
 

 
 
Untuk segera disiarkan 

 

Tanoto Foundation Memperkuat Pertukaran Budaya Antara Sekolah 

Mutiara Harapan dengan Singapore Management University 

 

Singapura, 11 Mei 2016 - Empat puluh siswa kelas tujuh dan delapan dari Sekolah Mutiara Harapan, 

sebuah SMP bersertifikat Cambridge di Riau, Indonesia, mengunjungi Singapore Management University 
(SMU) hari ini. Kunjungan ini merupakan bagian dari program pertukaran budaya ke luar negeri dua 

tahunan yang mereka sebut Edu-Trip. 

Kunjungan ini adalah tujuan terakhir dari empat hari perjalanan di mana mereka juga mengunjungi 
Museum Melaka, sebuah museum maritim di Malaka, Aqua KLCC di Kuala Lumpur dan Singapore 

Science Centre. Penerima beasiswa Tanoto Foundation atau Tanoto Scholars dan alumni dari SMU 

menyambut dan membagi pengalaman mereka belajar dan bekerja di Singapura. Kelompok ini kemudian 
melakukan tur kampus SMU sebelum mengakhiri kunjungan dengan sesi tanya-jawab. 

"Senang rasanya melihat melihat wajah-wajah mereka yang bersahabat. Pertama kali saya bertemu 

mereka berada di Project Sukacita IV pada bulan Desember 2015 di Pangkalan Kerinci, di mana kita 

bekerja bersama-sama untuk beberapa kegiatan. Hari ini saya senang untuk terus memberikan kembali 
dan menginspirasii mereka untuk rajin belajar," kata Jessica Chandra, seorang Tanoto Scholar, mahasiswa 

bisnis tahun kedua dari Singapore Management University. 

Dalam pelaksanaan yang keempat ini, Edu-Trip bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman lebih kuat 
tentang budaya di antara negara-negara di kawasan ini, juga menumbuhkan partisipasi siswa dalam pola 

pikir dan wawasan internasional. Edu-Trip mereka yang terakhir memperlihatkan siswa-siswa Mutiara 

Harapan tengah tampil di Raffles Girls 'School Open House, Singapura. 

Terletak di Pangkalan Kerinci, Sekolah Mutiara Harapan didirikan dan didanai oleh perusahaan pulp dan 
kertas April Group dan didukung oleh Tanoto Foundation, lembaga filantropis yang dimiliki Sukanto 

Tanoto dan keluarganya. Sekolah ini mengakomodasi para siswa internasional, terutama anak-anak 

karyawan APRIL dari 15 negara yang berbeda, termasuk Kanada, Amerika Serikat, India dan Indonesia. 
Ini adalah satu-satunya sekolah International bersertifikat Baccalaureate di Riau, Indonesia. 

Tanoto Foundation mendukung guru Sekolah Mutiara Harapan untuk meningkatkan kapasitas mereka 

melalui sesi pelatihan dan studi banding ke sekolah lain. Tanoto Foundation juga mendorong siswa untuk 
meningkatkan keterampilan mereka dengan berpartisipasi dalam kompetisi nasional dan internasional 

dalam berbagai bidang. Tanoto Foundation juga bermitra dengan Sekolah Mutiara Harapan untuk 

mengembangkan program-program pelayanan masyarakat di berbagai wilayah. 
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Tentang Tanoto Foundation 

Tanoto Foundation yang didirikan oleh Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei Tanoto memiliki visi untuk 

menjadi pusat unggulan dalam Penanggulangan Kemiskinan melalui Pendidikan, Pemberdayaan dan 

Peningkatan Kualitas Hidup. Di bidang pendidikan, Tanoto Foundation memberi dukungan terhadap 
peningkatan akses dan mutu pendidikan di Indonesia. 

Untuk meningkatkan akses pendidikan, Tanoto Foundation telah memberikan beasiswa kepada lebih dari 

5.400 murid dan mahasiswa serta bekerja sama dengan 28 perguruan tinggi di Indonesia. Sedangkan 

untuk peningkatan mutu pendidikan, Tanoto Foundation bermitra dengan lebih dari 320 sekolah di 
Sumatera Utara, Riau, dan Jambi. Program-program yang dijalankan antara lain pengembangan kapasitas 

guru dalam pembelajaran di kelas, pelatihan murid untuk membiasakan diri hidup bersih dan sehat, dan 

dukungan agar murid memiliki kebiasaan membaca dan kecintaan terhadap buku. 

Di bidang pemberdayaan masyarakat, Tanoto Foundation bekerja sama dengan mitra korporasi, PT. Riau 

Andalan Pulp and Paper. Salah satu kegiatan adalah melatih 3.400 petani dalam Sistem Pertanian Terpadu 

(Integrated Farming System). Tanoto Foundation juga berkerjasama dengan mitra korporasi lainnya yaitu 
Asian Agri. Program kegiatan termasuk upaya meningkatkan pendapatan lebih dari 29.000 petani plasma 

pengelola sekitar 60.000 hektar kebun kelapa sawit. 

Sedangkan dalam bidang peningkatan kualitas hidup untuk masyarakat, Tanoto Foundation bersama mitra 

korporasi melakukan berbagai kegiatan seperti pelaksanaan program kesehatan dan pembangunan sarana 
air bersih dan sanitasi. 

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: www.tanotofoundation.org 
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