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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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Dalam rangka mendukung produk hasil KKM (Kelompok Keuangan Mikro) dan produk 
lokal, LAZ Harapan Dhuafa hadiri Expo Karya Kreatif Banten 2022 yang diselenggarakan 
oleh Bank Indonesia pada 20-22 Mei 2022 di The Forum. The Circle, The Broadway-Sumare-
con Mall Serpong, Jl. Boulevard Raya Gading Serpong, Tangerang.

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk dukungan kepada Gerakan Nasional Bangga 
Buatan Indonesia (GBBI), Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Presidensi G20 serta untuk 
memfasilitasi promosi UMKM Banten.

Pada kegiatan ini, LAZ Harapan Dhuafa menampilkan sejumlah produk unggulan hasil dari 
program KKM (Kelompok Keuangan Mikro) dan produk lokal di desa binaan. Produk yang 
di pamerkan merupakan hasil pendampingan di setiap pekannya, bantuan modal dan 
pemanfaatan bahan asli yang ada di desa agar memiliki daya jual yang tinggi dan mening-
katkan taraf ekonomi.

Kelompok Keuangan Mikro juga memiliki target tersendiri yakni ditujukan bagi kelompok 
rentan seperti kaum perempuan, difabel dan keluarga dhuafa, sehingga mereka dapat 
mengelola keuangan secara mandiri.

Expo Karya Kreatif Banten ini juga bertujuan untuk fokus dalam memfasilitasi UMKM di 
level nasional dan internasional.

Dukung Produk Lokal,
LAZ Harfa Hadir dalam Expo

Karya Kreatif Banten 2022

Dalam Expo Karya Kreatif Banten 2022 ini LAZ Harapan Dhuafa mendukung penuh penggiat 
UMKM di provinsi Banten dengan menampilkan produk unggulan seperti Keripik Pisang, 
Kue Sagu, Emping dan produk lainnya.



Dalam rangka mendukung produk hasil KKM (Kelompok Keuangan Mikro) dan produk 
lokal, LAZ Harapan Dhuafa hadiri Expo Karya Kreatif Banten 2022 yang diselenggarakan 
oleh Bank Indonesia pada 20-22 Mei 2022 di The Forum. The Circle, The Broadway-Sumare-
con Mall Serpong, Jl. Boulevard Raya Gading Serpong, Tangerang.

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk dukungan kepada Gerakan Nasional Bangga 
Buatan Indonesia (GBBI), Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Presidensi G20 serta untuk 
memfasilitasi promosi UMKM Banten.

Pada kegiatan ini, LAZ Harapan Dhuafa menampilkan sejumlah produk unggulan hasil dari 
program KKM (Kelompok Keuangan Mikro) dan produk lokal di desa binaan. Produk yang 
di pamerkan merupakan hasil pendampingan di setiap pekannya, bantuan modal dan 
pemanfaatan bahan asli yang ada di desa agar memiliki daya jual yang tinggi dan mening-
katkan taraf ekonomi.

Kelompok Keuangan Mikro juga memiliki target tersendiri yakni ditujukan bagi kelompok 
rentan seperti kaum perempuan, difabel dan keluarga dhuafa, sehingga mereka dapat 
mengelola keuangan secara mandiri.

Expo Karya Kreatif Banten ini juga bertujuan untuk fokus dalam memfasilitasi UMKM di 
level nasional dan internasional.

Dalam Expo Karya Kreatif Banten 2022 ini LAZ Harapan Dhuafa mendukung penuh penggiat 
UMKM di provinsi Banten dengan menampilkan produk unggulan seperti Keripik Pisang, 
Kue Sagu, Emping dan produk lainnya.

Report Mei 2022



Report Mei 2022

untuk di analisis pasar tujuannya serta membandingkan rasa, packaging dan membandingkan 
harga per pcs–per kg.

Kegiatan  ini menghasilkan pemecahan masalah tentang sulitnya pemasaran produk. Kini, 
ibu-ibu sudah tidak merasakan kebingungan untuk target pasar dari produk lokal yang mereka 
produksi.

Pak Mauri selaku pemateri pun mengatakan bahwa produk olahan KKM sudah memiliki rasa 
dan produk yang tidak perlu diragukan. Hanya saja tinggal bagaimana kelompok memiliki 
kepercayaan diri untuk memasarkan produknya dengan baik.

Dulu mereka para warga desa binaan hanya berkutat di persoalan buang air besar sembaran-
gan. Kini mereka menjadi pelopor untuk menggerakkan ekonomi keluarga.
 
Proses yang tak mudah. .Mengubah mindset berfikir dari hal yang sangat mendasar hingga 
mampu beranjak untuk bisa menjadi manfaat bagi ekonomi keluarga.

Adalah Desa Sudimanik dan Desa Curug, Kab. Pandeglang. Dulu pelatihan yang dilakukan 
adalah membuat dan mencetak toilet, kini bersama Laz Harapan Dhuafa dan Caritas Australia 
melakukan pelatihan Marketing Produk Kelompok.

Pelatihan yang dilaksanakan selama dua hari ini diisi oleh pemateri pelaku usaha di bidang 
pangan, Pak Mauri Satria dan Field Fasilitator LAZ Harapan Dhuafa dengan latarbelakang ter-
jadinya kesulitan pemasaran produk lokal milik KKM ke pasar.

Materi diisi dengan tips & trik yang diberikan kepada ibu-ibu agar olahan produk lokal milik 
kelompok bisa memasuki dan diterima luas oleh pasar . Ibu-ibu juga antusias ketika menerima 
materi tentang survey pasar dan strategi marketing untuk memasarkan produk.

Di hari kedua, anggota kelompok membawa produk olahan milik kelompoknya masing-masing 
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Ekonomi

Laporan Penyaluran dan Himpunan 

Mei 2022

Himpunan
Himpunan

Pener ima
Manfaat

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

150
Sosial & Dakwah

Pener ima
Manfaat1.774

Pendidikan
Pener ima
Manfaat114

Kesehatan
Pener ima
Manfaat192

Pener ima
Manfaat 1.141

Pener ima
Manfaat328

Rp. 2.073.380.169

Penerima manfaat
Himpunan23.615 Jiwa

Pener ima
Manfaat19.916

Ramadhan

Disaster and
Human Relief

Pemberdayaan
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SAATNYA MANTAPKAN
GAJIAN INI 
UNTUK BERQURBAN

Transfer Rekening : 

Booking qurban melalui : 0812-8722-8852

163 000 384 8580
an. Yayasan Harapan Dhuafa Banten



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

Harapan Dhuafa O�cial
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TRANSFER
REKENING KEBAIKAN

         harapandhuafa.org


