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HSBC bersama Rumah Zakat Bahagiakan Masyarakat Terdampak Bencana di Bulan Ramadan 

 

Jakarta, 4 Mei 2021 - Di bulan Ramadhan 1442 H ini, PT HSBC Indonesia bersama Rumah Zakat hadirkan program 
Bahagia Bersama Ramadhan untuk masyarakat terdampak bencana di empat kota yaitu Banjarmasin, Pontianak, 
Malang dan Kediri. Program penyaluran bantuan yang diberikan berupa 1500 paket Berbagi Buka Puasa, 710 
Kado Lebaran Yatim, dan 550 Bingkisan lebaran Kelurga. 
 
Harapannya dengan disalurkannya bantuan ini dapat membahagiakan masyarakat yang pernah mengalami 
bencana alam sekaligus terdampak pandemi Covid-19 di bulan Ramadhan. Sebagaimana yang diketahui Bersama, 
bencana banjir yang terjadi di Banjarmasin dan Pontianak pada bulan Januari 2021 telah merendam banyak 
rumah warga dan beberapa ruas jalan terputus. Selain itu, bencana gempa bumi bermagnitudo 6.7 dengan 
kedalaman 60 km di wilayah perairan Selatan Malang diakibatkan subduksi lempeng Indo-Australia dan Eurasia di 
wilayah Selatan Jawa yang dampaknya menimbulkan kerusakan di Malang dan Kediri. 
 
“Insya Allah bantuan ini akan sangat disambut baik oleh masyarakat di Banjarmasin, Pontianak, Malang, dan 
Kediri. Kita sama-sama berharap agar masyarakat yang terdampak bencana sekaligus pandemi ini dapat kita 
bahagiakan sekaligus kita damping untuk bangkit dan berdaya,” ungkap CEO Rumah Zakat Nur Efendi dalam acara 
Virtual Handover Ceremony, Selasa 4 Mei 2021. 
 
Francois de Maricourt, Presiden Direktur PT HSBC Indonesia mengatakan, “Di bulan suci Ramadhan ini, saya 
sangat senang dapat bekerja sama kembali dengan Rumah Zakat untuk menyalurkan bantuan bagi keluarga dan 
anak-anak yang terdampak oleh sejumlah bencana alam yang terjadi di Indonesia. Semoga bantuan dari kami 
dapat memberikan harapan baru akan masa depan yang lebih cerah.”  
 
Kolaborasi antara PT HSBC Indonesia dan Rumah Zakat dalam upaya membantu masyarakat terdampak pandemi 
sudah terjalin sejak tahun lalu. Sebelumnya, HSBC mempercayakan Rumah Zakat untuk menyalurkan APD tim 
medis untuk 57 Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan, paket Sembako di 11 kota kabupaten, dan bantuan kepada 
UMKM yang tersebar di 18 kota kabupaten. 
 
“Semoga sinergi yang terjalin antara HSBC dan Rumah Zakat ini dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya 
bagi masyarakat Indonesia, sehingga bisa berkontribusi dalam upaya mengatasi permasalah sosial di Indonesia,” 
ujar Nur Efendi. 
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Tentang Rumah Zakat 
Rumah Zakat adalah lembaga filantropi yang mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya melalui program-
program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan direalisasikan melalui empat rumpun utama yaitu Senyum 
Juara (pendidikan), Senyum Sehat (kesehatan), Senyum Mandiri (pemberdayaan ekonomi), serta Senyum Lestari (inisiatif 
kelestarian lingkungan). Untuk keterangan lebih lanjut  Klik www.rumahzakat.org 
 
Youtube: Rumah Zakat | Facebook : Rumah Zakat | Instagram : Rumahzakat | Twitter : Rumah Zakat | TikTok: Rumahzakat 
 
 

http://www.rumahzakat.org/
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Tentang Keberlanjutan HSBC 
Di HSBC, keberlanjutan diartikan sebagai upaya membangun bisnis jangka panjang dengan senantiasa memperhatikan 
pertimbangan sosial, lingkungan dan ekonomi dalam berbisnis. Hal ini turut memacu kegiatan usaha seraya berkontribusi 
bagi pertumbuhan serta kelestarian masyarakat. HSBC turut berkontribusi untuk berbagai program kemasyarakatan di dunia 
dan melibatkan ribuan karyawan di seluruh dunia untuk menyumbangkan waktu dan keterampilan mereka dalam program 
relawan. Titik berat investasi kemasyarakatan PT Bank HSBC Indonesia adalah program keterampilan kerja, kelestarian 
lingkungan dan serta keuangan yang berkelanjutan. Untuk keterangan lebih lanjut klik di sini. 
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