
 

 
 
Untuk segera disiarkan 

 

Tanoto Foundation Mendukung Penelitian Kanker Limfoma di Asia 

 

Singapura, 18 Mei 2016 – Pada tanggal 18 Mei 2018, Tanoto Foundation menyerahkan bantuan sebesar 
S$ 2,5 juta kepada SingHealth Duke-National University of Singapore (NUS) Academic Medical Center, 

Singapura. Bantuan terkait program Tanoto Foundation Professorship in Medical Oncology ini diterima 

langsung oleh Associate Professor Lim Soon Thye, Kepala dan Konsultan Senior Divisi Onkologi Medik 

di Pusat Kanker Nasional Singapura. Beliau juga menjabat Wakil Dekan Duke-NUS Medical School. 

Program Tanoto Foundation Professorship ini menyadari Associate Professor Lim sebagai peneliti dan 

klinisi yang luar biasa atas karya rintisannya dalam penelitian penyakit kanker, khususnya basis genetik 

untuk jenis kanker yang sangat sering terjadi di Asia. Dukungan Tanoto Foundation tersebut bertujuan 
untuk memajukan penelitian Associate Professor Lim dalam Non-Hodgkin’s Lymphoma. 

Tanoto Foundation Professorship in Medical Oncology ini adalah bagian dari bantuan S$ 3 juta dari 

Tanoto Foundation. Jumlah selebihnya akan digunakan untuk mendukung Tanoto Foundation Initiative 

untuk Penelitan Limfoma di Asia. 

Sukanto Tanoto, pendiri Tanoto Foundation, mengatakan, “Saya berharap penelitian ini bermanfaat bagi 

pasien dan keluarga yang hidup dengan limfoma. Penelitian yang berfokus pada limfoma di Asia ini 

merupakan bidang yang patut mendapatkan perhatian yang lebih besar dan Tanoto Foundation bangga 
bisa mendukung upaya ini.” 

Bermitra dengan Duke-NUS, Tanoto Foundation telah mendonasikan total S$ 11 juta untuk memajukan 

penelitian di bidang diabetes, penyakit kardiovaskular, dan limfoma di Asia. 

  

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: 

Lestari Boediono 

Head of Corporate Communications 
Phone: +62 21 392 3189 

Fax: +62 21 392 3324 

Email: lestari_boediono@tanotofoundation.org 

  

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. 

http://www.tanotofoundation.org/id/ruang-berita/siaran-pers/tanoto-foundation-mendukung-penelitian-kanker-limfoma-di-asia
mailto:lestari_boediono@tanotofoundation.org


 

 
 

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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