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YBM PLN Hadir untuk Pengungsi
Korban Gempa Ambon

YBM PLN Resmikan Pesantren
Tahﬁdz & Entrepreneur di Bogor
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kami basah. Kami masih kekurangan terpal, selimut dan
karpet. Terima kasih YBM PLN karena sudah membantu
memberikan kami terpal dan kebutuhan bahan makanan,
semoga Allah membalas semua kebaikan karyawan PLN. Aamiin”
ujar ibu Yani di posko pengungsian Ujungbatu Liang. Ibu Yani
adalah salah satu jiwa dari 109 KK yang mengungsi di posko
pengungsian Ujung batu Liang.

isarua (2/10)- YBM PLN meresmikan Pesantren Tahﬁdz dan
Entrepreneur di Cisarua Bogor. Hadir dalam acara ini beberapa
direksi PLN yaitu Direktur Keuangan yang sekaligus Pembina YBM
PLN Sarwono Sudarto, Direktur HCM Muhamad Ali, dan Direktur
Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah Amir Rosidin. Hadir juga Ketua
Umum YBM PLN Sulistyo Biantoro, Pewakaf Tanah Pesantren Imas
Fatimah, dan beberapa mitra program YBM PLN Lainnya.
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Para pengungsi di sini adalah mereka yang kehilangan rumahnya
karena hampir seluruh rumahnya rata dengan tanah. Ada 3
korban luka-luka di pengungsian ini. 1 orang dewasa dan 2 orang
anak-anak.
Satu orang dewasa bernama Santiwali (32 tahun) ketika gempa Ia
sedang di dalam rumah menyusui anaknya. Ia terluka matanya
dan punggungnya karena terkena reruntuhan. Salah satu anak
bernama April (3,5 tahun), ketika gempa Ia sedang berada di
belakang rumah tempat cuci piring dan orang tuanya sedang
berada di ruang tv. Ia tertimpa reruntuhan dan mengalami luka
dibagian kepala.
YBM PLN masuk ke pengungsian ini pada hari ke dua dengan
membawa bantuan berupa makanan, terpal dan tikar. Di sana
masih kekurangan air bersih, terpal, tikar dan juga selimut.
Padahal hampir setiap malam hujan dan tenda mereka basah.
Kini persediaan terpal, selimut, dan kebutuhan pokok lainnya di
kota Ambon sudah habis. YBM PLN terus mencari lokasi-lokasi
yang belum terbantu dan masih kekurangan bantuan.

Bantuan untuk para korban bencana Ambon

YBM PLN sudah hadir membantu para korban gempa Ambon
sejak Sabtu (28/9), hingga Jum’at (4/10) YBM PLN telah
menyalurkan bantuan ke 20 titik dengan jumlah penerima
manafaat 14.028 jiwa melalui program dapur umum dan
distribusi logistik.
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Peresmian pesantren tahﬁdz & entrepreneur YBM PLN

Dalam sambutannya, Sarwono mengungkapkan "Saya merasa
tenang dan damai saat hadir di Pesantren ini karena bisa melihat
anak-anak dari keluarga yang kurang mampu dapat belajar dan
menghafal Al-Quran dengan fasilitas dan suasana yang sangat
Indah ini.”
Pesantren Tahﬁdz dan Entrepreneur YBM PLN ini merupakan
pesantren gratis untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Pesantren ini memiliki jenjang program SMP-SMK dengan
keunggulan pembeda dibanding pesantren lainnya yaitu selain
belajar ilmu umum juga diajarkan tahﬁdz Al-Quran dan
keterampilan Entrepreneurship.
Para santri dapat belajar dan mengembangkan dengan fasilitas
yang cukup lengkap mulai dari ruang kelas, laboratorium
komputer, asrama hingga masjid. Semua itu dapat dimanfaatkan
oleh santri tanpa dipungut biaya apapun.
Setelah lulus, para santri diharapkan tidak hanya mendapatkan
pengetahuan umum namun juga mampu menghafal Al-Quran
serta mempunyai keahlian wirausaha. Dengan kemampuan itu
para santri akan dapat bermanfaat buat sesama dan masyarakat di
sekitarnya serta mempunya keimanan dan ketaqwaan yang baik.

ybmpln www.ybmpln.org
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67 Anak Pulau Salah Nama Ikuti
Program Desa Binaan YBM PLN

Solidaritas untuk Korban
Tragedi Wamena
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YBM PLN UIW S2JB, kali ini program tersebut dilaksanakan
di Pulau Salah Nama Kelurahan Mariana Ilir Kecamatan Banyuasin
1 Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan (Sumsel), dimana nanti
desa ini akan ada pembelajaran buat anak anak per pekannya.

(23/9) Terjadi peristiwa kerusuhan yang mengakibatkan
Wamena
33 jiwa tewas dan ratusan orang mengungsi serta puluhan

P

amena (23/9) Terjadi peristiwa kerusuhan yang mengakibatkan

rumah dan bangunan terbakar.

Pembahasan kerjasama YBM PLN dan PPPA Daarul Qur’an

Manager Amil YBM PLN UIW S2JB, Naufal Irfan, mengatakan
program ini akan mengarah pada kependidikan anak anak karena
di pulau ini sangat rentan anak anak yang putus sekolah sehingga
pihaknya berharap kedepan dengan edukasi dan pengawasan
tidak ada lagi anak anak yang putus sekolah disini.
“Ada 67 anak yang akan kita bina pendidikan agama dan
keterampilan,”terangnya, senin (23/9/19).
“Kedepan kita akan memberikan edukasi dan mengembangkan
potensi ekonomi yang ada di pulau ini seperti kripik ikan seluang
yang nantinya akan bernilai jual tinggi dan bisa menjadi
pendapatan dari masyarakat disana,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua RT setempat, Sahrul mengungkapkan
bahwa selaku warga Pulau Salah Nama sangat mengucapkan
terimakasih kepada YBM PLN yang terus memperhatikan
masyarakat kami, dan sangat sering kunjungan kepulau terpencil
kami.

Posko pengusian peduli Wamena

Sebagai wujud kepedulian dan solidaritas untuk kemanusiaan YBM
PLN hadir untuk membantu para korban mulai dari hari Selasa
(24/8). bantuan yang diberikan meliputi makanan, pakaian,
kebutuhan bayi, Hygine kit, alat sholat, dan logistik lainnya.

Penyerahan bantuan untuk pengungsi di Wamena

Anak-anak penerima manafaat desa binaan YBM PLN

Hingga Rabu (2/10) bantuan yang diberikan oleh YBM PLN sudah
menyentuh sedikitnya 1.000 jiwa. sampai sekarang YBM PLN masih
terus menyalurkan bantuan ke pos-pos pengungsian yang
membutuhkan.
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Semoga Allah memberikan pahala kepadamu pada barang yang engkau berikan (zakatkan)
dan semoga Allah memberkahimu dalam harta-harta yang masih engkau sisakan
dan semoga pula menjadikannya sebagai pembersih (dosa) bagimu.
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Ilmu bukanlah teori yang Anda hafal,
namun yang bermanfaat (diamalkan)
dalam kehidupan Anda (Imam Sya 'i)
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