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UNOPS bermitra dengan Pemerintah
Jepang untuk menyalurkan bantuan
penanganan COVID-19 ke Indonesia
Bermitra dengan Pemerintah Jepang, UNOPS menyalurkan 2.800
oxygen concentrators untuk memperkuat sistem pelayanan
kesehatan Indonesia dalam menangani merebaknya COVID-19
varian delta yang tengah berlangsung.

Sejak 29 Agustus 2021, UNOPS menyalurkan oxygen concentrators yang saat ini disebarkan
ke fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk membantu penanganan pasien
COVID-19 di seluruh Indonesia. Proses pengadaan dan penyaluran alat kesehatan ini
dilakukan melalui koordinasi erat dengan Pusat Krisis Kesehatan Nasional, Kementerian
Kesehatan, Republik Indonesia.

Melalui beberapa pengiriman dalam 2 minggu ini, 2.800 unit oxygen concentrators telah
dihibahkan sebagai bantuan dari Pemerintah Jepang kepada Indonesia dalam merespon
pandemi global ini.

Semua pihak terkait terus bekerja sepanjang waktu, untuk memastikan seluruh proses
berlangsung lancar dan seluruh unit terkirim dengan segera.

Pemerintah Republik Indonesia menyambut baik bantuan ini yang dapat membantu upaya
Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19, sekaligus memperkuat sistem pelayanan
kesehatan nasional.

Yang Mulia Bapak Kenji Kanasugi, Duta Besar Jepang untuk Indonesia mengatakan,
"Jepang, sebagai Mitra Strategis Indonesia, berbahagia dapat menyediakan oxygen
concentrators yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Kami akan terus bekerja sama
berdampingan dengan Indonesia dalam upaya mengatasi pandemi ini.”

Ibu Samina Kadwani, Direktur UNOPS untuk Thailand, Indonesia dan Pasifik,
mengatakan: "UNOPS bangga dapat membantu menyalurkan oxygen concentrators yang



sangat vital untuk Indonesia. Bantuan dari Pemerintah Jepang ini akan membantu
penanganan medis segera and memperkuat sistem pelayanan kesehatan Indonesia.”

Bapak Kunta Nugraha, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik
mengatakan: “Kerjasama erat secara inklusif bersama-sama masyarakat global dalam
memerangi pandemi adalah sangat penting. Kita tidak dapat bekerja sendiri-sendiri
menyelamatkan kelompok kita, organisasi kita, dan negara kita masing-masing. Karenanya,
kami menyambut baik dan menghargai bantuan dari Pemerintah Jepang melalui UNOPS
kepada Indonesia dalam upaya kita menangani pandemi COVID-19.”

Kemitraan antara Pemerintah Jepang dan UNOPS adalah sebuah langkah positif untuk
memperkuat ketahanan nasional dalam menangani pandemi COVID-19 di Asia Pasifik.
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Catatan untuk para editor:
● Untuk pertanyaan media silakan hubungi Maria Cristina Palamini, email:

mariapa@unops.org, Tel: +66 2 288 2657.

Mengenai UNOPS

Misi UNOPS adalah membantu masyarakat membangun kehidupan yang lebih baik dan
negara-negara mencapai perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Kami membantu
mitra-mitra PBB, pemerintah dan lainnya untuk mengelola proyek, dan menyalurkan
infrastruktur berkelanjutan dan pengadaan barang dan jasa secara efisien. Keterangan
selanjutnya mengenai UNOPS dapat ditemui di: www.unops.org
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