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SIARAN PERS 

 

HSBC Indonesia Kembali Mendukung Respons COVID-19 di Indonesia melalui 

Wahana Visi Indonesia 
 

Selain APD, disalurkan juga bantuan untuk keluarga yang terdampak wabah secara ekonomi 

 

JAKARTA & KUBU RAYA, 4 MEI 2020 – PT Bank HSBC Indonesia (HSBC Indonesia) menyalurkan 
dukungannya pada program penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia  melalui Yayasan Wahana Visi 
Indonesia yang akan disalurkan pada warga di provinsi DKI Jakarta dan Kalimantan Barat. Dukungan HSBC 
Indonesia ini akan disalurkan kepada tenaga medis berupa perlengkapan alat pelindung diri (APD) di 
wilayah pedalaman Kalimantan Barat dan bantuan tunai dalam bentuk voucher digital kepada keluarga di 
DKI Jakarta yang terdampak COVID-19 secara ekonomi. 
 
Paket APD akan didistribusikan ke puskesmas-puskesmas di 7 Kabupaten di Kalimantan Barat yaitu 
Bengkayang, Sambas, Kubu Raya, Landak, Sekadau, Melawi, dan Sintang. Sejauh ini, ada 58 kasus positif 
Covid-19 terkonfirmasi di Kalbar, dengan tujuh orang sembuh dan tiga orang meninggal dunia. Dengan 
jumlah kasus yang terus bertambah, ketersediaan alat pelindung diri (APD) untuk para tenaga medis 
sangat minim karena terbatasnya anggaran pemerintah. Padahal tenaga medis sangat rentan terpapar 
Covid-19. 
 
Selain itu, bantuan juga akan diberikan dalam bentuk voucher Bantuan Sosial Multiguna untuk membantu 
kelangsungan hidup keluarga yang mata pencahariannya terdampak pandemi COVID-19 di Jakarta. 
Bantuan akan diberikan untuk 525 keluarga di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, yang selama ini 
banyak bekerja di sektor informal dan menjadi pekerja harian. Selama pandemi, pendapatan mereka 
turun hingga 50 persen, sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
 
Langkah ini merupakan lanjutan dari serangkaian kontribusi HSBC Indonesia dalam penanganan pandemi 
Covid-19, terutama di daerah yang rentan. 
 
“Saat dunia dihadapkan pada pandemi COVID-19, HSBC Indonesia bersama seluruh masyarakat di 
Indonesia membantu membatasi penyebaran virus dan meringankan kesulitan ekonomi yang dihadapi 
oleh masyarakat akibat wabah ini, di tempat kita tinggal dan bekerja. Prakarsa yang sedang berlangsung 
mencakup banyak aspek untuk menangani tantangan ini. Dari staf dan lingkungan kerja, ke proses dan 
teknologi serta bantuan untuk nasabah, masyarakat dan pemerintah, Bank berkontribusi dalam segala 
cara,” kata Sumit Dutta, Presiden Direktur PT Bank HSBC Indonesia. 
 
Lebih lanjut Head of Sustainability PT Bank HSBC Indonesia Nuni Sutyoko mengatakan bahwa, “HSBC 
Indonesia bermitra dengan berbagai organisasi yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang tepat untuk 
dapat membantu menyalurkan kontribusi kami, seperti WVI. Rangkaian kontribusi kemasyarakatan HSBC 
Indonesia terkait Pandemi ini juga mencakup penyuluhan terkait pentingnya menjaga jarak sosial, sanitasi, 
dan diam di rumah, terutama bagi masyarakat rentan. Kami senantiasa menggali beragam cara kami dapat 
membantu dampak jangka pendek maupun jangka panjang terkait kegiatan ekonomi masyarakat. Kami 
akan kabarkan tiap langkah yang akan kami lakukan”  
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Doseba T. Sinay, Direktur Nasional Wahana Visi Indonesia, mengapresiasi kepercayaan serta donasi yang 
diberikan oleh HSBC. “Dalam masa pandemi COVID-19 ini, tentunya kepedulian kita sangat dibutuhkan. 
Kita perlu melakukan upaya bersama yang terus-menerus untuk mendukung mereka yang berjuang di 
garis depan. Mereka adalah tenaga kesehatan yang sangat berisiko terpapar oleh virus ini. Demikian juga 
untuk keluarga-keluarga yang terdampak secara ekonomi akibat merebaknya pandemi COVID-19 di 
Indonesia, secara khusus keluarga dengan anak-anak yang masih memerlukan gizi yang cukup bagi 
pertumbuhan mereka,” ujar Doseba dalam seremoni virtual bersama HSBC. 
 
 

Tentang Wahana Visi Indonesia (WVI) 
Wahana Visi Indonesia (WVI) adalah yayasan sosial kemanusiaan Kristen yang bekerja untuk kesejahteraan anak. 
WVI selalu berupaya membuat perubahan berkesinambungan pada kehidupan anak, keluarga dan masyarakat 
yang hidup dalam kemiskinan, dan mendedikasikan diri untuk bekerjasama dengan masyarakat paling rentan 
tanpa membedakan agama, ras, etnis dan gender. Sejak tahun 1998, Yayasan Wahana Visi Indonesia telah 
menjalankan program pengembangan masyarakat yang berfokus pada anak. Ratusan ribu anak di Indonesia telah 
merasakan manfaat program pendampingan WVI.  
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: www.wahanavisi.org  
 
Tentang Keberlanjutan HSBC 
Di HSBC, keberlanjutan diartikan sebagai upaya membangun bisnis jangka panjang dengan senantiasa 
memperhatikan pertimbangan sosial, lingkungan dan ekonomi dalam berbisnis. Hal ini turut memacu kegiatan 
usaha seraya berkontribusi bagi pertumbuhan serta kelestarian masyarakat. HSBC turut berkontribusi untuk 
berbagai program kemasyarakatan di dunia dan melibatkan ribuan karyawan di seluruh dunia untuk 
menyumbangkan waktu dan keterampilan mereka dalam program relawan. Titik berat investasi kemasyarakatan 
PT Bank HSBC Indonesia adalah program keterampilan kerja, kelestarian lingkungan dan serta keuangan yang 
berkelanjutan. 
HSBC Indonesia bersama masyarakat di dunia membantu membatasi penyebaran virus dan meringankan kesulitan 
ekonomi dihadapi oleh masyarakat akibat Pandemi ini, di tempat kita tinggal dan bekerja. Informasi terkait hal ini 
dapat dijumpai di sini. 
 

 

Kontak media: 

Amanda Putri Nugrahanti | Media Relation Executive| Yayasan Wahana Visi Indonesia 

T. +62 21 2977 0123 ext. 3304 | M. +62 811 274 9344 | E. amanda_nugrahanti@wvi.or.id   

 
Alina Pranoto | Head of External Communication | PT Bank HSBC Indonesia 
T. +62 30405389 | E. alinasukmayanipranoto@hsbc.co.id 
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