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YBM PLN Bagikan 12.000
Paket Bahagia Untuk Dhuafa
di HLN Ke-74

Cahaya Rumput Laut
di Kepulauan Seribu
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memaknai Hari Listrik Nasional ke 74, lalu Maulid Nabi
Muhammad SAW, serta Hari Pahlawan, Yayasan Baitul Maal PLN
terus menjejak manfaat untuk saudara-saudara kurang mampu.
YBM PLN mengadakan program berbagi 12.000 Paket Sembako
untuk Dhuafa. Program ini dilaksanakan di 12 titik yang tersebar
di Jabodetabek (3 propinsi DKI, Banten dan Jabar).
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Kepulauan Seribu menunjukkan hasil yang sangat positif,
sehingga banyak masyarakat lokal yang melakukan budidaya
rumput laut tersebut. Dari rumput laut tersebut mereka membuat
aneka produk olahan rumput laut yang dijual kepada para
wisatawan di pulau-pulau yang menjadi tujuan wisata utama di
Kep. Seribu seperti P. Pramuka, P. Pari, dan P. Tidung.
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Pembagian paket sembako untuk dhuafa

Untuk tahap pertama diadakan pada hari Jumat (8/11) di 5 titik,
yaitu 3 titik di Jakarta, 1 titik di Tangerang, dan 1 titik di Bogor.
Kemudian untuk tahap ke dua Insya Allah akan dilaksanakan pada
tanggal 22 November 2019 di 7 titik lainnya. Hadir dalam acara
Ketua umum YBM PLN, Sulistyo Biantoro beserta para pejabat PLN
yaitu para Direksi, General Manager, dan Executive Vice President
serta para Manager.
Pembagian paket sembako dipusatkan di masjid dan pesantren
atau madrasah di masing-masing titik. Setiap titik akan dibagikan
sebanyak 1.000 paket sembako. Nilai setiap paket adalah Rp300
Ribu dan total nilai keseluruhan paket yang dibagikan sebesar
Rp.3,6 miliar. YBM PLN juga memberikan bantuan infak
operasional sebesar Rp10 juta untuk setiap masjid dan pesantren
yang menjadi lokasi program pembagian sembako ini.
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Namun, memasuki tahun 2000an, para petani rumput laut mulai
merasakan penurunan hasil panen, bahkan saat ini kondisi usaha
budidaya rumput laut di Kepulauan Seribu bisa dikatakan hampir
mati. Semua itu terjadi karena faktor penurunan kondisi
lingkungan terutama limbah dari sungai yang berada di daerah
sekitar Kepulauan Seribu yang terbawa arus.
Rabu (6/11) YBM PLN bersama Nirunabi Foundation menjejak
manfaat dengan mengadakan launching program Desa Cahaya
Budidaya Rumput Laut di Kepulauan Seribu yang berlokasi di Pulau
Panggang Kepulauan Seribu.
Kegiatan ini diisi dengan beberapa pelatihan mengenai
pemberdayaan dan pengolahan rumput laut oleh para ahlinya
diantaranya dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Owner
UKM Dolici Mandiri. Selain pelatihan juga diadakan kegiatan
penanaman langsung rumput laut oleh masyarakat. YBM PLN juga
memberikan 5 kapal siap pakai untuk 5 kelompok yang masingmasing kelompok beranggotakan 20 orang.

Selain pemberian sembako YBM PLN juga memberikan beberapa
bantuan sosial kemanusiaan dan dakwah kepada beberapa mitra
strategis senilai Rp. 3 Miliar, diantaranya Yayasan TAZKIA,
Pesantren Az Zikra, Yayasan Askar Kauny, Yayasan Salman ITB,
Universitas Ibn Khaldun dan beberapa mitra lainnya.
"Program ini adalah wujud kepedulian para pegawai PLN yang
sudah ikhlas dipotong zakat setiap bulan kemudian disalurkan
melalui YBM PLN untuk saudara-saudara yang membutuhkan. Ini
juga merupakan salah satu bentuk kepedulian YBM PLN untuk
terus menjejak manfaat diseluruh Indonesia. Semoga bantuan ini
dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok untuk makan
para warga yang kurang mampu secara ekonomi di sini." ucap
Sulistyo Biantoro selaku ketua umum YBM PLN.
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Budidaya Rumput Laut, Kepulauan Seribu

Program ini bertujuan untuk mengembalikan semangat dan
menambah kemampuan para warga Kepulauan Seribu dalam
membudidayakan serta mengolah rumput laut. Dengan begitu,
program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan
ekonomi masyarakat Kepulauan Seribu" ucap Syarif amil
pemberdayaan dan pendistribusian YBM PLN.
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YBM PLN dan Anak Perusahaan
se Jawa Timur Santuni 1.000
Anak Yatim di HLN ke 74

YBM PLN Berikan Pelatihan
Menghafal Al-Quran Untuk
Guru Ngaji di Bali

urabaya, (02/11) Dalam rangka memperingati Hari Listrik
Nasional (HLN) ke-74 di Surabaya Karnival Park, PLN Group
mengadakan acara Family Fun Night bagi keluarga besar PLN
group jawa timur. YBM PLN juga terlibat dalam acara ini yaitu
mengajak 1.000 anak yatim dari berbagai yayasan di kota
Surabaya, Sidoarjo, dan Sekitarnya.

enpasar- Sebanyak 102 guru mengaji di Bali mengikuti
Pelatihan Training Of Trainer Menghafal Al Qur'an Semudah
Tersenyum. Pelatihan yang digelar YBM PLN bersinergi dengan
Yayasan Kauny Quantum Memory (KQM) ini dihelat pada 28-29
Oktober 2019 di kota Denpasar, Bali.
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1000 anak yatim tersebut mendapatkan santunan dengan total
Rp300 juta. Santunan tersebut berasal dari YBM PLN UID Jatim,
YBM PLN UIP JBTB I, YBM PLN UIP JBTB II, YBM PLN UIT JBTB, PJB,
Icon Plus, dan pihak-pihak lainnya.
Penyerahan santunan secara simbolis dilakukan oleh General
Manager PT PLN (Persero) UID Jatim, Bob Saril; General Manager
PT PLN (Persero) UIT JBTB, Suroso; PLH General Manager PT PLN
(Persero) UIP JBTB II,Rusmanto; Manager Akutansi PT PLN
(Persero) UIP JBTB I, Rahmat Mulyana dan Kepala Devisi
Pengadaan SCM PT PJB, Huda.
Selain memberikan santunan, YBM PLN juga mengajak anak-anak
yatim tersebut untuk bahagia bersama dengan menikmati segala
permainan yang ada di Surabaya Karnival Park malam itu. Anakanak pun terlihat sangat bahagia. Mereka sangat antusias
bermain sepuasnya di wahana demi wahana permainan yang ada.
Dengan acara ini diharapk an anak-anak yatim dapat
merasahakan kebahagiaan khususnya di HLN ke 74 ini. Dengan
begitu anak-anak juga semakin percaya diri dan mampu
meningkatkan kemampuan mereka untuk menjadi anak-anak
yang berprestasi dan mempunyai akhlak yang baik.

Santunan 1.000 anak yatim di HLN ke 74

Pelatihan menghafal Al-Qur’an untuk guru ngaji di Bali

Ketua III YBM PLN, Herry Hasanuddin dengan didampingi
Manajemen PLN UID Bali dan Wakil Ketua YBM PLN UID Bali dalam
sambutannya menyaaikan “Tujuan acara ini adalah untuk
mempersiapkan mu'allim (pengajar) dan meningkatkan
kapasitasnya untuk menjadi penggerak dalam mencetak anak
didik/santri mampu menjadi haﬁdz dan ahli quran yang lebih
mantab. Setelah mengikuti pelatihan para ustad/ah ini akan
menerapkan metode kauny dalam menghafal Al-Quran ke anak
didik / santrinya.
Syukur Yahya, peserta asal Karangasem Bali mengaku mendapat
tambahan ilmu setelah mengikuti pelatihan ini. Guru mengaji yang
juga dai ini pun menjadi peserta terpilih mendapatkan Hadiah 1
paket Umrah dari kegiatan tersebut. Syukur berharap kegiatan ini
bisa dilanjutkan secara terus menerus untuk guru-guru mengaji
lainnya.
Dalam agenda tersebut YBM PLN juga menyerahkan bantuan untuk
pembangunan Musholla dan Islamic Center MUI Prov. Bali, dan
Masjid Nurul Iman di Desa Kutuh, Kab. Bangli – Bali serta
pembangunan Gedung Serbaguna (musholla,TPQ, dan gedung
dakwah) milik Yayasan Teuku Umar Bali.
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Aajarokallaahu Fiimaa A'thoita Wabaroka Fiimaa Abqoita Waja'alahu LakaThohuuron
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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Semangatlah dalam hal yang bermanfaat
untukmu, minta tolonglah pada Allah, dan
jangan malas (patah semangat)
(HR Muslim no. 2664)
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