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PT Lippo Cikarang Tbk terus melakukan aksi peduli terhadap warga di sekitarnya, dengan 

mendistribusikan bahan pokok berupa beras dan masker ke beberapa institusi maupun intansi 

dan kalangan masyarakat luas. 

Terkini dilaporkan, pada Jumat (8/5/20) giliran warga Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten 

Bekasi yang mendapatkannya, setelah dua hari sebelumnya hal tersebut diterima warga 

Perumahan Cibodas Lippo Cikarang. Ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memutus mata 

rantai pandemi Covid-19. 

Sebelumnya, Tim CSR PT Lippo Cikarang Tbk antara lain meluncurkan bantuan beras dan 

masker kepada warga Hergamukti, juga melalui anggota DPRD Kabupaten Bekasi, H Hendra 

Cipta Dinata (FPKB), Kadin Kab. Bekasi, Polres Metro Bekasi hingga mengisi stok 

Lumbung Pangan Kecamatan Cikarang Selatan. 

Khusus hari ini, aksi CSR PT Lippo Cikarang Tbk berlangsung di Kantor PC NU Kabupaten 

Bekasi, dengan pemberian 250kg beras dan 250 masker. 

Dilaporkan, bantuan yang langsung diserahkan oleh Division Head of Public Relation PT 

Lippo Cikarang Tbk, Jeffrey Rawis tersebut, diterima dengan sukacita oleh oleh Ketua PC 

NU Kabupaten Bekasi, KH Bagus Lukhito. 

“Kami warga NU salut dan berterima kasih atas kepedulian Lippo Cikarang yang mau 

bersama-sama membantu umat untuk mengatasi dampak dari pandemi Covid-19 ini. Semoga 

berkah, dan Lippo tetap di hati masyarakat,” kata KH Bagus Lukhito. 



Dikatakannya, bantuan ini akan dibagi-bagikan kepada para umat yang terdampak Covid-19. 

“Insya Allah nanti H-7 Lebaran, akan kita distribusikan kepada masyarakat yang terkena 

dampak Covid-19,” tuturnya. 

Jeffrey Rawis merespons dengan mengatakan, ini merupakan bentuk dukungan Lippo 

Cikarang kepada warga NU, untuk tabah bersama menghadapi cobaan virus corona. 

“Sesuai permintaan warga, kami menyalurkan bantuan 250 masker kain dan 250 Kg beras ini, 

kiranya bermanfaat meringankan beban umat yang terdampak Covid-19,” katanya lagi. 

Sementara itu, dalam beberapa kali acara penyerahan bantuan tersebut, pihak PT Lippo 

Cikarang Tbk, menyatakan, akan terus berupaya  memberi dukungan sesuai kemampuannya 

dalam rangka berbagi untuk sesama berbasis spirit gotong royong, termasuk lewat koordinasi 

Kadin Kabupaten Bekasi. “Terlebih dalam upaya bersama menangkal dampak dari 

penyebaran virus corona,” demikian Jeffrey Rawis yang didampingi tim CSR, Sosiawan 

Putra Surbakti dan Mareci Sembiring. 

PT Lippo Cikarang Tbk selain mengelola kawasan industri di Cikarang, Kabupaten Bekasi, 

Jawa Barat, juga mengembangkan properti dan area bisnis modern di antaranya Meikarta, 

Orange County, Waterfront Estates, Lippo Mal Cikarang, Water Boom, dan Central Park. 

Khusus di sektor industri, kawasan ini dikelilingi ratusan perusahaan multinasionak, dan 

ratusan ribu pekerja loka maupun ekspatriat, yang terletak di tengah tujuh sarana baru 

transportasi umum (tol layang, LRT, Kereta Cepat Jakarta Bandung, Bandara Internasional 

Kertajati, Patimban Deep Seaport, KRL Cikarang, kereta kawasan monorail). (B-SPS/RI/jr) 
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