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UOB Indonesia mendonasikan 100.000 alat pelindung diri dan makanan 

pokok untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 

 

Jakarta, 30 April 2020 – PT Bank UOB Indonesia (UOB Indonesia) hari ini mengumumkan 

pemberian bantuan berupa alat pelindung diri (APD) serta makanan pokok kepada kelompok 

masyarakat paling rentan yang terdampak COVID-19. Donasi tersebut merupakan bagian dari 

kampanye global UOB Group #UnitedForYou Relief Programme yang menggabungkan kekuatan 

jaringan UOB dan mitra strategis untuk bersama membantu nasabah, kolega dan masyarakat 

melewati masa-masa yang lebih baik.   

 

Seiring dengan jumlah pasien COVID-19 yang terus meningkat, kebutuhan akan APD untuk 

petugas layanan kesehatan di Indonesia menjadi sangat penting. UOB Indonesia telah bekerja 

sama dengan Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) untuk mengidentifikasi beberapa 

rumah sakit dengan petugas kesehatan yang sangat membutuhkan APD. 

 

Sebanyak 100.000 masker bedah, 5.000 masker N95 dan 1.000 baju hazmat akan disumbangkan 

kepada 10 rumah sakit swasta yang melayani masyarakat di daerah yang terdampak pandemi, 

termasuk Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, dan di seluruh kota Jakarta, Tangerang, Bogor, 

Surabaya, Malang, Medan, Batam dan Makassar. Rumah sakit yang diklasifikasikan sebagai B, C 

dan D1, adalah RSUD Mampang Prapatan, RSU Kartika Pulo Mas, RSU Sentra Medika, RSU 

Hermina Ciputat, RS Reksa Waluya, RS Lavalette, RSUD Embung Fatimah, RS Columbia Asia, RS 

Stella Maris, serta rumah sakit darurat Jakarta di Wisma Atlet Kemayoran yang khusus diresmikan 

oleh Presiden Joko Widodo untuk menanggulangi krisis COVID-19. 

 

Kolega UOB Indonesia juga turut mengulurkan tangan dengan mengumpulkan donasi sebanyak 

Rp150 juta yang akan digunakan untuk membantu kehidupan kelompok masyarakat yang paling 

rentan. Dana tersebut akan digunakan untuk pembelian makanan pokok dan disalurkan kepada 

lebih dari 650 keluarga kurang mampu serta 850 supir taksi yang memiliki penurunan pendapatan 

akibat pandemi. 

 

                                                      
1 Klasifikasi rumah sakit B, C dan D masing-masing memiliki minimal 200, 100 tidur and 50 tempat tidur. 
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Kevin Lam, Presiden Direktur UOB Indonesia, mengatakan, “Di UOB Indonesia, kami berempati 

pada mereka yang terkena dampak COVID-19 dan terinspirasi oleh dedikasi petugas layanan 

kesehatan yang telah bekerja keras dan berkorban untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Ketika 

wabah COVID-19 terus berdampak besar pada individu, perusahaan dan komunitas, kami hadir 

untuk meringankan beban mereka. Sebagai corporate citizen yang bertanggung jawab, kami 

senantiasa berupaya membantu masyarakat dan melindungi pendapatan mereka agar kita semua 

dapat bertahan dan berjuang bersama hingga pandemi ini berakhir.” 

 

Dr Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes, Ketua PERSI, mengatakan, “Seiring dengan peningkatan kurva 

COVID-19, persediaan alat pelindung yang memadai sangat penting bagi petugas kesehatan yang 

berisiko tinggi terpapar infeksi. Kami mengapresiasi lembaga-lembaga seperti UOB Indonesia yang 

turut berpartisipasi dengan mendonasikan APD yang diperlukan ke sejumlah rumah sakit untuk 

membantu petugas layanan kesehatan kami menangani pandemi ini secara efektif.” 

 

Selain itu, UOB Indonesia juga memberikan sejumlah keringanan bagi nasabah yang memiliki 

produk pinjaman dengan Bank melalui program relaksasi kredit. Program ini sejalan dengan 

peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam program Stimulus Ekonomi 

Nasional dan diberikan sesuai dengan dampak yang dialami oleh nasabah. Bantuan ini diharapkan 

dapat membantu para bisnis dan nasabah individu untuk mengatasi kesulitan arus kas sementara 

dan melalui masa-masa yang lebih baik. 

  

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program relaksasi kredit UOB Indonesia, nasabah dapat 

menghubungi Relationship Manager UOB, UOB Contact Contact Centre at 14008 atau melalui 

email uobcare@uob.co.id.  

 

 

- Selesai - 
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Tentang UOB Indonesia 

PT Bank UOB Indonesia (UOB Indonesia) didirikan pada tahun 1956 dengan jaringan layanan bank terdiri dari 41 kantor 

cabang, 137 kantor cabang pembantu disertai 185 ATM di 30 kota di 18 propinsi di seluruh Indonesia. Layanan perbankan 

UOB Indonesia dapat diakses melalui jaringan regional ATM UOB, ATM Prima, ATM Bersama dan jaringan ATM Visa.  

 

UOB Indonesia merupakan anak perusahaan United Overseas Bank Limited (UOB), bank terkemuka di Asia dengan 

jaringan global 500 kantor di 19 negara dan teritori di Asia Pasifik, Eropa Barat, dan Amerika Utara. 

 

UOB Indonesia berkomitmen untuk terus menciptakan produk dan layanan berkualitas. UOB Indonesia juga menawarkan 

berbagai produk dan layanan dalam lingkup Personal Financial services, Business Banking, Commercial Banking, 

Corporate Banking, Global Markets dan Investment Management.  

 

UOB Indonesia memiliki basis nasabah ritel melalui penawaran produk yang lengkap mulai dari tabungan, Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR), kartu kredit. Layanan perbankan UOB Indonesia juga dapat di akses di Indonesia, Singapura, 

Malaysia dan Thailand melalui ATM UOB yang tersebar.  

 

UOB Indonesia menawarkan rangkaian produk Corporate/Commercial dan Personal Banking termasuk treasury dan cash 

management untuk membantu rencana perusahaan-perusahaan berekspansi secara regional. UOB Indonesia telah 

membantu perusahaan-perusahaan di sektor konstruksi, pertambangan, real estate dan sektor jasa lainnya yang 

berekspansi ke Indonesia. UOB Indonesia memiliki peringkat AAA (idn) dari Fitch Ratings. 

 

Sebagai perusahaan penyedia layanan keuangan yang bertanggung jawab, UOB Indonesia berkomitmen untuk membuat 

perbedaan dalam hidup para pemangku kepentingan serta komunitas dimana UOB beroperasi. Selain berdedikasi untuk 

membantu nasabah mengelola keuangan dengan bijak dan mengembangkan bisnis mereka, UOB Indonesia berkomitmen 

dalam mendukung perkembangan sosial, terutama dalam bidang-bidang seni, anak-anak.  

 

Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi www.uob.co.id.  

 

Adrian Dosiwoda 

Vice President, Communications Head 

Strategic Communications and Brand 

Tel: +62 21 2350 6000  

Email: adrian.dosiwoda@uob.co.id  
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Senior Vice President 

Strategic Communications and Brand Head 

Tel: +62 21 2350 6000  
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