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Merdeka! 17 Agustus 2022 lalu, 

merupakan momentum membangga-
kan bagi bangsa Indonesia. Seluruh 
masyarakat Indonesia baik yang berada 
di dalam negeri maupun yang berada di 
luar negeri, bersukacita merayakan 
kemerdekaan Indonesia. Momentum 
kemerdekaan tahun ini terasa lebih 
manis, setelah dua tahun terakhir kita 
berjuang bersama, bahu membahu 
melawan virus Covid-19 yang menjadi 
menjangki� di negeri. 

Alhamdulillah, di tahun 2022 ini 
tepatnya pada hari lahir Indonesia, 
keadaan mulai berangsur membaik, 
kasus yang semula terus menanjak, kini 
mengalami perubahan ke arah yang 
lebih baik, maka dari itu tema 
kemerdekaan kali ini ialah “Pulih Lebih 
Cepat, Bangkit Lebih Kuat”. 

Momentum kemerdekaan juga 
dirasakan dan dimeriahkan oleh 
BAZNAS, dengan menghadirkan “Mus-
tahik Merdeka”. BAZNAS menghadirkan 
sejumlah mustahik yang berhasil bangk-
it dari jerat kemiskinan dan bertransfor-
masi menjadi muzakki. Mulai dari 
mustahik pada bidang ekonomi, pendi-
dikan, pemberdayaan, dan masih 
banyak lagi. 

Berkat zakat yang bapak ibu 
tunaikan, Alhamdulillah kini semakin 
banyak masyarakat yang mampu bangk-
it dari garis kemiskinan, semoga Bapak 
dan Ibu selalu senan�asa menjadi 
pendorong dalam kebangkita mereka. 
Terima kasih atas kepercayaan para 
muzaki dan berbagai pihak yang terkait 
yang terus menunaikan zakatnya 
melalui BAZNAS.
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adan Amil Zakat Nasional 
(BAZNAS) memiliki tekad yang 
kuat untuk memerdekakan 

mustahik dari kemiskinan, salah 
satunya dengan ak�f berbagai bantu-
an dan pela�han berkala. 

 
Bertepatan dengan momen 

bulan kemerdekaan Republik 
Indonesia, BAZNAS menggelar acara 
Talkshow Mustahik Merdeka, yang 
digelar pada Selasa (16/8), di Gedung 
Kebangkitan Zakat, Matraman, Jakar-
ta, dengan dihadiri sejumlah musta-
hik yang telah mencapai keberhasi-
lan bersama BAZNAS. 

 
"Ada satu semangat bahwa 

memberi dan mendampingi harus 
dilakukan, karena zakat adalah 
dana yang bersih, dana yang penuh 
doa dan barokah. Dari dana itu, 
muncul doa dari mustahik untuk 
muzakki. Artinya orang yang 
mendapatkan zakat juga mendapa-
tkan kedamaian, ini yang sering kita 
doakan," kata Ketua BAZNAS RI, Prof 
Dr KH Noor Achmad, MA.

  
Sementara itu, Pimpinan BAZNAS 

RI Bidang Pendistribusian dan 

patut menjadi contoh bagi 
mustahik lain. Awalnya, Yuli yang 
merupakan penyandang disabilitas 
berangkat dari Jawa Timur ke Jakar-
ta, tanpa memiliki apa-apa. Dia 
sebelumnya sering mendapatkan 
bantuan langsung dari BAZNAS. 
Namun lambat laun, Yuli bersama 
rekan-rekannya bisa mendapatkan 
bantuan produk�f, agar dia mampu 
berkembang dan mandiri secara 
ekonomi.

  
Sementara itu Nabil juga 

terbantu oleh BAZNAS, sehingga 
dirinya bisa mendapatkan pendi-
dikan yang layak. Pendidikan 
merupakan salah satu cara BAZNAS 
dalam meningkatkan ekonomi 
masyarakat rentan. Berkat bantuan 
yang diberikan, Nabil berhasil 
menyelesaikan studinya, dan Nabil 
kini telah berhasil menjadi seorang 
ASN di Kementerian Luar Negeri RI.

 
Semoga kedepannya semakin 

banyak mustahik-mustahik yang 
mampu bangkit dan merdeka dari 
garis kemiskinannya. 

Pendayagunaan, Saidah Sakwan 
MA mengatakan, tema memerdeka-
kan mustahik yang diusung BAZNAS 
merupakan esensi dari salah satu 
sila Pancasila yang berbunyi keadilan 
sosial bagi seluruh bangsa Indone-
sia. 

 
Dalam acara Mustahik Merdeka, 

sejumlah mustahik yang telah 
berkembang turut dihadirkan. Salah 
satunya Me�y Novianty, yang telah 
berkembang ke arah yang lebih baik. 
Jika dulunya Me�y merupakan 
seorang mustahik, kini setelah 
menjadi binaan BAZNAS Me�y 
berhasil bertransformasi menjadi 
muzaki.

 
Dengan hadirnya BAZNAS, Me�y 

mampu memproduksi 1.600 ro� 
dalam satu hari. Ia juga sudah 
bermitra dengan 800 warung yang 
tersebar di wilayah Jakarta, �ga 
koperasi, satu rumah produksi, serta 
mampu memberdayakan 
masyarakat sekitar dengan menjad-
ikan karyawannya.

 
Begitu pula dengan Yuli, yang 

juga memiliki kisah inspira�f dan 
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adan Amil Zakat Nasional 
(BAZNAS) menetapkan delapan 
Program Prioritas Nasional 

Tahun 2023, demi membantu 
masyarakat yang membutuhkan 
dalam berbagai aspek. Hal itu diung-
kapkan Pimpinan BAZNAS RI Bidang 
Pendistribusian dan Pendayagunaan 
Saidah Sakwan MA, dalam Rapat 
Koordinasi Nasional (Rakornas) 
BAZNAS 2022, yang diadakan di 
Jakarta, Rabu hingga Jumat, 
(24-26/8). 

Delapan Program Prioritas 
Nasional BAZNAS Tahun 2023 di 
antaranya melipu� Beasiswa, Rumah 
Layak Huni, Rumah Sehat BAZNAS, 
Penguatan BAZNAS Tanggap 
Bencana, BAZNAS Microfi-
nance/Bank Zakat Mikro, ZMart, 
ZChicken, dan Santripreneur. 

"BAZNAS menyadari betul bahwa 

hanya 4,3 persennya saja, yakni 
Rp14,1 triliun. 

"Untuk total target pengumpu-
lan ZIS-DSKL Nasional tahun 2023, 
BAZNAS menargetkan penghim-
punan Rp33 triliun, yang terdiri 
dari Rp9,2 triliun BAZNAS RI, 15,8 
triliun BAZNAS Provinsi dan 
Kab/Kota, dan Rp7,9 triliun LAZ," 
ujar Rizaludin.

Untuk mencapai target demi 
kelancaran delapan Program Priori-
tas Nasional Tahun 2023, BAZNAS 
membutuhkan sinergi berbagai 
pihak, termasuk muzaki, perusa-
haan, maupun lembaga/instansi. 
"Mari bergandengan tangan bersa-
ma BAZNAS, untuk memberi 
kesejahteraan kepada mustahik 
dan membantu peran pemerintah 
dalam pengentasan kemiskinan," 
pungkasnya.

aspek pendidikan, ekonomi, dan 
kesehatan, menjadi sangat pen�ng 
untuk masyarakat di pascapandemi. 
Demi membantu umat yang mem-
butuhkan, BAZNAS akan berfokus 
pada aspek-aspek itu, tapi tentu saja 
�dak melupakan aspek lainnya," 
kata Saidah. 

Nan�nya, menurut Saidah, 
BAZNAS mencatat dan menindak-
lanju� keluhan dari mustahik yang 
menjadi bagian dari pengelolaan 
pelayanan mustahik. Program priori-
tas BAZNAS itu akan berjalan dengan 
baik jika didukung oleh penghim-
punan zakat, infak, dan sedekah 
yang besar. Seper� yang disam-
paikan Pimpinan BAZNAS RI Bidang 
Penghimpunan Rizaludin Kurniawan 
M.Si, yang menyebut potensi ZIS dan 
DSKL �ngkat nasional sangat �nggi 
yakni mencapai Rp326,7 triliun. 
Namun per tahun 2021, realisasinya 

BAZNAS Tetapkan Delapan Program 
Prioritas Nasional Tahun 2023



apto Yuli Isminar�, atau yang 
biasa disapa Yuli, mungkin tak 
pernah menyangka kenekatan-

nya merantau ke Jakarta akan ebuah-
kan hasil manis. Padahal, Yuli pergi 
ke ibu kota tanpa memiliki bekal 
apapun, termasuk uang untuk 
bertahan hidup. 

Namun, berkat bantuan dan 
pembinaan yang diberikan oleh 
Badan Amil Zakat Nasional 
(BAZNAS), Yuli yang merupakan 
penyandang disabilitas berhasil 
berdaya dan meraih sukses. Dari 
yang bukan siapa-siapa, kini Yuli 
berhasil memberdayakan penyan-
dang disabilitas lain, dan memiliki 
usaha konveksi yang berkembang 
dengan pesat. 

Kerja keras, semangat pantang 
menyerah, dan selalu bersyukur 
menjadi sandaran Yuli dalam segala 
usahanya.

Awalnya Yuli selalu dibantu 
BAZNAS untuk mencukupi kebutu-
han diri dan rekan-rekannya �ap 
hari. Namun belakangan, Yuli sadar 
bahwa dia �dak bisa terus meminta 
bantuan harian. Jika diibaratkan, Yuli 
tak ingin terus meminta ikan, namun 
membutuhkan alat pancing untuk 

orang berkecukupan dan 
sejahtera. Dia lalu merasa �dak 
bermanfaat lagi, lantaran �dak ada 
yang bisa dia bantu. 

Kehadiran Yuli di Muara 
Gembong membuahkan hasil. Kini 
Yuli bisa banyak menebar manfaat 
kepada orang sekelilingnya, dengan 
membuka lapangan pekerjaan, 
khususnya lapangan pekerjaan bagi 
penyandang disabilitas lain. Yuli 
membuk�kan jika keterbatasan tak 
menghalangi seseorang untuk 
melangkah maju dan berkembang. 
Tekad yang kuat dan kerja kerasnya 
kini membuahkan hasil. Tak hanya 
omzetnya yang meningkat, namun 
juga bisa berguna bagi masyarakat 
sekitar. 

"Alhamdulillah satu tahun di 
Kampung Be�ng, sekarang ini 
kampung ini menjadi contoh nyata 
kampung inklusi ramah disabilitas," 
pungkas Yuli penuh bangga. 

Yuli adalah satu dari sejumlah 
contoh mustahik binaan BAZNAS 
yang berhasil bertransformasi 
menjadi muzaki berkat tekad yang 
kuat dan komitmen penuh untuk 
berubah.

memenuhi kebutuhan dan 
berkembang di kemudian hari.

Yuli yang sadar tak bisa terus 
berpangku pada bantuan harian, 
mulai memberanikan diri untuk 
memulai kehidupan baru, dengan 
mencoba membuka usaha. 

Dua tahun berselang, karena 
pesatnya pertumbuhan usahanya, 
Yuli kembali mendapatkan bantuan 
sebanyak 10 mesin jahit. "Sekarang, 
alhamdulillah karena keyakinan 
saya, karena perjuangan saya, mesin 
saya ada 75 mesin jahit," katanya.

Pandemi Covid-19 yang terjadi 
tak membuat usaha Yuli gulung �kar. 
Di saat berbagai sektor terpuruk, Yuli 
justru berinovasi dengan menjahit 
masker dan mendistribusikannya ke 
banyak perusahaan maupun instan-
si. 

"Di saat pandemi, saya justru 
merdeka. Karena saya terus berino-
vasi, termasuk membuat masker ke 
banyak perusahaan," katanya. 

Pada awal membuka usaha 
konveksi, Yuli membukanya di 
wilayah Babelan, Bekasi. Namun 
belakangan dia berpindah tempat 
karena daerah itu sudah banyak 

Bu Yuli, Mustahik Merdeka BAZNAS
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