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Peringati HLN Ke-74 YBM PLN
UIK Sumbagut Launching
Mesin ATM Beras
edan (28/10) - Dalam rangka memperingati Hari Listrik
Nasional (HLN) ke 74 YBM PLN UIK Sumatera Bagian Utara
(Sumbagut) melakukan launching ATM Beras di Kantor PLN UIK
Sumbagut. Acara dihadiri oleh General Manager PLN UIK
Sumbagut selaku Pengawas YBM PLN UIK Sumbagut.
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YBM PLN UIP Kalbagteng Bagikan
Beasiswa untuk Siswa Dhuafa
di HLN 74
anjarbaru (22/10) - YBM PLN UIP Kalimantan Bagian Tengah

(22/10) - YBM PLN UIP Kalimantan Bagian Tengah
B anjarbaru
bersama K3L UIP Kalimantan Bagian Tengah (Kalbagteng)
menyambangi SDN 2 Kemuning Kota Banjarbaru dalam rangka
memeriahkan Hari Listrik Nasional ke-74. Sinergi ini dilaksanakan
sebagai bentuk Ikhtiar dalam menjejak manfaat dan berbagi
pengetahuan serba-serbi tentang kelistrikan.
YBM PLN UIP Kalimantan Bagian Tengah dalam kegiatan ini
memberikan bantuan berupa Beasiswa Cahaya Pintar (BCP) kepada
28 siswa siswi dhuafa dari sekolah tersebut dengan total
Rp.11.114.000,- untuk biaya operasional pendidikan mereka. Dana
yang terkumpul dari zakat profesipara pegawai PLN UIP Kalimanan
Bagian Tengah ini disalurkan melalui program pendidikan.
Dalam kesempatan ini juga K3L UIP Kalbagteng melakukan
sosialisasi tentang manfaat listrik bagi kehidupan dan bahaya listrik
yang biasa terjadi serta cara mengantisipasinya.

YBM PLN UIK Sumbagut Launching Mesin ATM Beras

Dalam sambutannya Ia menyampaikan “Cara kerjan mesin ATM ini
sama seperti mesin ATM uang. Dengan menggunakan kartu
member yang berbentuk seperti kartu ATM, para dhuafa yang
menjadi member dapat menggunakannya untuk mengambil
beras sebanyak 10 kilogram dari mesin ATM beras tersebut untuk
sekali pemakaian secara bergiliran”.

Anak-anak SDN 2 Kemuning Kota Banjarbaru yang terdiri dari
beberapa anak perwakilan kelas 1 sampai dengan 6 sangat antusias
mendengarkan dan menyimak paparan yang diberikan. Selain
sosialisasi terdapat pula games berhadiah berupa pertanyaan
terkait PLN dan kelistrikan.
Turut hadir dalam acara ini Kepala Sekolah SDN 2 Kemuning Kota
Banjarbaru Ibu Yusana Elfah , Ketua YBM PLN UIP Kalbagteng,
Saparin dan Pejabat K3L UIP Kalbagteng Untung Wahyudi.

Ia juga menjelaskan, bahwa ATM Beras ini merupakan inovasi
yang dihasilkan Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN UIK Sumbagut
dalam mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah dari seluruh
pegawai. Dengan kehadiran ATM Beras ini tugas YBM untuk
menyalutkan zakat, infaq dan sedekat pegawai akan lebih mudah
dan teknisnya akan diatur regulasinya.
Selain launching mesin ATM Beras, YBM PLN juga memberikan
santunan untuk anak-anak yatim yang berasal dari keluarga
dhuafa di sekitar kantor PLN UIK Sumbagut.
Dalam penutupan sambutan, Bambang meminta didoakan oleh
para penerima manfaat yang hadir dalam acara tersebut. “Kami
juga minta didoakan kepada anak-anak yatim dan kaum duafa
agar ke depan kita juga bisa menyeimbangkan antara kegiatan
amal dan kinerja kita, agar target pemerintah menerangi negeri
dengan 35.000 mega watt bisa segera terealisasi” pungkasnya.
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Peringati HLN ke-74 YBM PLN
UP3 Muara Bungo Santuni
Lansia Dhuafa

YBM PLN Pusmanpro Berikan
Layanan Kesehatan Gratis
di HLN ke 74

alam
Hari
Listrik
Nasional
(HLN)(HLN)
alamrangka
rangkamemperingati
memperingati
Hari
Listrik
Nasional
ke-74, YBM PLN UIW S2JB UP3 Muara Bungo terus menebar
manfaat untuk saudara-saudara yang membutuhkan uluran
tangan di seluruh daerah operasional PLN di Indonesia,
khususnya di daerah Muara Bungo.

emarang(30/10) - Dalam rangka memperingati Hari Listrik
Nasional ke 74 tak kurang dari 120 warga dan 50 balita
kelurahan Gajahmungkur kecamatan Gajahmungkur Semarang
mengikuti kegiatan Pusat Kesehatan Masjid (PKM) yang merupakan
program dari YBM PLN Pusat Manajemen Proyek (Pusmanpro).
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Bermitra dengan IZI Perwakilan Jawa Tengah, program ini
memberikan layanan kesehatan gratis unduk dhuafa mulai dari cek
kesehatan, konsultasi dokter, pemberian obat, serta pemberian
makanan tambahan bagi balita kepada jamaah dhuafa yang
dilaksanakan di Masjid Shodiqul 'Ibad, kecamatan Gajahmungkur.
Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian pegawai PLN melalui
YBM PLN terhadap kesehatan masyarakat mengingat menjelang
akhir tahun ini cuaca mudah berubah sehingga rentan
mengakibatkan banyak masalah kesehatan.
YBM PLN UP3 Muara Bungo Santuni Lansia Dhuafa

Dengan mengangkat tema “Peduli Lansia Dhuafa”, di hari Senin
(28/10) YBM PLN mengadakan program Berbagi 90 Paket
Sembako dan uang tunai untuk penghuni panti jompo Wirdha
Bedaro di Dusun Bedaro, Kecamatan Muko-Mukp Bathin VII,
Kabupaten Bungo.
Adapun paket sembako yang dibagikan masing-masing berisi
beras, mie instan, gula, minyak goreng, kecap 580 ml, dan teh
celup. Total nilai setiap paket sembako dan uang tunai adalah Rp
250 ribu, dan total nilai keseluruhan paket yang dibagikan sebesar
Rp 22.600.000.

Ketua YBM PLN Pusmanpro, EM Wahyudi mengatakan "semoga
acara ini dapat memberikan manfaat lebih bagi warga masyarakat,
terutama pada kondisi saat ini dimana cuaca mudah berubah dan
cenderung sangat panas".
Sanuri (67), takmir Masjid Shodiqul 'Ibad menerangkan bahwa
kegiatan ini sangat bermanfaat, "Kegiatan ini sangat positif dan
bermanfaat bagi masyarakat sekitar masjid utamanya warga
gajahmungkur" ungkapnya.

Hadir dalam acara ini, ketua YBM UIW S2JB Kgs M. Agus Fauzi,
Manager UP3 Muara Bungo Ridwan Adam, seluruh jajaran
Manager Bagian PLN UP3 Muara Bungo, pengurus YBM PLN UP3
Muara Bungo dan beberapa pegawai PLN.
Ketua YBM UIW S2JB Kgs M Agus Fauzi dalam sambutannya
mengatakan “Program Berbagi Paket Sembako ini adalah wujud
kepedulian para pegawai muslim PLN melalui YBM PLN dalam
membantu saudara-saudara yang kurang mampu. Untuk itu,
semoga bantuan ini bermanfaat bagi bapak dan ibu semua.”

Layanan Kesehatan Gratis di HLN ke 74
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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.
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Barangsiapa memaafkan dan
berbuat baik, maka pahalanya itu Allah
(yang menentukan) (QS. Asy-Syuro: 40)
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