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PEMPROV DKI JAKARTA TERIMA BANTUAN 5.000 PAKET SEMBAKO PT ADEDANMAS UNTUK WARGA
TERDAMPAK COVID-19
BALAIKOTA JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta menerima bantuan 5.000 paket sembako dari PT Adedanmas, yang

nantinya akan didistribusikan bagi warga terdampak pandemi COVID-19 di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Sabtu
(18/4). Penyerahan paket sembako tersebut dilakukan secara simbolis oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta,
Irmansyah, dan Direktur PT Adedanmas, Yanti.
“Alhamdulillah, pada hari ini dari PT Adedanmas, yaitu ibu Yanti sebagai Dirutnya telah memberikan bantuan sembako
sebanyak 5.000 paket. Alhamdulillah tentu saja pada kesempatan pertama mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu
Yanti dan jajaran dari PT Adedanmas yang telah memberikan bantuan sembako, yang memang sangat dibutuhkan oleh
masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. InsyaAllah nanti akan kami sampaikan kepada mereka yang sangat membutuhkan
saat ini. Dan mudah-mudahan bantuan ini tentu saja akan dimanfaatkan oleh mereka dengan sebaik mungkin,” ungkap
Irmansyah.
Irmansyah menyatakan seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi menjadi kolaborator dalam mengentaskan secara
bersama-sama dampak pandemi COVID-19 di wilayah DKI Jakarta. Irmansyah menegaskan, saat ini Pemprov DKI
Jakarta terus melakukan pembaruan data agar bantuan dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat yang berhak
mendapatkannya.
“Nanti akan kita lihat dulu, datanya yang masuk kan antara lain termasuk pendataan bagi mereka yang belum menerima
bantuannya. Kita akan melihat itu datanya. Sehingga prinsipnya adalah siapa yang belum menerima itu insyaAllah nanti
akan menerima. Tapi kita perlu data. Karena kalau tidak pakai data, khawatirnya nanti yang satu berulang dapatnya, tapi
yang lain tidak dapat sama sekali. Intinya adalah siapa yang memang mereka berhak, sesuai dengan kriteria yang ada,
insyaAllah kita dapat beri bantuannya, baik itu dari pemerintah maupun juga dari seperti ini, dari swasta seperti PT
Adedanmas dan lain sebagainya,” tegas Irmansyah.
Irmansyah menjelaskan Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta saat ini terus melakukan pembaruan data melalui formulir
sehingga mendapatkan informasi masyarakat terdampak yang sudah maupun belum mendapatkan bantuan.
“Targetnya mereka yang terdampak, nanti akan ada proses verifikasinya. Kalau sudah, nanti diberikan kepada Dinsos,
barulah Dinsos mulai untuk menyalurkan. Kita akan terima datanya begitu selesai dari Biro Tapem. Dan distribusinya
dari kita di Dinsos. Pendataan sudah berjalan sekarang. Termasuk mereka yang dari daerah yang tidak mudik dan lain
sebagainya,” ucap Irmansyah
Selain itu, PT Adedanmas mengungkapkan apresiasinya atas kesempatan yang telah diberikan Pemprov DKI Jakarta
dalam upaya bersama penanganan dampak pandemi COVID-19 di Ibu Kota. Yanti berharap PT Adedanmas dapat terus
memberikan kontribusinya dalam membantu masyarakat Jakarta.
“Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili PT Adedanmas Authorized Dealer
Mercedes-Benz ingin sedikit membantu kepada Pemprov DKI Jakarta dan kepada rakyat Indonesia dalam menghadapi
wabah COVID-19 ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita berharap ke depan akan memberikan bantuan kembali
dan kita akan maksimalkan untuk membantu berikutnya,” ujar Yanti

Perlu diketahui, setiap paket sembako yang diterima Pemprov DKI Jakarta dari PT Adedanmas berisi 3 kg beras, gula
pasir, minyak goreng, 5 bungkus mie instan, kecap manis, 1 kaleng susu kental manis dan 1 bungkus biskuit. Seluruh
bantuan sembako telah tiba di Balai Kota sekitar pukul 14.30 WIB pada Sabtu (18/4) dan siap untuk disalurkan kepada
masyarakat terdampak pandemi COVID-19 DKI Jakarta.

