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Alhamdulillah tak terasa sebentar
lagi kita akan menyambut datangnya
bulan suci Ramadhan 1443 Hijriah.
Bahagia dan haru penuh suka cita,
itulah yang dirasakan umat muslim di
seluruh dunia menjelang bulan
Ramadhan.
Menjelang bulan suci Ramadhan,
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
terus menguatkan berbagai program
yang sudah dirancang yang bertujuan
untuk mengentaskan kemiskinan di
Indonesia. BAZNAS terus bersinergi
dengan berbagai pihak untuk
mengop�malkan segala program
yang telah disiapkan demi tercapainya tujuan untuk memberdayakan
para mustahik binaanya di seluruh
Indonesia.
Di samping itu, BAZNAS terus
beradaptasi dengan memanfaatkan
kemajuan teknologi untuk menghadirkan pengalaman baru kepada para
muzaki dengan merambah ke dunia
metaverse. Zakat metaverse ini
diluncurkan menjelang Ramadhan
2022 guna mendorong peningkatan
zakat, infak, dan sedekah.
Tidak
hen�-hen�nya
kami
mengucapkan terima kasih kepada
seluruh muzaki dan pihak lainnya
yang terus mempercayakan BAZNAS
dalam menyalurkan zakat, infak, dan
sedekahnya. Semoga apa yang telah
kita lakukan selama ini dapat menjadi
ladang pahala bagi diri kita terlebih
orang-orang disekitar kita.
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BAZNAS Kembali Berangkatkan 13 Peserta
Beasiswa untuk Studi Gratis di AIU, Malaysia
adan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
kembali
memberangkatkan
sebanyak 13 peserta beasiswa
Cendekia BAZNAS angkatan 3 (2021)
untuk studi gra�s sampai lulus di
Albukhary
Interna�onal
University,
Malaysia (BCB AIU), Rabu (16/3).
Sebanyak 13 peserta tersebut diantaranya
adalah Abdul Muhaimin, Ainur Rahmah,
Annisa Nur Azizah, Fazhaliani Shariﬀatul
Muna, Fikriyyah, Imam Nur Ihsan, Karisa
Theona Ferani Indrianto, Muhammad
Fadli, Si� Rahmah, Syahvirlia Auliandra,
Tegar Dhanu Kusuma, Wina Munada Dan
Alif Fathahillah.
Para peserta yang akan berangkat berasal
dari berbagai daerah di Indonesia melipu�
Aceh, Sulawesi Selatan, Jakarta, Jawa

Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa
Timur. Keberangkatan peserta beasiswa
dipandu dan dibimbing oleh Uju Suli
yang merupakan Koordinator Beasiswa
Luar Negeri BAZNAS. Setelah melakukan
pengurusan Visa, persiapan �ket, Test
PCR dan perlengkapan dokumen
administrasi lainnya 13 peserta beasiswa
ini adalah batch pertama dari total 56
peserta BCB AIU angkatan 3 yang akan
berangkat.
Mereka yang berangkat di Malaysia akan
menjalani karan�na selama 7 hari di
penginapan yang ada di kampus AIU,
karena semuanya telah melakukan
vaksin covid 19 dosis 2. “Terima kasih
banyak BAZNAS atas kesempatan ini,
saya dapat mencapai impian saya hingga

dapat berkuliah ke luar negeri. Semoga
ini menjadi jalan bagi saya untuk
memberikan yang terbaik bagi bangsa
dan agama," ungkap Fazhaliani yang
merupakan salah satu peserta yang
berangkat.
Proses keberangkatan adalah masa yang
ditunggu oleh peserta beasiswa, karena
disamping akan bertemu dengan
teman-temannya dari negara lain,
mereka akan langsung menikma�
keindahan dan kemegahan yang ada di
Kampus AIU. Disamping itu, mereka juga
dapat melakukan pembelajaran secara
tatap muka bersama para teman dan
dosennya yang selama ini dilakukan
secara tatap layar.

keterbatasan usia. Namun ia berusaha
menumbuhkan
asa
dengan
keterbatasan yang ada untuk mencari
na�ah keluarga.
Asa dan semangat pantang
menyerah lantas menguat ke�ka Rusdi
mendapatkan informasi dari rekannya
bahwa
ada
kesempatan
untuk
menerima manfaat Program usaha
Ayam krispi ZChicken dari Badan Amil
Zakat Nasional (BAZNAS). Melalui
Program ZChicken, Rusdi mendapatkan
alat investasi dan modal usaha ZChicken
serta dila�h dalam memasak dan
mengelola usaha ZChicken ini.

BAZNAS Tumbuhkan Asa Rusdi, Korban
Pemutusan Hubungan Kerja Saat Pandemi
agi sebagian orang, adanya Pandemi
Covid -19 memberikan dampak
cukup serius pada kegiatan
perekonomian. Beberapa pelaku usaha
memilih untuk melakukan eﬁsiensi jumlah
pekerja berupa pemutusan hubungan
kerja (PHK) agar operasinal usaha dapat
berjalan.

Hal tersebut turut dirasakan oleh
Rusdi (50), yang merupakan seorang
tenaga kebersihan namun terkena PHK
di pertengahan tahun 2020 karena
pandemi. Selama dua tahun ini, Rusdi
bekerja serabutan, apapun pekerjaanya
ia lakukan untuk mencukupkan
kebutuhan keluarganya. Rusdi �dak bisa
lagi
melamar
pekerjaan
karena

"Tidak ada yang bisa saya sampaikan
selain rasa bahagia dan rasa syukur
menjadi penerima manfaat Program
ZChicken. Saya merasakan asa dan
semangat saya untuk terus berjuang
demi keluarga semakin menguat, karena
setelah di PHK saya bekerja serabutan
dan apa adanya. Semoga melalui
ZChicken ini menjadi wasilah untuk
perkembangan perekonomian keluarga
saya," ujar Rusdi, Kamis (17/02).
ZChicken merupakan program
Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di
bidang kuliner berupa produk ayam
crispy. Mustahik juga membentuk
Kelompok Usaha yang membangun
jaringan distribusi untuk mengkontrol
kualitas produk baik dari segi rasa,
promosi, dan pelayanan.

Kebahagiaan Mustahik BAZNAS di Kabupaten
Malang Sambut Kelahiran Anak Kambing
alam usaha ternak ruminansia
dengan
sistem
pengembangbiakan (breeding)
tentu kelahiran keturunan dari ternak
merupakan sesuatu yang sangat
diharapkan. Oleh karena itu peternak
breeding umumnya selalu berusaha
agar proses inseminasi pada hewan
ternak membuahkan hasil.
Hal
tersebut tentu di dasari dengan
beberapa faktor pula antara lain
kesehatan
indukan,
kebugaran
pejantan hingga faktor rizki.

modal dari ZCD BAZNAS telah
melahirkan 2 ekor anak kambing
masing-masing berjenis kelamin jantan dan
be�na, Selasa (01/02).

Anggota Mustahik Kelompok
Peternak Barokah Binaan Badan Amil
Zakat Nasional (BAZNAS), Adi
Purwanto tengah berbahagia pasalnya
induk kambing yang dipeliharanya
yang mana merupakan bantuan

Kini jumlah populasi ternak Kelompok
Peternak Barokah yang berlokasi di Desa
Purworejo,
Kecamatan
Donomulyo,
Kabupaten Malang, Jawa Timur berjumlah
13 ekor yang terdiri dari induk 8 ekor, anak
be�na 2 ekor dan anak jantan 3 ekor.

Dua ekor anak kambing tersebut
terlihat sehat dan ak�f. Begitupula dengan
indukan yang baru saja melahirkan. Upaya
pemulihan
tenaga
indukan
pasca
melahirkan dilakukan dengan beberapa
asupan larutan alami seper� jamu, gula
merah dan lain sebagainya untuk
penambah energi.

Saudagar Zmart BAZNAS Lakukan
Aksi Berbagi Sembako untuk Dhuafa

egiatan mulia dilakukan oleh
Saudagar
program
pemberdayaan
ekonomi
Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS), Zmart dari kelompok
Tabriz melalui kegiatan pembagian
paket sembako kepada sejumlah
Dhuafa.
Kegiatan ini dilakukan disekitar
warung Zmart milik Nenah Suryani
di Desa Batujajar Barat Kecamatan
Batujajar Kabupaten Bandung
Barat yang di hadiri oleh
pendamping program Zmart
Ahmad Sopian, Ketua Kelompok
Tabriz
Nurul
Lasmi
serta
perwakilan dari Saudagar Zmart,
Kamis (24/2).
Aksi sosial berbagi paket sembako
merupakan
sebuah
bentuk
kepedulian saudagar Zmart untuk

tetangga sekitar warung yang
kekurangan, seper� seper� duafa,
fakir miskin dan jompo. Dalam
kegiatan
ini,
program
yang
dilaksanakan berupa pemberian 10
paket sembako dengan rincian;
Beras, mie instan, terigu, gula pasir,
Kopi, kecap, wafer, teh, Deterjen,
sabun cuci piring.
Nurul
Lasmi
menuturkan
kegiatan ini dihimpun dari infak ru�n
yang dilakukan oleh anggota
Kelompok Tabriz.
"Alhamdulillah hasil dari infaq rutin
sehari Rp1000, setiap anggota
kelompok kini bisa berbagi kepada
sesama
yang
membutuhkan.
Meskipun jumlahnya tidak banyak
namun setidaknya hal ini mampu
membangun rasa simpati setiap
anggota untuk lebih peduli dengan

tetangga
yang
kekurangan.
Semoga kegiatan ini bisa istiqomah
dilakukan
dan
membawa
keberkahan untuk usaha kami,"
ujar Lasmi.
Senada dengan Lasmi, Ahmad
Sopian menuturkan harapanya
dengan kegiatan ini mampu terus
menginspirasi Saudagar untuk
berbagi
kepada
yang
membutuhkan.
“Semoga
dengan
terlaksananya program seperti ini
bisa menjadi syiar positif untuk
perkembangan warung Zmart dan
bisa menjadi tauladan untuk
saudagar lain agar bisa berbagi
dengan segala keterbatasan yang
ada," katanya.

Terimakasih telah mempercayakan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) anda melalui BAZNAS.
Berbagai layanan kemudahan menunaikan Ibadah ZIS kami sediakan, salah satunya
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3
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-

4
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-

5
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-

6
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7
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777.404.0408
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971.007.877
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8
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9

270.000.0555

270.000.5777

10

001.155.5510

-

11

701.100.1155

701.100.1677

12

990.002.3828

990.004.7964

13

002.928.5558

002.928.2977

14

127.800.001.555

127.800.001.977

15

7017.0007.551

7017.0011.771

16

100.001.5559

-

17

880.025.5016

-

18

006.010.100.5555

006.010.100.7777

19

005.833.2362

005.833.2370

20

100.900.1189

-

21

0537.300.0290

-

22

500.100.5553

500.100.7770

23

0011.33.333.4444

-
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