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YBM PLN dan Askar Kauny Ajak 
Warga Bandung Hafal Al Quran

Bandung, adalah kota pertama dari Roadshow 5 Kota Pelatihan 
Menghafal Alquran Semudah Tersenyum yang diselenggarakan 
oleh YBM PLN bersama Yayasan Askar Kauny sebagai upaya dalam 
memberantas buta baca Alquran. Insha Allah, ikhtiar kegiatan 
sinergi ini akan diadakan juga di beberapa kota besar di Indonesia 
pada tahun ini, yakni Manado, Samarinda, Lombok dan Batam.

Peserta pelatihan sebanyak 1000 orang dari kalangan guru 
Qur'an, guru agama, siswa/santri, dan masyarakat umum di setiap 
kota yang menjadi tempat pelatihan.

Peserta mendapatkan manfaat dalam menghafal Al-Quran 
dengan metode Kauny "menghafal Al-Quran semudah 
tersenyum" dimana mengedepankan keunggulan kuantum 
tahfidz, fahmul ma'ani, makhroj, tajwid, dan kitabah. Diharapkan 
para peserta mampu hafal ayat Al-Quran dengan cepat dan 
mudah, paham dan mengerti arti dari ayat yang di hapal, tepat 
dalam pengucapan, benar dalam bacaan, dan dapat menuliskan 
ayat yang dibaca dan dihafal.

             Al-qur’an Semudah Tersenyum di kota Bandung.

Peserta dilatih langsung oleh Ustadz Bobby Heri Wibowo, Lc dan 
Ustadz Habiburrahim, Lc. Pelatihan pertama ini mengambil lokasi 
di Masjid Al-Ukhuwah kota Bandung pada hari Ahad 25 Agustus 
2019.

YBM PLN akan memberikan apresiasi berupa 3 paket umroh untuk 
3 peserta terbaik yang tergolong dhuafa dan belum pernah 
umroh atau haji serta mengikuti pelatihan dengan sungguh- 
sungguh. Apresiasi ini diharapkan mampu menambah semangat 
para peserta dalam mengikuti pelatihan dan semangat untuk 
menjadi seorang hafidz Al-quran.

Sinergi YBM PLN dan POLRI 
untuk Dhuafa di Banjarmasin

Para warga sangat antusias dan bahagia dapat menerima bantuan 
paket sembako ini. Bantuan ini dirasakan sangat membantu 
mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi 
ekonomi mereka yang masih kurang.

Dalam sambutannya Mohammad Iqbal menyampaikan "Kami 
bersyukur POLRI dan YBM PLN dapat melaksanakan program ini 
yang sangat bermanfaat bagi para warga yang membutuhkan, 
kami pun mengucapkan terimakasih kepada YBM PLN dan PLN atas 
kerjasama yang baik ini, semoga YBM PLN dan PLN dapat selalu 
menerangi negeri ini juga menerangi hati masyarakat Indonesia".

Program berbagi 1000 paket sembako ini diberikan untuk 1000 
keluarga kurang mampu yang tersebar di 12 kelurahan di 
Kecamatan Banjarmasin Selatan. Adapun nilai setiap paket 
sembako yang dibagikan sebesar Rp225 ribu.

Dalam kesempatan yang sama, Indah Sari Damayanti juga 
mengatakan "Program 1000 paket sembako YBM PLN ini adalah 
bukti kami untuk terus menebar kebaikan dan menjejak manfaat 
khususnya di Wilayah Kalimantan Selatan dan khususnya di Kota 
Banjarmasin ini. Semoga bantuan ini dapat bermanfaat sebanyak-
banyaknya bagi warga yang membutuhkan".

             Indonesia (POLRI) mengadakan program berbagi 1000 paket 
sembako untuk 1000 keluarga dhuafa di Banjarmasin.

            anjarmasin (23/8) YBM PLN bersinergi dengan Kepolisian 

Program dilaksanakan di Aula Kecamatan Banjarmasin Selatan 
dengan dihadiri oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Mohammad 
Iqbal,  Kapolresta Banjarmasin, Sumarto, Wakil  Walikota 
Banjarmasin, Hermansyah, Plh GM PLN UIW Kalselteng, Indah Sari 
Damayanti dan Ketua III YBM PLN, Herry Hasanuddin.

BB andung (25/8) YBM PLN mengadakan Pelatihan Menghafal anjarmasin (23/8) YBM PLN bersinergi dengan Kepolisian 

Pelatihan Menghafal Al-Quran bersama Ustd. Bobby

Pemberian paket sembako untuk dhuafa
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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.

Doa Untuk Muzakki

Aajarokallaahu Fiimaa A'thoita Wabaroka Fiimaa Abqoita Waja'alahu LakaThohuuron

YBM PLN dan LAZNAS Yakesma 
Launching Program Budidaya Ikan

Hias Berbasis Komunitas

Pembahasan kerjasama YBM PLN dan PPPA Daarul Qur’an

Lokasi yang menjadi tempat program yaitu di Desa Parigi Mekar, 
Desa Babakan dan Desa Ciseeng, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten 
Bogor.

"Budidaya ikan ini merupakan salah satu program di pilar 
ekonomi YBM PLN dalam menjejak manfaat untuk masyarakat 
sekitar dan diharapkan dengan pemberdayaan ekonomi ini dapat 
membantu ekonomi warga sekitar sehingga tercapai visi YBM PLN 
yaitu mengubah mustahik menjadi muzakki" ujar Yusrizal selaku 
pengurus YBM PLN bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. 

Acara launching ini merupakan awal dari berjalannya program ini, 
yang nantinya akan diadakan pembinaan dan pendampingan 
selama 1 tahun agar dapat mempertahankan produktivitas dari 
peternak ikan hias.

Hadir dalam acara ini Bapak Yusrizal selaku pengurus YBM PLN, 
Deputi Direktur YBM PLN Salman Al-farisi, para pegawai PLN 
(muzaki YBM PLN) dan jajaran Direksi LAZNAS Yakesma.

Acara launching ini diadakan dengan beberapa rangkaian 
kegiatan mulai dari bersepeda santai, pembagian 50 paket 
sembako untuk dhuafa, dan 20 paket belajar serta bantuan 
renovasi untuk TPQ, juga pelepasan bibit ikan hias di lima kolam 
budidaya untuk  25 kepala keluarga (KK).

Untuk membentuk ekosistem yang baik dan komprehensif, selain 
dilaksanakannya program budidaya ikan, juga akan dilakukan 
banyak agenda positif lainnya seperti pembangunan gedung 
serbaguna yang berfungsi untuk tempat pengajian ibu-ibu dan 
TPQ guna membangun karakter masyarakat  yang lebih baik dan 
menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Program ini akan dilaksanakan dengan membentuk Kelompok 
Usaha Cahaya Mandiri (KUCM). Kelompok inilah yang akan 
menaungi para warga yang menjadi penerima manfaat program.

pegawai PLN yang juga merupakan muzaki YBM PLN bersepeda 
santai sambil mengikuti acara Launching Program Budidaya Ikan 
Hias Berbasis Komunitas.

Untuk mengabadikan momen baik ini YBM PLN memberikan nama 
D'Flash Bike sebagai nama komunitas sepeda yang beranggotakan 
muzaki YBM PLN yang mempunyai hobi bersepeda. Dengan nama 
tersebut diharapkan juga dapat menjadi sarana untuk melanjutkan. 
acara bersepeda bersama ini di momen yang lainnya dan dapat 
bertambah lagi jumlah partisipasi dari para pegawai PLN.

Setelah sampai di titik finish, para pegawai diajak untuk 
membagikan 50 paket sembako untuk dhuafa, dan 20 paket belajar 
untuk TPQ, kemudian melepaskan bibit ikan hias ke dalam kolam 
sebagai bentuk dimulainya program Budidaya Ikan Hias.

Pegawai yang ikut tercatat kurang lebih 38 orang yang berasal dari 
PLN area Depok, PLN area Bogor, dan PLN rayon Sawangan. Mereka 
memulai perjalanan dengan sepeda mulai dari kantor masing-
masing menuju titik kumpul di rumah makan Saung Sultan Ciseeng 
Bogor kemudian bergabung bersama-sama dan melanjutkan 
perjalanan ke titik finish yaitu lokasi launching di desa Babakan 
Ciseeng Bogor. 

Kemudian secara umum tujuan dari program Bike to Care ini adalah 
ingin mengajak para pegawai PLN yang sekaligus muzaki YBM PLN 
untuk dapat lebih dekat lagi dengan YBM PLN melalui aktivitas-
aktivitas yang menjadi minat mereka. Selain itu program ini juga 
menjadi sarana untuk melibatkan langsung para pegawai atau 
muzaki dalam program penyaluran dana zakat yang berasal dari 
mereka kepada yang berhak.

T

YBM PLN Ajak Pegawai PLN 
Bersepeda Sambil Berbagi

Bersama Dhuafa

Sebaik-baik waktumu adalah kapan engkau
menyadari kekuranganmu, dan engkau pun

kembali mengakui kerendahanmu. 
(Al Hikam-Ibnu Athaillah)

C ogor (24/8) – YBM PLN bersama LAZNAS Yakesma melaunching
program Budidaya Ik an Hias Berbasis Komunitas.

  iseeng (24/8) YBM PLN mengadakan program bersepeda
           dengan tajuk Bike to Care. Program ini mengajak para 
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