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Panen Perdana Balai Ternak BAZNAS di Kebumen
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S APA
Meningkatnya kasus Covid-19 di
Indonesia dalam beberapa waktu
terakhir menjadi peringatan untuk
kita agar terus menerapkan protokol
kesehatan di mana pun berada. Hal
ini sangat pen�ng demi menekan laju
penularan virus, agar kita bisa bangkit dari sisi kesehatan maupun
ekonomi.
Dari sisi ekonomi, BAZNAS terus
berupaya mendorong kebangkitan
perekonomian masyarakat rentan
terdampak pandemi, salah satunya
dengan
meluncurkan
program
bantuan usaha 1.000 ZChicken di
Pulau Jawa. Alhamdulillah upaya
BAZNAS dalam mendorong kebangkitan usaha masyarakat turut didukung
penuh oleh berbagai pihak yang
sangat peduli dengan aksi BAZNAS
dalam menyejahterakan umat.
Dalam mengentaskan kemiskinan,
tentu BAZNAS tak bisa berjalan
sendiri. Dukungan kuat dari berbagai
pihak sangat dibutuhkan BAZNAS
agar program yang digulirkan dapat
berjalan dengan baik dan tepat
sasaran.
Tidak lupa, terima kasih kami
ucapkan yang sebesar-besarnya
kepada para muzaki yang terus mempercayakan BAZNAS dalam menyalurkan dana zakat, infak, dan
sedekahnya. Semoga dana yang
disalurkan melalui BAZNAS, terus
tersalurkan secara amanah kepada
mereka yang membutuhkan.
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Panen Perdana Balai Ternak BAZNAS di Kebumen
dan Purworejo Hasilkan 30.638 Ayam
anen Perdana Balai Ternak BAZNAS
di Kebumen dan Purworejo Hasilkan
30.638 Ayam. Balai Ternak Unggas
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah
melakukan panen perdana di Kabupaten
Kebumen dan Purworejo dengan menghasilkan 30.638 ayam. Panen ini berhasil
meningkatkan penghasilan beberapa
peternak mustahik BAZNAS, yang
memperoleh pendapatan di kisaran Rp4
juta hingga Rp8 juta per bulan.
Hasil ternak unggas berasal dari kelompok peternak yang terdiri dari kelompok
Berkah Sawung Mulyo Kabupaten
Purworejo, kelompok Abbasy Farm
Kabupaten Kebumen, serta kelompok
Baqorah Farm Kabupaten Kebumen. Total
peternak yang sudah tergabung dalam
program ini sebanyak 28 peternak.
Secara simbolis panen Balai Ternak
Unggas diselenggarakan di Kandang Ketua
Kelompok Abbasy Farm M. Ridwan, Dukuh
Gunaman RT 01/07 Ds. Brecong, Kec.
Buluspesantren, Kab. Kebumen, Senin
(31/1).
"Alhamdulillah setelah diresmikan
pada Desember lalu, Balai Ternak Unggas
di Kebumen dan Purworejo telah melak-

sanakan panen perdananya dengan
hasil yang cukup memuaskan. Program
ini merupakan upaya BAZNAS dalam
mewujudkan kemandirian masyarakat
miskin di pedesaan serta meningkatkan
potensi pengembangan usaha ayam
pedaging yang sangat potensial," ujar
Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor
Achmad MA.
Sementara itu, Pimpinan BAZNAS RI
yang membawahi Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan
MA, mengucap syukur serta mengapresiasi para petani yang telah berkomitmen dalam pelaksanaan program Balai
Ternak Unggas di wilayah Kebumen dan
Purworejo.
"Alhamdulillah berkat kerja keras
dan komitmen yang kuat, program
BAZNAS ini berhasil mengangkat
perekonomian keluarga peternak.
Bahkan ada satu orang peternak di
Kabupaten Purworejo yang berhasil
mendapatkan pendapatan di atas
asnaf zakat sebesar Rp8.038.370 per
bulan. Sedangkan dua peternak lainnya
di atas taraf hidup layak, pada kisaran
Rp4,2 juta-Rp4.9juta per bulan.

BAZNAS sangat bangga dengan hasil
yang telah dicapai," kata Saidah.
"Ini adalah ikhtiar kami, amanat
yang diberikan oleh para muzaki
bahwa ini memberikan kemanfaatan.
Kenapa memilih ayam, karena tidak
ada eksploitasi. Ayam yang dihasilkan
oleh pertenak binaan BAZNAS ini akan
dijadikan sebagai bahan untuk ZChicken," katanya lagi.
Program ini mendapat apresiasi dari
Bupa� Kabupaten Kebumen, H. Arif
Sugiyanto, S.H, yang menyebut program
BAZNAS ini telah memberi dampak
nyata kepada masyarakat setempat.
"Alhamdulillah, program BAZNAS di
Kabupaten Kebumen telah berjalan
bagus. Kami mengucapkan terima
kasih dan apresiasi kepada BAZNAS
yang telah membantu meningkatkan
penghasilan para peternak mustahik
khususnya di wilayah Kebumen. Ini
merupakan upaya bersama dalam
memberikan
kemaslahatan
bagi
masyarakat. Semoga ke depan lebih
banyak masyarakat yang terbantu,"
katanya.

Berdayakan Mustahik, BAZNAS Bersama
Gubernur Jateng Luncurkan 1.000 Zchicken
ZChicken merupakan salah satu
program pemberdayaan BAZNAS
dengan konsep usaha ayam krispi
yang berkelanjutan dengan pangsa
pasar yang luas.
Penyaluran bantuan ini menambah
da�ar ZChicken binaan BAZNAS, yang
sebelumnya telah berjalan sebanyak
245 outlet dan berhasil meningkattkan perekonomian keluarga mustahik
di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

adan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
memberikan program bantuan
usaha 1.000 ZChicken untuk dikelola para mustahik di Pulau Jawa, demi
mengangkat perekonomian keluarga dan
mendorong kesejahteraan mustahik.

Peluncuran 1.000 Program ZChicken
dilakukan di Kantor Gubernur Jawa
Tengah, Semarang, pada Senin (7/2),
dengan dihadiri Ketua BAZNAS RI Prof.
Dr. KH. Noor Achmad MA; Pimpinan
BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan
Pendayagunaan, Saidah Sakwan MA;
Ketua BAZNAS Jateng, KH. Ahmad

Darodji; Gubernur Jawa Tengah, Ganjar
Pranowo, beserta jajarannya.
Pada kesempatan ini, Noor Achmad
menyampaikan apresiasi dan terima
kasihnya atas sinergi Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah dalam mendukung program
pengentasan kemiskinan yang digencarkan BAZNAS.
Noor mengatakan peran berbagai pihak
sangat pen�ng dalam mendukung
program-program BAZNAS yang telah
berjalan.
Bantuan yang diberikan BAZNAS dalam
program ZChicken berupa gerobak,
peralatan memasak, bahan baku, dan
paket promosi. Selain itu, kata Noor,
BAZNAS bekerja sama dengan ahli untuk
memberikan pela�han khusus terkait
teknis pembuatan dan manajemen usaha.

Petani Binaan BAZNAS Berbagi dengan
Puluhan Anak Yatim dan Dhuafa
elompok Tani Makmur binaan
Program
Lumbung
Pangan
BAZNAS menggelar kegiatan
inspira�f dengan membagikan
santuntan kepada sejumlah anak ya�m
dan dhuafa. Kegiatan ini berlangsung di
sekitar lingkungan petani di Dusun
Kos�m, Desa Sukatani, Kecamatan
Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang,
Rabu (25/1).
Petani kelompok tani Makmur, Husen
(50) yang terlibat dalam kegiatan ini,
mengatakan bahwa kegiatan pemberian
bantuan santunan kepada ya�m dan

dhuafa merupakan wujud syukur atas
hasil panen yang dengan berbagi kepada
yang membutuhkan
“Alhamdulillah, hari ini telah
berlangsung kegiatan santuan untuk 12
anak yatim dan 28 dhuafa yang dananya berasal dari sebagian dari hasil
panen yang didapat oleh petani binaan
baznas dari kelompok tani Makmur.
Kegiatan ini terinspirasi dari apa yang
disampaikan oleh pendamping mengenai keberadaan petani baznas harus
memberikan kontribusi yang positif
terhadap para warga sekitar. Semoga

apa yang dilakukan hari ini mampu
memberikah keberkahan dan kelancaran
untuk hasil panen kami saat ini dan
berikutnya," ujar Husen.
Kelompok Tani Makmur merupakan
kelompok tani binaan Lumbung Pangan
BAZNAS yang berjumlah dua puluh orang
petani. Lumbung Pangan adalah program
pemberdayaan ekonomi mustahik dalam
sektor pertanian dan peternakan. Mustahik akan diberikan bantuan sarana
produksi, lahan, teknologi, dan akses
pemasaran

Penantian Puluhan Tahun Kembangkan Usahanya,
Nasir Mustahik Bengkel Mekanik BAZNAS Haru dan Bahagia
ikap op�mis yang ditunjukkan
oleh Nasir, salah satu penerima
manfaat
program
bengkel
sepeda motor dari Badan Amil
Zakat Nasional (BAZNAS) dalam dalam
meningkatkan perekonomian keluarga
kecilnya agar menjadi lebih baik �dak
pernah surut.
Perjalanan panjang dalam menjalankan usaha bengkelnya telah dimulai
sejak 1994 lalu, setelah Nasir belajar
bengkel bersama kakaknya. Dia
memutuskan untuk mandiri dan
menjalankan bengkel sendiri dengan
modal dan peralatan seadaanya
menggunakan gerobak lusuh. Nasir
menjalankan
bengkel
usahanya
dipinggir jalan, di Jalan Kamboja,
Kelurahan
Ja�pulo,
Kecamatan
Palmerah, Jakarta Barat.
Bengkel ini pun menjadi sumber
penghasilan utama untuk menghidupi
dirinya dan keluarga Nasir. Meski
pendapatannya tak menentu hingga
beberapa waktu menjumpai �dak
memperoleh uang dalam satu hari
karena �dak banyak barang dan

peralatan bengkel yang tersedia, namun hal
itu �dak menyurutkan semangat Nasir
dalam mencari na�ah bagi keluarga.
Selama 28 tahun lamanya, Nasir
mengandalkan gerobak bengkelnya untuk
mencari na�ah. Dengan gerobak ini, jelas
bengkel Nasir kalah bersaing dengan
bengkel pesaing yang lebih baik. Nasir pun
beberapa kali mencoba mendirikan kios
semi permanen dengan bahan seadanya
seper� papan dan triplek bekas karena
keterbatasan modal. Namun karena menggunakan bahan seadanya tersebut, Bengkel
Nasir terlihat kumuh dan mendapat
komplain dari lingkungan untuk segera
dibersihkan, pada akhirnya Nasir pun harus
kembali menggunakan gerobaknya.
Hingga pada pertengahan 2021, sebuah
��k terang muncul saat Nasir bertemu
dengan BAZNAS dan mendapatkan bantuan
berupa program Bengkel Mekanik BAZNAS.
Dia diberi bantuan Booth bengkel, bantuan
peralatan bengkel seper� kompresor,
aneka kunci dan aneka macam oli beserta
spare part hingga diberikan pendampingan.
Dengan bentuk bengkel Nasir yang baru,
pelanggan
pun
perlahan
semakin

bertamah, karena peralatan yang
dimiliki Nasir kini lebih lengkap, aneka
oli juga tersedia di bengkelnya. Nasir
berujar bisa mulai menyisihkan uangnya
untuk menabung setelah mendapatkan
bantuan dari BAZNAS ini.
“Tidak ada yang bisa saya sampaikan
selain mengucapkan terima kasih
kepada seluruh masyarakat Indonesia,
dari Zakat yang disalurkan ke BAZNAS,
sehingga saya bisa mendapatkan
manfaat dari program Bengkel ini.
Saya hanya bisa mendoakan, semoga
para donatur dan muzaki bisa diberikan balasan dari Allah SWT yang lebih
melimpah, berkah, diberikan kebahagiaan hidup dan kelancaran urusan,”
kata Nasir.
Nasir memiliki cita-cita untuk mengembangkan Bengkel ini agar lebih besar dan
memiliki banyak pelanggan. Hal ini
dikarenakan Nasir ingin bisa mendukung
anak-anaknya memperoleh pendidikan
yang �nggi lebih dari dirinya, sehingga
mampu bermanfaat untuk agama dan
bangsa.

Terimakasih telah mempercayakan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) anda melalui BAZNAS.
Berbagai layanan kemudahan menunaikan Ibadah ZIS kami sediakan, salah satunya
melalui Transfer Rekening pada nomor-nomor berikut :
Rek. Zakat

Rek. Infak

1

955.5555.400

700.0077.040

2

070.000.185.5555

122.001.771.7771

3

686.014.8755

-

4

8600.0014.8800

-

5

0504.0100.0239.300

-

6

301.007.0753

301.007.0751

7

555.550.5027

777.404.0408

971.006.455

971.007.877

No.

8

Nama Bank



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

-

syariah

Layanan Zakat Online
baznas.go.id/bayarzakat

Menerima pembayaran melalui aplikasi:

atau dompet digital lainnya

Fidyah
880.777.7107

Rekening Sedekah BAZNAS
957.7777.900
070.000.187.7773

928.407.7730
0504.0100.0240.301

686.099.9089
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