P2EB UGM-BPD DIY Berdayakan Korban Erupsi Merapi
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YOGYAKARTA-Dampak dari erupsi Gunung Merapi selain mengakibatkan timbulnya korban jiwa
juga menyebabkan kegiatan perekonomian warga menjadi terganggu bahkan terhenti. Selain ternak
mati, rumah hancur, tidak sedikit masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian
seperti bertani, berdagang, dll. Dengan kondisi itulah, maka Penelitian dan Pelatihan Fakultas
Ekonomika dan Bisnis (P2EB) Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM bersama BPD Syariah DIY
meluncurkan program Pemberdayaan Ekonomi Korban Bencana Merapi.
Direktur P2EB Dr Anggito Abimanyu, M.Sc mengatakan program ini bertujuan untuk membantu
pemulihan (recovery) aktivitas dan perekonomian masyarakat yang menjadi korban letusan Gunung
Merapi. Program ini berupa penyediaan skema pembiayaan dan pendampingan bagi masyarakat
yang menjadi korban.
â€œ Ini sebagai bentuk nyata untuk merespon kebutuhan masyarakat yang menjadi korban erupsi
Merapi,â€ papar Anggito sebelum dilaksanakannya MOU dengan BPD Syariah, Jumat (10/12) di
FEB UGM.
Ia menjelaskan melalui skema ini masyarakat korban erupsi Merapi akan mendapat manfaat
diantaranya penjaminan kepada para nasabah BPD Syariah korban erupsi Merapi. Penjaminan akan
diberikan kepada sekitar 100 nasabah kredit BPD. Selain itu, subsidi bunga kredit, dana penjaminan
dengan subsidi bunga kredit berasal dari donasi.
â€œ Tentu untuk ini pendampingan kegiatan usaha produktif nasabah BPD Syariah akan
dilakukan,â€ urainya.
Besarnya donasi yang telah terkumpul dan akan segera disalurkan imbuh Anggito saat ini mencapai
Rp 2 milyar.
Di tempat yang sama Direktur Pemasaran BPD DIY Bambang Setyo Pranoto mengatakan jumlah
kerugian seperti kredit bermasalah/macet yang dialami nasabah BPD Syariah akibat erupsi Merapi
mencapai Rp 4 milyar. Sedangkan untuk total BPD DIY mencapai Rp 18 milyar. Bambang
menjelaskan nantinya penyaluran bantuan pembiayaan ini akan melalui BMT maupun koperasi.
â€œ Kalau langsung ke masyarakatnya akan sulit. Melalui BMT atau koperasi akan lebih cepat dan

tepat karena mereka lah yang tahu persis kondisi anggotanya,â€ kata Bambang.
Dalam pandangannya, kondisi nasabah BPD Syariah yang menjadi korban erupsi Merapi ada yang
kemampuan mengangsur kreditnya minim, ada pula yang memang sudah tidak mampu lagi namun
memiliki kemauan untuk bangkit kembali. Maka diharapkan dengan skema bantuan pembiayaan ini
sedikit demi sedikit bisa membangkitkan kembali perekonomian mereka.
â€œ Untuk bunga sangat ringan sekitar 6% per tahun. Jauh dibandingkan dengan bunga
konvensional yang bisa mencapai 12% per tahun,â€ katanya.
Bambang menambahkan nasabah BPD Syariah yang menjadi korban erupsi Merapi antara lain
banyak bekerja di sektor ternak kambing, bebek, usaha salak pondoh, dagang bahkan usaha arang
kayu. Setidaknya saat ini sudah ada 6 BMT yang siap diajak bermitra dan segera menyalurkan
bantuan itu.
â€œ Kalau 6 BMT artinya dana yang dikelola masing-masing berkisar Rp 300 juta. Sisanya masih
bisa dikembangkan melalui koperasi juga,â€ imbuh Bambang.
Baik Anggito maupun Bambang dalam kesempatan itu juga berharap agar kedepan langkah ini bisa
diteruskan. Dengan demikian, masyarakat korban erupsi Merapi akan segera bangkit kembali roda
perekonomiannya seperti sedia kala (Humas UGM/Satria AN)
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