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Sapa
Pelaku UMKM dapat bernapas lega
karena pembatasan ak�vitas telah
dikurangi menyusul kondisi penyebaran
Covid-19
yang
makin
menurun. BAZNAS hadir membersamai ikh�ar para pengusaha
kecil ini untuk kembali bangkit
melalui program Kita Jaga Usaha.
Program ini terus dilanjutkan di
berbagai wilayah Indonesia, hingga
yang terkini diluncurkan di Aceh
serta di kawasan minoritas, yakni
Sulawesi Utara dan Bali.
Selain ekonomi, sektor kesehatan
juga menjadi fokus utama BAZNAS di
masa pandemi. Guna memberi akses
kesehatan kepada masyarakat,
BAZNAS bekerja sama dengan
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
(PBNU) memulai pembangunan
Rumah Sehat BAZNAS (RSB) di
Jakarta Pusat. Selain itu di sektor
pendidikan, BAZNAS juga menggandeng Lembaga Amil Zakat
Muhammadiyah (Lazismu) dengan
meluncurkan Program Beasiswa
Pendidikan bagi Pelajar Peles�na.
Kolaborasi BAZNAS dengan berbagai
organisasi diharapkan dapat memberi pelayanan terbaik dan lebih luas
menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih saya ucapkan
kepada muzaki yang telah memberi
manfaat melalui donasi yang disalurkan. Semoga keberkahan selalu
menyertai kita.

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 (BAZNAS)

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

JUMLAH TOTAL PENGHIMPUNAN
ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH tahun 2021
Hingga 22 NOVEMBER 2021

Rp459.484.154.978
PENYALURAN
Januari - November 2021

Sosial

7,62%

59,89%

Ariﬁn Purwakananta

Deputi 1 Badan Amil Zakat Nasional

11,49%

Kunjungi juga oﬃcial media kami :

11,34%

9,66%

Peternak Ini Bersyukur Perekonomian
Keluarganya Membaik Setelah Menjadi
Binaan BAZNAS

hohibul Fadli (37 ) adalah salah
satu peternak binaan BAZNAS
yang bergabung dengan Balai
Ternak BAZNAS Kabupaten Gresik
sejak September 2019. Saat ini dia
sudah memasuki tahun kedua
bergabung menjadi peternak binaan
BAZNAS. Sebelum bergabung sebagai
peternak, sehari-hari Shohibul Fadli
bekerja sebagai tenaga buruh dengan
upah sebesar Rp1.500.000.
Tujuan Shohibul Fadli mengiku� dan
bergabung dengan program Balai
Ternak BAZNAS untuk meningkatkan
pendapatan
agar
kebutuhan
sehari-hari dapat tercukupi, ingin
menyekolahkan
kedua
anaknya
sampai jenjang yang lebih �nggi, dan
ingin memperbaiki gubuk menjadi
rumah yang layak huni. Dengan tujuan
tersebut Shohibul Fadli sangat giat
mencari hiajaun dan memelihara
ternak yang dia terima, agar apa yang
menjadi tujuannya dapat tercapai.

Pada awal program, Shohibul Fadli
diberikan bantuan ternak sebagai
aset produk�f berupa modal usaha
untuk dikelola dan dikembangkan
menjadi usaha yang berkelanjutan.
Jumlah ternak yang diterima
sebanyak 9 ekor, yang terdiri dari 4
ekor induk, 3 ekor bakalan jantan,
dan 3 ekor bakalan be�na.
Selama bergabung di Balai Ternak,
Shohibul Fadli selalu bekerja keras
dan mengiku� pendampingan dalam
memelihara ternak. Hasil dari kerja
kerasnya membuat ternak yang
dipelihara
mengalami
perkembangan sebanyak 22 ekor anak
domba. Dari perkembangan jumlah
ternak tersebut ia menjual beberapa
ekor anak domba dan bakalan. Dari
awal program sampai saat ini telah
memperoleh pendapatan dari ternak
sebesar Rp14.527.500. Hal ini
tentunya
dapat
meningkatkan
pendapatan Shohibul Fadli menjadi

Rp2.160.500 per bulannya. Besaran
pendapatan tersebut sudah berada
di atas garis kemiskinan.
Pendapatan yang terkumpul, tahun
ini ia gunakan untuk membangun
dan merenovasi rumah, sehingga
rumah yang menjadi tempat tinggal
keluarganya nyaman dan layak
huni. Berubah dari tahun 2019 lalu,
di mana saat itu keadaan rumah
yang ditinggali keluarganya tidak
layak huni.
Rasa syukur dan terima kasih ia
sampaikan kepada BAZNAS dan
muzaki yang sudah memberikan
kepercayaan untuk memelihara
ternak. Harapannya dengan ternak
yang dimiliki saat ini sebanyak 12
ekor, dapat berkembang dan lebih
banyak lagi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas
hidup keluarganya.

Omzet Usaha Meningkat Drastis, Saudagar Zmart BAZNAS Ucap Syukur

eningkatan omzet dirasakan oleh
Hernawa� (48) yang merupakan
saudagar Zmart yang berlokasi di
Jalan Bhak� VI Kelurahan Gaga, Kecamatan
Larangan, Kota Tangerang. Banten. Omzet
warung Zmart Hernawa� meningkat dari
Rp150.000 per hari menjadi Rp700.000 per
hari setelah menjadi penerima manfaat.
Peningkatan manfaat itu tak lepas dari
pembinaan dan pela�han berkala yang
dilakukan BAZNAS. Hernawa� menuturkan
rasa syukurnya menjadi bagian dari
penerima manfaat Zmart sehingga usaha
yang dijalaninya mampu meningkat.

"Alhamdulillah, bersyukur bisa
menjadi bagian penerima manfaat
Zmart, Warung Zmart ibu sekarang
semakin berkembang, baik produk
ritel seper� minyak goreng, beras,
berbagai jenis produk sabun,
produk minuman kemasan, serta
beberapa produk retail lainnya
yang semakin bervaria�f dan
sekarang ada juga produk non
ritelnya. Pendampingan intensif
dari BAZNAS juga ibu dapatkan
sehingga pendapatan yang dihasilkan dari Zmart ibu bisa terus
meningkat." tutur Hernawa�,
Selasa (16/11).
Peningkatan
omzet
Zmart
Hernawa�
terlihat
setelah
pendamping program Zmart membantu perhitungan omzet dari
laporan keuangan yang dituliskan
se�ap harinya. Diketahui dari
laporan
keuangan
tersebut,
adanya peningkatan ekonomi

mustahik menjadi bentuk nyata keberhasilan program pendayagunaan
zakat untuk peningkatan perekonomian mustahik.
”Melalui bantuan modal usaha
beserta pendampingan intensif,
Zmart Ibu Hernawati mengalami
peningkatan omzet. Hal ini merupakan sebuah bentuk keberhasilan
program
pendayagunaan
zakat
melalui program Zmart. Tentunya
peningkatan ini diharapkan bisa terus
dikembangkan sehingga pendapatan
mustahik bisa terus meningkat,
sehingga mustahik bisa menjadi
muzaki.”
ungkap
pendamping
program, Budiman.
Program Zmart adalah program
pemberdayaan ekonomi dalam bentuk
pengembangan warung yang dimiliki
mustahik dengan skala mikro sampai
kecil untuk mengatasi kemiskinan di
wilayah urban.

BAZNAS Dorong
Peningkatan Omzet
Usaha Mustahik
Binaan
adan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) secara ru�n melakukan
pendampingan usaha dan monitoring kepada para mustahik pelaku
usaha mikro di wilayah Sukaindah,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, guna
memantau stabilitas perkembangan
usaha mitra mustahik sekaligus
menganalisis
dan
mengupayakan kebutuhan untuk tumbuh
kembang usaha mitra mustahik.
Dewi (41), salah satu mitra mustahik
yang tergabung dalam Kelompok Mitra
Binaan (KMB) BMD Sukaindah yang
sehari-hari berjualan gorengan, mie
instan, dan minuman ringan. Sempat
mengalami penurunan omzet rata-rata
Rp70.000 hingga Rp150.000 per hari,
kini perlahan namun pas�, Dewi mulai
mendapatkan peningkatan omzet
pada bulan Oktober dengan rata-rata
Rp200.000 hingga Rp250.000 per hari.

"Alhamdulillah
usaha
saya
merasakan
perkembangan
semenjak kantor ekspedisi berdiri di
dekat dengan warung. Banyak
pegawai-pegawai yang melepas
lelah sehabis bekerja dengan beristirahat dan memesan makanan
dan minuman," kata Dewi.
Melihat peluang akan kebutuhan
konsumen potensial tersebut, Dewi
memanfaatkan kesempatan tersebut
dengan op�mal, ia yang awalnya
selesai berdagang pukul lima sore,
kini ia bisa berdagang hingga pukul
delapan malam, bahkan tetap ramai.
Kejelian Dewi dalam menangkap

peluang,
membuatnya
berhasil
meraup pertumbuhan omzet dua
hingga �ga kali lipat dibanding
sebelumnya.
BMD Sukaindah merupakan program
pemberdayaan ekonomi yang diinisiasi
oleh BAZNAS untuk memberdayakan
mitra mustahik pelaku usaha mikro.
Selain memfasilitasi permodalan tanpa
bunga, BMD juga memberikan
pendampingan dan layanan pengembangan usaha. Saat ini telah ada lebih
dari 295 mitra mustahik yang telah
menjadi penerima manfaat sebagai
mitra BMD Sukaindah.

Sekolah Cendekia BAZNAS
Berhasil Raih Akreditasi A
ekolah Cendekia BAZNAS
(SCB) di bawah Badan Amil
Zakat Nasional (BAZNAS)
berhasil meraih akreditasi A untuk
kategori
Sekolah
Menengah
Pertama (SMP), yang ditetapkan
Badan
Akreditasi
Nasional
Sekolah/Madrasah (BAN S/M).

Rasa syukur dan bangga diucapkan oleh
Ahmad, karena prestasi yang diraih ini
adalah
hasil
pertolongan
Allah
Subhanahu Wa Ta'ala serta didukung
kerja sama �m civitas akademika SCB.

Hasil ini merupakan buah dari
upaya BAZNAS dalam memberikan
pendidikan
berkualitas
guna
menciptakan pemimpin masa
depan kepada anak-anak dhuafa,
serta salah satu upaya mengubah
mustahik menjadi muzaki.

“Kami mengucapkan terima kasih
kepada �m akreditasi, seluruh tenaga
pendidik, para siswa/i, direktorat pendidikan, BAZNAS, serta semua stakeholder yang terlibat dan tak lupa
kepada orang tua dan semua muzaki
BAZNAS yang senan�asa mendoakan
serta membantu terlaksananya pendidikan di Sekolah Cendekia BAZNAS”.
katanya.

“Alhamdulillah berkat rahmat
Allah, SMP Cendekia BAZNAS di
lima tahun pertama beroperasinya
sekolah ini, dalam proses akreditasi
sukses mendapatkan predikat A.”
ujar Kepala Sekolah Cendekia
BAZNAS, Ahmad Kamaluddin Aﬁf.

Sekolah Cendekia BAZNAS (SCB)
merupakan sekolah unggulan bebas
biaya dan berasrama bagi dhuafa
berprestasi binaan Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) yang berada di Desa
Cemplang, Kecamatan Cibungbulang,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sekolah Cendekia BAZNAS fokus
pada pendidikan adab islami,
akademik, kewirausahaan serta
kepemimpinan
dan
organisasi.
Sekolah ini juga memberikan
beasiswa pendidikan non-formal,
berupa sekolah tahﬁdz selama dua
tahun, dan pendidikan jenjang
SMP-SMA untuk anak ya�m dan
dhuafa se�ap tahunnya.
Sekolah Cendekia BAZNAS merupakan bentuk implementasi dana
zakat, infak, dan sedekah yang
disalurkan masyarakat kepada
BAZNAS, guna memberi pendidikan
yang layak kepada para siswa dari
keluarga kurang mampu, agar bisa
tumbuh dan berkembang di masa
depan.

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 :
Nama Bank

Rek. Zakat

Rek. Infak

1

0700.0018.555.55

122.001.771.7771

2

955.5555.400

700.0077.040

3

100.078.3214

100.078.2854

4

301.007.075.3

301.007.0751

5

701.100.1155

701.100.1677

6

006.010.100.5555

006.010.100.7777

7

990.00.23.828

990.00.47.964

8

127.800.001.555

127.800.001.977

9

500.100.555.3

500.100.777.0

10

686.0148.755

-

11

0011.5555.10

-

12

700.132.549.8

-

13

0504.0100.0239.300

-

14

860000148800

-

15

701.700.075.51

701.700.117.71

16

880.025.5016

-

17

971.006.455

971.007.877

18

002.928.555.8

002.928.297.7

19

100.900.1189

-

270.000.5554

27.0000.5.777

21

100.001.559

-

22

001.133.333.4444

-

No.



20

syariah

Layanan Zakat Online
baznas.go.id/bayarzakat

Menerima pembayaran melalui aplikasi:

atau dompet digital lainnya

957.777.7900
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