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Super Indo Serahkan Bantuan untuk Dukung Penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Barat 

Serahkan APD lengkap bagi tenaga medis dan paket sembako untuk masyarakat yang terdampak Covid-19  
 

Bandung, 23 Juli 2020 – Super Indo supermarket keluarga Indonesia hari ini menyerahkan bantuan 

kemanusiaan sebagai wujud kepedulian dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Bantuan kemanusian ini 

berupa makanan pokok (sembako) dan Alat Pelindung Diri (APD) yang didistribusikan untuk provinsi Jawa 

Barat. Secara simbolis, bantuan APD diserahkan langsung oleh Johan Boeijenga selaku President Director 

Super Indo kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan disaksikan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa 

Barat dan Kepala Komunikasi Publik Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Barat. Penyerahan 

simbolisasi bantuan kemanusiaan ini berlangsung di Gedung Pakuan, Kota Bandung. Sedangkan paket 

sembako didistribusikan secara langsung kepada warga terdampak oleh Yayasan BenihBaik. 

President Director Super Indo, Johan Boeijenga menyampaikan pemberian bantuan kemanusiaan berupa 
sembako dan APD baju hazmat ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial Super Indo untuk 
mendukung pemerintah Jawa Barat dalam mempercepat penanganan Covid-19 khususnya bagi masyarakat 
yang terdampak secara sosial dan ekonomi dan petugas medis sebagai garda terdepan.  
 
“Kami sangat menghargai tanggapan dan sambutan hangat dari Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat 

hari ini di mana ia meluangkan waktu untuk bertemu dan menerima secara langsung donasi dari PT Lion 

Super Indo”. 

“Seperti kita ketahui bersama, saat ini Jawa Barat termasuk provinsi yang terdampak cukup tinggi karena 

penyebaran Covid-19 di Indonesia. Oleh karena itu, di tengah kondisi pandemi ini kami melihat sembako 

menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Serta APD yang 

dapat melindungi dan memperkuat tenaga medis sebagai garda terdepan penanganan Covid-19. Semoga 

bantuan dari Super Indo ini bermanfaat dan dapat membantu masyarakat dan petugas medis agar dapat 

bekerja dengan lebih aman,” jelas Johan. 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyambut baik dukungan Super Indo dalam membantu Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat dalam percepatan penanganan Covid-19. 

“Kami ucapkan terima kasih atas bantuan serta dukungan yang telah Super Indo berikan kepada 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini. Bantuan kemanusiaan yang diberikan tentunya akan bermanfaat 

untuk masyarakat dan tenaga medis. Saya mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mengucapkan 

terima kasih atas peran aktif Super Indo dalam pencegahan penyebaran Covid-19 dengan menyosialisasikan 

dan menerapkan protokol kesehatan dan keamanan di gerai sesuai anjuran pemerintah Jawa Barat.” Ujar 

Ridwan Kamil.Super Indo sebagai supermarket yang bertanggung jawab juga secara aktif terus 
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berkontribusi mendukung upaya-upaya Pemerintah dalam menangani penyebaran Covid-19. Semenjak 

diberlakukannya kebijakan PSBB, Super Indo telah menyiapkan dukungan layanan dan jaringan supply chain 

yang prima untuk menjamin akses pangan dan kebutuhan penting lainnya yang diperlukan oleh pelanggan 

dan masyarakat tetap terjaga selama masa pandemi ini. Hingga saat ini Super Indo masih terus mengalirkan 

bantuan sembako kepada warga yang terdampak di berbagai lokasi di mana Super Indo beroperasi. 

Pendistribusian bantuan tersebut difasilitasi oleh BPBD, Pemerintah Daerah, dan juga BenihBaik.com. 

Head of Corporate Affairs & Sustainability Yuvlinda Susanta sebagai koordinator nasional bantuan 

Perusahaan selama pandemi mengatakan,  “Setiap orang berperan dalam percepatan penanganan Covid-19 

ini. Sebagai warga Indonesia yang terbiasa dengan tradisi gotong-royong, mari kita bersama saling bahu 

membahu melawan pandemik Covid-19. Kami percaya kepedulian dan aksi nyata mampu mengakhiri 

kesulitan yang kita hadapi saat ini. Kami berharap lebih banyak lagi masyarakat dan perusahaan yang 

terlibat dalam aksi gotong-royong ini.” 

### 

Tentang Super Indo 

Sejak tahun 1997, Super Indo tumbuh dan berkembang bersama masyarakat Indonesia. Kini, Super Indo 

telah memiliki 183 gerai yang tersebar di 40 kota dan kabupaten di Pulau Jawa dan bagian selatan 

Sumatera, serta 6 supermarket waralaba dengan merek Super Indo Express yang berlokasi di Jakarta, 

Tangerang, Bekasi dan Depok. Didukung lebih dari 9000 karyawan terlatih, Super Indo menyediakan 

beragam produk kebutuhan sehari-hari dengan kualitas yang dapat diandalkan, lengkap, harga hemat, dan 

lokasi toko yang mudah dijangkau. Kesegaran dan kualitas produk selalu dijaga melalui pilihan sumber yang 

baik dan penanganan dengan standar prosedur operasional yang selalu dipantau. Hal ini menjadikan Super 

Indo sebagai pilihan tempat berbelanja yang selalu “Lebih Segar”, “Lebih Hemat” dan“Lebih Dekat”.  

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi : 

Priyo Dwi Utomo 

Corporate Communications 

PT. Lion Super Indo 

Email : priyo.utomo@superindo.co.id  

Telp : 021 2929 3366 
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