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PT Lippo Cikarang Tbk memberikan bantuan sembako kepada warga yang tinggal di Desa 

Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Provinsi Jawa Barat. Sembako tersebut diberikan 

langsung oleh Agna Sujuddienna yang merupakan perwakilan dari PT Lippo Cikarang Tbk 

dan diterima langsung oleh perwakilan dari warga yang tinggal di Hegarmukti. 

Agna Sujuddienna yang datang bersama Tim Lippo Cikarang pada kesempatan itu 

menjelaskan, donasi ini merupakan bagian tahap pertama, yakni sebanyak 2.000 kg beras, 

karena akan ada distribusi Sembako berikutnya. 

“Semoga donasi kali ini diterima dengan baik, dan mari kita tetap menerapkan secara disiplin 

Program PSBB dari Pemda Bekasi, Pemprov Jabar dan Pemerintah Pusat, agar kita semuanya 

bisa melewati cobaan berupa virus corona ini dengan segera,” kata Agna Sujuddienna selaku 

Town Engineering Head. 

 

Atas nama warga, Faizal Bahri menyatakan rasa syukur bahkan terharu dan berterima kasih 

kepada PT Lippo Cikarang Tbk yang dari waktu ke waktu memperhatikan kehidupan warga 

di sekitar kawasan tersebut. “Ini juga sekaligus doa kami, kiranya Lippo Cikarang terus 

diberkahi dan memberi dampak baik bagi kita semua, Saat ini kan mayoritas masyarakat 

hegarmukti merasakan dampak PSBB. Mereke banyak yang tidak punya penghasilan akibat 

PSBB ini. Warga sangat antusias mendapat sembako dari Lippo Cikarang. Kami sangat 

berterimakasih atas perhatian Lippo Cikarang kepada masyarakat sekita” ujarnya lagi 

Sejak 15 April 2020, seluruh pemukiman di seputaran kawasan Lippo Cikarang yang berada 

di wilayah administratif Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mulai menerapkan PSBB dalam 

rangka menangkal penyebaran virus corona. Namun beberapa hari sebelumnya hingga di saat 



ini, sudah ada di antara warga di sekitar kawasan industri dan pemukiman Lippo Cikarang 

terkena dampak pandemi Covid-19 ini. 

Sebelumnya Lippo Cikarang juga turut berkontribusi membantu pencegahan Covid-19 

dengan melakukan penyemprotan disinfektan ke kawasan Lippo Cikarang dan bersama 

dengan Polres Metro Bekasi melakukan penyemprotan ke jalan pantura. Selain itu, bersama 

dengan Puskesmas Cibatu melakukan sosialisasi ke rumah-rumah warga terkait pencegahan 

yang harus dilakukan masyarakat. 

Sebagaimana diketahui, PT Lippo Cikarang Tbk kini selain mengelola kawasan industri, juga 

sejumlah teritori bisnis, wisata, hiburan, plus pemukiman modern kelas dunia, seperti 

Meikarta, Orange County dan Waterfront Estates.  
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