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Program Tanoto Foundation direplikasi di Kabupaten Batu Bara,
Sumatera Utara

Jakarta, 10 November 2016 – Studi oleh Central Connecticut University pada tahun 2016
tentang World's Most Literate Nations menempatkan tingkat literasi Indonesia di peringkat ke-
60 dari 61 negara. Sementara Singapura ada di peringkat 36 dan Malaysia peringkat 53. Data
ini mengindikasikan rendahnya kebiasaan membaca masyarakat Indonesia dalam kehidupan
sehari-hari, baik di perpustakaan maupun dalam proses pembelajaran di kelas.

Sementara itu, berdasarkan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) se-Indonesia tahun 2015 nilai rata-
rata yang dicapai guru-guru di Propinsi Sumatera Utara 52,43, dibandingkan angka pencapaian
nasional sebesar 56,69. Hal ini menunjukkan perlunya pembinaan guru dan pengajar secara
berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan profesional dan pedagogiknya.

Tanoto Foundation, sebagai lembaga filantropi yang peduli dengan pendidikan di Indonesia,
telah menjalankan program Peningkatan Kualitas Pendidikan, atau Pelita Pendidikan sejak 2010.
Salah satu program dalam Pelita Pendidikan adalah Pelita Pustaka, di mana tenaga pendidik
dilatih untuk menciptakan serta mengelola perpustakaan dan pojok baca, untuk mendorong
kebiasaan membaca dan kemampuan literasi siswa. Program lain adalah Pelita Guru Mandiri
yang bertujuan meningkatkan kompetensi guru dalam menerapkan Pembelajaran Aktif, Inovatif,
Kreatif dan Menyenangkan (PAIKEM).

Hingga saat ini, Tanoto Foundation telah bekerja sama dengan 466 sekolah mitra di Sumatera
Utara, Riau, Jambi, dan DKI Jakarta. Tanoto Foundation telah melatih 4.400 kepala sekolah dan
guru serta melatih 230 guru sebagai tutor sebaya. Tanoto Foundation mulai bekerja di
Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara sejak 2012 dan telah memberikan manfaat kepada 32
sekolah dan 150 guru baik melalui pelatihan dan pendampingan maupun kegiatan Kelompok
Kerja Guru (KKG).

Bertempat di Kantor Bupati Batu Bara, Sumatera Utara, hari ini Tanoto Foundation dan
Pemerintah Kabupaten Batu Bara menandatangani Perjanjian Kerjasama untuk memperluas
jangkauan Program Tanoto Foundation secara sistemik dan berkelanjutan dalam mendukung
pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pemerintah Kabupaten Batu Bara akan
mereplikasi program Pelita Pustaka dan Pelita Guru Mandiri ke lebih banyak sekolah-sekolah di
wilayah Kabupaten Batu Bara.

“Tanoto Foundation yang didirikan oleh Bapak Sukanto Tanoto dan Ibu Tinah Bingei Tanoto
mendukung upaya pernanggulangan kemiskinan melalui kegiatan pendidikan, pemberdayaan,



dan peningkatakn kualitas hidup.” kata Sihol Aritonang, Ketua Pengurus Tanoto Foundation.
“Pendiri Tanoto Foundation, Sukanto Tanoto, percaya bahwa peningkatan kualitas pendidikan
harus dimulai dari pendidikan usia dini dan pendidikan dasar, agar terbentuk fondasi kuat untuk
pembelajaran jangka panjang”, lanjut Sihol Aritonang.

“Tanoto Foundation menjalankan program di Kabupaten Batu Bara sejak 2012, dan sangat
mendukung komitmen Kabupaten Batu Bara dalam mereplikasi program Tanoto Foundation ke
24 sekolah-sekolah lain di Kecamatan Talawi dan Kecamatan Limapuluh. Kami percaya akan
lebih banyak Kabupaten/Kota melakukan hal yang sama.” demikian Sihol Aritonang menutup
sambutannya pagi ini.

Bupati Batu Bara H. OK Arya Zulkarnain, SH, MM, menyambut baik adanya kerja sama ini. Arya
Zulkarnain yakin bahwa kualitas pendidikan di daerahnya akan terbantu dengan adanya
program-program dari Tanoto Foundation.

“Program Tanoto Foundation ini selaras dengan visi pemerintahan kami dalam meningkatkan
mutu pendidikan. Setelah dibina Tanoto Foundation, minat baca dan literasi anak murid
meningkat signifikan. Itu sebabnya, Program Pelita Pustaka dan Pelita Guru Mandiri ini akan
kami jadikan model dalam setiap kegiatan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi guru
serta meningkatkan minat dan kemampuan membaca murid-murid sekolah di wilayah
Kabupaten Batu Bara,” kata Arya Zulkarnain.
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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 perbaikan akses dan peningkatan mutu
pendidikan di Indonesia. Untuk memperbaiki akses pendidikan, Tanoto Foundation telah memberikan beasiswa
kepada lebih dari 6.700 murid dan mahasiswa serta bekerja sama dengan 35 perguruan tinggi di Indonesia.
Sedangkan untuk peningkatan mutu pendidikan, 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.

Dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat, Tanoto Foundation bekerja sama dengan berbagai pihak.
Salah satu kegiatan adalah melatih 3.400 petani dalam Sistem Pertanian Terpadu (Integrated Farming System)
bersama PT. Riau Andalan Pulp and Paper. Tanoto Foundation juga mendukung upaya meningkatkan pendapatan
lebih dari 29.000 petani plasma pengelola sekitar 60.000 hektar kebun kelapa sawit bersama dengan salah satu
kelompok perusahaan minyak kelapa sawit terkemuka di Indonesia, Asian Agri Group.



Tanoto Foundation bekerjasama dengan berbagai pihak dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat
melalui berbagai kegiatan seperti program kesehatan dan pembangunan sarana air bersih dan sanitasi di daerah
pedesaan.

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

http://www.tanotofoundation.org

