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UMY Beri Zakat •./ 
bagi 70 Lembaga

YO G YA K A R TA  - Universitas Muham
madiyah Yogyakarta (UMY) rutin memberikan 
bantuan dana zakat institusi setiap semester. 
Penerima dana zakat Institusi pada semester 
gasal tahun 2016/2017 lebih besar dibanding
kan semester sebelumnya.

Menurut Ketua Tim Zakat Institusi, Drs 
Bambang Rahmanto, pengajuan dana zakat 
institusi pada semester ini ada 83 proposal 
yang mengajukan. Namun hanya ada 70 pro
posal yang mendapat bantuan pendanaan.

"Dari total proposal diajukan itu memerlukan 
dana sebesar Rp 47 miliar padahal ketersedi
aan dana Rp 1,4 miliar,” ujar Bambang pada 
Pentasyarufan Zakat Institusi, kemarin.

Pada pemberian dana zakat institusi semes
ter lalu, UMY hanya menerima 38 proposal dari 
58 proposal yang masuk.

Sama halnya syarat yang harus dipenuhi 
bagi pendistribusian zakat institusi pada 
semester lalu, pengajuan proposal harus dike
tahui langsung Pimpinan Muhammadiyah di 
wilayah ranting, cabang maupun daerah. 
Selanjutnya dalam proses penyeleksiannya, 
tim zakat institusi melakukan peninjauan lokasi.

Pada proses pencairan dilihat dari skala pri
oritas. Saat tim melakukan survei lokasi, ada 
sekolah kondisinya sangat memprihatinkan 
dengan jum lah siswa sekitar 38 orang. 
Gurunya hanya digaji Rp 50.000 setiap bulan
nya, dan dibayar setelah tiga bulan. Institusi ini
lah yang berhak mendapatkan bantuan.
Buka Rekening

Prosedur pencairan dana bantuan, penerima 
dana harus membuka rekening di Bank BMT 
UMY. Selanjutnya penerima mengisi formulir per
mohonan bantuan yang diketahui langsung 
Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) 
atau Pimpinan Ranting AiSyiyah (PRA) atau 
Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) 
maupun Pimpinan Cabang Aisyiyah (PCA).

"Bagi persetujuan dana kurang dari Rp 20 
« juta, akan dicairkan dalam satu tahap. 

Sementara dana bantuan lebih dari Rp 20 juta, 
dicairkan dalam dua tahap. Pada pencairan 

u tahapan kedua harus menyerahkan laporan 
penggunaan bantuan tahap pertama,” imbuh 
Bambang.

Pemberian bantuan dana zakat institusi 
sebagai bentuk menyejahterakan institusi per- 
syarikatan Muhammadiyah di wilayah 
Yogyakarta. Rektor UMY, Dr Ir Gunawan 
Budiyanto mengatakan bahwa kegiatan rutin 
setiap semester menjadi salah satu cara 
pemerataan amal usaha yang dimiliki oleh 
Muhammadiyah.

‘Kegiatan yang telah terlaksana pada tahun 
ke tiga ini menjadi bagian amal usaha 
Muhammadiyah. Diharapkan menjadi penye
mangat untuk meningkatkan semangat amal 
usaha Muhammadiyah kepada para pegiat 
ataupun aktivis Muhammadiyah. Dan semoga 
menjadi kepercayaan masyarakat kepada 
UMY menjadi salah satu institusi tinggi yang 
bisa dipercaya,” ujar Gunawan.(D19-45)


