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PEMPROV DKI KOLABORASI LUNCURKAN PROGRAM PSBB OK
BALAIKOTA JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka

percepatan penanganan COVID-19. Salah satunya di bidang pengendalian penyebaran penyakit, Pemprov DKI Jakarta
bersama PT Good Doctor Technology Indonesia dan Grab Health meluncurkan program Promo Spesial Bebas Ongkir
atau disingkat PSBB OK.
Program ini membantu masyarakat Jakarta, terutama yang sedang mengalami masalah kesehatan, untuk dapat
mengakses layanan secara online selama 24 jam. Melalui platform Good Doctor, masyarakat dapat membeli produk
kesehatan secara nyaman dan gratis tanpa biaya pengiriman, serta mengakses informasi terkait kebijakan maupun
program bidang kesehatan Pemprov DKI Jakarta.
Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman, Suharti menyambut baik
program PSBB OK. Menurutnya, program kolaborasi seperti itu sangat penting dalam membantu masyarakat Jakarta,
termasuk di Kepulauan Seribu, untuk mengakses produk maupun layanan kesehatan dengan praktis dan nyaman.
"Masyarakat Jakarta bisa membeli obat di apotek dengan ongkos gratis. Ini tentunya membantu mereka untuk tetap di
rumah. Kami tentunya membuka kerja sama dengan yang lain untuk pelayanan terhadap kebutuhan dan edukasi pada
masyarakat," ungkap Suharti di Balai Kota Jakarta, pada Selasa (22/9).
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti juga menyambut baik program tersebut karena
dapat membantu kelancaran PSBB di wilayah DKI Jakarta melalui program PSBB OK.
”Kami juga mengajak masyarakat untuk tetap waspada dan disiplin mematuhi aturan PSBB, dengan tetap tinggal di
rumah, menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar rumah, cuci tangan dengan benar secara teratur, selalu
menjaga jarak, dan senantiasa menjaga kesehatan. Kedisiplinan kita semua menjadi salah satu kunci keberhasilan PSBB
di Jakarta dan tentu akan bisa mengurangi penyebaran COVID-19,” terang Widyastuti.
Bersamaan dengan itu, PT Good Doctor Technology Indonesia juga menyerahkan donasi sebanyak 50.000 unit masker
medis yang akan diberikan kepada tenaga medis di fasilitas-fasilitas kesehatan di Jakarta. Untuk itu pada kesempatan
yang sama Widyastuti juga menyampaikan terima kasih kepada PT Good Doctor yang menyalurkan donasi masker
untuk menunjang kinerja para tenaga medis tersebut.
Managing Director PT Good Doctor Technology Indonesia, Danu Wicaksana mengatakan, pandemi COVID-19
mengharuskan masyarakat untuk tetap tinggal di rumah. Untuk itu pihaknya menginisiasi program yang dapat
memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
"Warga Jakarta jika membutuhkan obat bisa membeli produk kesehatan di platform kami yang bekerjasama dengan
lebih dari 550 apotek di seluruh wilayah Jakarta. Tidak ada minimal pembelanjaan semua gratis ongkir. Semoga ini bisa
membuat masyarakat lebih nyaman, terutama segmen masyarakat yang memiliki kebutuhan tertentu seperti penyakit
kronis yang membutuhkan obat secara berkelanjutan," ungkap Danu.
Lebih lanjut, Pemprov DKI Jakarta mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi semua pihak yang telah berkolaborasi
dalam penanganan COVID-19. Berdasarkan laporan Sektetariat JDCN, hingga 1 Oktober 2020, total 217 kolaborator

telah bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta. Terdiri dari 205 kolaborator dalam negeri dan 12 kolaborator luar
negeri. Untuk kolaborator dalam negeri terdiri dari 101 Lembaga Usaha, 52 merupakan LSM/OMS, Badan PBB dan
Universitas, 35 perorangan, dan 17 Lembaga Pemerintah, Kementerian, dan setingkat Kementerian.
Bagi masyarakat yang ingin berkolaborasi berupa logistik alat kesehatan, obat-obatan dan nutrisi, logistik sandang,
logistik pengendalian penyebaran penyakit, sanitasi dan program air bersih, dan berbagai macam kebutuhan untuk
menunjang penanganan COVID-19 lainnya, dapat langsung disampaikan ke Sekretariat Gugus Tugas Percepatan dan
Penanganan COVID-19 Provinsi DKI Jakarta, di Blok G lantai 2, Balai Kota Jakarta atau melalui kanal
jdcn.jakarta.go.id.

