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TOYOTA PASOK TABUNG OKSIGEN KE
KARAWANG

Jakarta – Menjelang hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, Hari ini (Kamis/12 Agustus 2021)
Toyota Indonesia melanjutkan pemberian bantuan untuk membantu meringankan beban masyarakat
akibat pandemi. Kali ini, bantuan 100 Tabung Oksigen (6m3) dan 1.000 paket sembako yang berisi
bahan pangan kebutuhan pokok sehari-hari diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Karawang yang
diterima langsung oleh Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana,

Level jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia yang masih tinggi, membuat kebutuhan alat medis
yang melonjak salah satunya tabung oksigen. Tabung oksigen menjadi alat medis vital bagi pasien
positif COVID-19 untuk menjaga saturasi oksigen agar tidak menurun sehingga mencegah terjadinya
gangguan pada organ tubuh lain. Tingginya permintaan dari pasien, tidak setara dengan ketersediaan
tabung oksigen yang ada di Rumah Sakit.

Bob Azam, Direktur Corporate Affairs PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), mengatakan,
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“Dalam rangka memperingati 50 Tahun kehadiran Toyota, kami terus melanjutkan upaya
untuk berkontribusi salah satunya melalui aktivitas CSR. Di tengah langkanya ketersediaan
tabung oksigen serta dampak ekonomi yang terasa akibat pandemi, Toyota Indonesia terus
melanjutkan aktivitas donasi berupa tabung oksigen sebagai wujud kontribusi nyata bagi
tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit, yang masih berjuang
menangani dan merawat pasien positif COVID-19. Kami berharap tabung oksigen ini dapat
membantu kerja keras Tenaga Kesehatan dalam penanganan pasien agar segera pulih
melawan COVID-19.”

Bantuan Toyota Indonesia disalurkan dengan menggandeng Yayasan Benih Baik. Tabung oksigen yang
didonasikan akan disalurkan Pemkab Karawang langsung kepada Rumah Sakit rujukan pasien COVID-19
yang tersebar di wilayah Karawang guna membantu fasilitas kesehatan dan tim medis.

Donasi Bahan Pokok Untuk Semangat Kebersamaan
Pada kesempatan yang sama, Toyota juga menyalurkan 1.000 paket sembako berisi kebutuhan pokok
untuk warga Karawang, khususnya yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi. Bantuan ini
merupakan bagian dari 5.100 paket sembako berisi kebutuhan pokok yang disediakan untuk masyarakat
di Karawang – Jawa Barat dan Sunter – Jakarta. Pada Minggu, 8 Agustus lalu, Toyota Indonesia juga
telah menyalurkan 1.000 paket sembako di Pantai Cibuaya, Pangkalan, dan Segaran – Karawang.

“Bantuan donasi kebutuhan pokok kami berikan untuk membantu meringankan beban ekonomi
warga akibat pandemi. Toyota terus aktif dan konsisten melaksanakan berbagai kegiatan
donasi yang berkesinambungan sebagai dukungan penuh bagi Pemerintah dalam penanganan
pandemi, yang harapannya juga dapat mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat,” tambah
Bob Azam.

Tanggapan Pemerintah Kabupaten Karawang
Menanggapi bantuan dari Toyota Indonesia, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana
menyatakan, “Sejalan dengan upaya dan dukungan kepada Pemerintah Pusat, Karawang terus
berusaha sekuat tenaga melawan penyebaran pandemi dengan memberikan penanganan
responsive bagi masyarakat khususnya yang terpapar COVID-19. Kami menghaturkan terima
kasih kepada Toyota Indonesia atas bantuan tabung oksigen yang sangat dibutuhkan di
kondisi kritis saat ini. Selain itu, donasi sembako yang kami terima hari ini akan segera
didistribusikan kepada warga yang membutuhkan sehingga meringankan kesulitan ekonomi
yang sangat terasa di masa pandemi.”

Meningkatkan Pengetahuan dan Pemahaman Akan COVID-19 Melalui KSC
Sebagai inisiatif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan COVID-19 dan tindakan
pencegahannya kepada lingkungan, TMMIN juga telah menyelenggarakan Program Kampung Siaga
COVID-19 (KSC) sejak September 2020, yaitu program yang memfasilitasi karyawan TMMIN untuk
menjadi agen perubahan yang mendorong pengembangan dan kemandirian masyarakat dalam
mengorganisir seluruh sumber daya untuk melawan pandemi COVID-19. Hingga saat ini telah berdiri
100 Kampung Siaga COVID-19 (KSC) yang tersebar di wilayah Karawang, Jakarta, Bekasi, Bogor, dan
Depok.

Sejak pandemi melanda tahun lalu hingga saat ini, Toyota Indonesia juga telah melakukan beragam
aktivitas donasi mobilitas dan alat pelindung diri yang dimaksudkan untuk meringankan beban
masyarakat dan Pemerintah Indonesia. Sebanyak 17 unit Kijang Innova ambulance, lebih dari 150.000
APD yang terdiri dari baju hazmat, pelindung wajah, dan masker telah distribusikan kepada Palang
Merah Indonesia (PMI), Kementrian Kesehatan Indonesia, Pemprov DKI Jakarta, Pemkab Karawang,
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Pemkab dan Pemkot Bekasi, Pondok Pesantren, dan warga sekitar.

Toyota Indonesia juga bekerjasama dengan berbagai kalangan seperti Universitas Indonesia, Pusat
Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta, selain dengan beberapa supply chain, dalam pengembangan
berbagai alat pelindung diri (APD) seperti face mask, flocked swab, medical google, hazmat suit, bag
valve mask, dan face shield.
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