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Bakti Sosial Hari Oeang 2020 Perwakilan Kementerian Keuangan RI Provinsi Jawa Tengah
Dalam rangka memperingati Hari Oeang Republik Indonesia ke 74 Tahun 2020, Kementerian
Keuangan Republik Indonesia di lingkungan Provinsi Jawa Tengah mengadakan Bakti Sosial dengan
memberikan bantuan kepada UPTD Panti Rehabilitasi Sosial “Among Jiwo” Semarang pada
Rabu(11/11).
Dalam kesempatan ini turut hadir Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa
Tengah Sulaimansyah, Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I Suparno, Kepala Kanwil DJBC Jawa Tengah
dan Daerah Istimewa Yogyakarta Padmoyo Tri Wikanto serta perwakilan dari Kanwil DJKN Jawa
Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam sambutannya Kepala Kanwil Perbendaharaan
Provinsi Jawa Tengah selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Provinsi
Jawa Tengah Sulaimansyah mengatakan bahwa kedatangan rombongan perwakilan kemenkeu ini
adalah untuk menyampaikan amanah dari seluruh Pegawai Kementerian Keuangan di Provinsi Jawa
Tengah yang sudah suka rela menyisihkan penghasilannya (dana bukan berasal dari APBN tetapi dari
sumbangan pegawai) untuk memberikan tali asih.
“Ini sebagai kepedulian kami kepada institusi yang kami tahu sangat membantu masyarakat yang harus
di tolong, sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kami sebagai institusai pemerintah dan kami
pun diamanahkan oleh Ibu Menteri Keuangan agar kita tidak melulu berfikir tentang tugas dan fungsi
tetapi juga bisa berfikir untuk memajukan Negara kita, khususnya membantu masyarakat yang kurang
beruntung yang merupakan tanggung jawab kita semua”ujarnya. Hal ini yang kemudian di gagas dan
di design menjadi tema Hari Oeang “Peduli, Responsif, Adaptif Atasi Pandemi, Bangkitkan Ekonomi”
yang bertepatan pada tanggal 31 Oktober 2020,
“Sehingga kita berkesempatan untuk datang dan bersilaturahmi untuk memberikan tali asih dan mohon
kiranya bapak berkenan menerima sebagai wujud gotong royong kita bersama khususnya di masa
pandemi covid-19 ini, bantuan diberikan tidak hanya di panti ini saja, tapi akan diberikan di beberapa
tempat dengan niat membagi rejeki kepada panti-panti yang lain, semoga bisa bermanfaat untuk bisa
menjadi beberapa yang dibutuhkan operational dari panti di sini,” lanjut sulaimansyah.
Bertempat di Aula UPTD Panti Rehabilitasi Sosial “Among Jiwo” Semarang rombongan disambut
langsung oleh Sudiyono Kepala UPTD Panti Rehabilitasi Sosial “Among Jiwo” Semarang, dalam
sambutannya menyampaikan “kami mewakili pengurus dan seluruh penghuni panti rehabilitasi ini
merasa sangat bahagia dan gembira sekali, biasanya yang datang ke sini adalah satpol PP atau Polisi
atau warga di sini yang membawa keluarga/kerabatnya ke panti ini, namun kali ini kami kedatangan
Bapak Ibu dari Kementerian Keuangan. kami dan pengurus yang berjumlah sekitar tujuh belas (17)
orang dan tiga (3) orang diantaranya adalah PNS, di mana mereka mau yang mengabdi di sini adalah
yang memiliki panggilan hati, karena di sini kerjaan dan resikonya tidak sebanding dengan imbalan
yang diterima, dengan perhatian Bapak Ibu semua dari kementerian Keuangan ini, mudah-mudahan
bisa menambah semangat bagi kami dalam menangani masalah sosial yang ada di Kota Semarang
dan amanah yang diberikan ini akan kami gunakan sebaik mungkin untuk kemaslahatan kita bersama
dan untuk kepentingan kita bersama, juga kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga,
mudah-mudahan amal baik dari bapak dan ibu semua menjadi ladang pahala bagi kita semua dan juga
Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan imbalan/pahala yang tidak terhingga juga, dan kami atas nama
pengurus maupun warga semua mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan”.

Sementara di tempat terpisah Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Suparno mengatakan bahwa,
Pemulihan Ekonomi Nasional dalam masa pandemi covid-19 ini tidak hanya dilakukan melalui
kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah saja, akan tetapi juga perlu membangun
moralitas yang lebih bagus lagi, “orang yang bekerja di panti itu pekerjaannya lebih berat tetapi
imbalannya tidak sebagus kita, kita pekerjaannya tidak seberat mereka namun tanggung jawab kita
lebih berat dari mereka, perpaduan itu diharapkan dapat menjadikan moralitas yang lebih bagus
sehingga pelaksanaan tugasnya menjadi lebih bagus lagi dan itulah makna kepedulian sosial”, ujarnya.
Dana yang terkumpul dari dalam penggalangan bakti sosial sebesar Rp.104.418.284,- (seratus empat
juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) yang merupakan
sumbangan suka rela dari seluruh pegawai Kementerian Keuangan yang berada di Jawa Tengah.
Bakti sosial ini akan di selenggarakan selama tiga (3) hari dari mulai Rabu (11/11) hingga Jumat (13/11)
Perwakilan Kementerian Keuangan RI Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan kepada beberapa
panti sosial di Semarang diantaranya:
1. Panti Rehabilitasi Sosial Among Jiwo, Ngaliyan berupa: Mesin cuci 2 unit, Frezer 1 unit, Obatobatan, Perlengkapan Makan dan Perlengkapan Kamar Tidur
2. Panti Cacat Ganda Al Rifdah, Tlogomulyo berupa: Sembako, Susu Formula, Makanan Kecil,
Perlengkapan Mandi dan Cuci
3. Panti Asuhan Darul Karim, Mijen berupa: Sembako, Makanan Kecil, Perlengkapan Mandi,
Perlengkapan Masak (Kompor dan Gas LPJ), alat kebersihan dan material bangunan.
4. Panti Asuhan Nurul Baet, Genuk berupa: Sembako, Makanan Kecil, Perlengkapan Mandi,
Perlengkapan Masak, alat kebersihan dan material bangunan.
5. Panti Asuhan Sunan Muria, tembalang berupa: Kipas Angin, Sembako, Makanan Kecil,
Perlengkapan Mandi, Perlengkapan Masak (Magicom), alat kebersihan dan material bangunan.
Selain di Kota Semarang bantuan juga akan diberikan kepada daerah-daerah lain seperti 2 Lokasi Panti
di Kota Solo, 1 lokasi panti di Kabupaten Kudus, 4 lokasi panti di Kota Tegal dan 2 lokasi panti di
Kabupaten Banyumas/Purwokerto.
selain bebrapa kebutuhan pokok Perwakilan Kementerian Keuangan RI Provinsi Jawa Tengah juga
memberikan program ketahanan pangan dengan memberikan, benih sayuran, media tanam, polybag,
pupuk dan pot budikdamber dan Program Rumah Belajar Dhuafa dengan memberikan bantuan Meja
Belajar, Tikar, dan APE puzzle.
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