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KOLABORASI BUMD, WAGUB ARIZA BAGIKAN PAKET BANSOS UNTUK PENDONOR DARAH
JAKARTA SELATAN - Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjalankan ibadah solat Jumat

sekaligus membagikan bantuan sosial (bansos) berupa sembako di Masjid Al-Istikmal, Mampang Prapatan, Jakarta
Selatan pada Jumat (28/8). Bansos tersebut merupakan hasil kolaborasi antar BUMD di DKI Jakarta kepada para
pendonor darah.
Seperti yang diketahui, Pemprov DKI Jakarta terus mendukung Palang Merah Indonesia (PMI) yang gencar
melaksanakan kegiatan donor darah selama masa pandemi. "PMI di Jakarta setiap hari sebelum masa pandemi biasanya
lebih dari 1.000 kantong darah yang diterima atas partisipasi pendonor. Sejak masa pandemi covid ini hanya mencapai
100 hingga 200 kantong, maksimal mencapai 300 bahkan 400 kantong. Untuk itu kami minta, sesuai juga dengan arahan
Gubernur agar masyarakat terlibat aktif membantu PMI mengumpulkan darah, mendonorkan darah bagi masyarakat
yang membutuhkan," ujar Wagub Ariza.
Selain itu, wagub Ariza mengapresiasi upaya Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali yang terus membantu proses
kegiatan donor darah di wilayahnya. Seperti hari ini, kegiatan tersebut dilakukan dengan bersinergi bersama Ikatan
Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) dan Kepala Yayasan Masjid Al Istikmal Juani Yusuf yang juga
menjabat sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta.
"Mudah-mudahan mulai hari ke depan masjid-masjid yang lain juga ikut membantu. Selain kita melaksanakan ibadah
Jumat, juga membantu masyarakat sekitar dengan memberikan bantuan sembako bagi yang telah mendonorkan
darahnya," tambah Wagub Ariza.
Wagub Ariza juga terus menggaungkan upaya pelaksanaan protokol kesehatan kepada masyarakat dalam melaksanalan
kegiatan apapun, contohnya saat melaksanakan kegiatan donor darah. Ia mengharapkan masyarakat menganggap serius
keberadaan COVID-19 yang banyak berdampak dalam berbagai aspek kehidupan.
"Kami minta juga masyarakat untuk melaksanakan protokol, seperti melaksanakan memakai masker, mencuci tangan
dan menjaga jarak (3M). Jangan sampai kita baru menyadari pentingnya 3M setelah ada anggota keluarga kita yang
kena dampak wabah ini. Jadi sekali lagi mari kita berbuat sebelum hadirnya virus. Mari kita mendonorkan darah
sebelum kita sendiri membutuhkan darah," jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali mengatakan bantuan sembako yang diberikan hari ini
berjumlah 200 unit sesuai dengan jumlah pendonor yang berlangsung di Masjid Al-Istikmal. Menurutnya, jika setiap
masjid mulai melakukan hal demikian, kebutuhan darah di DKI Jakarta akan tercukupi.
Perlu diketahui, kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Juani Yusuf, Wali Kota Jakarta Selatan
Marullah Matali, serta Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintaham Kota Jakarta Selatan Sayid Ali
beserta jajarannya.

