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Metland Sumbang Ambulans
Bekasi, 22 Oktober 2014 – PT Metropolitan Land Tbk (Metland) melalui proyek Metland Cibitung menyumbangkan satu
unit mobil ambulans kepada Pemerintah Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi untuk
digunakan sebagai perangkat pelengkap kesehatan daerah. Mobil ambulans ini diserahkan oleh Direktur PT
Metropolitan Land Tbk Ir. Pandu Gunandito kepada Lurah Desa Telaga Murni H. Sugandi (22/10).
Mobil ambulans ini akan dipergunakan untuk mendukung program kesehatan Desa Telaga Murni. Pada saat bersamaan,
Yayasan Metropolitan Peduli (YMP) melakukan bakti sosial pengobatan gratis dan pembagian sembako gratis untuk
masyarakat sekitar Desa Telaga Murni yang membutuhkan. Aksi ini merupakan bagian dari community relations Metland
Cibitung, salah satu proyek residensial Metland di daerah tersebut. “Sudah menjadi agenda rutin di Metland untuk
mengadakan pengobatan gratis bagi daerah sekitar proyek yang membutuhkan,” kata Pandu Gunandito di sela-sela
acara.
YMP adalah sebuah yayasan yang dibentuk oleh Metland pada tahun 2000 silam dengan visi peduli kepada sesama.
Kegiatan YMP fokus pada bidang kesehatan dan pendidikan. Kegiatan CSR Metland sebagian besar disalurkan melalui
YMP. Dalam menjalankan usaha, Metland berkomitmen untuk menyisihkan sejumlah keuntungan perusahaan untuk
kegiatan tanggung jawab sosial ini.
Di bidang kesehatan YMP mengadakan aksi donor darah rutin dan mengadakan pengobatan gratis bagi masyarakat yang
tidak mampu di berbagai daerah. Tidak hanya pengobatan umum saja, tetapi YMP juga memberikan fasilitas operasi
gratis bagi penderita katarak dan bibir sumbing.
Di bidang pendidikan, YMP menaruh perhatian pada kualitas sarana dan prasarana sekolah-sekolah yang kurang
mampu. Terdapat beberapa sekolah yang YMP bantu peningkatan kualitas sarana prasarananya.
YMP juga menyelenggarakan aksi sosial yang bersifat insidentil di daerah yang terkena bencana dan musibah seperti
banjir, gempa bumi, dan kebakaran. Aksi sosial diselenggarakan dalam bentuk pengobatan umum massal, menyediakan
pakaian layak pakai, obat-obatan, bahan makanan, air bersih serta dapur umum.
YMP dalam aksinya menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki kesamaan visi. “Kami berharap dengan
semakin banyak mitra yang bisa diajak bekerjasama, semakin banyak aksi kemanusiaan yang dapat kami lakukan,” tukas
Pandu. Diharapkan masyarakat umum dapat ikut berpartisipasi, sehingga dapat meningkatkan semangat untuk saling
berbagi kepada sesama.
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