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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan karunia 
dan rahmatNya untuk kita semua, serta shalawat dan salam juga 
senantiasa tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat 
serta umatnya sampai akhir zaman.

Sahabat, di tahun 2021 telah banyak yang kita lalui dengan bersinergi 
untuk berbagi kebahagiaan, saling menguatkan, saling menjaga, saling 
mendukung, dan saling berbagi, meringankan beban satu sama lainnya.

Selama 17 tahun perjalanan LAZ Harapan Dhuafa dalam berbagi 
kebahagiaan untuk sesama, banyak pencapaian yang diperoleh untuk 
bisa meringankan beban mereka. Hal ini tentu tidak terlepas dari peran 
para donatur semuanya, yang saling bergotong royong menebar 
kebaikan dan mempercayakan amanahnya kepada kami.

Hari ini, tidak ada lagi alasan sulit untuk bisa berbagi, walau 
kondisi tengah pandemi. Kita bisa bersama-sama berbagi 
apa saja yang dimiliki, karena kebahagiaan yang kita bagi 
sejatinya adalah kebahagiaan yang kita ciptakan untuk diri 
kita sendiri. Semoga ini menjadi salah satu kontribusi 
LAZ Harapan Dhuafa dalam menyajikan konten-konten 
yang bermanfaat untuk para dermawan semuanya.

Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Indah Prihanande
Direktur Utama LAZ Harapan Dhuafa
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Kekurangan fisik di wajahnya lantas tak membuatnya minder dan berkecil 
hati. Sudah 21 tahun ini, ia mengajar anak-anak TK dan SD Kelas 1 di MDTA Ar 
– Raudoh Kp. Ciguha Desa Kiarapayung Kec. Cibitung. Selama bertahun-tahun 
ia hanya memperoleh honor Rp. 50.000/bulannya. Namun, ia tidak pernah 
mengeluh sedikitpun, baginya mengajar adalah panggilan hati untuk meng-
abdi dan memajukan kampungnya melalui pendidikan. 

Tak hanya berprofesi sebagai guru, ia juga bekerja di sawah dan mengajar 
ngaji anak-anak di rumah panggung sederhananya. Bukan hanya itu, ia juga 
memiliki empat anak angkat yang semuanya ia sekolahkan di pondok pesant-
ren. Betapa mulia kisah hidup dari Ibu Entin ini, ditengah keterbatasan fisikn-
ya ia justru ingin memberi lebih kepada orang-orang disekitarnya. 

Melalui program Zakat Menguatkan dan #BisaZakat, LAZ Harapan Dhuafa 
memberikan kafalah guru honorer untuk Ibu Entin atas dedikasinya selama ini 
dalam mengajar. Semoga langkah ini menjadikan para guru lebih semangat 
lagi dalam tekadnya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. 
Zakat yang anda tunaikan adalah sumber kekuatan dan kemaslahatan bagi 
para mustahik.

“Perasaan saya selama mengajar bahagia karena saya bertekad memajukan 
kampung saya. Saya berpikir harus bagaimana untuk meningkatkan pendi-
dikan di kampung saya walaupun di pelosok.” – Entin, Guru MDTA Ar-Raudoh 

Cibitung Pandeglang

Entin, Memberi Lebih 
Di Tengah Keterbatasannya

Zakatmu, Sumber Kekuatan dan Kemaslahatan
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Kini, Penantian puluhan santri Pesantren 
Riyadul Mubtadiin telah berbuah manis, mereka 
tidak perlu lagi berjalan sejauh 1 Km untuk 
memperoleh Sarana Air Bersih (SAB). 

Berkat kebaikanmu, Sarana Air Bersih berhasil 
terbangun. Semangat ibadah para santri sema-
kin meningkat karena sumber air yang mengalir 
sudah dapat digunakan meskipun belum 100% 
rampung. 

Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima 
kasih kepada sahabat semua, dan doakan kami 
agar pembangunan SAB dan MCK bisa lekas ram-
pung dan tuntas.

“Sumber airnya dari air hujan kalau musim 
kemarau airnya kering ngga ada. Kalau 
udah gitu santri-santri di sini harus jauh ke 
atas ngambil air di sumur, gantian sama 
warga juga.” – Ustad Saefi

Sudah bertahun-tahun lamanya santri 
Pesantren Riyadhul Mubtadiin hanya men-
gandalkan sumber air dari penampungan 
air hujan untuk aktivitas berwudhu dan 
keperluan sehari-hari.

Musim kemarau datang menjadi musibah 
karena sumber air mengering, sehingga 
untuk mendapatkan air bersih, para santri 
harus berjalan hingga lebih dari 1 kilometer 
dengan kondisi jalan yang terjal berbatu, 
tanjakan curam. Tak jarang, mereka jatuh 
terpeleset saat sedang mengambil air.

Penantian Puluhan Santri Riyadhul Mubtadiin
Miliki Sarana Air Bersih
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Hingga Tahun 2021, LAZ Harfa
Dampingi Masyarakat Bangun

11.260 Jamban di Banten

TOTAL

JAMBAN TELAH DIBANGUN

2007 1.491 Telah 
Dibangun

2008 985 Telah 
Dibangun

2009 825 Telah 
Dibangun

2010 720 Telah 
Dibangun

2011 604 Telah 
Dibangun

2012 514 Telah 
Dibangun

2013 1.018 Telah 
Dibangun

2014 412 Telah 
Dibangun

2015 1.341 Telah 
Dibangun

2016 825 Telah 
Dibangun

2017 635 Telah 
Dibangun

2018 694 Telah 
Dibangun

2019 724 Telah 
Dibangun

2020 203 Telah 
Dibangun

2021 278 Telah 
Dibangun

11.260

Menurut World Health Organization (WHO) Indonesia menempati urutan terbesar ke-2 di 

dunia setelah India sebagai negara dengan persentase perilaku masyarakat Buang Air Besar 

Sembarangan (BABS). Dilansir dari laman resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

(KEMENKES RI) 30,22 juta masyarakat Indonesia masih melakukan perilaku BABS. Sementara 

itu provinsi Banten menduduki peringkat 10 terendah sebagai provinsi yang kekurangan 

sanitasi layak.

Sejak tahun 2006 hingga sekarang LAZ Harfa telah terlibat dalam penanganan sanitasi 

secara khusus melalui program pendampingan edukasi kesehatan sanitasi untuk memban-

gun sikap mental masyarakat yang sehat secara mandiri dan bebas dari penyakit, dengan 



metode Community Led Total Sanitation (CLTS). Hingga tahun 2021 ini LAZ Harfa telah berhasil 

membuat 11.260 jamban di provinsi Banten, yang tersebar di 3 kabupaten/kota dan 16 keca-

matan selama kurun waktu 16 tahun.

LAZ Harfa juga turut andil dalam pencapaian yang ditargetkan pada tujuan pembangunan 

berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke 6 tahun 2030 dimana 

seluruh dunia dapat mencapai akses sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata dan 

telah menghentikan praktik BABS, memberikan perhatian khusus terhadap perempuan serta 

kelompok masyarakat rentan yang direalisasikan melalui program “Arisan Jamban”.

Direktur Utama LAZ Harfa Indah Prihanande menyebutkan keberhasilan tersebut tidak serta 

merta dilakukan dengan tanpa halangan. Butuh metode pendekatan kepada masyarakat baik 

personal atau kelompok masyarakat agar mau merubah pola pikir mereka. Proses tersebut 

dibutuhkan pendampingan hingga bertahun-tahun, Pihak LAZ Harfa biasanya menempatkan 

satu orang pendamping masyarakat dalam jangka waktu minimal satu tahun untuk melaku-

kan proses pengedukasian.

Pada proses tersebut Indah mengakui bahwa persoalan BAB sering dianggap sebagai perkara 

sepele dan bersifat privat hingga sebagian masyarakat membuat perilaku BABS adalah hal 

yang lazim dan enggan menerima kenyataan dampak buruknya pada kesehatan dan lingkun-

gan. Terlebih sasaran pada masyarakat yang berada di daerah pelosok Banten sering timbul 

persoalan lain seperti keterbatasan ekonomi dan kesulitan akses air bersih.

Kendala tersebut tidak menyurutkan Indah Prihanande untuk terus melanjutkan perjuangan. 

Dengan modal pengalaman dan evaluasi program, LAZ Harfa memiliki cara unik untuk mem-

bangun perubahan pada masyarakat secara mandiri dalam menghentikan perilaku BABS salah 

satunya dengan program arisan jamban. Seperti layaknya sebuah arisan pada umumnya yang 

merupakan iuran para warga, setiap bulannya akan diundi untuk menentukan pihak keluarga 

mana yang terlebih dahulu membangun jamban di rumahnya dan seterusnya dilakukan 

sistem arisan jamban hingga semua warga/kelompok dampingan telah memiliki jamban di 

tiap-tiap rumah. Hal ini menjadi solusi praktis menghadapi kekurangan biaya dalam pemban-

gunan jamban. Kini masyarakat juga dibekali dengan peralatan mencetak kloset dan septic 

tank sehingga produksi jamban jauh lebih murah. 
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Program Sanitasi LAZ Harfa jadi Inspirasi
Forum Zakat Terbitkan Buku Pertamanya

“Mengalirkan Harapan”

Forum Zakat menerbitkan buku seri praktik baik Zakat on SDGs pertama yang berjud-
ul Mengalirkan Harapan: Kisah Inspiratif Program Sanitasi LAZ Harfa. Series buku ini 
mendokumentasikan praktik baik OPZ dalam mengelola dan mendayagunakan dana 
zakat untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional dan Sustainable 
Development Goals (SDGs).

“Buku pertama dalam series ini menyajikan praktik baik LAZ Harapan Dhuafa dalam 
mengimplementasikan program Desa Harapan menggunakan pendekatan Communi-
ty-Led Total Sanitation (CLTS) guna mendukung pencapaian Sustainable Develop-
ment Goals (SDGs), khususnya Goal 6 Clean Water and Sanitation,” kata Ketua Umum 
Forum Zakat Bambang Suherman.

Lebih lanjut Bambang Suherman menjelaskan, Zakat dalam buku ini telah meletak-
kan kemuliaan manusia pada tempatnya yang tinggi. Zakat mampu mengubah per-
ilaku manusia yang rendah menjadi mulia. “Kemuliaan manusia dalam buku ini 



terletak dari bagaimana manusia membersihkan dirinya. Tidak saja menjadi standar 
kemuliaan karena tugas manusia menghadap Rabbnya beribadah dalam keadaan 
suci, juga tentang bagaimana manusia mengelola lingkungannya yang sehat. Keduan-
ya menjadi modal besar bagi tegaknya masyarakat yang produktif, dan menjadi ind-
ikator majunya peradaban sebuah bangsa. Maka dari contoh kecil produktivitas zakat 
dalam buku ini, tentu ada banyak hal besar yang mampu dicapai dengan tegaknya 
syariah zakat di masyarakat,” tuturnya.

Buku ini, menurutnya juga sangat tepat untuk menjadi model bagi upaya produktif  
masyarakat dalam gerakan zakat di Indonesia, mencapai tujuan-tujuan pembangunan 
yang dicanangkan oleh SDGs.

“Metodologi yang dikembangkan oleh LAZ Harfa untuk membangun kapasitas mas-
yarakat, mulai dari kesadaran hidup sehat sampai kemampuan menghadirkan per-
ilaku produktif sanitasi. Dan secara bersamaan LAZ Harfa juga melakukan pengem-
bangan pemberdayaan ekonomi mereka. Buku ini merangkum model program yang 
berkesinambungan, dan mampu diarahkan untuk tujuan mengelola masyarakat yang 
miskin menjadi berdaya,” jelasnya. 

“Saya berharap ada lebih banyak lagi program-program unggul lembaga zakat yang 
dihadirkan ke publik. Insya Allah kehadiran buku seperti ini, akan menguatkan literasi 
zakat di Indonesia, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga 
zakat, serta menguatkan keyakinan kita semua, bahwa zakat adalah solusi bagi prob-
lematika kemiskinan di sekitar kita,” lanjutnya.

Senada, Kementerian PPN/Bappenas melalui Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan 
Penanggulangan Kemiskinan sekaligus Kepala Sekretariat Nasional SDGs Dr. Vivi Yulas-
wati, Msc turut mengapresiasi buku ini.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Forum Zakat, yang telah aktif 
mendorong anggotanya untuk ikut mendukung agenda pembangunan nasional 
Republik Indonesia salah satunya dengan mengintegrasikan program OPZ dengan ren-
cana aksi nasional Republik Indonesia. Serta melakukan berbagai peningkatan kom-
petensi amil zakat agar mampu menciptakan program yang berorientasi pada pengen-
tasan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan,” kata dia.

Lebih lanjut, Vivi juga mengapresiasi penerbitan Buku Series Praktik Baik Zakat on 
SDGs yang dilakukan oleh Forum Zakat. “Saya dengar Forum Zakat ke depannya akan 
memproduksi lebih banyak buku panduan untuk setiap goal dari 17 goal SDGs yang 
memotret praktik baik dari program-program yang dilakukan oleh organisasi pengelo-
la zakat anggota Forum Zakat,” ujarnya.
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Dengan hadirnya, lanjutnya, buku ini tentunya akan memberikan gambaran mengenai 
peran gerakan zakat yang sangat signifikan dalam membantu pemerintah mengentas-
kan kemiskinan di Indonesia. Sebagai informasi, sejak awal tahun 2021 Forum Zakat 
telah melakukan pemetaan awal kontribusi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) anggota 
FOZ pada pilar-pilar SDGs. Berdasarkan pemetaan awal tersebut, teridentifikasi 59 OPZ 
berkontribusi pada Pilar Pembangunan Sosial, 43 OPZ berkontribusi pada Pilar Pemba-
ngunan Ekonomi, 45 OPZ berkontribusi pada Pilar Pembangunan Lingkungan, dan 7 
OPZ berkontribusi pada Pilar Pembangunan Hukum.

Kontribusi OPZ pada pilar-pilar SDGs tidak semata-mata hanya memobilisasi keuan-
gan. Lebih daripada itu, Zakat memiliki filosofi dasar yang bertujuan untuk mewujud-
kan pembangunan yang bertanggung jawab secara sosial, serta untuk mempro-
mosikan perdamaian, pembangunan, dan toleransi.

Diseminasi buku ini diadakan pada Jumat ( 10/12/2021) dan turut dihadiri oleh Direktur 
Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI – Drs. H. Tarmizi Tohor, M.A, 
Manager Pilar Pembangunan Sosial, Sekretariat Nasional SDGs – Dr. Sanjoyo, M.Ec, Sek-
retaris Umum Forum Zakat – Irvan Nugraha, Direktur Utama LAZ Harapan Dhuafa – 
Indah Prihanande, SE, dan ditanggapi oleh Chief WASH UNICEF – Kannan Nadar, Pro-
gram Coordinator Indonesia & Vietnam, Caritas Australia – Willy Tan, Head Operation 
Mongabay Indonesia – Ridzki Rinanto Sigit, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pande-
glang – Rd. Dede Suryanata Permana, SKM.
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Ekonomi

Januari - Desember 2021

Himpunan

Himpunan

Pener ima
Manfaat

Terimakasih kepada Donatur, Muzaki dan Mitra yang telah
bersama menebar kebahagiaan bersama Laz Harapan Dhuafa 

6.916
Sosial & Dakwah

Pener ima
Manfaat34.431

Pendidikan
Pener ima
Manfaat2.650 

Kesehatan
Pener ima
Manfaat76.418

Pener ima
Manfaat30.322

Pener ima
Manfaat23.712

Penerima manfaat

Rp 21.377.176.885,35273. 552  Jiwa

Pener ima
Manfaat46.433Pener ima

Manfaat52.670
QurbanRamadhan

Disaster and
Human Relief

Pemberdayaan
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MI Al-Khoeiriyah

Pembangunan Jembatan

Bantuan Air Bersih Sosialisasi Covid-19

Santunan untuk Guru Ngaji
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Open Defecation Free 
(Bebas BAB Sembarangan)

Panen Ikan Nila Budidaya 
Sistem Bioflok

Berbagi Kebahagiaan 
Bersama Anak Yatim

Pembangunan Sarana Air Bersih

Kado untuk Veteran

Vaksinasi Covid-19

Penyaluran Zakat Fitrah Pemanfaatan Lahan Pekarangan
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Keping Cinta untuk Yatim Dhuafa

Wakaf Rumah Qur’an

Qurban Menguatkan

Pembangunan SAB Pondok 
Pesantren Riyadhul Mubtadiin

Camp Harapan

Belanja Bareng Yatim
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RAIH KEBERKAHAN 
AWAL TAHUN DENGAN BERZAKAT

HATI TENANG, ZAKAT TERSAMPAIKAN

Tunaikan zakat anda melalui :

www.lazharfa.org

atau transfer melalui :

200 1616 162
An. Harapan Dhuafa Banten

710 5718 408
An. LAZ Harfa

Konfirmasi Zakat melalui :

0812-3333-8318
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BANK BSI 7105718408 an LAZ HARFA ZAKAT

BANK BNI 2001616162 an  HARAPAN DHUAFA BANTEN (ZAKAT)

BANK BJB SYARIAH 0050301000942  an YAYASAN HARAPAN DHUAFA BANTEN

BANK MUAMALAT 3930000477 an YAYASAN HARAPAN DHUAFA BANTEN

BANK BSI 7016539818 an  YAYASAN HARAPAN DHUAFA CAB PANDEGLANG

BANK BSI 7003346538 an  YAYASAN HARAPAN DHUAFA BANTEN

BANK BNI 2001717171 an YAYASAN HARAPAN DHUAFA BANTEN

BANK BSI 0264089319 an YAYASAN HARAPAN DHUAFA BANTEN

BANK BJB 0078118441100  an  YAYASAN HARAPAN DHUAFA BANTEN

BANK BRI 008401000593562 an YAYASAN HARAPAN DHUAFA BANTEN

BANK BTN SYARIAH 7191003624 an YAYASAN HARFA BANTEN

BANK BCA 2451369221 an YAYASAN HARAPAN DHUAFA BANTEN

Bank MANDIRI 1630003848580 an.  Yay Harapan Dhuafa Banten

Bank CIMB Niaga Syariah 860009170400 an YAYASAN HARAPAN DHUAFA BANTEN

  

DANA ZAKAT

DANA INFAK

DANA WAKAF

DONASI SEMAKIN MUDAH MELALUI :

E-Commerce Website

 www.harapandhuafa.org

Harapan Dhuafa Official
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