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Warga Wonogiri
Wilayah Selatan Jual Perhiasan

untuk Beli Air Bersih

            cincin atau kalung, nanti uangnya untuk membeli air bersih. 
Kadang kami juga menjual ternak seperti kambing  dan sapi" 
ungkap Jimin, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa 
Gunturharjo, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri.

            ami di Paranggupito biasa menjual perhiasan emas, seperti 

Menjual perhiasan dan ternak terpaksa dilakukan mengingat 
sebagian warga sudah tidak memiliki persediaan finansial yang 
mencukupi. Ditambah hasil pertanian yang juga tidak bisa 
diandalkan di musim kering seperti ini.

Total penerima manfaat dari bantuan tersebut sekitar 25.000 jiwa. 
YBM PLN juga akan bekerjasama dengan pihak BPBD Wonogiri 
untuk mencari titik sumber air yang akan dijadikan sumur bagi 
warga yang membutuhkan air.

Melihat hal tersebut, Kamis (15/8) YBM PLN bergerak untuk 
membantu warga di Wonogiri Selatan tersebut dengan 
mengirimkan 1,8 juta liter air bersih untuk 4 kecamatan yaitu 
Pracimantoro, Paranggupito, Giritontro, dan Giriwoyo dengan 
total 18 desa dan juga 10 tandon untuk 7 kecamatan yang 
terdampak kekeringan cukup parah di Wonogiri wilayah selatan.

“Tidak ada panenan untuk saat ini. Kacang tanah tidak berbuah 
karena tidak ada air. Persediaan panenan musim lalu juga sudah 
habis dijual. Lebaran kemarin, famili yang mudik membawa uang, 
juga sudah habis dibelikan air bersih," jelas Jimin.

Berdasarkan data yang di himpun dari Dinas Pertanian dan 
Pangan Wonogiri, tercatat 5.290 hektare lahan padi mengalami 
kekeringan dengan berbagai tingkatan. Dari jumlah itu, sebanyak 
916 hektare puso. Ditambah lagi harga air bersih saat ini di 
Wonogiri mencapai Rp150 ribu per tangki ukuran 6.000 liter. 
Harga tersebut bisa melonjak hingga Rp170 ribu ketika puncak 
kemarau tiba.

YBM PLN Memulai Aktifitas
Ponpes TahfidzPreneur dan 

Sekolah Programmer Batch III

Pada kesempatan yang sama juga diadakan pembukaan program 
Sekolah Programmer batch III. Program ini akan dilaksanakan 
selama 3 bulan yaitu 19 Agustus sampai 19 November 2019 di lokasi 
Pondok Pesantren TahfidzPreneur YBM PLN. Program ini diikuti 30 
siswa yang berasal dari berbagai daerah Indonesia. Mereka juga 
menjadi perwakilan dari YBM PLN di daerah.

Sekolah Programmer adalah program kerjasama YBM PLN dengan 
STT Nurul Fikri yang berfokus pada pendidikan dan latihan bidang 
teknologi dan komputer untuk anak-anak lulusan SMA dari 
keluarga dhuafa. Program dilaksanakan selama 3 bulan yang 
kemudian setelah lulus, para peserta diproyeksikan dapat 
ditempatkerjakan di beberapa perusahaan yang menjadi jaringan 
STT Nurul Fikri juga dapat membuka usaha sendiri.

          ogor (16/08) YBM PLN memulai aktifitas pendidikan Pondok 

Pondok Pesantren TahfidzPreneur didirikan dengan jenjang 
pendidikan SMP-SMK yang dilengkapi dengan pendidikan agama 
serta menghafal Al-qur'an. Pesantren ini berlokasi di atas bukit yang 
mempunyai udara sejuk, kondisi alam yang masih asri, 
pemandangan yang indah dan jauh dari hiruk pikuk keramaian. 
Pesantren ini juga mempunyai fasilitas yang cukup lengkap mulai 
dari ruang kelas yang representatif, asrama yang nyaman, kantin 
yang cukup luas dan masjid yang artistik. 

        pesantren tahfidzPreneur yang berlokasi di desa Cibereum, 
Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Tercatat siswa yang terdaftar 
mengkuti program ini berjumlah 32 anak.

Dengan semua hal di atas, para santri yang berasal dari keluarga 
kurang mampu diharapkan dapat belajar dengan nyaman serta 
sungguh-sungguh sehingga ketika lulus dapat menjadi lulusan 
yang berkualitas baik dari ilmu umum maupun ilmu agamanya juga 
mempunyai kemampuan entrepreneurship dan juga hafidz Al-
quran dengan baik. 

TK

Penyaluran air bersih untuk warga desa Wonogiri

ami di Paranggupito biasa menjual perhiasan emas, seperti         ogor (16/08) YBM PLN memulai aktifitas pendidikan Pondok

Para santri Pondok TahfidzPreneur YBM PLN
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َ ََ َ َ َ ََُ َ ْ َ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

YBM PLN Salurkan Daging 
untuk Dhuafa dari Halmahera 

sampai Palestina

Pembahasan kerjasama YBM PLN dan PPPA Daarul Qur’an

Tak hanya di Indonesia, YBM PLN juga menyalurkan daging hewan 
potong sebanyak 16 kambing untuk para pengungsi Palestina di 
Yordania. Sebanyak 200 keluarga pengungsi Palestina yang 
berada di Al Baqa Camp Yordania menjadi penerima manfaat 
program ini. YBM PLN dalam menyalurkan daging tersebut 
bekerjasama dengan BAZNAS dan KBRI di Yordania. Duta Besar RI 
dan Istrinya pun ikut langsung membagikan daging kepada para 
pengungsi.

       hewan potong untuk dhuafa di wilayah yang tertinggal, 
terpencil, terkena bencana alam maupun konflik sosial. Tujuan 
diadakannya program ini agar para dhuafa juga dapat merasakan 
nikmatnya daging dan memenuhi kebutuhan pangan mereka di 
m o m e n  I d u l  Ad h a .  S e l a i n  i t u  j u g a  b e r t u j u a n  u nt u k 
memberdayakan peternak lokal dalam menyediakan hewan 
berkualitas.

Program ini dilaksanakan oleh YBM PLN bekerjasama dengan 
mitra program/DKM masjid setempat juga BAZNAS. Tebar daging 
untuk dhuafa pada tahun 2019 ini dilakukan di 24 titik dengan 
total 38 ekor sapi dan 100 ekor kambing. Salah satu lokasi yang 
menjadi tempat penyaluran yaitu wilayah bencana Halmahera 
Selatan Maluku Utara, dan juga di pulau Salah Nama serta desa 
Sungai Rengas Pulokerto Gandus, Sumatera Selatan.

        mengisi peringatan kemerdekaan Indonesia ke 74 dengan 
berbagi sembako untuk 100 keluarga dhuafa dan bersih-bersih 
masjid di wilayah Bojong Gambir Kabupaten Tasikmalaya.

Sementara itu Ketua YBM PLN Tasikmalaya Eman Sulaiman 
mengatakan “Program ini kami laksanakan karena pada saat Idul 
Adha kemarin kami melihat banyak kampung yang terisolir dan 
tidak banyak ada kegiatan pemotongan hewan kurban di sini. Jadi 
kami memutuskan untuk berbagi kebahagiaan bersama para 
warga dengan memberikan paket sembako sekaligus daging sapi”.

Selain program berbagi sembako, belum lama ini YBM PLN 
bekerjasama dengan BPBD Ciamis juga mendistribusikan air bersih 
di beberapa daerah Jawa Barat yang mengalami kekeringan yaitu di 
Desa Pamalayan Kecamatan Cijengjing dan Kelurahan Linggasari 
Kecamatan Ciamis.

Eri Lubis selaku Amil YBM PLN UID Jabar menuturkan “Program 
berbagi sembako ini sudah dipersiapkan sejak lama melalui proses 
survei lokasi dan kondisi para warga, intinya program ini 
diperuntukkan buat daerah dan masyarkat yang kurang mampu”.

       asikmalaya (17/8) YBM PLN bersama PLN UP3 Tasikmalaya T

YBM PLN Berbagi
Bahagia untuk Dhuafa di Momen 

Kemerdekaan RI Ke-74

Berbagi kebahagian bersama Dhuafa

Prosesi penyembelihan hewan di Halmahera

Barangsiapa memaafkan dan
berbuat baik, maka pahalanya itu 

Allah (yang menentukan) 
(QS. Asy-Syuro: 40)

       ebar daging untuk dhuafa adalah program berbagi daging T       asikmalaya (17/8) YBM PLN bersama PLN UP3 Tasikmalaya 
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