
GEBYAR RAMADAN 1442 H MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN DANA ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH 

BAZNAS KABUPATEN SUMEDANG.  

Sebagai bentuk komitmen Baznas Kabupaten Sumedang dalam optimalisasi pengelolaan zakat, Kamis 

(6/5/2021), diselenggarakan Gebyar Ramadan 1442 H melalui Program Pemberdayaan Dana Zakat Infaq 

dan Sedekah Baznas Kabupaten Sumedang.  

Dalam kegiatan yang bertempat di Islamic Centre Sumedang tersebut dibagikan berbagai bantuan 

kepada para penerima manfaat secara simbolis oleh Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir. 

Ketua Baznas Kabupaten Sumedang Ayi Subhan Hafas mengatakan, Baznas sudah berkomitmen untuk 

mensejahterakan masyarakat dengan empat komponen ekosistem zakat.  

"Keempat komponen zakat itu adalah Harta yang sejatinya adalah milik Allah, Muzaki yang merupakan 

wajib zakat, Mustahik yang merupakan golongan yang berhak memperoleh dana zakat dan Amil yang 

bertugas menjadi fasilitator dalam penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, " 

ungkapnya.  

Dijelaskan Ayi, dengan adanya ekosistem zakat tersebut akan tercipta sebuah alur komunikasi yang 

bersifat ketuhanan, hubungan kemanusiaan, dan komunikasi kemasyarakatan antar seluruh 

stakeholder.  

"Yang lebih menarik dalam semua hubungan dalam ekosistem tersebut adalah teciptanya koridor 

ketuhanan, penghambaan dalam ranah ekonomi dan koridor pemerintah dalam hal ini amil dalam 

rangka ikut membersihkan pemilik harta para muzaki dan untuk membantu para mustahik, " ungkapnya.  

Ayi menjelaskan, total  bantuan yang disalurkan pada kegiatan Gebyar Ramadan 1442 H  sebesar Rp. 1,2 

Miliar untuk 6.676 Penerima Manfaat. 

"Bantuan tersebut yaitu penyaluran Paket Buka Puasa Ceria sampai Pelosok Desa sebesar Rp. 160 juta, 

Buka Puasa Ceria bersama Napi Lapas kelas II B Sumedang Rp. 6,9 juta, Penyaluran Hadiah Lebaran Guru 

Ngaji Non PNS Rp. 500 juta, Penyaluran Paket Sembako Dhuafa, Petugas kebersihan dan Pramu kantor 

Rp. 405 juta, penyaluran bantuan bagi Penyandang Disabilitas Rp. 51 juta, Bantuan Paket Ceria Anak 

Yatim sebesar Rp. 35 juta, penyaluran Beras Dhuafa sampai Pelosok Desa sebesar Rp. 60 juta dan 

Bantuan Sarana Prasarana dan Sakwah Islam sebesar Rp. 25 juta," tuturnya.  

Ditambahkan olehnya, Baznas berkomitmen menjadi lembaga yang mensejahterakan umat dan menjadi 

garda terdepan dalam memberikan solusi terhadap kesenjangan sosial umat di kabupaten Sumedang. 

Bupati mengucapkan terima kasih atas kinerja Baznas Kabupaten Sumedang selama ini seraya berharap 

terus ditingkatkan sebagai bagian dari solusi terhadap permasalahan umat, khususnya di bidang 

ekonomi.  

"Saya sangat mengapresiasi atas kontribusi Baznas dalam menghimpun dan mengelola dana umat 

melalui program-program unggulannya yang diarahkan pada pengentasan kemiskinan," katanya. 



Bupati berharap ke depan Baznas Kabupaten semakin maju dan senantiasa membantu pemerintah 

dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. 

Pada kesempatan tersebut dilakukan pula penyerahan sertifikat dan uang pembinaan  pemenang Lomba 

Dakwah Digital Baznas Sumedang bekerja sama dengan Forum Daiyah Fatayat (Fordaf) NU Sumedang 

berupa piagam dan uang pembinaan. 


