
 



 



 

 

 

 

 

 
 

SEKILAS TENTANG LAZ SAKU 

Sahabat Kebaikan Umat (SAKU) merupakan lembaga filantropi yang bergerak di bidang 

penghimpunan (fundraising) dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah berbentuk 

yayasan. 

Melalui program-program pemberdayaan masyarakat menjadikan ZIS sebagai pilar kokoh 

penopang kemuliaan dan kesejahteraan masyarakat yang dimana manfaatnya akan terasa 

menyeluruh dan tepat sasaran. 

 

 

VISI LEMBAGA 

Menjadi LAZ Kota terbaik di Jawa Barat yang terpercaya dalam pengelolaan ZISWAF untuk 

meweujudkan masyarakat berdaya dan sejahtera. 

 

 

MISI LEMBAGA 

1. Melakukan pengelolaan ZISWAF secara professional dan akuntabel. 
 

2. Mengembangkan program permberdayaan masyarakat untuk 

membangun kemandirian 

3. Mengembangkan sistem partisipasi masyarakat dalam membangun 

kepedulian yang berorientasi kepada pengembangan jaringan 

kerjasama. 

4. Menerapkan pengelolaan oraganisasi berbasis menejemen modern 

sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance. 

5. Mengembangkan edukasi masyarakat mengenai Zakat, Infak, Sedekah 

dan Wakaf. 



 

 

SUSUNAN KEPENGURUSAN 
 

 

Dewan Pembina : dr. H. Asep Tajul Mutaqin, Sp.B 
Syahril Junaedi 

Dewan Pengawas Syariat : H. Achmad Fahmi, S.Ag. M.MPd 

  Ust. Isa Anshori, Lc 

Ust. Miftahul Ulum, Lc 

Direktur : Muhammad Ervan Alviansyah,S.E 

Administrasi : Deva Sofarina Yasyrifa 

Keuangan : Syarif Hidayat 

Khairunnisa Nur Aulia 

Fundraising : Isep Mukti Wiharja 

Rudi Permana 

Program : Dedi Rosadi 

Taupan Muhamad Rizki 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGAL FORMAL 

1. Akta Pendirian Yayasan Sahabat Kebaikan 

Umat (SAKU) Nomor : 45.- 

Notaris : Diah Aji Perdana, SH., M.Kn. 

 

2. Keputusan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 

Nomor : AHU-0017302.AH.01.04.Tahun 2018 

 

3. NPWP : 86.976.953.9-405.000 

Yayasan Sahabat Kebaikan Umat 

 



 



 

 

 

 

 

PROGRAM PENDIDIKAN 

 
 
1. Beasiswa SAKU 

Beasiswa Saku ditujukan untuk meringankan atau membiayai full biaya pendidikan anak 

Da’I, Yatim dan Dhuafa sehingga anak- anak tersebut bisa mendapatkan fasilitas pendukung 

untuk menyelesaikan wajib belajar. Harapannya para penerima beasiswa ini pun dapat 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu SAKU pun memfasilitasi 

anak-anak asuh dengan pembinaan, yang dirancang untuk mengakomodasi anak- anak dalam 

memperoleh pendidikan formal di sekolah maupun materi keagamaan. 

 

2. Bantuan Masuk Sekolah 

Adalah Program peningkatan angka partisipasi sekolah (APS) yang dilakukan dengan cara 

mengcover biaya masuk sekolah anak Da’I, Yatim dan Dhuafa, tingkat sekolah dasar sampai 
perguruan tinggi. 

3. Satu Juta Tas Untuk Anak Negeri 

Adalah program pemenuhan kebutuhan penunjang sekolah untuk anak-anak dari keluarga 

Da’i, Yatim dan Dhuafa. Program ini bertujuan untuk meningkatkatkan dan menjaga 
motivasi anak-anak dalam belajar/ menuntut ilmu disekolah. 

4. Guru Sejahtera 

Adalah program untuk kesejahteraan para guru ngaji, Paud, TK dan honorer berupa 

pemberian bantuan dana dan prasarana mengajar. Para guru juga diberikan pelatihan untuk 

meningkatkan kompetensi pengetahuan. 



 

 

 

 
 

PROGRAM PENDIDIKAN 



 

 

 

 

PROGRAM PEMBERDAYAAN 

 
 

1. Gerakan Anti Nganggur 

Adalah program peningkatan lifeskill untuk para pemuda dengan program pelatihan- 

pelatihan serta pendampingan dan mentoring secara berkala tiap pekannya untuk 

selanjutnya akan di arahkan menjadi pengusaha atau masuk dalam dunia kerja dengan 

bekal skill yg telah dimiliki. Program ini bertujuann untuk mengurangi tingkat 

pengangguran dikalangan pemuda dengan memberikannya bekal untuk menjadi pemuda 

yg produktif. 

2. RW Berdaya 

Program RW berdaya adalah program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dari, 

oleh dan untuk masyarakat dengan mengoptimalkan potensi lokal yang ada. Program ini 

diharapkan bisa menggerakkan kelompok masyarakat yang berada dalam lingkup RW 

untuk membangun bersama lingkungannya baik dari segi pendidikan, ekonomi, sosial 

ataupun dakwah. Program ini akan memfasilitasi permodalan, pelatihan dan 

pendampingan secara regular. 

3. Pemberdayaan UKM 
Program pemberdayaan ekonomi berbasis usaha kecil dan mikro binaan RZ, dalam bentuk 

pengadaan modal dan/atau infrastruktur serta sarana penunjang aktivitas usaha yang telah 

dimilikinya yang berdasar atas assessment kenbutuhan calon penerima manfaat. Sasaran 

Penerima Manfaat Warga kurang mampu yang memiliki usaha/bisnis kecil dan mikro 

yang memerlukan bantuan finansial, mentoring maupun pendampingan 

 

 

4. Bank Sampah 

Adalah program pemberdayaan masyarakat berbasis pengelolaan sampah di lingkungan 

tempat tinggal masyarakat. Melalui kegiatan bank Sampah SAKU bekerja untuk 

mengedukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah, memfasilitasi masyarakat dalam 

mendirikan bank sampah serta mendirikan tempat pengolahan sampah, melalui program 

ini diharapan menjadi solusi dalam menangulangi masalah sampah di lingkungan 

sekaligus dapat memberdayakan masyarakat. 



 

 

 

 
 

PROGRAM PEMBERDAYAAN 



 

 

 

 

PROGRAM SOSIAL 

KEMANUSIAAN 

 

1. Layanan Mustahik 

Adalah program pelayanan untuk dhuafa atau masyarakat kurang mampu. 

 

 

2. 1000 Parcel untuk Yatim, Mubaligh dan Dhuafa 

Adalah Program pemberian paket parcel lebaran untuk yatim, mubaligh atau dhuafa, yang 

dilaksanakan pada bulan Ramadhan. Paket ini akan diberikan untuk 1000 orang penerima 

manfaat. Paket per parcel Rp. 200.000,- 

 

 
3. Peduli Masjid 

Adalah program pemberian bantuan untuk masjid berupa peningkatan 

kompentensi/pengetahuan menejemen masjid melalui pelatihan serta bantuan sarana dan 

prasarana masjid untuk menunjang program kegiatan masjid. Program ini bertujuan untuk 

mengoptimalkan peran masjid sebagai sentral kebangkitan dan kesejahteraan umat. 

 

 
4. Ta’jil Berseri 

 
Adalah program pemberian ta’jil buka puasa kepada ummat yang menjalankan ibadah 
puasa. Program ini dilaksanakan dalam dua tipe, yang pertama Ta’jil On The Road 
(berbagi ta’jil di jalan), Ta’jil berseri (berbagi ta’jil di panti asuhan yatim dan dhuafa). 



 

 

 

 
 

PROGRAM SOSIAL 

KEMANUSIAAN 

 



 

 

 

 

PROGRAM KESEHATAN 

 

1. Layanan Kesehatan Keliling 

Adalah program layanan kesehatan gratis untuk dhuafa atau warga kurang mampu, 

meliputi layanan promotif, preventif dan kuratif. 

 

 
2. Layanan Ambulance Gratis 

 
Adalah program layanan ambulance gratis untuk dhuafa atau warga kurang mampu, 

sehingga dapat merasakan layanan responsif yang profesional jika terjadi keadaan darurat. 

 

 
3. Khitanan Massal 

Adalah program khitanan untuk anak-anak yatim dan dhuafa dalam bentuk khitan gratis, 

pemberian uang saku dan bingkisan. 

 

 
4. Advokasi Kesehatan 

 
Adalah program bantuan advokasi kesehatan untuk dhuafa atau warga kurang mampu 

dalam bentuk pembuatan BPJS Kesehatan bagi pasien yang belum memiliki. 

 

 
5. Santunan Premi Bpjs Kesehatan 

Adalah program bantuan kesehatan untuk dhuafa atau warga kurang mampu dalam 

pembayaran premi BPJS Kesehatan setiap bulannya. 



 

 

 

 
 

PROGRAM KESEHATAN 



 

 

 

 

PROGRAM DAKWAH 

 
1. Sahabat Da’i 

Adalah program penguatan gerakan dakwah islam terutama dalam gerakan zakat dengan 

memberikan santunan-santunan kepada para Da’I seperti kafalah Da’I, Premi BPJS 
Kesehatan. 

 

 
2. Seminar Zakat 

Adalah Program peningkatan kapasitas informasi gerakan zakat kepada masyarakat, 

terutama kepada masjid sebagai salah satu pilar gerakan zakat dimasyarakat. 

 

 
3. Kajian Bulanan 

Adalah program peningkatan edukasi masyarakat tentang nilai-nilai islam guna untuk 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan. 

 

 
4. Tebar 1000 Mukena & Jilbab 

Adalah gerakan social unutk membantu saudara-saudara kita yang ingin berhijrah. Dan 

menggelorakan gerakan dakwah islam untuk muslimah. 

 

 
5. Rumah Tahfidz Quran (Gerakan mencetak 1000 penghafal Qur’an berdaya) 

Adalah program yang dilakukan dengan membangun atau mendukung program rumah 

tahfidz quran dan peningakatan skill baik kewirausahaan maupun prospek kerja sebagai 

sarana tempat belajar dengan gratis bagi pemuda untuk dapat menghafal, mentadaburi serta 

mengamalkan Al-Quran. Walaupun gratis program ini akan dikelola dengan layanan yang 

professional dan modern. 



 

 

 

 
 

PROGRAM DAKWAH 



 


