“Seringnya makan ikan,” seru Saskia (7 tahun). “Kata Mama, daging mahal, Kakak!” tambahnya.
Saskia adalah satu dari warga Pulau Maitara yang sangat bahagia mendapatkan kornet dan rendang
Superqurban.
Menggunakan #KapalNusantaraBerdaya, Rumah Zakat memulai aksi distribusi kornet dan rendang
Superqurban ke pulau-pulau di Provinsi Maluku Utara. “Untuk aksi perdana ini, Rumah Zakat
bersama AMCF (Asia Muslim Charity Foundation) melaksanakan aksi di Pulau Halmahera dan Pulau
Maitara,” ujar Ahmad Faizs, koordinator program Rumah Zakat di Maluku Utara.
Sebanyak 500 kornet dan rendang Superqurban dibagikan kepada warga di Desa Gitaraja,
Halmahera Tengah dan Desa Maitara Tengah, Pulau Maitara. Kebanyakan warga di dua pulau ini
bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. “Suami
saya bekerja jadi nelayan di kapal orang dan digaji tiga bulan sekali Rp2 juta. Sementara kita masih
punya lima anak yang sekolah SD, SMP dan SMA,” jelas Jamilah Sinen (45 tahun), warga Desa
Maitara Tengah.
“Terima kasih Rumah Zakat. Semoga bantuan gizi berupa kornet dan rendang ini tidak sekali saja,
tapi bisa rutin diberikan kepada warga kami. Karena warga kami membutuhkannya,” ungkap Ade M.
Rasyid, Kepala Desa Gitaraja, Halmahera Tengah. “Program pemberdayaan, termasuk distribusi
kornet dan rendang Superqurban ini insya Allah akan dilakukan secara berkala. Kebutuhan warga
pun akan dimonitor oleh tim program,” jelas Faizs.

Superqurban, Menambah Manfaat Qurban untuk Indonesia
BNPB mencatat 1.368 kejadian bencana di tahun 2017. Kejadian ini memberikan dampak pada 1,7
juta penduduk di Indonesia, dengan kerusakan permukiman mencapai 18.983 unit, serta korban
meninggal dan hilang 227 jiwa. Rumah Zakat dengan salah satu fungsinya sebagai lembaga
pemberdayaan masyarakat, merilis program Superqurban sejak tahun 2000. Superqurban

merupakan optimalisasi daging qurban yang diolah menjadi kornet. Kornet Superqurban
didistribusikan diantaranya sebagai salah satu bahan pangan yang bisa dikonsumsi langsung oleh
masyarakat yang terdampak bencana.
Seiring berkembangnya kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia dan dunia secara umum,
Rumah Zakat menambah fokus alokasi pemberdayaan Superqurban menjadi empat kategori utama:
Bantuan bencana dan kemanusiaan, distribusi Superqurban untuk membantu masyarakat yang
kesulitan mendapatkan akses makanan, khususnya yang bersumber dari protein hewani.
Superqurban diantaranya menjadi bantuan bagi warga terdampak banjir Belitung Timur di pekan
ketiga Juli 2017 ini.
Desa Berdaya. Rumah Zakat menargetkan 1.081 Desa Berdaya bisa memperbaiki kondisi sosial
masyarakatnya melalu intervensi program pemberdayaan binaan Rumah Zakat. Para Relawan
Inspirasi yang menjadi fasilitator Desa Berdaya, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat seperti
kekurangan gizi, jarangnya konsumsi daging, dan lemahnya kondisi ekonomi. Superqurban menjadi
salah satu solusi untuk menanggulangi permasalahan ini.
Pemberdayaan Masyarakat. Rumah Zakat juga melakukan ekspedisi dan kolaborasi program untuk
memastikan semakin banyak masyarakat di desa-desa pelosok dan pulau terluar di nusantara
mendapatkan asupan makanan berbahan dasar daging. Ekspedisi NKRI di koridor Papua bagian
selatan bersama TNI Angkatan Darat di Agustus hingga November 2017 ini, akan mendistribusikan
7.500 kornet Superqurban. Selain itu melalui program Kapal Nusantara Berdaya yang diluncurkan
pada 25 Juli 2017 lalu, Rumah Zakat juga mendistribusikan ratusan kornet Superqurban untuk
masyarakat pulau-pulau di kawasan Maluku Utara.
Rawan Pangan. Berbagai kondisi krisis pangan yang diakibatkan oleh bencana maupun beragam
konflik kemanusiaan, juga menjadi prioritas bagi Rumah Zakat untuk mendistribusikan
Superqurban. Bencana gempa bumi di Nepal (Desember 2015), konflik di Myanmar (Desember 2016
dan Juni 2017), pengungsi Suriah di perbatasan Turki (Mei 2016), hingga kelaparan di Somalia
(April, 2017) menjadi sejumlah upaya Rumah Zakat untuk memberikan bantuan di daerah rawan
pangan.
Varian Superqurban Rendang untuk Menambah Manfaat Qurban
Tahun 2017 ini, Rumah Zakat meluncurkan inovasi berupa varian olahan daging Qurban menjadi
rendang. “Survei publik secara global yang dirilis oleh CNN Travel, menjadi salah satu indikasi
bahwa cita rasa rendang diminati oleh banyak lapisan masyarakat, termasuk masyarakat penerima
manfaat yang dibantu oleh Rumah Zakat. Kami berharap Superqurban Rendang bisa menambah
manfaat Qurban masyarakat Indonesia yang diamanahkan kepada kami,” papar Nur Efendi, CEO
Rumah Zakat.
“Sejak Oktober 2016 hingga Juli 2017 ini, Rumah Zakat telah mendistribusikan 217.057 kaleng
kornet Superqurban ke berbagai wilayah di Indonesia dan mancanegara. Dengan dukungan donatur,
mitra, dan masyarakat Indonesia secara umum, kami yakin Superqurban varian kornet dan rendang
akan bisa membantu dan memberdayakan semakin banyak mereka yang membutuhkan,” jelas Nur.
Tentang Rumah Zakat
Rumah Zakat adalah lembaga filantropi yang mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana sosial
lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan direalisasikan
melalui empat rumpun utama yaitu Senyum Juara (pendidikan), Senyum Sehat (kesehatan), Senyum
Mandiri (pemberdayaan ekonomi), serta Senyum Lestari (inisiatif kelestarian lingkungan). Untuk
informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi www.rumahzakat.org.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami di:
Agus Suprianto| HP/WA: +62 812-7094-6025
———————–
Kini Superqurban hadir dalam varian kornet dan rendang yang bisa Anda pilih. Mari Sahabat,
tunaikan Qurban sekarang dan berikan manfaat bagi banyak orang yang membutuhkan…
Harga Superqurban:
Kambing: Rp2.250.000,1/7 Sapi: Rp2.400.000,Sapi: Rp16.700.000,Transfer Superqurban:
Mandiri 132000 481 974 5
BNI Syariah 155 555 5589
a.n. Yayasan Rumah Zakat Indonesia
Konfirmasi : 081270946025 (wa/sms)
Link Qurban: https://sharinghappiness.org/superqurban
#Qurban #Kurban #Superqurban #RumahZakat #MenambahManfaat #SharingHappiness
#Maluku #MalukuUtara #Halmahera #Maitara

