
dayah, yang merupakan pelopor hape
Islami di Indonesia dan telah men-
dapatkan rekomendasi dari MUI.  De-
ngan menghadirkan dua varian terbaru
dari hape esia Hidayah (Plus dan Syiar)
tersebut, masyarakat jadi semakin mu-
dah untuk mengakses Al-Qur’an dan
Hadits kapan saja dan dimana saja.
Berbagai keuntungan juga dapat di-
miliki pelanggan karena fitur-fitur Is-
laminya yang semakin lengkap dan ino-
vatif, seperti suara Adzan, Al-Quran 30
Juz dengan terjemahan dalam bahasa
Arab maupun bahasa Indonesia, kum-
pulan Hadits, Dzikir, ceramah &  khut-
bah Ustadz M. Arifin Ilham serta Us-
tadz ternama lainnya.

Menciptakan inovasi merupakan ko-
mitmen Bakrie Telecom untuk terus
memberikan pelayanan yang maksimal
kepada masyarakat, dan melalui pro-
gram kegiatan “Gerakan Hati Bersama
Bakrie Telecom” yang dilakukan se-
lama bulan Ramadhan 1430 H ini serta
produk hape esia Hidayah Plus dan
Syiar, Bakrie Telecom dan esia ber-
harap kehadirannya dapat mem-
berikan arti yang lebih bermakna un-
tuk saling berbagi dan bermanfaat bagi
masyarakat. (*)
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PROGRAM sosial dari Bakrie Te-
lecom tersebut terbagi menjadi 2 ke-
giatan besar yaitu “Mudah Membaca
Al-Quran”  yang terdiri dari beberapa
kegiatan seperti: Workshop Metode Ce-
pat Belajar Al-Qur’an, Wakaf Al-
Qur’an, Road Show Baca Al-Quran dan
Khatam Al-Qur’an. serta “Berbagi Ber-
sama Dhuafa” dimana Bakrie Telecom
memberikan Zakat Fitrah kepada 2000
kaum Dhuafa yang disalurkan melalui
Majelis Taklim Esia.

Total sejumlah 5500 Al-Quran telah
dibagikan di seluruh wilayah di Indo-
nesia, dan untuk Surabaya, pemberian
Al-Quran secara simbolis telah dibe-
rikan oleh Rakhmat Junaidi selaku Di-
rector of Corporate Services dan Tri-
harry D. Oetji, EVP HR & GA PT. Ba-
krie Telecom kepada anak yatim piatu
yayasan Rumah Zakat Surabaya pada
acara buka puasa bersama di Surabaya,
Jumat, 11 September 2009 lalu.

Rangkaian kegiatan selama bulan
Ramadhan dalam program “Kembali ke
Fitri,Gerakan Hati Bersama Bakrie Te-
lecom” dilanjutkan melalui “Sahur On
The Road” di 6 kota secara serentak pa-
da tanggal 12 September 2009, dimana
untuk daerah Surabaya dan sekitarnya
para bikers dari karyawan Bakrie Te-
lecom membagikan sumbangan se-
jumlah uang dan menu sahur di be-
berapa pondok pesantren.

Selain itu, Bakrie Telecom, melalui
produknya esia, juga aktif mendukung
berbagai aneka kegiatan Islami seperti

bazaar produk Islami, aneka lomba dan
hiburan religi di Festival Ramadhan
yang diselenggarakan di Masjid Al Ak-
bar, Surabaya serta bersama yayasan

Nurul Hayat mengadakan dzikir, thau-
siyah dan do· bersama Ustadz Arifin Il-
ham bertajuk “Berbagi cinta dalam In-
dahnya Ramadhan” di Masjid Al Akbar

dan Kampus C Universitas Airlangga.
Dalam kedua kegiatan tersebut, esia

juga memperkenalkan produk terba-
runya yang Islami yaitu hape esia Hi-

Selama bulan Ramadhan 1430 H ini, Ba-
krie Telecom melaksanakan rangkaian
program kegiatan sosial di berbagai dae-
rah di wilayah Indonesia, termasuk Su-
rabaya. Dengan tema “Kembali ke Fitri,
Gerakan Hati Bersama Bakrie Telecom”
kegiatan-kegiatan tersebut menjadi
perwujudan tanggung jawab sosial
Bakrie Telecom kepada masyarakat.

FARUK ASRORI/RADAR SURABAYA

Suasana ceria anak-anak yatim piatu yayasan Rumah Zakat Surabaya dalam acara buka puasa bersama jajaran manajemen PT. Bakrie
Telecom Tbk Regional Jatim, Bali Nusra

FARUK ASRORI/RADAR SURABAYA

Dari kiri ke kanan; Vidi Rosen, GM Jatim Bali Nusra; Rakhmat
Junaidi, Director of Corporate Services danTriharry D. Oetji,
EVP HR & GA PT. Bakrie Telecom, Tbk berfoto bersama
perwakilan anak yatim piatu yayasan Rumah Zakat.

FARUK ASRORI/RADAR SURABAYA

Terlihat minat masyarakat yang tinggi terhadap hape esia
Hidayah seusai mengikuti acara Tausiyah dan Zikir bersama
Ustadz M. Arifin Ilham.

FARUK ASRORI/RADAR SURABAYA

Anak-anak ponpes yatim piatu Millinium Roudlotul Jannah
Sidoarjo makan saur bersama para bikers esia dalam
program roadshow “Sahur on the road”


