
PT Penerbit Erlangga Bantu Dua Unit Perahu Nelayan Lere

Written by Admin Penerbit Erlangga
Wednesday, 06 March 2019 09:02 - 

SALURKAN BANTUAN - PT Penerbit Erlangga saat memberikan bantuan perahu kepada
nelayan Kampung Lere di Palu, Senin, 4 Maret 2019.
(Foto: Moh Fadel/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.id – PT Penerbit Erlangga kembali turun memberikan bantuan untuk warga
Kota Palu. Kali ini, sasaran bantuan diberikan kepada para nelayan Kampung Lere yang
banyak kehilangan perahu akibat bencana tsunami.

  

Asisten Manager Erlangga Cabang Palu, Irsan mengungkapkan bantuan Erlangga kali ini
merupakan tahap kelima.

  

“Di tahap ini, Direktur Erlangga kemarin telah melihat kondisi nelayan di Kampung Lere
sehingga berinisiatif untuk memberikan bantuan dua unit perahu yang dilengkapi dengan
mesin,” kata Irsan di Palu, Senin, 4 Maret 2019.

  

Selain itu kata dia, Direktur Erlangga juga sementara mengusahakan penambahansebanyak 10
unit perahu untuk para nelayan di Kampung Lere ini.

  

“Kemarin di tahap satu empat bantuan kami berikan dalam bentuk logistik dan bantuan sekolah.
Namun di tahap kelima ini bentuknya perahu, dan kemungkinan tahap keenam nanti parahu
juga, tetapi lebih banyak lagi,” ujarnya.
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Irsan mengaku, dua unit perahu ini telah diserahkan ke Ketua Posko Nelayan yang ada di
Kampung Lere.

  

“Ketua yang lebih mengetahui mana warga yang sudah dapat perahu dan mana yang belum,”
ungkapnya.

  

“Dari bantuan ini, Direktur Erlangga berharap nelayan-nelayan ini bisa kembali melaut lagi.
Beberapa waktu lalu para nelayan menyampaikan kehilangan pekerjaan, karena perahunya
rusak semua dibawah tsunami,” ungkapnya.

  

Irsan mengungkapkan bantuan ini merupakan bagian dari peduli Erlangga untuk para nelayan.
Selain itu, bantuan ini juga bagian dari dana CSR, dimana tadinya yang disalurkan berupa
logistik, bangunan sekolah, namun sekarang dalam bentuk bantuan perahu untuk nelayan.

  

Sementara Ketua Posko Nelayan Kampung Lere, Aco mengaku sangat berterimakasih kepada
Erlangga yang sudah memberikan bantuan perahu tersebut. Kata dia, bantuan perahu yang
diberikan sangat lengkap, karena sudah dengan mesinnya.

  

“Semoga bantuan ini dapat dimanfaatkan oleh para nelayan di Kampung Lere untuk kembali
melaut,” ujarnya.

  

Reporter: Moh Fadel
Editor: Yusuf Bj
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