LAPORAN HASIL KEGIATAN
PEMUDA PEDULI DHUAFA GRESIK

KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia
dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan
untuk menikmati apa yang telah diciptakan-Nya. Shalawat dan salam kita haturkan pada
junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang
senantiasa menjalankan sunnahnya.
Pada kesempatan yang berbahagia ini pula kami selaku Pengurus Pemuda Peduli
Dhuafa Gresik mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh
Bapak/Ibu/Saudara/i untuk kegiatan maupun program sosial kami, sebagai bentuk
pertanggungjawaban dari Pengurus Pemuda Peduli Dhuafa Gresik setiap tahunnya kami akan
memberikan laporan hasil kegiatan maupun penggunaan kas dana sosial yang berhak
diketahui masyarakat.
Akhirul kalam, semoga apa yang sudah kami laksanakan dalam berbagai kegiatan
maupun program sosial, selalu mendapat ridho dari Allah SWT.

Billahi Taufiq Wal Hidayah
Wassalamu‘alaikum Wr. Wb.

A. HASIL KEGIATAN
Nama Kegiatan : Bantuan Sosial Arif Hidrosefalus

Tema Kegiatan : Bantu Arif Tersenyum

Pelaksanaan Kegiatan : Februari 2017 di Rumah Arif Cerme Gresik

Tujuan Kegiatan : 1. Membantu meringankan beban keluarga.
2. Menjalin dan mempererat ukhuwah islamiah yang telah ada.
3. Membangun rasa peduli terhadap orang-orang yang tidak
mampu.
Hasil Kegiatan : Pemuda Peduli Dhuafa Gresik Alhamdulillah telah memberikan
bantuan material sebesar Rp 8.000.000,00 kepada Arif di Desa
Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Bantuan uang
tersebut diperoleh dari kegiatan penggalangan dana dari media
sosial melalui bantuan kitabisa.com dan dari Kas Dana Sosial
PPDG. Kondisi memprihatinkan dialami Muhammad Arif yang
berumur 11 tahun, warga Perumahan Cerme Bumi Apsari Blok
II/16, Desa Ngabetan, Cerme, Gresik. Bocah ini divonis
menderita hidrosefalus atau pembesaran kepala sejak baru lahir.
Di usianya yang masih sangat belia, putra dari pasangan Sujarwo
dan Sriati itu harus berjuang melawan penyakit yang dideritanya.
Sehingga, Arif pun tidak bisa beraktivitas seperti anak-anak
seusianya. Saat ini, Arif tidak bisa berbuat banyak, ia hanya
dibiarkan tergeletak di dalam rumah lantaran orang tuanya tidak
punya biaya untuk berobat. Tubuhnya kurus kering dengan kepala
membesar akibat kelebihan cairan dan hanya bisa tidur terlentang.
Saat memasuki halaman rumahnya, terlihat beberapa buah becak
mangkrak. Rumahnya terlihat kumuh meski berada di komplek
perumahan, Arif biasanya hanya dibiarkan begitu saja tidur di
atas kasur yang terletak di ruang tamu.
Evaluasi Kegiatan : -

B. LAPORAN KEUANGAN
Penggalangan Dana
Kas Dana Sosial
Donasi Cash
Donasi Kitabisa.com
Total Keseluruhan

Rp
Rp
Rp
Rp

Jumlah
1.000.000,00
2.700.000,00
4.300.000,00
8.000.000,00

