Islam yang 

operasionalnya tanpa bunga. Kemudian juga semua lembaga figh dan 

                                                 
       

14
 Ibid,  h.287 
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mukhtamar-mukhtamat Islam telah sepakat untuk mengharamkan 

bunga.”
15

  Tentang pengharaman bunga Bank, Muktamar II Lembaga 

Riset Islam Al – Azhar yang di selenggarakan di Kairo pada bulan Mei 

1965 yang di hadiri utusan dari 35 negara Islam telah menyepakati 

beberapa hal di antaranya : „ Bunga (interest dari semua jenis pinjaman, 

hukumnya riba dan di haramkan‟.”
16

 

Dengan tindak lanjut dari fatwa tersebut maka mulai di dirikannya 

Bank Islam di Dubai, Bank Islam Faisal, Baitul Tamwil di Kuwait dan 

lain-lain yang tersebar di Negara-negara Islam, begitu juga di Indonesia 

mendirikan Bank Muammalat kemudian di ikuti pendirian Lembaga-

Lembaga Keuangan Mikro Syari‟ah di antaranya Koppontren dan BMT 

yang siap mengenalkan dirinya dengan sistem syari‟ah ( tanpa bunga/ 

terhindar dari riba ) dengan pola bagi hasil.  

Sebagai upaya dalam pemberdayaan umat terutama melalui ekonomi 

sistem syari‟ah, maka secara umum dapat di lakukan dengan dua cara 

adalah : 

1. Dengan meningkatkan kemampuan umat misalnya melalui diklat 

ketrampilan kerja, diklat kewirausahaan dan lain-lain;  

2. Dengan jalan memberi akses ke sumber daya ekonomi sehingga 

memiliki kemampuan yang sangat bermanfaat.”
17

 

 Salah satu implementasi dari usaha pemberdayaan yaitu melalui 

BMT  yang merupakan Lembaga Ekonomi Umat yang berupaya 

mengembangkan usaha - usaha  produktif  dan  investasi  dengan  pola  

bagi hasil ( sistem Syari‟ah ) untuk meningkatkan kualitas ekonomi umat. 

      Implementasi peran BMT secara umum dapat dijelaskan adalah; 

Perencanaan, yaitu suatu proses perumusan program beserta 

anggarannya, Pengorganisasian, yaitu pembagian tugas dan wewenang 

                                                 
       

15
 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari’ah, ( Jakarta : Zikrul Hakim, 

2003 ), cet.ke-1, h.5  

       
16

 Ibid.,h.5 

       
17

 Marphin Panjaitan, Pemberdayaan Kaum Miskin, ( Jakarta : BPK Gunung Mulia. 2000 ), 

cet.ke-1, h.76  
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di antara para pelaku yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana-

rencana itu, Pelaksanaan, yaitu proses penerapan rencana-rencana oleh 

masing-masing fungsi atau unsur, Pengawasan, dilakukan terhadap 

pelaksanaan kebijakan dan pengolahan usaha  BMT.  

        Sedangkan masyarakat yang dalam bahasa arab di sebut Ummat 

secara etimologi berarti Bangsa, Rakyat, Kaum yang hidup bersatu padu 

atas dasar iman / Sabda Tuhan.”
18

 Menurut Ali Syari‟ati term ummah 

untuk mensubtitusi terminologi masyarakat Islam, bagi Syari‟ati  ummah 

tidak lain adalah masyarakat yang hijrah, yang satu sama lain saling 

membantu agar bergerak menuju tujuan yang mereka cita-citakan.”
19

 

 Dalam pengertian lain menurut Abdullah Nasheef menerjemahkan 

ummah sebagai bangsa atau komunitas. Seseorang dalam pandangan 

Nasheef , harus hidup dalam komunitas, tidak dapat hidup sendiri.”
20

 

Dengan demikian umat bukanlah suatu entitas monolitik, Ia terdiri dari 

berbagai bangsa dan suku, berbagai ras, dan beragam warna kulit, nilai-

nilai Islam yang menjadi dasar ummah senantiasa mendorong orang 

untuk berprilaku dan bersikap positif, jujur, tidak bohong, adil, tidak 

ingkar janji, tidak berlaku jahat, tidak agresif, dan sebagainya. Secara 

demikian, ke-ummah-an diekspresikan bukan hanya dalam makna 

spiritual dan ritual namun juga terutama dalam tindakan praktis. 

Adapun umat dalam penelitian ini yaitu: anggota BMT yang; 

mematuhi anggaran dasar maupun rumah tangga serta semua keputusan 

yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota, berpartisipasi dalam 

kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh BMT, mengembangkan dan 

memelihara kebersamaan berdasar atas azas kekeluargaan. Hak Anggota 

Koperasi adalah: 

                                                 
18

 Hassan Shadily, Ensiklopedi Indonesia, ( Edisi Khusus ), ( Jakarta : PT. Intermasa, t.th.), 

cet.ke-1, Jilid 6, h. 3701  
19

 Nanih Machendrawaty, et at., Pengembangan Masyarakat Islam, ( Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya, 2001 ), h. 6 
20

 Ibid . hal. 7 
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1. Hak untuk menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara 

dalam rapat anggota; 

2. Memilih dan atau dipilih menjadi Pengurus; 

3. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan - ketentuan 

dalam anggaran dasar; 

4. Mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus diluar 

rapat anggota, baik diminta maupun tidak diminta; 

5. Memanfaatkan BMT dan mendapat pelayanan yang sama diantara 

sesama anggota; 

6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan BMT menurut 

ketentuan dalam anggaran dasar. 

Hak-hak anggota tersebut tidak dapat dikurangi atau dihilangkan 

oleh para pengurus BMT, karena hak-hak tersebut melekat pada 

keanggotaan setiap anggota BMT. Adanya pengakuan atas hak-hak 

anggota itu adalah cerminan bahwa BMT adalah sebuah organisasi 

ekonomi yang demokratis. Tetapi harus diingat bahwa pemenuhan hak-

hak keanggotaan tersebut hanya berlaku sejauh anggota Koperasi yang 

bersangkutan telah memenuhi kewajiban-kewajibannya. Penggunaan 

hak-haknya harus dilakukan secara tertib dan teratur, yaitu sebagaimana 

diatur secara rinci dalam anggaran rumah tangga. 

Adapun Inti jama‟ah sebagai pengembang masyarakat dituntut 

memiliki kemampuan lebih (dalam bidang tertentu) dibandingkan 

jama‟ah, tetapi dalam bidang tertentun lainnya jama‟ah sebenarnya lebih 

mengetahui dan menguasai. Setidaknya inti jama‟ah (pengembang atau 

da‟i) memiliki kemampuan dan keahlian diantaranya:  

a) Menganalisis problem sosial keagamaan masyarakat,  

b) Kedua, Merancang kegiatan pengembangan masyarakat berdasarkan 

hasil analisis problem.  

c) Mengelolan dan melaksanakan kegiatan pengembangan berdasarkan 

rencana yang telah disepakati.  
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d) Keempat, mengevaluasi kegiatan pengembangan masyarakat dan 

kelima, melatih jama‟ah atau masyarakat dalam menganalisis 

problem yang dihadapi jama‟ah atau masyarakat, merancang, 

mengelola dan melaksanakan kegiatan pengembangan serta 

mengevaluasi kegiatan pengembangan.  

Berdasrakan uraian tersebut dapat dirumuskan beberapa tujuan 

pengembangan masyarakat Islam yaitu memiliki akidah yang kuat, 

akhlak muliya dan istiqamah serta memiliki keahlian (skill) yang 

memadai. Secara sistematis arah tujuan pengembangan masyarakat Islam 

trsebut adalah sebagai berikut:  

1. Menganalisis problem sosial secara umum dan keagamaan secara 

khusus yang muncul dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat 

adanya perubahan sosial.  

2. Merancang kegiatan pengembangan masyarakat berdasarkan problem 

yang ada, berdasarkan skala prioritas.  

4. Mengelola dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat 

berdasarkan rencana yang disepakati (kemampuan menjadi 

pendamping)  

5. Mengevaluasi seluruh proses pengembangan masyarakat (evaluasi 

pendampingan)  

6. Melatih masyarakat dalam menganalisis problem yang mereka hadapi, 

merancang, mengelola, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan 

masyarakat (pelatihan pelatihan pendamping.
21

 

BMT Fajar sebagai salah satu lembaga keuangan syari‟ah, juga 

dituntut untuk dapat mengambil bagian dalam memberdayakan ummat 

melalui kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa memberikan solusi dan 

mengatasi persoalan-persoalan ummat, kususnya dalam bidang  

kesejahteraan ummat dan  masalah-masalah sosial lainya, yang mungkin 

disebabkan karena faktor ekonomi, sehingga keberadaan BMT akan 

diakui oleh masyarakat luas sebagai salah satu lembaga yang mampu 

menjawab persoalan-persoalan ummat tersebut.  

                                                 
 21

 http://bit.ly/fxzulu ( akses internet pada 12 Agustus 2016 jam 21:00 WIB ) 

http://bit.ly/fxzulu



