BRI Serahkan Bantuan Perlengkapan Medis dan APD kepada
UGM
Tuesday, 05 May 2020 WIB, Oleh: Satria

Bank Rakyat Indonesia (BRI) memberikan bantuan perlengkapan medis dan APD kepada UGM pada
Selasa (5/5) pagi. Prosesi penandatanganan serah terima dilaksanakan di Balairung UGM oleh Joko
Sudarmo, selaku Wakil Pimpinan BRI Wilayah Yogyakarta, dan Prof. Dr. Paripurna, S.H., M.Hum.,
LL.M., selaku Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni UGM.
Bantuan perlengkapan tersebut berupa 300 buah sepatu boot, 75 buah shoes cover, 300 buah gown
cover, 4.000 buah masker N95, dan 400 buah masker bedah. Total keseluruhan bantuan tersebut
sekitar Rp1.051.650.000,-.
Joko menuturkan BRI hadir untuk memberikan manfaat kepada rakyat Indonesia dalam menghadapi
pandemi Covid-19. Bantuan ini merupakan sebuah misi kemanusiaan. “Dalam menghadapi wabah
Covid-19 ini, kami memiliki sebuah program penanggulangannya. Meski demikian, aksi kami
sifatnya lebih ke arah suportif,” ujarnya.
Oleh karena itu, Joko berterima kasih karena telah diberi kesempatan untuk dapat berkontribusi
oleh UGM selaku pihak yang berada di garda depan. “BRI dan UGM selama ini telah banyak
melakukan kerja sama. Dengan bantuan kali ini, hal itu akan semakin memantapkannya. Semoga
kerja sama ini dapat terjalin semakin panjang dan semakin banyak lagi di bidang-bidang lainnya,”
terangnya.
Sementara itu, Paripurna mengapresiasi upaya dari BRI ini. Ia menyatakan bahwa sampai saat ini
UGM mengupayakan berbagai hal yang dapat dilakukan untk meringankan beban masyarakat dalam

menghadapi Covid-19. Namun, ia mengaku hal itu akan sulit tanpa bantuan dari mitra. Oleh karena
itu, ia, mewakili UGM juga menyatakan rasa terima kasihnya kepada pihak BRI.
“Untuk selanjutnya, bantuan perlengkapan ini akan kita salurkan ke rumah sakit yang berafiliasi
dengan UGM, seperti RSUP Dr. Sardjito, RSA UGM, serta RSGM. Kami akan terus mengabdi hingga
pandemi ini berlalu demi keselamatan dan keamanan negeri ini,” tutur Paripurna.
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