LAPORAN SOCIAL ACTION
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 bulannya kami akan
memberikan laporan hasil program Social Action beserta laporan keuangannya 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.

DATA PENERIMA
PROGRAM SOCIAL ACTION

No.
1.

Nama
Mbah Jasminten

Umur

Keterangan

75

Janda dan tinggal sendiri. Mempunyai riwayat
penyakit darah rendah dan lambung. Kondisi seharihari tidak bekerja, sehingga untuk mencukupi
kebutuhan bergantung kepada tetangga.

2.

Mbah Rokaya

79

Janda dan tinggal sendiri. Kondisi ekonomi kurang
mampu dan sering sakit-sakitan. Untuk mencukupi
kebutuhan sehari-hari bergantung kepada tetangga.

3.

Mbah Puri

72

Duda dan tinggal bersama anaknya. Kondisi badan
susah berjalan sehingga tidak bisa bekerja. Anaknya
sehari-sehari bekerja sebagai buruh rumah tangga.

4.

Mbah Mu’a

65

Janda

dan

tinggal

bersama

anaknya.

Kondisi

kesehatan terdapat gangguan penglihatan. Sehari-hari
hanya

bekerja

sebagai

tukang

pijit

yang

penghasilannya tidak menentu sehingga tidak cukup
untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari .
5.

Mbah Muntika

70

Menikah. Kondisi suaminya sakit-sakitan dan tidak
bekerja, sehingga kebutuhan sehari-hari bergantung
kepada tetangga.

LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM SOCIAL ACTION

Uraian

Qty

Harga / unit

Jumlah

Beras (5 kg)

5

Rp

48.000 Rp

240.000

Minyak Goreng (2 liter)

5

Rp

20.700 Rp

103.500

Gula (1 kg)

5

Rp

12.500 Rp

62.500

Mie Instan Goreng (1 buah)

25

Rp

2.300 Rp

57.500

Rp

463.500

Jumlah
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