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GERAKAN KEMANUSIAAN WUJUDKAN
KESELAMATAN MASYARAKAT

Bahu-membahu bersama Pemerintah mengupayakan kualitas dan harapan hidup masyarakat adalah
semangat yang harus digelorakan di tantangan kondisi pandemi. Setelah beberapa waktu lalu Indonesia
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dihadapkan pada kondisi kritis akibat virus COVID-19 yang melanda serta terjadinya bencana alam
yang menambah beban ekonomi dan sosial masyarakat, rasa kepedulian dan kesiapsiagaan membantu
sesama harus selalu diprioritaskan.

Sebagai organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan, Palang Merah Indonesia (PMI) memegang
peranan penting dalam menjalankan tugas kemanusiaan yang berfokus pada pengabdian kepada
masyarakat dalam menjamin ketersediaan darah yang aman dan mudah dijangkau di seluruh Indonesia,
memberikan pelayanan penanggulangan bencana alam, hingga mengatasi krisis kesehatan dan
kemanusiaan lainnya.

“Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, merupakan bentuk kepedulian nyata dan
solidaritas untuk menyebarkan rasa kemanusiaan dengan turut serta membantu optimalisasi
peran PMI mewujudkan keselamatan masyarakat Indonesia di tengah keterbatasan kondisi
pandemi yang harus dihadapi, hingga membantu penanganan bencana alam di berbagai
wilayah di Indonesia yang selama ini sudah disinergikan PMI dan Toyota Indonesia,” ungkap
Warih Andang Tjahjono Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN).

“Toyota Indonesia telah lama bersinergi dengan PMI dalam berbagai aktivitas sosial dan
penanganan bencana, termasuk dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Kami akan selalu
senantiasa turut berperan aktif untuk mempercepat penanggulangan COVID-19 dan
memberikan berbagai bentuk bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Semoga bantuan
melalui PMI ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas,” ujar Henry Tanoto, Vice President
Director PT Toyota-Astra Motor (TAM).

"Palang Merah Indonesia terus meningkatkan upaya-upaya untuk mengatasi pandemi
bersama-sama seluruh masyarakat, pemerintah, dan juga lembaga-lembaga lainnya, termasuk
para donor. Kami bangga pada anda semua, kami berterima kasih, karena dengan kerjasama,
dengan prinsip 3M dan 3T, juga vaksinasi yang kita luaskan, maka tentu pandemi bisa kita
atasi bersama-sama. Mari "bergerak bersama untuk sesama". Demikian pernyataan Kerua
Umum Palang Merah Indonesia, M. Jusuf Kalla dalam serah terima donasi dari Toyota
Indonesia, Selasa (28/9/2021).

Donasi Lebih dari 1 M serta Donor Plasma Konvalesen
Semangat Kebersamaan yang sudah terjalin apik bersama PMI dan Toyota Indonesia terus diwujudkan
demi memberikan bantuan untuk kesejahteraan dan menjamin keselamatan masyarakat di masa kritis
salah satunya melalui penyerahan donasi sebesar 1,1 milyar rupiah dari Toyota Indonesia bersama
rantai pasok yang diterima oleh Ketua Umum PMI Jusuf Kalla pada hari ini Selasa, 28 September 2021.

Selain donasi, bersama PMI, kami juga melakukan kegiatan donor darah plasma konvalesen yang
sangat dibutuhkan pasien positif COVID-19. Partisipasi diberikan karyawan yang merupakan penyintas
COVID-19 setelah melalui serangkaian prosedur screening kelayakan sebagai pendonor.

“Keselamatan dan kesehatan masyarakat merupakan prioritas utama khususnya di masa
pandemi saat ini. Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk selalu mendukung Pemerintah
melalui PMI dalam usaha meningkatkan angka harapan hidup serta kesembuhan melalui donor
darah plasma konvalesen. Kegiatan ini harapannya membantu PMI menambah ketersediaan
plasma konvalesen yang terbatas jumlahnya demi mempercepat penanganan pasien COVID-19
di Indonesia,” ujar Bob Azam Direktur Corporate Affairs PT TMMIN
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Berkolaborasi Bersama PMI
Sejarah panjang kerjasama membantu perbaikan kualitas hidup masyarakat bersama PMI sudah dimulai
sejak tahun 2004 dengan berbagai bantuan penanganan bencana alam berupa kendaraan ambulance,
water truck, perahu karet, paket kemanusiaan, serta donasi hingga lebih dari 5 milyar rupiah.

Di tengah tantangan kondisi pandemi, sejak tahun 2020 kolaborasi positif ini terus konsisten
dilaksanakan dengan berbagai aktivitas donasi untuk PMI di antaranya 2 unit Kijang Innova Ambulance,
20 unit mobility service untuk paramedis, serta 44.500 health equipment senilai 6 milyar rupiah. Tidak
hanya itu, bantuan melalui PMI juga diberikan dalam bentuk 5 unit Toyota Dyna sebagai mobil
penyebaran disinfektan.

Kami juga melakukan dukungan kepada PMI melalui pengembangan sumber daya manusia dan sistem
logistik serta data base yang lebih efisien di Palang Merah Indonesia.
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