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YBM PLN Bersama Para Muzaki
Santuni 560 Yatim Dhuafa 

di Momen Muharram

"YBM PLN akan terus berusaha semaksimal mungkin 

menyalurkan zakat untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan 

umat. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, diharapkan dapat 

mengentas kemiskinan dan mengubah mustahik menjadi 

muzaki. Semoga dengan santunan ini, bisa menambah 

semangat belajar dan semangat ibadah anak-anak sekalian," 

ujar Sulistyo Biantoro, Ketua YBM PLN.

Sebanyak 560 anak yatim dhuafa dari 44 yayasan se 

Jabodetabek datang untuk menerima santunan. Selain dari 

yayasan, ada juga kelompok mustahik (penerima manfaat) 

yang didaftarkan oleh muzaki (pembayar zakat). Setiap 

muzaki dapat mereferensikan/mendaftarkan sepuluh nama 

yatim dhuafa sebagai mustahik.

Bersama Yatim Dhuafa ini dilaksanakan dalam rangka 

menyambut dan memaknai datangnya tahun baru Islam 1 

Muharram 1441 Hijriah. Acara ini juga merupakan wujud 

kepedulian karyawan muslim PLN melalui YBM PLN kepada 

saudara-saudara yang membutuhkan.

Masing-masing anak mendapatkan santunan yang berupa 

uang tunai Rp 500 ribu. Selain uang tunai, mereka juga -

J

diberikan bingkisan berupa paket sekolah. Dalam acara 

tersebut, anak-anak juga mendapatkan tausiyah ceria dari Kak 

Iman. 

"Kami berharap dapat membantu dalam memenuhi 

kebutuhan sekolah anak-anak. Semoga semua yang kita 

kerjakan bermanfaat bagi semuanya dan diridhoi oleh Allah 

SWT," ujar Supangkat Iwan Santoso, Pembina YBM PLN.

Acara ini terlaksana berkat kerjasama antara YBM PLN, BKK 

Rohis, dan PLN Peduli. Setiap bulan, gaji karyawan muslim PLN 

dipotong sebesar 2,5 persen untuk zakat. Zakat tersebut 

kemudian dikumpulkan oleh YBM PLN dan disalurkan untuk 

berbagai kegiatan kemanusiaan dan pemberdayaan umat.

akarta - YBM PLN memberikan santunan kepada 560

anak yatim dhuafa (15/9). Acara yang bertajuk Muharram

Senyum Bahagia - Muharram bersama Yatim Dhuafa
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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.

Doa Untuk Muzakki

Aajarokallaahu Fiimaa A'thoita Wabaroka Fiimaa Abqoita Waja'alahu LakaThohuuron

YBM PLN Resmikan Workshop 
Place Wooder Creative

Pembahasan kerjasama YBM PLN dan PPPA Daarul Qur’an

"Diharapkan dengan adanya ketrampilan membuat dan 
memperbaiki furniture, dapat membantu masyarakat yang butuh 
pekerjaan dari fakir miskin bisa memperoleh ketrampilan dan 
menghasilkan pendapatan dari keahliannya. Ini adalah salah satu 
dari sekian banyak program YBM PLN dalam menjejak manfaat 
bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Ungkap Martono selaku 
Ketua II bidang Pemberdayaan YBM PLN.

Brotherwood adalah sebuah komunitas dari para pecinta kayu 
berdiri pada tahun 2017 dan bermula di kota Bandung. 
Komunutas ini fokus mengadakan workshop keahlian membuat 
dan memperbaiki furniture yang diperuntukan buat para 
masyarakat yang membutuhkan.

Dari workshop inilah mereka akan belajar dan latihan membuat 
serta memperbaiki perlengkapan yang terbuat dari kayu atau 
furniture. Dengan workshop tersebut diharapkan mampu 
mengurangi wngka pengangguran di kalangan pemuda serta 
mampu memperbaiki ekonomi para dhuafa.

              epok - Berawal dari kepedulian komunitas Brotherwood  
       terhadap para aktivis masjid dan para masyarakat yang 
membutuhkan bantuan perbaikan perlengkapan dari kayu 
namun tidak mempunyai peralatan serta keahlian yang cukup. 
YBM PLN meresmikan dan membantu penyediaan perlengkapan 
dan peralatan untuk workshop place wooder creative milik 
Brotherwood yang ditujukan kepada mereka para aktivis masjid 
dan mustahik lainnya (11/9).

Program ini juga diharapkan dapat memotivasi anak-anak untuk 
memiliki cita-cita yang tinggi serta meningkatkan semangat belajar 
anak-anak demi mencapai cita-cita di masa yang akan datang. 
Dengan begitu mereka akan semakin motivasi untuk memiliki 
mimpi dan cita-cita yang dapat membuat taraf hidup mereka 
menjadi lebih baik di masa depan.

              akarta (15/9) YBM PLN bersama BEM FEB Ekstensi Universitas 

anak-anak binaan Sekolah Kolong Cikini dan Sakura Manggarai 
yang berjumlah 64 anak.

Acara yang diadakan di Sky World Taman Mini Indoneaia Indah ini 
mengangkat tema "Ketika Aku Besar Nanti". Program ini diisi 
dengan beberapa kegiatan pembelajaran interaktif seperti 
educational games, pembuatan pohon cita-cita dan pemutaran 
short video tentang profesi yang bertujuan untuk meningkatkan 
wawasan anak-anak, sehingga diharapkan anak-anak dapat 
memiliki motivasi dan cita-cita untuk menjadi salah satu profesi 
yang telah dipaparkan.

Dalam program ini YBM PLN mengajak para muzaki atau dinaturnya 
yg merupakan pegawai PLN sebanyak 21 orang. Para muzaki ini 
menjadi pendamping bagi anak-anak yang menjadi peserta. Selain 
itu beberapa muzaki juga akan berbagi pengalaman kepada anak-
anak tentang profesinya di PLN.

D

Sinergi YBM PLN dan BEM FEB 
Ektensi UI untuk Anak-Anak 

Yang Kurang Beruntung

Barangsiapa memaafkan dan berbuat
baik, maka pahalanya itu Allah (yang 

menentukan)." (QS. Asy-Syuro: 40)

J Indonesia mengadakan program Libur Berbagi bersama 
epok - Berawal dari kepedulian komunitas Brotherwood  

Peresmian Workshop Place Wooder Creative

Libur bersama YBM PLN di Sky World TMII Jakarta
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