
DUKUNG PETUGAS MEDIS, PEMPROV DKI TERIMA 500 RIBU MASKER DARI UID - GAJAH TUNGGAL GROUP

Sebagai pemegang peranan penting dalam penanganan pasien COVID-19, petugas medis 
membutuhkan banyak bantuan untuk menunjang kinerja mereka di lapangan. Untuk itu, Yayasan Upaya Indonesia 
Damai/United in Diversity (UID) yang didukung oleh Gajah Tunggal Group memberikan bantuan berupa 500 ribu pcs 
masker yang dapat digunakan dalam penanganan pasien COVID-19.

Bantuan tersebut dipercayakan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk selanjutnya disebar ke rumah sakit rujukan COVID-
19 serta fasilitas kesehatan lainnya. Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang secara simbolis menerima 
bantuan tersebut mengapresiasi langkah yang dilakukan para kolaborator dalam membantu menangani COVID-19.

“Kami mengapresiasi dan berterima kasih atas kontribusinya membantu garda paling akhir dari penanggulangan 
pandemi COVID-19 ini yakni para petugas medis kita. Mereka tentunya akan sangat terbantu. Sehingga bukan hanya 
melindungi petugas medisnya, melainkan juga meningkatkan potensi sembuh bagi para pasien COVID-19,” ucap 
Gubernur Anies di Balai Kota, Jumat (15/5).

Selain itu, Gubernur Anies juga menjelaskan bahwa kontribusi UID yang didukung oleh Gajah Tunggal Group ini 
merupakan bentuk solidaritas masyarakat Jakarta dalam memerangi pandemi COVID-19. Sebab diperlukan keterlibatan 
seluruh pihak, bukan hanya pemerintah tetapi masyarakat melalui donasi, untuk penanganan COVID-19.

“Ini waktunya pembatasan sosial melahirkan solidaritas sosial, sehingga yang punya tabungan bantu yang tidak punya 
tabungan agar mereka survive. Dan kami juga membantu menyiapkan platform untuk semua bisa berkontribusi melalui 
Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB),” terang Gubernur Anies.

Sementara itu Ketua UID, Tuti Hadiputranto menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada pemerintah RI pada umumnya, dan Pemerintah DKI Jakarta pada khususnya, serta semua pihak yang 
telah mengerahkan usaha terbaiknya untuk secara terus menerus mengatasi pandemi COVID-19 ini. “Bantuan masker 
ini diharapkan dapat mempercepat penanganan Covid-19. Semoga melalui kerjasama seluruh stakeholder, Indonesia 
dapat mengatasi pandemi ini,” ucapnya.
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