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UOB Indonesia menyumbangkan lebih dari 500 tabung oksigen kepada 

Kementerian Kesehatan RI untuk meringankan beban rumah sakit  

Bank bekerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura yang 

memfasilitasi pengiriman tabung oksigen ke Indonesia di tengah peningkatan kasus 

COVID-19 

 

Jakarta, 3 Agustus 2021 – Hari ini UOB Indonesia menyumbangkan kepada Kementerian 

Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia lebih dari 500 tabung oksigen medis untuk 

didistribusikan ke sejumlah rumah sakit di Tanah Air yang tengah mengatasi lonjakan kasus 

COVID-19.  

 

Bersama dengan jaringan UOB Group, UOB Indonesia bekerjasama dengan Kedutaan Besar 

Republik Indonesia di Singapura dalam melakukan ekspor tabung oksigen ke Indonesia. Tabung 

oksigen yang berjumlah lebih dari 500 buah ini dijadwalkan akan tiba di Jakarta pada tanggal 11 

Agustus 2021 untuk didistribusikan oleh Kemenkes kepada rumah sakit yang membutuhkan. 

 

Indonesia kembali mencatatkan peningkatan kasus COVID-19 yang utamanya disebabkan varian 

Delta dengan penularan sangat cepat. Keadaan ini telah membuat keterisian tempat tidur atau yang 

dikenal dengan istilah bed occupancy rate 1  di sejumlah rumah sakit melonjak tajam dan 

menyebabkan krisis oksigen. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di seluruh 

Tanah Air, diperlukan sejumlah 1.928 tons oksigen2 per hari untuk pasien yang tengah dirawat 

secara intensif. Pemerintah Indonesia terus memprioritaskan upaya penambahan cadangan 

oksigen demi memenuhi permintaan di seluruh Tanah Air. 

 

Hendra Gunawan, Presiden Direktur UOB Indonesia, menyatakan, “Kami turut prihatin atas 

kesulitan yang tengah dialami masyarakat di tengah pandemi. Melalui donasi ini, kami berharap 

dapat berkontribusi dalam bentuk bantuan medis bagi pasien yang mengalami gejala pernafasan 

berat karena cadangan oksigen teramat penting untuk penanganan kesehatan mereka. Kami 

senang Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura dapat turut memfasilitasi sumbangan 

                                                      
1 COVID-19 – WHO, Situation Report, sumber: www.who.int  
2
 Sumber: www.kemkes.go.id  

http://www.who.int/
http://www.kemkes.go.id/
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tabung oksigen dalam upaya membantu rumah sakit di Indonesia yang tengah bekerja keras 

merawat pasien COVID-19 dengan jumlah yang kian bertambah. Dengan semangat gotong royong 

dan bahu membahu, kami berharap dapat melalui krisis ini dan menyongsong masa depan yang 

lebih baik.”  

 

Eka Jusuf Singka, Kepala Pusat Krisis Kementerian Kesehatan RI mengatakan, “Tenaga kesehatan 

dan fasilitas rumah sakit memegang peranan penting dalam menjaga masyarakat agar tetap sehat 

selama pendemi berlangsung. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan oksigen yang disebabkan 

oleh lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia, kami bersyukur telah mendapatkan bantuan yang 

dibutuhkan dari UOB melalui dukungan dari Kedutaan Besar Indonesia di Singapura. Kami 

berharap dengan saling bergandengan tangan, sektor kesehatan dapat cepat pulih dan mendukung 

ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi.” 

 

Yang Mulia Duta Besar RI untuk Singapura, Suryopratomo, mengatakan, “KBRI Singapura 

menyambut positif bantuan 532 oksigen silinder untuk kesehatan yg dilakukan UOB Indonesia 

dalam membantu penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Inisiatif dan kesigapan ini menjadi 

bukti besarnya kepedulian UOB dalam membantu pemerintah Indonesia menangani pandemi. 

Semua pihak perlu saling bekerja sama dalam penanganan pandemi agar kawasan ini dapat 

kembali berjalan normal. Tidak ada satu negara pun dapat bebas dari pandemi tanpa memiliki 

kondisi yg sama dengan negara terdekatnya seperti Indonesia dan Singapura.” 

 

Sumbangan tabung oksigen merupakan salah satu program kemanusiaan terbaru yang merupakan 

bagian dari program kemanusiaan UOB tingkat global dengan tajuk #UnitedForYou COVID-19 

Relief Programme. Pada bulan Juni lalu, UOB Indonesia juga bekerjasama dengan sejumlah mitra 

dalam menyediakan vaksin gratis bagi masyarakat. Langkah tersebut merupakan bentuk dukungan 

kepada pemerintah dalam mendorong vaksinasi guna mengatasi penyebaran COVID-19 di 

Indonesia.  

 

Pada bulan Mei tahun lalu, UOB Indonesia menyumbangkan alat pelindung diri (APD). Saat itu, 

APD mengalami kelangkaan di seluruh dunia. Sumbangan yang terdiri dari 100.000 masker medis, 

5.000 masker N95 dan 1.000 baju hazmat didistribusikan ke 10 rumah sakit di Tanah Air. Juga pada 
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bulan Mei 2020, UOB Indonesia menyumbangkan peralatan rumah tangga kepada 1.500 keluarga 

yang kurang mampu, termasuk para pengemudi taksi. 

 

- Selesai - 

 

Mengenai UOB Indonesia 

 

PT Bank UOB Indonesia (UOB Indonesia) didirikan pada tahun 1956. Jaringan layanan UOB Indonesia terdiri atas 41 
kantor cabang, 107 kantor sub-cabang serta 150 ATM di 30 kota di 18 provinsi di seluruh Indonesia. Layanan perbankan 
UOB dapat dinikmati melalui jaringan ATM regional, ATM Prima, jaringan Bersama serta jaringan Visa. UOB Indonesia 
merupakan anak perusahaan dari United Overseas Bank Limited, sebuah bank ternama di Asia dengan jaringan global 
yang terdiri dari lebih 500 kantor di 19 negara dan wilayah di Asia Pasifik, Eropa, dan Amerika Utara.    
 

UOB Indonesia berkomitmen menghadirkan produk berkualitas serta layanan prima bagi nasabah. UOB Indonesia 
menghadirkan beragam produk perbankan dan layanan, termasuk layanan keuangan pribadi, perbankan untuk dunia 
usaha, perbankan komersial, perbankan perusahaan, pasar global, serta pengelolaan investasi.    
 

UOB Indonesia memiliki basis nasabah ritel yang kuat melalui sejumlah produk tabungan, layanan hipotek serta kartu 
kredit. Layanan perbankan yang dihadirkan UOB Indonesia juga dapat diakses di Indonesia, Singapura, Malaysia, dan 
Thailand melalui ratusan ATM UOB.    

 
UOB Indonesia juga menghadirkan berbagai produk perbankan pribadi dan komersial/perusahaan, termasuk produk dan 
layanan pengelolaan kas dan perbendaharaan. UOB Indonesia terus berupaya membantu perusahaan-perusahaan 
dengan rencana ekspansi mereka. UOB Indonesia juga telah memfasilitasi banyak perusahaan dari sejumlah industri 
seperti konstruksi, pertambangan, real estate, dan sektor-sektor layanan yang berekspansi di Indonesia. UOB Indonesia 
memperoleh peringkat AAA (udn) dari Fitch Ratings. 
 
Kami berkomitmen menjadi penyedia layanan keuangan yang bertanggung jawab dan membawa perubahan bagi 
kehidupan pemangku kepentingan kami serta bagi masyarakat tempat kami berada. Kami tidak hanya berdedikasi 
membantu pelanggan mengelola keuangan mereka secara bijaksana dan mengembangkan usaha mereka, tetapi juga 
terus teguh dalam mendukung pembangunan sosial, terutama di bidang seni, anak-anak, dan pendidikan. 

 
 

Untuk informasi lebih lanjut mengenai UOB Indonesia, silakan kunjungi: www.uob.co.id   

 

Untuk pertanyaan media, silakan hubungi: 

Adrian Dosiwoda 

Vice President, Communications Head 

Strategic Communications and Brand 

Telepon: +62 21 2350 6000  

Surel: adrian.dosiwoda@uob.co.id  

 

 

Maya Rizano 

Senior Vice President 

Strategic Communications and Brand Head 

Telepon: +62 21 2350 6000  

Surel: maya.rizano@uob.co.id  
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