
Pengabdian dan Perjuangan
Field Facilitator Dalam
Menebar Manfaat

#Qurbanmumenguatkan
30.538 Jiwa Dari Kota
Hingga Pelosok Desa

REPORT
PROGRAM BULANAN
E d i s i  J u l i  2 0 2 2

Re
po

rt
 P

ro
gr

am
 B

ul
an

an



SEKAPUR SIRIH

Report Juli 2022

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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Jarak bukan menjadi penghalang untuk bisa berbagi seluas-luasnya. Meski jauh dari 
perkotaan, tapi tak membatasi langkah tim ekspedisi #qurbanmumenguatkan untuk men-
yampaikan amanah sahabat kepada 30.058 jiwa yang ada di Banten..

Momen qurban inilah yang ditunggu-tunggu oleh warga Kp. Cisereuh, Desa Sorongan, Pan-
deglang-Banten, momen satu tahun sekali bisa merasakan nikmatnya daging yang jarang 
sekali mereka rasakan. 

Setelah begitu lama tidak dapat merasakan kenikmatan lezatnya daging qurban karena 
keterbatasan serta lokasi desa yang begitu jauh, akhirnya masyarakat dapat merasakan 
kebahagiaan di momen Idul Adha tahun ini. 

“Saya merasa bahagia sekali ada qurban dan kebagian dagingnya, biasanya ada qurban 
sedikit dan jarang jadi ga kebagian. Mudah-mudahan ke depannya ada lagi ya,” ungkap 
Kurdi, salah satu penerima manfaat daging qurban.

Terimakasih ya sahabat, kepedulianmu untuk berbagi menjadi senyum penuh kebaha-
giaan untuk mereka melewati Idul Adha dengan keluarga tercinta.
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Medan yang sulit, tempat yang jauh, serta minimnya fasilitas tidak memadamkan semangat 
Field Fasilitator Laz Harfa yang tersebar di berbagai wilayah di provinsi Banten. Ditengah keter-
batasan yang dimiliki para Field Fasilitator menujukkan totalitas pengabdian dengan segala 
kemampuan.

Para pendamping masyarakat, merupakan ujung tombak bagi kami untuk merubah perilaku 
masarakat menjadi lebih baik, merubah perilaku masarakat untuk tidak BAB sembarangan 
misalnya, memang tidak mudah tapi bukan berarti tidak mungkin.

Dua puluh empat jam setia mendampingi masyarakat untuk sebuah perubahan adalah sebuah 
komitmen yang terus kami jalankan sampai dengan saat ini.

Pengabdian dan Perjuangan 
Field Facilitator Dalam 

Menebar Manfaat
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Laporan Penyaluran dan Himpunan 

Juli 2022

Himpunan
Himpunan

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

Rp. 3.019.706.735
Penerima manfaat

33.947 Jiwa

Ekonomi
Pener ima
Manfaat49

Sosial & Dakwah
Pener ima
Manfaat831

Pendidikan
Pener ima
Manfaat 719

Kesehatan
Pener ima
Manfaat1.085

Pener ima
Manfaat727

Pener ima
Manfaat30.536

Qurban

Pemberdayaan



Wisata 
Untuk Anak Yatim Dhuafa

Wisata 
Untuk Anak Yatim Dhuafa

Sedekah makanan
Untuk Santri Yatim Dhuafa

Sedekah makanan
Untuk Santri Yatim Dhuafa



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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