SIARAN PERS
Bidang Pendidikan Diprioritaskan

2011 Bakrie Sumatera Alokasikan
Rp 5,5 Miliar Untuk CSR
Jakarta, 19 Januari 2011
Melalui kegiatan-kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility), PT Bakrie Sumatera
Plantations Tbk (BSP) tahun ini mengalokasikan lebih dari Rp. 1,3 miliar untuk
membantu pengembangan program pendidikan di berbagai daerah. Beberapa program
CSR bidang pendidikan yang telah dilaksanakan dan akan dilanjutkan oleh BSP adalah
pembangunan, renovasi dan pengadaan gedung-gedung sekolah dan sarana
pendidikan, serta pemberian bea siswa dan santunan pendidikan bagi ribuan siswa
dan tenaga pendidik di berbagai daerah.
“Tahun ini kami mengalokasikan dana CSR sedikitnya Rp. 5,5 miliar. Sekitar duapuluh
lima persen atau Rp.1,3 miliar di antaranya untuk sektor pendidikan. Kami
berpendapat, proram-program CSR bidang pendidikan merupakan salah satu sektor
yang harus diprioritaskan,” kata Suwandi, Vice President CSR PT Bakrie Sumatera
Plantations Tbk kepada wartawan usai acara peresmian renovasi sekolah dan
penyerahan bantuan beasiswa kepada puluhan siswa dari berbagai sekolah di Desa
Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Barat, Lampung, Rabu (19/1).
Direktur PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk, Bambang Aria Wisena pada kesempatan
itu meresmikan renovasi SDN 02 Panaragan Jaya senilai seratus lima puluh juta rupiah,
dan menyerahkan beasiswa sejumlah Rp 57.800.000 kepada 54 orang siswa/i tingkat
dasar yang berasal dari 18 SD, 30 orang siswa/i tingkat menengah pertama dari 9 SLTP
dan 12 orang siswa/i tingkat menegah atas yang berasal dari 4 SLTA di sekitar
perusahaan. Beasiswa tersebut diserahkan oleh Bupati Tulang Bawang Barat, Bachtiar

Basri, perwakilan dari Bakrie Untuk Negeri, Hisyam Sulaiman, Direktur PT BSP,
Bambang Aria Wisena bersama Vice President CSR PT BSP, Suwandi dan BUH PT BSP
Unit Lampung, Dwi Hartono.
Menurut Bambang Aria Wisena, tahun ini PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk akan
terus melanjutkan komitmen-komitmen CSR-nya. “Kami ingin menegaskan lagi bahwa
perhatian perusahaan terhadap bidang pendidikan sangat tinggi, karena inilah bidang
terpenting yang akan mengantarkan masyarakat menuju kehidupan yang lebih maju.
Banyak fakta dan pengalaman yang telah membuktikan betapa peran penting
kemajuan suatu bangsa sangat ditunjang oleh pendidikan rakyatnya yang sangat baik
dan berkualitas,” kata Bambang.
Dijelaskan oleh Bambang, sepanjang periode 2006 hingga 2010 lalu, PT BSP telah
merealisasikan sejumlah program CSR di berbagai daerah senilai Rp.16 miliar. “Pada
periode yang sama, kami sudah mewujudkan banyak program di sektor pendidikan
senilai Rp.5,6 miliar,” katanya. Program-program tersebut meliputi bantuan
pembangunan gedung baru TK, SD, SMP dan SMP, pengadaan sarana laboratorium,
pemberian beasiswa bagi siswa-siswa SD, SMP dan SMA dan Perguruan Tinggi
berprestasi, bantuan tambahan honor bagi tenaga pengajar, pemberian penghargaan
bagi guru teladan, pengadaan buku-buku perpustakaan dan komputer, serta pendirian
taman bacaan.
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