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Untuk mendukung penelitian dan pengembangan vaksin virus corona baru atau Covid-19,
perusahaan penerbit Erlangga Group menyalurkan bantuan berupa uang sebesar Rp 80 juta
kepada Univeristas Airlangga Surabaya dan Tim Penelitian Covid-19 Sumatera Utara.

  

Assistant Managing Director Penerbit Erlangga, Rikki L. Tobing mengatakan, bantuan berupa
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uang tersebut untuk bisa bermanfaat dalam program pengembangan dan penelitian (Litbang).
Adapun, bantuan dari Penerbit Erlangga itu diterima langsung oleh Kepala Cabang Penerbit
Erlangga Surabaya, Subekti dan diterima oleh Rektor Unair M. Nasih yang didampingi Wakil
Rektor III M. Amin dan Koko Srimulyo selaku sekretaris Universitas Airlangga.

  

Kemudian, donasi untuk Sumatera Utara diserahkan oleh Kepala Cabang Erlangga Medan,
Tagon Gurning dan diterima oleh Ketua Tim Penyakit Infeksi Emerging (PIE) Provinsi Sumatera
Utara, Restuti Hidayani Saragih, dan Finasim. "Keduanya tentu saja menyambut baik, berterima
kasih, dan bersyukur atas bantuan yang diberikan. Kami pun berharap bantuan ini bisa
bermanfaat,” kata Rikki L. Tobing dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4).

  

Rikki menambahkan, bantuan ini tidak hanya ditujukan untuk dua lembaga tersebut. Namun,
untuk kampus dan lembaga lain yang melakukan penelitian dan pengembangan vaksin
Covid-19. "Pasti akan dibantu, harapan kami vaksin Covid-19 ini dapat segera ditemukan, agar
keadaan bangsa dan negara bisa kembali normal sehingga proses pembangunan bisa
berlanjut, dan perekonomian rakyat bisa kembali berjalan," jelasnya.

  

Tak hanya lembaga pendidikan, Erlangga Group juga menyerahkan sumbangan sebesar Rp 50
juta kepada Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Kata Rikki, bantuan tersebut untuk
membantu tenaga kesehatannya dalam merawat dan mengobati pasien Covid-19. Hingga 8
April 2020 lalu, Erlangga juga telah memberikan ribuan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga
kesehatan di rumah sakit. Selain APD, kata Rikki, Erlangga juga memberikan, vitamin, susu,
dan snack sehat, sehingga daya tahan tubuh mereka juga tetap terjaga. "Donasi kami salurkan
ke 16 rumah sakit rujukan di Jabodetabek dan luar Jabodetabek yakni Semarang dan Bali,"
katanya. Erlangga Group juga menyalurkan sumbangan melalui lembaga MUI, NU,
Muhammadiyah, PGI, MNPK atau KWI, PHDI, BNPB, ILUNI, dan Pemkot Surabaya.

  

Rikki memastikan pihaknya akan terus berkontribusi dalam upaya menahan laju pertumbuhan
Covid-19 yang sudah menjadi pandemi di dunia, termasuk di Indonesia. "Untuk total bantuan
hingga saat ini hampir Rp 2,5 M dan akan terus bertambah," demikian Rikki.

  

Sumber: https://politik.rmol.id/
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