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PT Penerbit Erlangga Cabang Bali turut berpartisipasi dalam upaya penanganan pandemi
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Pulau Dewata. Upaya tersebut dilakukan melalui
bantuan dana kepada masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR)
perusahaan.

  

Manager Marketing PT Penerbit Erlangga Cabang Bali Hendro Suryo Putro mengatakan, kantor
cabang Penerbit Erlangga se-Indonesia kini diberikan dana  CSR  oleh kantor pusat.

  Dana CSR itu dapat disalurkan ke beberapa masjid di sekitar kantor sebagai upaya dari
Penerbit Erlangga ikut membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19.  Sebagai tahap
awal, Penerbit Erlangga Cabang Bali menyalurkan dana 
CSR
kepada dua masjid, yakni Musholla Al-Qomar dan Masjid Baitul Makmur. 
Selain di dua masjid tersebut, bantuan dana juga diberikan kepada Dusun/Banjar Buagan,
Desa Pemecutan Kelod.

  

Dana  CSR  yang diberikan kepada dua masjid yakni masing-masing sebesar Rp 9 juta dan
satu dusun/banjar senilai Rp 2 juta sehingga totalnya ada sebanyak Rp 20 juta. "Kalau di Bali
baru dapat dua (masjid yang dibantu), tapi ada juga banjar satu sebagai tempat kantor yang
kita tempatin ini," tutur Hendro usai memberikan bantuan kepada Dusun/Banjar Buagan di
kantornya, Jum'at (10/4/2020).

  

Menurutnya, masing-masing kantor cabang Penerbit Erlangga di Indonesia mendapatkan jatah
bantuan yang berbeda-beda ke masjid.

  

Bagi kantor cabang seperti di Jawa bisa membantu hingga lima masjid dikarenakan jumlahnya
di sana memang lebih banyak dari pada di Bali.
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Namun untuk kantor cabang Bali, sebelum memberikan bantuan kepada masjid dan
banjar/dusun, pihaknya juga telah memberikan bantuan sebesar Rp 50 juta kepada Parisada
Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali yang disalurkan sekitar dua minggu lalu.
Nantinya pihaknya juga akan membantu Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis yang
merawat Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di empat rumah sakit yang menjadi rujukan di Bali.
Rumah sakit rujukan itu diantaranya Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar,
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sanjiwani Gianyar, Badan Rumah Sakit Umum Daerah
(BRSUD) Tabanan dan RSUD Buleleng.

Tak penutup kemungkinan, bantuan APD juga bisa diberikan kepada Rumah Sakit Perguruan
Tinggi Negeri (RSPTN) Universitas Udayana (Unud) yang telah menjadi fasilitas kesehatan
(faskes) khusus penanganan PDP di Bali. "Kami belum tahu mau berikan kapan, mungkin
bulan-bulan April ini. Jakarta sih sudah diberikan, kalau daerah-daerah belum," tuturnya. "Kita
juga belum tahu sistemnya seperti apa apakah kita ajak mereka bertemu atau kita yang ke
rumah sakit," imbuh Hendro. Menurutnya Hendro, perusahaan Penerbit Erlangga memang tidak
hanya bergerak di bisnis melalui penjualan buku dan sebagainya, tetapi juga peduli terhadap
kegiatan kemanusiaan. Dirinya pun berharap, kegiatan dari Penerbit Erlangga kali ini bisa
sedikit membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. (*)

Sumber: https://bali.tribunnews.com/
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