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Bantu Jaga RS dan Tenaga Kesehatan Selama Covid-19, 

Klasse Bersama Bhinneka.Com Donasi Ribuan Perlengkapan Kebersihan 

Sesuai Standar Industri Amerika Serikat, Eropa, dan Australia 

 
Jakarta, 2 Juli 2020 - Pandemi Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda akan 
berakhir, dan jumlah pasien yang terinfeksi bertambah setiap harinya. Demi mendukung 
perjuangan para tenaga kesehatan, Klasse bersama Bhinneka.Com menyerahkan bantuan 
berupa perlengkapan kesehatan dan kebersihan, yaitu Rubbermaid Commercial Products 
senilai hampir setengah miliar rupiah untuk sejumlah rumah sakit rujukan penanganan Covid-
19 di DKI Jakarta. 
 
Secara simbolis, bantuan ini pertama-tama diserahkan kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta, 
Ahmad Riza Patria di Balai Kota pada Kamis, 2 Juli 2020, sebelum nantinya didistribusikan ke 
RS-RS penerima dengan Armada Bhinneka mulai pertengahan Juli. Tak hanya diserahkan, 
pihak Klasse pun akan memberikan pelatihan kepada tenaga operasional di rumah sakit 
penerima agar mampu memanfaatkan donasi dengan optimal. 
 
“Di masa pandemi seperti ini, para tenaga kesehatan adalah pihak-pihak yang harus kita jaga. 
Mereka telah berjuang, dan bahkan banyak diantaranya yang turut dalam bahaya. Maka dari 
itu, Klasse bersama Bhinneka.Com berharap agar bantuan perlengkapan kebersihan terbaik 
dari Rubbermaid Commercial Products ini dapat membantu prosedur operasional di rumah 
sakit. Ruang gerak para tenaga kesehatan pun jadi semakin terjaga,” ujar Vensia Tjhin, selaku 
Chief of Commercial and Omnichannel Bhinneka.Com. 
 
Operasional rumah sakit yang melonjak drastis selama pandemi, seringkali luput dari 
perhatian publik belakangan ini. Faktanya, Ketua Departemen Manajemen Rumah Sakit, 
Universitas Hasanuddin Makassar, Irwandy mengungkapkan bahwa tingkat kematian tenaga 
medis di Indonesia mencapai 6,5%. Angka ini tergolong sangat besar apabila dibandingkan 
dengan tingkat kematian tenaga medis secara global yang tidak mencapai 1%. 
 
Rubbermaid Commercial Products yang didonasikan dikirim langsung dari Amerika Serikat, 
dan telah menjadi produk operasional standar rumah sakit, hotel, dan fasilitas-fasilitas umum 
lainnya di Amerika Serikat, Eropa, Australia, dan sejumlah negara maju Asia. Dengan 
demikian, sekali lagi diharapkan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sejalan standar 
kebersihan rumah sakit penerima. 
 
“Ini menjadi langkah nyata kami untuk mendukung pihak rumah sakit dan para tenaga 
kesehatan yang terus berjuang. Bersama Bhinneka.Com, kami menjangkau sejumlah rumah 
sakit rujukan Covid-19 di DKI Jakarta agar bisa memanfaatkan perlengkapan kebersihan kelas 
dunia semaksimal mungkin. Semuanya demi operasional, dan protokol keselamatan yang 
baik,” tambah Grace Mariska, Direktur PT Klasse Mitra Internasional, distributor Rubbermaid 
di Indonesia.  
 



 
 

 

Terdapat tujuh jenis produk Rubbermaid Commercial Products yang didonasikan. Salah 
satunya yaitu disposable mop yang dapat digunakan untuk satu kali pemakaian demi menjaga 
kondisi aseptik. Proses pembuangannya yang khusus menjadikannya ramah lingkungan 
karena tidak menjadi limbah rumah sakit berbahaya. Selain itu, ada pula Biohazard Spill Mop, 
yakni pembersih khusus cairan-cairan dalam kategori berbahaya. 
 
Bantuan Bhinneka.Com akan diserahkan kepada Rumah Sakit rujukan penanganan Covid-19 
sebagai berikut: 

1. RSUD Cengkareng 
2. RSUD Koja 
3. RSKD Duren Sawit 
4. RSUP Fatmawati 
5. RSPI Prof Dr Sulianti Saroso 
6. RS Bhayangkara 
7. RSAL Dr. Mintohardjo 
8. RSPAD Gatot Soebroto 
9. RSUP Persahabatan 

 
Bhinneka.Com senantiasa mewujudkan komitmennya dalam mendukung pemerintah 
mengatasi permasalahan pandemi Covid-19 di Indonesia. Di antaranya, #Mask4Indonesia 
berupahimbauan kepada masyarakat untuk menggunakan masker kain. Kemudian yang 
terkini, Bhinneka.Com meluncurkan kampanye #BangkitLagi untuk mendukung UMKM dan 
produk lokal Indonesia, selaku penggerak perekonomian nasional, bangkit dari kelesuan 
ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Bhinneka.Com juga memberikan solusi 
menghadapi kenormalan baru dengan menghadirkan ThermoNex bagi gedung-gedung 
perkantoran dan Bhinneka Digital Classroom menjadi sebuah solusi online learning. 
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Tentang PT Klasse Mitra Internasional 
 

PT Klasse Mitra Internasional (Klasse) adalah perusahaan distributor perlengkapan rumah sakit dan industri 
perhotelan berskala nasional, yang sangat memahami kebutuhan di masyarakat. Itu menjadikan Klasse mitra 
terpercaya bagi ratusan hotel, rumah sakit, dan fasilitas-fasilitas umum seluruh Indonesia dari berbagai spesifikasi. 
Klasse menyediakan beragam produk berkualitas dan layanan berkelas dunia, yang dapat disesuaikan kebutuhan 
pengguna. Menjadi kebanggaan kami dapat memberikan pelayanan terbaik secara ekskslusif bagi pelanggan 
kami. 
 
 
Tentang Rubbermaid Commercial Products 

 
Lebih dari 50 tahun, Rubbermaid Commercial Products telah menjadi pionir dalam menghasilkan produk-produk 
yang mampu menjawab tantangan operasional fasilitas-fasilitas umum komersial. Kini, kami bangga menjadi 
pemimpin global di industri kebersihan, memberikan produk-produk berkualitas yang bekerja jauh lebih baik. 
Sehingga orang-orang yang menggunakannya pun bisa lebih aman terjaga. 
 
Kami mewariskan inovasi, dan juga bangga atas kemitraan yang telah terjalin bersama para distributor dan 
pelanggan setia, bahkan sejak pertama kalinya di tahun 1968. Berkat kemitraan ini pula, RCP menjadi seperti 
sekarang; membantu pekerjaan banyak orang.  
 
Berkantor pusat di Huntersville, North Carolina, serta didukung jaringan yang tersebar di empat benua terdiri atas 
1.700 perwakilan, RCP terus memperluas kategori produk dengan bagi para pelanggan yang terus membutuhkan 
inovasi terbaik. 
 
 
Tentang Bhinneka.Com  

 
Bhinneka.Com, pionir e-commerce di Indonesia, sejak tahun 1993 melayani UMKM, korporasi, dan lembaga 
pemerintahan. Memiliki jaringan toko fisik di kota-kota besar dan kantor cabang di 33 provinsi, kami menyediakan 
produk barang, jasa hingga solusi. Bhinneka.Com adalah super ekosistem untuk bisnis; sebagai business enabler 

kami mempertemukan para pelaku bisnis untuk pemenuhan kebutuhan barang dan jasa dari hulu ke hilir secara 
efisien melalui platform end-to-end eProcurement sehingga #BelanjaBisnisJadiPraktis. 
 
Bhinneka.Com adalah penyedia online pertama yang terdaftar di e-Katalog LKPP, serta mendapat penghargaan 

untuk Dukungan Keterbukaan Data Marketplace dari Kemkominfo (2018), Kontribusi terhadap Penerimaan Negara 
WP VIP-1 dari Ditjen Pajak (2017-2019), serta dianugerahi Best Brand Award (2018-2019) dari CMO Asia. 
 
Belanja bisnis: www.bhinneka.com 
Blog: www.blog.bhinneka.com 
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Dragono Halim  

Corporate Communications Specialist 

M: 081346209760  
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