UGM Terima Bantuan APD dari BNI
Tuesday, 07 April 2020 WIB, Oleh: Gloria

UGM menerima bantuan alat pelindung diri (APD) senilai Rp120 juta dari Bank Negara Indonesia
(BNI). Bantuan ini diserahkan Senin (6/4) dan akan disalurkan bagi petugas medis yang terlibat di
garis depan untuk menangani penyebaran Covid-19.
“Ini adalah bentuk kerja sama kedua institusi untuk bersama-sama mendukung penanganan
pandemi Covid-19 di Yogyakarta,” tutur Sekretaris Rektor UGM, Drs. Gugup Kismono, M.B.A., Ph.D.
Usai diterima, APD diserahkan kepada Satgas Covid-19 UGM yang kemudian akan melakukan
distribusi ke fasilitas layanan kesehatan, seperti RS Sardjito, RS UGM, dan GMC, dengan
mempertimbangkan kebutuhan dari masing-masing fasilitas kesehatan.
“Jadi, perlengkapan ini akan memberi manfaat tidak hanya bagi UGM, tetapi juga bagi masyarakat
pada umumnya yang menerima layanan kesehatan,” imbuhnya.
Head of Region BNI Wilayah Yogyakarta, Moh. Hisyam, menuturkan kelengkapan APD yang
diserahkan telah memenuhi standardisasi kelengkapan medis. Pemberian bantuan ini merupakan
bagian dari program yang dicanangkan oleh BNI di tingkat nasional.
“Ini memang bukan satu-satunya bantuan yang kami berikan ke UGM. Tapi kali ini kami
memberikan bantuan langsung kepada Satgas UGM agar lebih terkoordinir,” ucapnya.
Jenis bantuan yang diberikan, ujarnya, disesuaikan dengan kebutuhan yang ditemukan di lapangan.
Kebutuhan tersebut di antaranya kelengkapan pakaian pelindung, sepatu karet, google, dan masker.
Penyerahan bantuan dilakukan secara bertahap menyesuaikan ketersediaan barang, agar kebutuhan

yang mendesak dapat segera disalurkan.
“Apa yang sudah tersedia langsung kami serahkan dulu. Kami sebelumnya telah melakukan
komunikasi dengan UGM untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang diperlukan. Dengan demikian
bantuan yang diberikan menjadi lebih tepat sasaran,” kata Hisyam.
Pada hari yang sama, pihaknya juga menyerahkan bantuan kepada Fakultas Kedokteran, Kesehatan
Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) UGM. Ia berharap, bantuan ini dapat mendukung programprogram yang telah dicanangkan oleh UGM untuk menangani penyebaran Covid-19.
“Ini menjadi bentuk keikutsertaan kita terhadap para pelanggan dan mitra untuk sama-sama
mengurangi Covid-19. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya untuk RS UGM, RS Sardjito,
GMC, dan juga para relawan,”paparnya.
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