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SANDIAGA MINTA FDG DORONG
PENERIMAAN ZIS DKI RP300 M
Focus Group 
Discussion (FGD) 
diharapkan 
mampu mendorong 
Pengelolaan 
Zakat, Infaq dan 
Shadaqah (ZIS) di 
Jakarta mencapai 
Rp300 Miliar pada 
tahun ini.

Sandiaga Uno

Kita FGD di sini. Kita kumpulkan, kita 
curahkan potensinya apa. Nanti road 

map-nya seperti apa. Bagaimana 
collection growth itu harus selalu di atas 

20 persen. Sekarang ini baru 15-20 
persen. Jadi, collection growth ini harus 

meningkat. (Target) Rp 300 Miliar ini 
karena saya dorong

Jakarta, HanTer - Hal 
tersebut disampaiakn Wa-
kil Gubernur Provinsi DKI 
Jakarta Sandiaga Uno usai 
membuka Focus Group 
Discussion (FGD) berte-
makan ‘Kepastian Kelem-
bagaan dan Pengelolaan 
Zakat, Infaq dan Shadaqah 
(ZIS) Provinsi DKI Jakar-
ta’ di Ruang Serbaguna 
Lantai 22 Blok G, Gedung 
Balaikota Jakarta, Rabu 
(18/4/2018). 

Kegiatan diharapkan 
dapat menciptakan sinergi 
antar lembaga pengelola 
ZIS Jakarta dan mencapai 
target penerimaan RP 300 
miliar pada tahun 2018.

“Kita FGD di sini. Kita 
kumpulkan, kita curahkan 
potensinya apa. Nanti road 
map-nya seperti apa. Ba-
gaimana collection growth 
itu harus selalu di atas 20 
persen. Sekarang ini baru 
15-20 persen. Jadi, col-
lection growth ini harus 
meningkat. (Target) Rp 
300 Miliar ini karena saya 
dorong,” ujar Sandiaga.

Meski pengumpulan ZIS 
di wilayah Jakarta dinilai 
masih belum optimal, na-
mun ia juga mengapresiasi 
bagaimana Bazis DKI Ja-
karta telah memaksimalkan 
potensi yang didapatkannya 
untuk pembangunan dan 

Zakat Nasional), Nur Efendi 
(CEO Rumah Zakat), Syam-
sul Huda (CEO Lazisnu 

/ NU Care) dan Hitman 
Latief (CEO Lazismu). 

n Sammy

menggerakkan ekonomi 
masyarakat.

“Saya harapkan dari 
FGD ini akan lahir analisa, 
rekomendasi, solusi, peta 
jalan, target, sasaran kong-
krit dan juga menggunakan 
teknologi dan digital. Kita 
gunakan juga kebangkitan 
dari ekonomi syariah. Kita 
juga gunakan kebangkitan 
semangat masyarakat Ja-
karta untuk melaksanakan 
syariat agamanya,” ujar 
Sandiaga.

Sandiaga menuturkan 
hasil FGD ini akan men-
jadi rekomendasi penting 
untuk bersinergi dengan 
Pemerintah Pusat khusus-
nya Kementerian Agama 
dan Baznas. Ia meyakini 
FGD ini dapat menaik-

kan potensi ZIS menjelang 
bulan Ramadhan. Nan-
tinya, penerima manfaat 
pendayagunaan ZIS yang 
dilakukan oleh BAZIS DKI 
Jakarta, diberikan kepada 
perorangan dan juga ke-
pada institusi, organisasi 
dan perkumpulan seperti 
Majelis Taklim, Masjid dan 
Mushalla.

Dalam FGD ini, bebera-
pa narasumber yang hadir 
antara lain M Taufi k (Wakil 
Ketua DPRD Jakarta), Tri 
Wicaksana (Wakil Ketua 
DPRD Jakarta), Amin Sum-
ma (Akademisi UIN Jakar-
ta), Yusuf Wibisono (Direk-
tur IDEAS, Akademisi UI), 
Ridwan Saidi (Budayawan 
Betawi), Bambang Suher-
man (Ketua Umum Forum 

ILUSTRASI
ISTIMEWA

Jakarta, HanTer - Ko-
misi B Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) 
DKI Jakarta hari ini men-
ggelar rapat kerja (raker) 
untuk memonitoring pen-
ggunaan Anggaran Penda-
patan dan Belanja Daerah 
(APBD) di jajaran Dinas 
Perhubungan (Dishub).

Ketua Komisi B DPRD 
DKI Jakarta, Abdurrah-
man Suhaimi, menga-
takan, rapat ini digelar 
untuk mengoptimalkan 
penyerapan anggaran di 
Dishub sepanjang 2018.

“Monitoring ini dila-
kukan agar kita tahu sejak 
awal persoalan yang diala-
mi SKPD,” ujarnya di Ge-
dung DPRD DKI, Jakarta 
Pusat, Rabu (18/4/2018).

Menurut Suhaimi, dari 
rapat ini diketahui kend-
ala penyerapan anggaran 
yang dialami Dishub. Di 
antaranya seperti masalah 
gagal lelang karena peru-
sahaan penyedia barang 
atau jasa tidak memenuhi 
persyaratan dan kualifi-
kasi.

“Ini harus diantisipasi 

agar program yang di-
harapkan bisa berjalan,” 
jelasnya.

Suhaimi  mengaku 
akan mengawal penyera-
pan anggaran, baik yang 
sedang dan akan dilaksa-
nakan Dishub DKI Jakar-
ta. Tak hanya itu, pihaknya 
juga akan memberikan 
sejumlah rekomendasi. 

“Karena kita ingin 
penyerapan SKPD seba-
gai mitra kerja Komisi B 
tinggi sampai akhir tahun 
anggaran,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepa-
la Dishub DKI Jakarta, 
Andri Yansyah memapar-
kan penyerapan angga-
ran di jajarannya sampai 
bulan keempat triwulan 
pertama 2018 ini telah 
mencapai 16,14 persen 
atau Rp121,49 miliar dari 
Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) sebesar 
Rp752,801 miliar di APBD 
2018.

“Kami optimistis akan 
optimal menyerap angga-
ran hingga akhir tahun,” 
tandasnya. 

n Sammy

DPRD DKI Pantau 
Penggunaan 
Anggaran Dishub

Jakarta, HanTer - Pen-
gacara kondang Yusril  Ihza 
Mahendra mendesak Komi-
si Pemberantasan Korupsi 
(KPK) menangkap Menteri 
Keuangan Sri Mulyani, dan 
lepas Syafruddin Arsyad 
Tumenggung (SAT) dari 
jerat pidana. 

“Kenapa Pak Syafrud-
din ini yang diadili? Kan 
PPA dan Menkeu tahun 
2007 itu yang harusnya 
diadili,” ujar Yusril, kuasa 
hukum Syafruddin Tumen-

ggung di Jakarta, Rabu 
(18/4/2018).

Menurutnya kerugian 
negara terkait SKL BLBI di-
sebabkan keputusan Men-
teri Keuangan tahun 2007 
yang saat intu dijabat Sri 
Mulyani dengan menjual 
hak tagih dengan harga 
yang sangat rendah. 

“Tahun 2007 hak tagih 
itu dijual oleh Menkeu dan 

PT PPA. Dijual PT PPA, 
tentu dengan persetuju-
an Menkeu ya kan. Dijual 
dengan harga 220 miliar. 
Jadi terjadi kerugian negara 
4,8 Triliun dikurangi 220 
Miliar,” lanjutnya. 

Menurutnya kliennya 
tidak bersalah dalam kasus 
mega korupsi itu, melain-
kan Sri Mulyani dan pihak 
PT Perusahaan Pengelolaan 

Aset (PAA) yang seharusnya 
dimintai pertanggungjawa-
ban secara hukum. Alasan-
nya Syafruddin telah men-
jalankan tugasnya dengan 
baik sebagai kepala Badan 
Perbankan Penyehatan Na-
sional (BPPN). 

Syafruddin menjalan-
kan tugas sesuai dengan 
keputusan dari Komite Ke-
bijakan Sektor Keuangan 

(KKSK) dan sesuai dengan 
ketentuan peraturan pe-
rundang-undangan yang 
berlaku pada waktu itu.

Sebaliknya,  Sjamsul 
Nursalim selaku stakehol-
der Bank Dagang Nega-
ra Indonesia (BDNI) juga 
sudah melakukan segala 
kewajibannya untuk melu-
nasi sangkutan. 

n Safari

PPP Tantang Cak Imin
Adu Kualitas Intelektual

Jakarta, HanTer - Partai 
Persatuan Pembangunan 
(PPP) mengajak Partai Ke-
bangkitan Bangsa (PKB) 
bersaing secara sehat den-
gan cara-cara yang mem-
berikan pencerahan kepada 
rakyat.

“Caranya ya mari bera-
du konsep dan pemikiran 
dalam debat publik di ha-
dapan panel ahli, biar ke-
lihatan kualitas intelektual 
masing-masing,” kata Sek-
retaris Jenderal DPP PPP 
Arsul Sani di Jakarta, Rabu.

Menurut Arsul, akan le-
bih menarik dan mencerah-
kan apabila ada debat publik 
antara Ketua Umum PPP, M 
Romahurmuziy dengan Ke-
tua Umum PKB Muhaimin 
Iskandar terkait isu-isu na-
sional seperti ekonomi dan 
pembangunan, ilmu dan 
teknologi, masalah sosial 

politik dan kebangsaan di 
hadapan panel ahli.

“Biar kontestasi partai 
atau jabatan publik tidak 
berbasis hal-hal yang sifat-
nya nyinyir,” kata Arsul.

Sebenarnya, lanjut Ar-
sul, pernah ada kesempatan 
pada Rommy, sapaan akrab 
Romahurmuziy, dan Cak 
Imin, sapaan akrab Muhai-
min, untuk berada dalam 
satu forum diskusi, yakni 
di acara Q & A (Question & 
Answer) Metro TV bebera-
pa waktu lalu.

Menurut Arsul, format 
acara itu adalah beradu 
pandangan dan konsep 
berdasar pertanyaan dari 12 
panelis, di antaranya pakar 
hukum Asep Iriawan, pen-
gamat politik J Kristiadi, 
budayawan Sujiwo Tejo, 
dan peneliti LIPI Siti Zuhro. 

n Danial

KASUS KORUPSI SKL BLBI

Yusril Minta Sri Mulyani Bertanggungjawab
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