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Senyum Bahagia Amir 
di Acara Libur Berbagi 

yang dilakukan pada hari libur atau akhir pekan dengan 

mengajak para muzakki (donatur) YBM PLN untuk bersama-

sama melakukan kebaikan-kebaikan buat sesama.

Libur Berbagi kali ini mengajak para muzakki untuk berbagi 

kebahagiaan kepada para pasien dan pendampingnya yang 

tinggal di Rumah Singgah Pasien (RSP) YBM PLN yang ada di 

Jakarta. Mengajak mereka bermain sambil belajar ke Taman 

Margasatwa Ragunan Jakarta.

Ada sekitar 12 pasien yang mana 8 pasien anak-anak dan 4 

orang pasien dewasa yang akan mengikuti kegiatan ini. Amir, 

salah satu pasien anak yang tinggal di RSP YBM PLN Jakarta 

yang menderita penyakit leukemia.

“Tante, Amir mau donk diajak main keluar ke Kebun Binatang 

Ragunan", pinta Amir kepada salah satu tim YBM PLN saat 

mengunjunginya di RSP.

Tak hanya Amir saja yang merasa butuh bermain keluar, para 

pasien lain dan keluarga yang mendampinginya yang 

notabene berasal dari daerah luar Jakarta pun membutuhkan 

suasana serupa. Meski hanya sekedar untuk refreshing 

sebentar atau lihat-lihat suasana kota Jakarta.

Dengan program ini, diharapkan para pasien mendapatkan 

kebahagiaan dan menjadi semangat dalam menjalani 

pengobatan. Para keluarga yang mendampingi pun 

diharapkan mendapatkan suasana yang menyenangkan 

sehingga mereka dapat menemani keluarganya yang sedang 

sakit dengan bahagia.

Dalam acara tersebut, para pasien dan keluarga diajak untuk 

keliling area Taman Margasatwa Ragunan, kemudian belajar 

mengenal satwa di beberapa wahana, mendapatkan hiburan 

yang berkesan dari salah satu selebritis Dik Doank, juga 

mendapatkan hadiah yang bermanfaat.

Hadir juga beberapa muzaki yang ikut menyertai para pasien 

berjalan-jalan di wahana Taman Marga Satwa Ragunan. Salah 

satu muzaki tersebut adalah Eni Triningsih yang merupakan 

pegawai PLN di Divisi Sistem dan Teknologi Informasi Kantor 

Pusat. Ia merasa senang bisa ikut acara ini karena di sini Ia 

menjadi sadar bahwasannya Ia harus selalu bersyukur atas 

segala nikmat yang sudah didapatkan selama ini dan dapat 

menggunakan segala nikmat tersebut dalam kegiatan-

kegiatan yang baik serta bermanfaat bagi banyak orang.

J akarta (20/7) YBM PLN kembali menjejak manfaat dengan

Amir dan sang Ibu di acara Libur Berbgi YBM PLN

mengadakan program Libur Berbagi. Yaitu kegiatan   
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UP3 Surakarta bekerja sama dengan Santri Tanggap Bencana 

(SANTANA) Kec. Mondokan dan BPBD kabupaten Sragen 

bersinergi melaksanakan kegiatan dropping air bersih di 

dukuh Kowang desa Ngargotirto Kecamatan Sumberlawang 

dan dukuh Mbantet RT 27 desa Pare kecamatan Mondokan 

Kabupaten Sragen Wilayah Kerja PLN ULP Sumberlawang.

Masing masing dukuh dikirimkan 2 truk tanki bekapasitas 

5000 liter. Dropping Air Bersih dari YBM PLN UP3 Surakarta 

direncanakan sebanyak 25 truk tanki.

warga merasa terbantu dengan adanya dropping air bersih 

yang dilakukan oleh YBM PLN UP3 Surakarta dan BPBD Kab. 

Sragen karena pada saat musim kekeringan ini masyarakat 

sangat membutuhkan Air Bersih untuk konsumsi. Selain itu 

sebelum ada bantuan ini, mereka harus  membeli 1 tanki 

(1000 liter) dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 

50.000,- yang habis digunakan selama 3 hari.

Sehari sebelumnya (22/7), YBM PLN juga menyalurkan 

bantuan air bersih sebanyak 8.500 liter melalui YBM PLN UP3 

Cirebon untuk warga desa Slangit Cirebon. Selain air bersih, 

YBM PLN juga memberikan bantuan berupa kolam 

penampungan air dari terpal yang dapat digunakan untuk 

menampung air saat hujan maupun ada droping air bersih. 

Kekeringan di desa Slangit ini terbilang cukup parah. Warga 

yang membutuhkan air untuk kebutuhan sehari-hari 

terpaksa harus menggunakan air genangan yang ada di 

sungai.

Riyan yang mewakili warga dukuh Kowang desa Ngargotirto 

Sumberlawang mengucapkan banyak terima kasih kepada 

YBM PLN, semoga PLN Tetap Jaya dan selalu diberikan 

kemudahan dalam melaksankan pelayanan kepada 

masyarakat.

S

Air Bersih untuk Daerah Yang
Terlanda Kekeringan

Luruskan shaf kalian, karena meluruskan 
shaf bagian dari kesempurnaan shalat. 

(HR. Muslim No. 433)

َ ََ َ َ َ ََُ َ ْ َ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

Bantuan untuk Pak Subroto Seorang 
Difabel Yang Semangat Mendidik 

Di rumahnya yang sangat sederhana sekali bahkan kurang 

layak tinggal, Ia mengajarkan kepada anak didik nya untuk 

hidup mandiri dengan membuat kerajinan tangan, 

boneka,sarung serta bantal nya. Ia juga mengajarkan budi 

pekerti kepada mereka dengan melarang keras kepada anak 

didik nya mengemis atau meminta-minta di jalanan karena 

kondisi fisik nya.

          uang tunai Rp1,6 juta dan paket sembako senilai Rp400 

ribu kepada Pak Subroto. Ia adalah seorang difabel yang kaki 

kiri  nya harus diamputasi karena kecelakaan saat 

membagikan sembako di daerah Bojong Asri cikarang kab. 

Bekasi. Selain itu Ia terlahir dalam kondisi kaki kanan yang 

tidak normal.

Dengan bantuan tersebut, semoga dapat membantu untuk 

pengobatan Pak Subroto dan dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama anak-anaknya.

Meski begitu Ia tidak pernah mengeluh dengan segala 

keterbatasannya, karena ada 3 orang anak kandung dan 48 

orang Anak didik difabel yang harus Ia nafkahi.

       ikarang (23/7) YBM PLN menyerahkan bantuan berupa    C    ikarang (23/7) YBM PLN menyerahkan bantuan berupa  

di kabupaten Sragen, Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN 

ragen (23/7) Dalam rangka ikut mengatasi kekeringan

Bantuan sembako untuk pak Subroto
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