
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargill Cares  
Employee Disaster Relief Fund (Dana Bantuan Bencana 

untuk Karyawan) 
 

 

 

 

 

 

  



Nilai Kita 

• Utamakan Manusia 

• Lakukan Hal yang Benar  

• Raih yang Lebih Tinggi 
 

Cargill telah meluncurkan program Cargill Cares Employee Disaster Relief Fund 
(EDRF) untuk membantu karyawan di seluruh dunia selama masa bencana, baik 
bencana alam maupun pribadi, termasuk krisis COVID-19 saat ini. 
 
Dana bantuan ini dikelola oleh sebuah organisasi nirlaba bernama E4E Relief, yang 
mengevaluasi setiap permohonan. Bantuan keuangan ini ditujukan untuk 
memenuhi kebutuhan dasar: sewa rumah, makanan, transportasi, kebutuhan 
dasar, perawatan anak, serta biaya pemakaman yang sewajarnya. 
 
Karyawan purnawaktu aktif yang memenuhi persyaratan boleh ikut serta. Bantuan 
akan diberikan untuk satu karyawan per keluarga. Pengajuan permohonan dapat 
disampaikan melalui portal online yang dikelola oleh E4E Relief. 
 
 
LANGKAH PENGAJUAN PERMOHONAN 

Langkah 1: Buat akun email (dapat menggunakan yahoo atau gmail). Jika sudah 

memiliki akun email, Anda tidak perlu membuat yang baru. 

Langkah 2: Masuk lewat: cargillcaresrelieffund.e4erelief.org 

Langkah 2b: Klik “Apply” 

 

 

 

 

 

Langkah 3: Klik “Start New Application” 

 

 

 

 

Langkah 4: Anda perlu membuat akun. Klik “Sign up now” 

 

 

 

 

 

Langkah 5: Masukkan alamat email Anda. Anda dapat menggunakan email yang 

dibuat pada Langkah 1. Klik “Send verification code”. Anda akan menerima kode 

di akun email, yang perlu Anda masukkan ke kotak “Verification Code”; lalu klik 

“Verify code”. 

 

 

 

 

 

 

 

https://cargillcaresrelieffund.e4erelief.org/


Langkah 6: Setelah email Anda terverifikasi, masukkan Kata Sandi baru dan 
konfirmasi kata sandi di kotak kedua, “Confirm New Password”. Masukkan nama 
depan dan belakang Anda. Kemudian klik “Create” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langkah 7: Carilah opsi Indonesia (+62) pada daftar. Kemudian masukkan nomor 
ponsel Anda pada bagian “Phone Number”. Klik “Send Code”. Anda akan 
menerima kode di nomor ponsel yang telah dimasukkan. 
 

 
 
Langkah 8: Masukkan kode yang Anda terima di ponsel dan klik “Enter” pada 
ponsel atau komputer Anda. Jangan klik “Cancel” karena Anda tidak akan bisa 
melanjutkan pengisian. 
 
 
 
 
 

Langkah 9: Permohonan Utama – ini merupakan awal permohonan. Masukkan 
data sesuai yang dibutuhkan. 
 
Pedoman Pertanyaan yang Diterjemahkan: 

• Apakah permohonan ini diajukan untuk diri Anda sendiri atau orang lain? 

• Pilih status pekerjaan Anda. 

• Kapan tanggal perekrutan Anda? 

• Di mana negara tempat tinggal Anda? 

• Silakan pilih kejadian yang telah berdampak pada Anda. (Pilih opsi terakhir: 
“Infectious Disease Outbreak (Epidemic/Pandemic)”. 

• Nama Pandemi: Coronavirus Covid-19. 

• Apakah kejadian ini terjadi setelah tanggal 1 Januari 2020? 

• Apakah Anda masih kesulitan untuk membayar kebutuhan dasar seperti 
sandang, pangan, papan, atau transportasi meskipun telah memanfaatkan 
secara maksimal semua bantuan yang diberikan oleh perusahaan dan 
pemerintah? 

• Apakah ada anggota keluarga dekat di rumah Anda yang pernah menerima 
bantuan dari dana bantuan yang sama ini? 

• Nama depan. 

• Inisial nama tengah. 

• Nama belakang. 

• Tanggal lahir (format: bulan/tanggal/tahun). 

• ID karyawan DSID. Jika tidak memiliki ID tersebut, Anda dapat memintanya 
dari atasan langsung Anda atau HR. 

• Lampirkan slip gaji terbaru Anda. (Anda dapat mengambil foto slip gaji lalu 
melampirkannya ke permohonan). 

• Nama posisi Anda. 

• Alamat Anda. 

• Kota Anda. 

• Negara bagian/provinsi – Pilih salah satu. 

• Kode pos. 

• Apakah ini alamat rumah utama Anda? 

• Apakah Anda pemilik rumah tersebut? 

• Status perkawinan. 

• Metode komunikasi yang dipilih. 

• Nomor telepon. 



• Alamat email pemohon. 

• Pencairan internasional (masukkan alamat email). 

• Siapa yang terkena dampak kejadian ini? 

• Silakan tuliskan deskripsi singkat mengenai kejadian tersebut agar kami 
dapat lebih memahami keadaan Anda. (Tuliskan dalam Bahasa Indonesia). 

• Apakah Anda atau orang lain di rumah Anda telah didiagnosis terkena Covid-19? 

• Saya membutuhkan bantuan segera (misalnya: sewa, makanan, 
transportasi). 

• Berikan informasi yang lebih terperinci terkait situasi Covid-19 Anda 
(misalnya: Anda, pasangan, atau tanggungan Anda telah mendapat hasil tes 
yang positif atau tes tidak tersedia). 

• Silakan lampirkan dokumen pendukung terkait bantuan yang Anda minta. 
Misalnya: surat pemberhentian pasangan Anda, surat dokter terkait imbauan 
untuk isolasi mandiri, tanda terima pembayaran sewa maupun kebutuhan 
lainnya. 

• Jika Anda menerima bantuan, apakah Anda bersedia untuk dihubungi oleh 
perwakilan perusahaan untuk membagikan cerita/pengalaman Anda? 

• Persetujuan – pilih “yes” di keduanya. 

• Tanda tangan – tuliskan nama depan dan belakang Anda. 

• Kotak penerimaan. 

• Kebijakan penerimaan bantuan – tuliskan nama depan dan belakang Anda. 

• Kotak penerimaan. 
 
Anda telah menyelesaikan permohonan Anda. Anda akan mendapatkan 
pemberitahuan di email Anda. Anda sebaiknya memeriksa email secara berkala. 
 
Jika Anda memiliki pertanyaan, hubungi 001(980)276-3827 atau kirim email ke 
cargillcaresrelieffund@e4erelief.org (Senin sampai Jumat 08.00–20.00 Waktu 
Standar Timur). E4E menyediakan penerjemah untuk membantu menjawab 
pertanyaan Anda. 
 

 

 

 

 

 

 


