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SAP A
Alhamdulillah Kurban Online
BAZNAS telah terlaksana dengan
sukses. Kami mengucapkan banyak
terima kasih kepada masyarakat
Indonesia atas kepercayaannya
telah berkurban melalui BAZNAS.
Pada tahun ini, BAZNAS berhasil
menghimpun hewan kurban sebanyak 5.998 setara doka yang Alhamdulillah telah dirasakan manfaatnya
oleh saudara kita yang berada di
pelosok negeri, daerah 3T (Terdepan, Terluar, Teringgal) serta daerah
yang rawan bencana.
BAZNAS berupaya untuk terus
menjaga amanah yang telah di��pkan Bapak/Ibu kepada kami lewat
transparansi dan akuntabel salah
satunya dengan meraih Opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP), melalui
proses audit oleh Kantor Akuntan
Publik (KAP) AR Utomo. Opini tersebut kami raih sejak awal BAZNAS
berdiri di tahun 2001, yang mana
merupakan pelengkap prestasi bagi
BAZNAS.

AYO ZAKAT
UNTUK MEMBANTU USAHA KECIL
& SEKTOR INFORMAL KARENA KRISIS
COVID-19
Transfer Rekening :

955.555.5400
100.078.3214
070.000.185.5555
a.n. Badan Amil Zakat Nasional

Info dan Konfirmasi Donasi:
Contact Centre BAZNAS
087877373555
layananmuzaki@baznas.go.id

PENGHIMPUNAN
TOTAL JUMLAH ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH
Periode Januari 2022 sampai Juli 2022

Rp 428.510.081.211

Akhir kata, tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada para
muzaki dan juga berbagai pihak yang
terkait atas kepercayaannya yang
sampai saat ini masih menyalurkan
zakat, infak, dan sedekah. Berkat
zakat, infak, dan sedekah yang Anda
tunaikan,
semakin
banyak
masyarakat
yang
merasakan
manfaatnya.
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Cegah Stunting, BAZNAS Bersama Kemenko PMK
Distribusikan Paket Makanan Bergizi di Sumenep
adan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) bersinergi dengan
Kementerian
Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Kemenko PMK) dalam
membantu penanganan stun�ng di
Indonesia.
Kerja sama yang dilakukan
adalah menyalurkan sebanyak 500
paket makanan bergizi di Pantai
Slopeng, Kabupaten Sumenep, Jawa
Timur, Rabu (22/6), dengan sasaran
penerima manfaat yakni keluarga
risiko stun�ng yang terdiri dari ibu
hamil, ibu menyusui, balita, remaja
wanita dan calon pengan�n.
"BAZNAS sebagai lembaga yang
berfokus pada kesejahteraan mustahik sangat memberi perha�an lebih
kepada masalah stun�ng ini. Pencegahan stun�ng sangat pen�ng demi
menunjang perbaikan gizi generasi
penerus bangsa. Maka, pada kesempatan ini BAZNAS menyalurkan

sebanyak 500 paket produk
makanan bergizi kepada lokasi yang
berisiko �nggi stun�ng," ujar Saidah
Sakwan, MA, Rabu (22/6).
Dalam upaya membantu penanganan stun�ng, berbagai langkah
telah dilakukan BAZNAS melalui
Rumah Sehat BAZNAS. Salah satunya
dengan mengadakan Kelas Stun�ng,
pemberian makanan bergizi, pemeriksaan
secara
berkala,
dan
mengedukasi para orang tua terkait
penanganan stun�ng. Hal itu dilakukan BAZNAS di berbagai daerah
secara ru�n dan berkala.
Program Stun�ng ini merupakan
salah satu model atau kegiatan
pemanfaatan dana zakat, infak, dan
sedekah (ZIS) yang ditunaikan para
muzaki melalui BAZNAS. Sementara
itu, bantuan juga disalurkan oleh
BAZNAS Provinsi Jawa Timur kepada
masyarakat yang membutuhkan.
Bantuan yang diberikan terdiri dari

bantuan renovasi rumah �dak
layak huni sebanyak 10 unit rumah,
santunan khitan untuk 150 anak,
dan bantuan modal usaha ultra
mikro sebanyak 150 penerima.
Gubernur Jawa Timur, Khoﬁfah
Indar Parawansa, turut mengapresiasi bantuan yang diberikan
BAZNAS untuk mencegah stun�ng
di Sumenep. "BAZNAS memberikan
support yang cukup substan�f
dengan harapan bisa mengurangi
stun�ng di sejumlah daerah,
termasuk di Kabupaten Sumenep,"
kata Khoﬁfah.
Selain itu, BAZNAS juga menyalurkan bantuan untuk para pengusaha ultra mikro, berupa zakat
produk�f dan pemberian bantuan
rumah layak huni. Hal itu disebut
Khoﬁfah
dapat
membantu
masyarakat agar tak terjerat rentenir dalam mengembangkan usaha.

muzaki baru," ujar Pimpinan
BAZNAS RI Saidah Sakwan MA, di
kediaman Ibu Me�y, Matraman,
Jakarta Timur, Jumat (22/7).
"BAZNAS mendampingi Ibu Me�y
di mulai dari permodalan kemudian
pela�han dan hari ini yang kita
dampingi lagi adalah mengurus
PIMD dan ser�ﬁkasi halal karena
UMKM kita ini agak kesusahan untuk
mengurusnya," kata Saidah.

Metty Novianty, Mustahik Pengusaha Roti
Binaan BAZNAS Kini Menjadi Muzaki
Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) berhasil mengubah
kehidupan Me�y Novianty ke
arah yang lebih baik. Jika dulunya
Me�y merupakan seorang mustahik,
namun kini setelah menjadi binaan
BAZNAS, Me�y berhasil bertransformasi menjadi muzaki. Ibu Me�y
merupakan seorang mustahik binaan
BAZNAS yang memproduksi ro�.
Sebelum dibantu oleh BAZNAS, ia
hanya memproduksi 30 ro� perhari
dan
hanya
di��pkan
di
warung-warung sekitar rumahnya.

Dengan hadirnya BAZNAS, kini ibu
Me�y mampu memproduksi 1.600
ro� dalam satu hari dan sudah bermitra dengan 800 warung yang tersebar
di wilayah Jakarta, 3 koperasi, 1
rumah produksi, serta mampu memberdayakan
masyarakat
sekitar
dengan menjadikan karyawannya.
"Hal ini menjadi bukti bahwa
dana zakat yang diberikan oleh para
muzaki kepada para mustahik itu
nyatanya ada, faktanya bahwa dana
dari muzaki dapat menciptakan

Saidah juga mengucapkan terima
kasih kepada Ibu Me�y yang telah
bekerja keras untuk keluar dari posisi
mustahik. Kerja kerasnya telah
berbuah manis bisa menjadi muzaki.
Bukan hanya bisa menghidupi diri
sendiri tetapi juga orang lain.
Sementara itu, Ibu Me�y
menjelaskan bagaimana usahanya
dapat bertahan meski di tengah
pandemi Covid-19. Belum lagi
bahan-bahan ro� yang semakin naik
membuatnya harus melakukan
strategi agar kualitas ro�nya �dak
menurun. Ibu Me�y juga memas�kan bahan-bahan yang digunakan
untuk membuat ro�nya terjamin
halal dan sehat untuk dikonsumsi.

Retno, Alumni Beasiswa BAZNAS Kini Menjadi Dokter Gigi
etno Katningsih atau biasa
disapa Retno, Retno berasal
dari Nganjuk Jawa Timur kini
berprofesi sebagai Dokter Gigi di
Damessa Dental Klinik dan Cling
Dental Klinik Tangerang Selatan.
Retno
merupakan
Alumni
Beasiswa BAZNAS program Satu
Keluarga Satu Sarjana (SKSS) tahun
2014 dari Regional 5 Surabaya
kampus
Universitas
Airlangga
Surabaya program studi Kedokteran
Gigi mendapatkan gelar sarjananya
pada tahun 2017 dan selesai Pendidikan Profesi Dokter Gigi di tahun
2019 .
Retno Ak�f di dunia kerelawanan
di antaranya dalam beberapa kegiatan bak� sosial kedokteran gigi
bersama Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) sejak 2015.

Saat Menempuh pendidikan S1
Retno ak�f di Srikandi Airlangga
Kementerian Perempuan BEM
Universitas Airlangga dan BEM
Fakultas Kedokteran Gigi UNAIR
serta memiliki beberapa penghargaan di antaranya Asia Paciﬁc Dental
Students
Associa�on
(APDSA)
Singapura kategori Poster Presenta�on, South East Asia Associa�on for
Dental Educa�on (SEAADE) Vietnam
kategori Poster Presenta�on.
“Do good, don't expect back,
Allah is so fair, good will come to
you," pesan Retno.
Program Satu Keluarga Satu
Sarjana (SKSS) adalah program
Beasiswa BAZNAS untuk mahasiswa
berprestasi yang di mulai di tahun
2010. Beasiswa ini memiliki 2 angkatan angkatan pertama di 2010 dan
2014 dan memiliki 112 Alumni sejak

berjalannya program. Sesuai
namanya program ini mengutamakan mahasiswa yang berasal
dari keluarga �dak mampu tanpa
sarjana di keluarganya.

BAZNAS Luncurkan Program Usaha ZChicken di Semarang
adan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS)
meluncurkan
program usaha ZChicken di
Semarang, sebagai upaya mengangkat perekonomian mustahik.
Peluncuran
ini
merupakan
rangkaian dari program bantuan
usaha 1.000 ZChicken untuk dikelola
para mustahik di Pulau Jawa. Sebelumnya program ini telah terlebih
dahulu diluncurkan di Jawa Tengah
pada 7 Februari 2022 lalu.
Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH.
Noor Achmad, MA mengatakan
program ZChicken merupakan salah
satu dari banyaknya program
BAZNAS yang digulirkan untuk membantu proses transformasi mustahik
menjadi muzaki. Program ekonomi
menjadi salah satu fokus BAZNAS
setelah badai pandemi yang sangat
mempengaruhi
perekonomian
keluarga rentan.
"BAZNAS melalui ZChicken akan
terus berupaya meningkatkan
usaha mustahik tidak hanya memberikan bantuan modal usaha,
tetapi juga pendampingan yang
intensif dalam pengembangan
usaha, pencatatan keuangan, membangun kepercayaan diri, dan

mendorong penguatan mental
spiritual. Bantuan yang diluncurkan
hari ini merupakan rangkaian dari
peluncuran 1.000 ZChicken yang
rencananya akan disebar di Pulau
Jawa," kata Noor.
Prof. Noor juga menyampaikan
apresiasinya. "Terima kasih juga
kami haturkan kepada donatur dan
pihak Pemkot Semarang yang telah
membantu kelancaran program
usaha ZChicken, semoga keberkahan
selalu menyertai kita semua," ujarnya.
Sementara itu Pimpinan BAZNAS
RI Bidang Pendistribusian dan
Pendayagunaan, Saidah Sakwan MA,
mengatakan dalam program usaha
ZChicken, BAZNAS tak hanya memberikan bantuan modal usaha di
awal. Tapi juga intens memberi
pela�han secara berkala serta menyiapkan ekosistem yang baik untuk
kemajuan usaha mustahik.
Ekosistem bisnis usaha ZChicken
itu, masih kata Saidah mencakup
peternakan ayam, Rumah Produksi
Ayam Marinasi, dan pusat distribusi.
Diharapkan dengan skema usaha ini
dapat memaksimalkan pendapatan
mustahik demi mencapai

kesejahteraan.
Sementara itu. Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi mengucapkan terima kasih atas bantuan dan
perha�an yang diberikan BAZNAS
kepada masyarakat Kota Semarang
yang membutuhkan.
"Saya berterima kasih atas
terobosan luar biasa dari BAZNAS
Pusat
untuk
membantu
masyarakat Semarang lewat dana
zakat, infak, dan sedekah yang
produktif. Zchicken lewat kemasan yang keren dan modern pasti
akan menaikkan nilai tawar
sebuah usaha. Kita juga sudah
coba, rasanya enak sekali dan
murah," katanya.
Wali Kota Semarang pun
menyemanga� dan berpesan
kepada para penerima manfaat.
"Saya rasa sekarang �nggal
bagaimana memberi semangat
kepada penerima manfaat ini agar
mereka terus bersungguh-sungguh
telaten, dan konsisten menjalani
usaha. Dengan potensi peluang
yang ada ZChicken bisa dikembangkan menjadi sarana kebangkitan
ekonomi masyarakat Semarang
agar lebih sejahtera," pungkasnya.

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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