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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 awal tahun 2022 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 hampir 18 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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Serangkaian ekspedisi untuk membagikan kebahagiaan di bulan ramadhan 
telah dilaksanakan, salah satunya dengan ekspedisi di wilayah sekitar kesul-
tanan Banten yang ditujukan untuk para pengurus kesultanan dan dhuafa 
disekitarnya.
 
Lebih dari 1000 penerima manfaat untuk Program Berbagi Buka Puasa, Bingki-
san Ramadhan dan Kado Ceria Lebaran tersebar di wilayah Kesultanan Banten 
Lama, area dekat makam Sultan Maulana Yusuf dan makam syekh Muhammad 
Asnawi di Caringin Pandeglang.

Ekspedisi Ramadhan di Kesultanan Banten ini dilaksanakan sebagai ajang sil-
aturahmi sekaligus menjadi salah satu media yang disinergikan oleh LAZ 
Harapan Dhuafa untuk saling menguatkan di bulan suci Ramadhan.

Salah satu lokasi ekspedisi ini yaitu berada di wilayah Kesultanan Banten 
Lama. Kesultanan Banten Lama dipilih karena Banten mempunyai peranan 
penting dalam penyebaran Islam di nusantara, khususnya di wilayah Jawa 
Barat, Jakarta, Lampung, dan Sumatera Selatan. Oleh sebab itu, momen 
ramadhan menjadi momen yang tepat juga untuk berbagi kepada mere-
ka-mereka yang selama ini mengurus wilayah kesultanan/makam para ulama 
di Banten dan dhuafa di sekitarnya.

Ramadhan Satukan Kekuatan : 
Ekspedisi Ramadhan Berbagi

di Kesultanan Banten

“Terimakasih atas sedekahnya dari Amanah titipan donatur LAZ Harapan 
Dhuafa, karena kegiatan seperti ini sangat bagus. Mudah-mudahan kita 
semua bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. kami perwakilan 
pengurus DKM mengucapkan Jazakumullah Khairon Katsiro kepada semuanya 
yang terlibat.” tutur KH. Islahudin, perwakilan DKM Kesultanan Banten.

Terimakasih sahabat telah bersama, bergandengan tangan untuk #kembali-
satukankekuatan. Semoga ramadhan di tahun yang akan mendatang, lebih 
banyak lagi ekspedisi berbagi yang bisa kita lakukan. 
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“Belanja Bareng Yatim” 
Bahagiakan Yatim Di Hari Yang Fitri

peserta BBY, Zahra (9) mengaku sangat senang bisa berbelanja di MOS, karena ini adalah per-
tama kali baginya bisa datang dan berbelanja di mall besar. Gelak tawa dan suka cita me-
menuhi rangkaian kegiatan berbelanja karena hampir semua peserta belum pernah mengun-
jungi salah satu Mall di Pusat Kota Serang tersebut.

Terimakasih para donatur telah memberikan kebahagiaan untuk anak-anak yatim untuk men-
yambut datangnya hari yang fitri. 

“Aku dan orang yang menanggung anak yatim (kedudukannya) di surga seperti ini”, kemudian 
beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau shallal-
lahu ‘alaihi wa sallam, serta agak merenggangkan keduanya. (HR. Bukhari)”

“Alhamdulillah, seneng banget soalnya Zahra belum pernah datang ke sini. Tadi beli baju, 
sandal, sabun-sabun, alat tulis juga. Semuanya serba biru. Terimakasih sudah belanjain Zahra 
sama temen-temen.” Tutur Zahra, sah satu anak yatim yang mengikuti program BBY.

Menyambut datangnya Idul Fitri, Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (LAZ Harfa) menggelar 
acara Belanja Bareng Yatim (BBY) di Hypermart-Mall Of Serang. Sabtu, 30 April 2022. Penerima 
manfaat ialah anak-anak yatim dhuafa berasal dari berbagai macam daerah diantaranya; Cike-
usal, Taktakan, Angsoka dan Padarincang.

Sejak pukul 08.00, anak-anak tersebut sudah berkumpul di kantor pusat LAZ Harapan Dhuafa 
bersama beberapa pendamping dan kemudian menuju Mall Of Serang bersama-sama. Ketika 
tiba di Hypermart, mereka sangat antusias memasuki kawasan perbelanjaan. Pihak Manage-
ment Hypermart juga menyambut kedatangan anak-anak dengan penuh kegembiraan.

Didampingi oleh tim LAZ Harapan Dhuafa, anak-anak diberikan arahan untuk membeli kebutu-
han Hari Raya dan kebutuhan sehari-hari sesuai keperluan dan keinginan mereka. Salah satu 
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Terimakasih kepada Donatur, Muzaki dan Mitra yang telah

bersama menebar kebahagiaan bersama Laz Harapan Dhuafa 

Report Ramadhan 1443 H

Jiwa820

Bersih-Bersih
Masjid
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Berbagi Buka Puasa dan Sahur

Wakaf Rumah Qur’an

Ekspedisi Ramadhan Berbagi

Zakat Fitrah Kuatkan Sesama

Santunan Yatim dan Dhuafa

Kado Ceria Lebaran

Takjil On The Road

Ngaji Bareng Abang Becak (NGABACA)

Bingkisan Ramadhan 

Fidyah

Belanja Bareng Yatim

THR untuk Guru Ngaji



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
  

DONASI SEMAKIN MUDAH MELALUI :

DANA WAKAF

DANA INFAK

DANA ZAKAT

E-Commerce Website

 www.harapandhuafa.org

Harapan Dhuafa O�cial
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