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YOGYA (KR) - Universitas Muhammadiyah 

Yogyakiarta (UMY) kembali memberikan bantban
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kan proposal bantuan. Ke -76 lembaga tersebut 
ialah masjid, sekolah dan lembaga-lembaga lain
nya yang berada di bawah naungan Pimpinan 
Cabang, atau Pimpinan, Ranting Muhammadiyah. 
Mereka diseleksi dari 95 lembaga, yang mengcgu-
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untuk zakat insitusi kaU ini hanya Rp 1,11 miliar.

Ketua Tim Zakat Institusi 
UMY Drs Bambang Rah-
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tuk semester berikut juga su
dah banyak.

"Selain ketersediaan dana,

mester gasal 2017/2018 
mengemukakan, pengaju za
kat institusi semakin me
ningkat setiap semester. 
Pada semester lalu terdapat 
91 pengaju dan saat ini terda
pat 95 pengaju. Bahkan un

ga melihat kepada skala pri
oritas mana yang lebih uta
ma untuk diberikan bantuan 
pendanaan,” kata Bambang 
Rahmanto dalam kegiatan 
‘Pentasyarufan Zakat 
Institusi UMY semester

gasal 2017/2018’, Jumat 
(29/12), di Gedung AR

Disebutkan, dalam proses 
pencairan dana tersebut pe
nerima daria harus membuat 
rekening bank BMT UMY. 
Selanjutnya mengisi form 
permohonan bantuan yang 
diketahui PRM (Pimpinan 
Ranting Muhammadiyah)/ 
PCM (Pimpinan Cabang 
MuhammadiyahVPRA (Pim
pinan Ranting Aisyah)/PCA 
(Pimpinan Cabang Aisyah),

akan disetujui oleh ketua 
Tim Zakat Institusi UMY. 
Penerima dana juga perlu 
membuat laporan pertang
gungjawaban tentang peng
gunaan dana yang telah 
diberikan, dengan melam

pirkan kwitansi asli dan 
diketahui oleh PRM/PCM/
FRA/PCA

”Ini perlu diingatkan. 
Karena untuk yang semester

belum menyerahkan laporan. 
Maka bentuk pertanggung-
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'kan pendanaan tidak akan 
disetujui,” paparnya.

Untuk penyerahan laporan

lambat 28 Februari 
karena akan segera diproses 
untuk zakat institusi selan
jutnya. Sedangkan untuk 
pencairan zakat institusi 
semester gasal ini, akan di
mulai pada 8 Janurari 2018.
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