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BANTUL (KR) - Dalam 
kurun waktu 2016 hingga 
masuk tahun 2017, KSPPS 
BMT UMY teiah melakukan 
perubahan pola transaksi 
yang cukup signifikan berupa 
transaksi riil yang bebas riba. 
Perubahan ini dilakukan 
setelah melalui diskusi men
dalam tingkat pengurus 
KSPPS BMT UMY, Dewan 
Pengawas Syariah dan De
wan Pengawas Manajemen.

"Perubahan tersebut kemu
dian kami wujudkan dalam 
taqline baru KSPPS BMT 
UMY, yakni Transaksi sesuai 
Syari’i’,” tutur Ketua Pe
ngurus KSPPS BMT UMY 
Misbahul Anwar SE MSi saat 
digelar Rapat Anggota Ta
hunan (RAT) ke-VI dan Tutup 
Buku Tahun 2016 di Amphi- 
theater Ruang Sidang Pasca
sarjana Lantai 4 Kampus 
Terpadu UMY Jalan Lingkar

KR-Febriyanto

Suasana RAT dan Tutup Buku 2016 KSPPS BMT UMY.
Selatan Tamantirto Kasihan 
Bantul, Selasa (28/3).

Dijelaskan Misbahul An
war, pada permulaan peruba
han pola transaksi ini, ke
naikan pembiayaan tidak 
sebesar tahun sebelumnya. 
Hal tersebut karena banyak 
mitra yang perlu mendapat
kan edukasi dan pemahaman 
atas perubahan tersebut. 
Namun demikian, ia optimis

seiring waktu nilai pembi
ayaan akan meningkat pada 
2017 ini.

”Hal positif yang bisa di
rasakan dengan adanya pola 
transaksi sesuai syari’i ada
lah menurunnya Non Per- 
forming Financing (NPF) 
yang sangat signifikan pada 
2016,” lanjutnya.

Sementara KSPPS BMT 
UMY sendiri tercatat pada 31

Desember 2016 memiliki ang
gota sebanyak 3.458 orang 
terdiri dari UMKN, pegawai 
dan mahasiswa. Angka terse
but mengalami kenaikan 15,2 
persen dibanding tahun sebe
lumnya yang ada di angka 3 
ribu anggota.

Selain itu BMT UMY juga 
mengalami pertumbuhan 
aset di angka 15 persen pada 
2016 sebesar Rp 21,6 miliar 
meningkat dari tahun 2015 
yang ada di bilaj 
persen.

"Seiring waktu dan Kem- 
jakan, kami pirnya target juga 
di 2017 ini. Namun begitu, ka
mi juga berharap anggota ju
ga bisa menginvestasikan 
dana untuk jangka panjang 
sehingga kami bisa mem
berikan layanan bagi mitra 
yang memerlukan pembiaya
an jangka panjang,” ucapnya.
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