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ANTARA SERAHKAN BANTUAN GAWAI ANAK WARTAWAN DI PAPUA

Kepala Biro ANTARA Papua Muhsidin (kanan) menyerahkan
bantuan gawai kepada Mario Saroy didampingi ibunya Nunung
Kusmiaty yang merupakan salah satu wartawan di Jayapura.
ANTARA/Hendrina Dian Kandipi

Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA menyerahkan bantuan
gawai pendidikan bagi anak wartawan di Provinsi Papua menjelang HUT ke-83 pada 13 Desember 2020.

Kepala Biro ANTARA Papua Muhsidin di Jayapura, Selasa mengatakan pemberian bantuan gawai ini
diharapkan dapat mendukung program belajar bagi siswa di masa pandemi COVID-19.

Program pemberian bantuan gawai ini dilakukan oleh Antara pada 34 provinsi, di mana untuk Papua
hanya diberikan kuota hanya satu unit.

Menurut Muhsidin, pihaknya berharap penerima bantuan gawai ini dapat memanfaatkan gawainya
dengan baik sehingga membantu dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19.

Mario Saroy penerima bantuan gawai mengatakan dirinya menyampaikan rasa terima kasih yang besar
atas bantuan gawai dari ANTARA.

"Terima kasih untuk bantuan gawainya, dan akan saya gunakan untuk pembelajaran daring di rumah,
semoga selain Antara, pihak lain juga dapat membantu siswa yang kesulitan belajar di masa pandemi,"
katanya.
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Sementara itu, Nunung Kusmiaty ibu dari penerima bantuan yang juga merupakan wartawan salah satu
media lokal di Papua mengatakan pemberian bantuan gawai ini merupakan hal yang positif.

"Jadi pemberian bantuan ini momennya tepat karena kini anak-anak sedang belajar di rumah karena
pandemi, sehingga bantuan gawai ini sangat membantu," katanya.

Dia menambahkan tidak semua anak-anak memiliki gawai sendiri, sehingga bantuan gawai ini sangat
mendukung proses belajar di rumah secara daring pada masa pandemi COVID-19.

Sekadar diketahui, Mario Saroy merupakan anak terakhir dari lima bersaudara pasangan David Saroy dan
Nunung Kusmiaty.

Mario yang kini duduk di kelas IX pada SMP YPK Diaspora Jayapura merupakan atlet sepakbola anak
yang berprestasi.

Pada 2017, Mario masuk dalam delapan besar Danone Cup U-12 regional Papua, lalu 2018 menjadi Juara
Pertama Danone Cup U-12 regional Papua di mana pada tahun yang sama juga menjadj Juara Empat
Grand Final Nasional Danone Cup U-12 di Jakarta.

Pada 2018, Mario juga menjadi Juara Pertama Festival Sepak Bola Anak U-12 Summer Day di Jayapura,
lalu 2019 menjadi Juara III Liga AAFI (Asosiasi Akademi Futsal Indonesia) U-13 regional Jayapura dan
pada 2020 mrnjadi Juara III HUT TNI U-12-14 di Jayapura.
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Editor: Muhsidin
(Hendi/Sekretariat Perusahaan)
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