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Paket Gizi untuk Santri 
Terdampak Gempa Ambon

            dan Maluku Utara bekerja sama dengan Yayasan Baitul Maal 
Hidayatullah (BMH) melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan 
dan berbagi paket gizi kepada anak anak penerima manfaat di 
kota Ambon. Kegiatan ini adalah dalam rangka memperingati hari 
gizi dan makanan 2020.

Paket gizi yang diberikan kepada anak anak penerima manfaat 
diantara nya, kacang hijau, Telur, Susu Dancow, Sari Kurma, dan 
snack. Kegiatan ini dilakukan di pesantren hidayatullah Liang 
dengan penerima manfaat adalah sejumlah 150 anak-anak yang 
berasal dari para santri pesantren Hidayatullah dan juga anak-
anak di sekitaran pesantren.

Selain pembagian paket gizi dan pemeriksaan kesehatan, anak 
anak penerima manfaat juga diberikan edukasi terkait menjaga 
kebersihan lingkungan, kesehatan badan, dan pola makan yang 
baik oleh perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Besar 
harapan semoga kedepannya terus ada kegiatan seperti ini 
sehingga edukasi akan penting nya asupan gizi bagi generasi 
milenial selalu ada. 

Dana program ini sepenuhnya merupakan dana zakat para 
pegawai Muslim PLN yang setiap bulannya dengan ikhlas 
dipotong penghasilannya sebesar 2,5%. Semoga dengan semua 
bantuan tersebut dapat menjadi berkah bagi para muzaki (orang 
yang berzakat) dan juga segenap keluarga besar PLN.

Terima kasih para donatur YBM PLN, semoga Allah senantiasa 
memberikan keberkahan dan kemudahan agar senantiasa 
istiqomah menebar kebaikan keseluruh pelosok negeri. Aamiin

Dalam sambutannya, Iriyanto Resi selaku Pengurus Bidang 
Pe re n c a n a a n ,  Pe n g h i m p u n a n  d a n  Pu b l i k a s i  YB M  P L N 
mempersilakan masyarakat, khususnya di Wilayah Cirebon untuk 
turut menyebarkan informasi tentang aktivitas Rumah Cahaya 
Berdaya.

“Selain pelatihan membuat kaki palsu, nanti juga akan ada 
pelatihan menjahit, Bahasa Inggris dan beragam aktivitas positif 
lainnya." tutur Resi.

Pendampingan program ini akan dikelola oleh Andri Gunawan, 
pembuat kaki palsu yang juga pengguna dua kaki palsu sejak tahun 
2012. Sehari-hari, Andri yang juga bekerja di salah satu hotel 
ternama Cirebon ini, meluangkan waktunya untuk membuat 
pesanan kaki palsu gratis untuk disabilitas dhuafa di seluruh 
Indonesia.

Hadir pula dalam acara tersebut, Husein (22), salah satu penerima 
kaki palsu gratis asal Cirebon. Baru lima bulan terakhir, kondisi fisik 
Husein berubah. Hampir 80 persen bagian kaki Husein harus 
diamputasi akibat terlindas mobil saat mengendarai motor.

Husein senang ada bantuan kaki palsu gratis. Baginya,  Rumah 
Cahaya Berdaya memberi oase bagi penyandang disabilitas 
sepertinya. Ia mengaku semakin semangat dengan menerima 
khaki palsu.

peresmian Rumah Cahaya Berdaya "Workshop Kaki Palsu" digelar. 
Peresmian ini menandai dimulainya aktivitas Rumah Cahaya 
Berdaya yang akan digunakan untuk memproduksi khaki palsu.
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YBM PLN Resmikan
Rumah Cahaya di Cirebon

mbon, Sabtu (25/1) Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN  Maluku  abtu (25/1) Berlokasi di Desa Cideng Jaya,  Kartawinangun
Kedaung,  Cirebon, Yayasan Baitul Maal PLN melakukan agenda

Penyerahan simbolis bantuan “Workshop Khaki Palsu”

Paket gizi untuk Santri terdampak gempa Ambon
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General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan Jambi 
dan Bengkulu (S2JB), Daryono dalam sambutannya mengatakan 
bahwa tujuan dibangunnya Rumah Singgah YBM PLN ini adalah 
memberikan bantuan bagi masyarakat terutama dari kalangan 
kurang mampu yang sedang menjalani pengobatan di rumah 
sakit - rumah sakit di Kota Palembang.

Ipan perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan 
menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada PLN 
melalui YBM-nya  yang senantiasa hadir dalam kegiatan-kegiatan 
sosial dan kemanusiaan. Dinas Kesehatan sendiri sudah sering 
bekerjasama dengan YBM PLN dalam berbagai kegiatan, seperti 
saat penanganan musibah banjir di Kabupaten Lahat, serta 
kegiatan Khitanan Masal bagi anak-anak dhuafa.

Ketua III Yayasan Baitul Maal PLN Pusat, Herry Hasanudin 
menyampaikan bahwa Rumah Singgah ini merupakan salah satu 
program dari YBM PLN yang secara khusus ditunjukkan kepada 
pasien dari kalangan kurang mampu yang sedang menjalani 
pengobatan. Didalam rumah singgah ini tersedia fasilitas 
penginapan yang bersih dan nyaman lengkap dengan kamar 
mandi dan dapur, sehingga pasien dan keluarga pasien yang 
sedang menjalani pengobatan atau rawat jalan yang tidak bisa 
kembali ke rumah karena jarak yang jauh dari Kota Palembang 
bisa memanfaatkan fasilitas rumah singgah ini.

      ke-9 yang dibangun oleh YBM PLN. Rumah Singgah ini 
dibangun di dekat Rumah Sakit type A yang ada di kota-kota besar 
salah satunya di Palembang yaitu di dekat Rumah Sakit 
Muhammad Husein (RSMH). Seperti diketahui, selain pasien 
masyarakat dari dalam kota, juga terdapat banyak pasien yang 
berasal dari luar kota tempat rumah sakit type A berada. 
Kebutuhan akan penginapan sementara bagi pasien dan keluarga 
pasien seringkali menjadi permasalahan utama bagi pasien dan 
keluarga pasien.

Hari Gizi, YBM PLN Launching
Program Motor Ambulance

di Pedalaman Kalbar

       Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat bertepatan 
dengan hari gizi dan makanan, Yayasan Baitul Maal PLN melakukan 
launching Motor Ambulance. Untuk sampai ke desa Sukakarya, 
dibutuhkan waktu sedikitnya 13 jam dari kota Pontianak, dengan 
melalui jalur darat. Bahkan tak jarang tim mengalami ban bocor dan 
kerusakan mobil karena medan yang sangat menantang dengan 
jalanan yang berlubang serta melalui hutan.

Kegiatan launching motor ambulance ini dihadiri oleh beberapa 
pihak seperti Bupati kabupaten Ketapang yang diwakili oleh 
Asisten II Bidang Ekbangdankesra, Drs. H. Marwannor,MM beserta 
rombongan para kepala SKPD Kab. Ketapang, GM PLN UIW Kalbar 
dalam hal ini di Wakili Senior Manager SDM dan Umum Arkham , 
dan juga Ketua YBM UIW Kalbar Andang, Manager Pemberdayaan 
dan Pendistribusian YBM PLN Pusat Suryanto, Camat Marau Ungai 
SIP, Ketua Baznas Ketapang H. Sudi.

Program Motor Ambulance merupakan salah satu program YBM 
PLN dalam memajukan dunia kesehatan terutama di daerah 
pedalaman atau pelosok Indonesia. Hingga saat ini Motor 
Ambulance sudah tersebar di 7 titik yaitu Aceh sebanyak 1 titik, 
Banten 2 titik, Bogor 1 titik, Kalimantan Bararat 3 titik. Motor juga ini 
dilengkapi dengan bedan kit yang bisa setiap saat dipakai oleh 
bidan dalam melayani kesehatan para warga.

“Program Motor Ambulance ini adalah salah satu program 
unggulan YBM PLN pada pilar Kesehatan. Harapan kami dengan 
program bantuan motor ambulan untuk para bidan pedalaman 
dapat meringankan bidan dalam menjalankan tugasnya untuk 
membantu masyarakat dhuafa. Kenapa YBM PLN dalam memilih 
lokasi program di Pedalaman atau di wilayah terpencil? Karena 
kami menyadari daerah tersebut sangat jauh dari pusat kesehatan 
pemerintah, sehingga penilaian kami dengan adanya Program ini 
kebutuhan layanan kesehatan akan semakin mudah di dapatkan 
oleh masyarakat dhuafa.”  ujar Suryanto
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YBM PLN Resmikan 
Rumah Singgah Pasien 

di Palembang

َ ََ َ َ َ ََُ َ ْ َ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 Kehidupan manusia berputar pada 
tiga poros: Syukur, Sabar dan Istighfar 

(Ibnu Qayyim)

 umah Singgah Pasien Palembang merupakan rumah singgah          etapang, Sabtu (25/1) Bertempat di desa Sukakarya Kecamatan


	Page 1
	Page 2

