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YBM PLN Buka Layanan Kesehatan 
dan Dapur Umum untuk Korban 

Kebakaran Manggarai Jakarta

Pembahasan kerjasama YBM PLN dan PPPA Daarul Qur’an

          di Jalan Lebak Swadaya 1 (Kampung Bali Matraman), RT 12 
RW 07, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jaksel. 
Lokasi kebakaran tepatnya berada di dekat Stasiun Manggarai.

YBM PLN ikut turun langsung menyalurkan bantuan untuk para 
korban melalui program Layanan Kesehatan dan Dapur Umum. 
Kedua program tersebut mulai dijalankan oleh YBM PLN di hari 
Jumat (12/7).

Dapur Umum didirikan YBM PLN di lokasi pengungsian yang 
berada di dekat pos RW 07 setempat. Dapur Umum tersebut 
ditargetkan dapat menyediakan 600 porsi sehari makanan siap 
saji untuk para pengungsi dan beroperasi sampai dengan hari 
Rabu (16/7).

"Alhamdulillah, terima kasih banyak YBM PLN atas bantuan yang 
diberikan ini, kami warga RW 07 sangat senang menerima 
bantuan ini. Semoga Allah balas kebaikan YBM PLN dan para 
muzakinya karena sudah membantu kami disini" ungkap Ibu Wiwi 
yang menjadi salah satu korban kebakaran.

Di  har i  per tama,  sebanyak 205 warga memeriksak an 
kesehatannya di program Layanan Kesehatan ini. Rata-rata warga 
mengalami tekanan darah tinggi yang diakibatkan stress dan 
kaget karena kebakaran yang menimpa. Layanan Kesehatan ini 
diadakan kembali di hari Minggu (14/7). 

"Akibat kebakaran ini kurang lebih ada 169 rumah yang terbakar 
dan 1400 jiwa mengungsi di balai RW dan gedung sekolah yang 
ada" terang Wiwi saat ditanya oleh tim YBM PLN, Rabu (12/7).

YBM PLN bersama PLN Peduli 
Salurkan Bantuan untuk Korban 

Gempa Halmahera

YBM PLN juga masih terus berada di lokasi bencana untuk 
menjalankan program distribusi bantuan logistik, dapur umum, 
pakaian hangat, dan layanan kesehatan. Dengan semua bantuan 
tersebut diharapkan dapat meringankan beban para korban 
sehingga mereka bisa bangkit kembali untuk beraktifitas seperti 
semula.

.

Sejumlah jenis bantuan yang disalurkan itu, diantanya Beras 25 kg 
sebanyak 100 sak, Mei instan  150 dos, Minyak kelapa  300 ltr, Terpal 
40 pcs, Selimut 40pcs, Matras 40pcs, Telur 2000 butir, Air mineral 150 
dos dan 5 unit genset yang disalurkan melalui KOREM.

Bantuan tersebut di antar langsung oleh petugas PLN UP3 Ternate 
ke posko Saketa Gane Barat untuk diserakan kepada masarakat 
yang tedampak gempa.

              ernate  (10/7),  YBM PLN UIW Maluku dan Maluku Utara 
             bersama PLN UP3 ternate menyalurkan bantuan kebutuhan 
pokok bagi ratusan warga yang terkena bencana alam Gempa Bumi 
di sejumlah titik wilayah kabupaten Halmahera selatan

TJ     akarta (10/7), Kebakaran melanda kawasan pemukiman padat  ernate  (10/7),  YBM PLN UIW Maluku dan Maluku Utara 

Layanan kesehatan untuk korban kebakaran Manggarai

Logistik untuk korban gempa Halmahera

Bantuan Gempa Halmahera oleh YBM PLN UP3 Ternate



Call Center : (021) 726-1122 Ext 1574 
Bank Syariah Mandiri : 700-0000-269 (Infaq Shodaqoh)

ybmpln    www.ybmpln.org

Edisi: 43/Juli/2019

َ ََ َ َ َ ََُ َ ْ َآجرك هللا فیما اعطیَت، وبارك فیما ابقیَت وجعلھ لك طھوراَ ْ ْ ْ ِ َ ْ ْ ِ َْ ُ َ َ ََ َ َ ًَ ُ

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 Panggilan sholat yang kita abaikan, 
bisa jadi itu panggilan sholat terakhir 

yang kita dengarkan.

Dari Keripik Pisang 
untuk Biaya Sekolah Anak

Pembahasan kerjasama YBM PLN dan PPPA Daarul Qur’an

         bantuan dari program pemberdayaan ekonomi YBM PLN. 
Sebelumya Ia hanya mampu menghasilkan omset Rp200 ribu, 
namu mulai Maret 2019 omsetnya sudah mencapai Rp1,5 juta.

Sebelumnya Ia sudah buat keripik pisang tapi belum berani untuk 
menitipkan dagangannya di warung-warung, sebab belum 
percaya diri dengan dagangannya yang belum punya merk. 
Semenjak mendapat bantuan dari YBM PLN, Ia diajarkan cara 
packaging dan membuat merk sendiri. Kini Ia sudah mulai berani 
menitipkan dagangannya di warung-warung sekitar kampung 
dan toko-toko di daerah kota.

"Alhamdulillah dengan bantuan YBM PLN ini saya sekarang sudah 
bisa membiayai sekolah anak, bisa bantu keuangan keluarga. 
Karna suami sendiri pekerjaannya adalah buruh tani" ungkap ibu 
Acih. Ia juga segera mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan agar 
semakin percaya diri untuk ekspansi ke lebih banyak toko lagi 
sehingga dapat semakin meningkatkan omsetnya.

Sedikitnya sudah ada 25 warung dan toko yang dititipin 
dagangan keripik pisangnya. Untuk yang ditipkan di warung, Ia 
memakai kemasan yang biasa karena di desa maunya yang 
sederhana dan murah, tapi kalau untuk keluar dari desa Ia 
memakai kemasan yang lebih bagus dan harga jualnya lebih 
mahal.

Dita seorang anak yang menerima bantuan paket sekolah 
mengucapkan rasa terimakasih atas bantuan yang diberikan 
sembari bercerita tentang kondisinya “terimakasih pak,  pakaian 
sekolah,  tas dan buku saya habis semuanya tidak tersisa karna saya 
pada saat kebakaran harus menggendong adik saya yang masih 
kecil juga untuk berlari kedepan, bantuan dari bapak ibu semuanya 
bisa membuat saya semangat sekolah kembali dan menggapai 
cita-cita saya menjadi guru”.

          Kertapati lr santai. Sedikitnya 113 rumah yang terbakar dan 
136 KK serta 548 jiwa menjadi korban.  Kebakaran ini bermula dari 
satu rumah yang di akibatkan kompor meledak dan menyambar 
kerumah lainya bahkan membakar 3 RT. 

Pemberian bantuan ini diberikan langsung oleh Fery Bawan selaku  
SRM Humas dan Umum PLN WS2JB kepada masyarakat yang 
terkena dampak kebakaran. Ia memberikan pesan kepada warga 
terkena musibah Agar tetap Sabar dalam menghadapi kondisi 
seperti ini dan lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

Setelah api padam, tim YBM PLN melakukan assesment awal terkait 
apa yang dibutuhkan  untuk korban kebakaran dengan  membawa 
makan saji pada saat assesment tersebut. Seteah itu pada hari Senin 
(15/7) YBM PLN UIWS2JB bekerja sama dengan CSR YBM PLN WS2JB 
melaksanakan program Layanan Kesehatan,  memberikan pakaian 
layak pakai,  100 Terpal dan 81 paket sekolah untuk anak SD.

A Pcih Suangsih pembuat KIDARA Snack Banana Krispy menerima 

YBM PLN Hadir Bantu Korban 
Kebakaran di Palembang

      alembang (10/7) Telah terjadi kebakaran di daerah Sungki 

Proses pembuatan KIDARA snack banana krispy

Layanan kesehatan untuk para korban kebakaran
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