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WAGUB ARIZA DORONG PENINGKATAN KOLABORASI PENANGANAN PANDEMI BERSAMA ORGANISASI PROFESI
PERAWAT
JAKARTA UTARA - Profesi di bidang kesehatan merupakan salah satu yang berada di garda utama dalam penanganan

pandemi COVID-19, termasuk di Ibu Kota Jakarta. Dalam penanganan pandemi COVID-19, Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta tentunya tidak bisa sendirian, sehingga perlu pelibatan dan kolaborasi yang solid dari semua komponen
masyarakat Ibu Kota Jakarta, khususnya para tenaga kesehatan.
Hal ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria saat menghadiri kegiatan Pelantikan
Pengurus DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jakarta Utara, di Hotel Ibis, Jakarta Utara, Sabtu (8/1).
Dia mendukung dan mendorong PPNI sebagai organisasi profesi perawat dapat terus meningkatkan kolaborasi dalam
penanganan pandemi COVID-19, serta senantiasa mengajak dan mengedukasi masyarakat agar selalu menerapkan
protokol kesehatan.
"PPNI sebagai organisasi profesi perawat, selama ini telah bekerja sama dengan baik dan maksimal dalam mewujudkan
Kota Jakarta yang Sehat dan Maju, melalui berbagai program yang disinergikan dengan Dinas Kesehatan. Saya sangat
mendukung sepenuhnya program dari PPNI yang selaras dengan Pemprov DKI Jakarta dalam upaya memajukan
kotanya dan membahagiakan warganya melalui perilaku hidup bersih dan sehat," ujar Wagub Ariza dalam sambutannya.
Wagub Ariza pun menyampaikan apresiasi atas peran aktif dan kolaborasi segenap tenaga kesehatan di Ibu Kota Jakarta
yang dengan penuh tanggung jawab menjadi garda terdepan dalam memerangi pandemi COVID-19. Para tenaga
kesehatan ini telah berjibaku di semua area pelayanan baik berada di RS, RSUD, klinik, pendidikan tinggi keperawatan,
termasuk pada masa pandemi COVID-19.
"Kalian adalah pahlawan! Karena itu, marilah kita jadikan kegiatan kita kali ini sebagai tonggak semangat perawat
dalam memerangi pandemi COVID-19 agar lebih meningkatkan rasa optimisme dan harapan dengan standar yang terus
dijaga sesuai kompetensi yang didasarkan atas cita-cita luhur menyehatkan masyarakat Indonesia dan Jakarta bebas dari
pandemi COVID-19.
Pada kesempatan yang sama Wagub Ariza juga memberikan apresiasi kepada seluruh perawat Ibu Kota yang diwakili
oleh organisasi profesi pengurus 5 (lima) kota DPD PPNI dan 1 (satu) kabupaten berupa Piagam Penghargaan sebagai
Pejuang Kemanusiaan atas dedikasi pengabdiannya untuk masyarakat DKI Jakarta dan pemerintah.
"Melalui orientasi ideologi profesi oleh PPNI, kami juga berharap, kegiatan ini dapat mampu menjadikan perawat yang
profesional, mulia, mengutamakan kepentingan pasien dan keluarganya serta menjunjung tinggi nilai dan etika profesi,"
pesan Wagub Ariza.
Sementara itu, Ketua DPD PPNI Jakarta Utara, Maryanto menyampaikan aprseasi yang setinggi-tingginya kepada
Pemprov DKI Jakarta yang sangat memperhatikan keberadaan para tenaga kesehatan, khususnya yang terhimpun dalam
organisasi perawat. Kiprah PPNI dapat dilihat, utamanya pada saat terjadi bencana, seperti pada masa pandemi COVID19, di mana PPNI senantiasa berkolaborasi berada dalam garda terpenting untuk penanganan pandemi COVID-19.

