
 

 
 

Semangat Berbagi dalam Unite for Education (UFE) 2016 
Dukung Kualitas Pendidikan di Indonesia secara Berkesinambungan  

 

JAKARTA – Dalam Wealth of Wisdom Study berupa riset kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan 
oleh PermataBank dengan Mark Plus di empat kota besar Indonesia, tercatat 80,6% masyarakat yang 
berkecukupan (affluent) percaya bahwa kekayaan yang sesungguhnya tidak semata-mata diukur oleh 
sesuatu yang bersifat material. Kekayaan tidak dihitung dari materi atau uang yang dimiliki, melainkan 
bagaimana kita mengkondisikan diri kita dalam hidup. Hal ini tidak terlepas dari berbagai aspek lain 
yang mempengaruhi tingkat kekayaan yang seutuhnya untuk mencapai inner happiness yang ideal. 
 
Lebih lanjut juga dipaparkan bahwa aspek lain dari ’kekayaan’ yang dimaksud adalah keluarga, tujuan 
hidup dan kesehatan. Mereka memaknai kekayaan sebagai konsep yang menyeluruh (holistic) dan 
94%-nya merasa yakin bahwa mereka memiliki kebahagiaan yang sesungguhnya. Hal ini juga sejalan 
dengan hasil studi kualitatif yang mengindikasikan bahwa kekayaan itu hanya harta semata dan 
kesenangan sesaat (pleasure). Sedangkan kebahagiaan sejati (true happiness) dirasakan oleh orang 
yang memiliki konsep kaya yang seutuhnya. 
 
Berangkat dari hasil kajian diatas, PermataBank sebagai inisiator “Unite For Education” (UFE) - 
sebuah gerakan partisipatif yang mengajak segenap pemangku kepentingan seperti Pemerintah, 
Korporasi dan Organisasi Non Profit (Ornop) untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia – 
menyelenggarakan kembali keriaan bagi masyarakat dan keluarga dengan tajuk “Joy of Giving”. 
 
Semangat berbagi menjadi tema sentral UFE kali ini, mengingat masyarakat yang berkecukupan dan 
kelas menengah yang terus bertumbuh dalam beberapa tahun terakhir ini memiliki kesadaran akan 
berbagi dan bahkan menjadi kebutuhan bagi orang-orang dan keluarga tertentu. Disisi lain, melakukan 
kegiatan berbagi secara bersama untuk mendapatkan dampak perubahan yang lebih besar dan 
signifikan menjadi kecenderungan yang banyak dan sering dilakukan, terlebih dengan adanya 
kemajuan teknologi di era digital dan sosial media belakangan ini. Menggerakkan banyak orang untuk 
berbagi dan membuat kebaikan menjadi semakin mudah. 
 
Konsistensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang merupakan fokus PermataHati 
sejalan dengan semangat yang terkandung dalam gerakan UFE ini. Terlebih bilamana melihat potret 
pendidikan di Indonesia saat ini keadaannya cukup mengkhawatirkan, setidaknya masih ada sekitar 
2,5 juta anak Indonesia berusia 7 – 15 tahun yang tidak dapat menikmati pendidikan1. 
 
Dalam konteks inilah UFE 2016 “Joy of Giving” hadir untuk bersama-sama menggalang dana 
pendidikan agar anak Indonesia dapat kembali bersekolah melalui donasi dari korporasi dan 
masyarakat, di acara yang akan diselenggarakan di Bintaro Exchange (BXc) pada tanggal 24-25 
September 2016. Turut mendukung acara ini Combiphar, TransVision dan Ultra Jaya.   
 
Hingga Agustus 2016, kontribusi PermataHati tercatat Rp  6.019.776.500,-,   guna meningkatkan 
kualitas pendidikan di Indonesia melalui beasiswa dan beragam aktifitas berdimensi Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan.  

                                                           
1
 https:// http://www.unicef.org/indonesia/id/education.html 
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Untuk menyambut UFE 2016 “Joy of Giving”, pada hari Kamis 15 September 2016 diselenggarakan 
Jumpa Pers yang dihadiri oleh Julian Fong – Wakil Direktur Utama PermataBank, Firza Imam 
Putra – Chief Operating Officer Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) dan Andien – Pekerja Seni 
yang banyak bergiat di kegiatan sosial.  
 
Julian Fong – Wakil Direktur Utama PermataBank mengatakan, “Kami sangat gembira dapat 
menyelenggarakan acara “Unite for Education” untuk keenam kalinya ini bersama-sama dengan 
para mitra strategis PermataBank. Melalui partisipasi aktif 10,719 karyawan sebagai Employee 
Volunteer (EVO) dalam berbagai kegiatan CSR, PermataHati telah memberikan beasiswa kepada 
4,153 anak. 
 
“Inisiatif yang kami lakukan dalam UFE ini sejalan dengan semangat PermataHati sebagai 
program CSR PermataBank yang fokus di bidang pendidikan serta merupakan salah satu 
sumbangsih untuk Indonesia yang lebih baik, utamanya bagi peningkatan kualitas pendidikan. 
Oleh karena itu dengan kebersamaan dan partisipasi semua pihak yang memiliki keberpihakan 
serupa di sektor ini, kami yakin dunia pendidikan di Indonesia akan menuju kondisi yang lebih 
baik, menjangkau lebih banyak kalangan dan lebih berkualitas. Esensi inilah yang kami ingin 
sampaikan dan tularkan dalam “Unite for Education” secara berkelanjutan”, ujar Julian. 
 
 
Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi: 

Richele Maramis 
Head of Corporate Affairs PermataBank 
P: +62 21 523 7788  
e: corporate.affairs@permatabank.co.id 

 
 

Tentang PermataHati  

PermataBank pada akhir tahun 2010 memperkenalkan program CSR PermataHati yang berfokus pada pendidikan, khususnya 

literasi keuangan. PermataHati dirancang dengan memadukan berbagai aktivitas dalam tiga pilarnya yaitu: Pengembangan 

Sumber Daya Manusia, Perbaikan Fasilitas, dan Pemberdayaan Masyarakat. Partisipasi aktif dari para karyawan PermataBank 

sebagai Employee Volunteer (EVO) merupakan tulang punggung dan kunci keberhasilan dari semua kegiatan CSR yang 

dilakukan PermataBank, dimana EVO menyisihkan waktu dan tenaganya dalam menjalankan kegiatan CSR untuk 

mendapatkan Poin Senyum. Setiap 10 Poin Senyum yang terakumulasi, PermataBank akan memberikan 1 beasiswa bagi anak 

berprestasi yang kurang mampu selama 1 tahun ajaran. Untuk mendukung program CSR ini, setiap karyawan PermataBank 

berhak mendapatkan 1 hari cuti CSR, diluar jatah cuti tahunannya. Sepanjang tahun 2010 hingga Desember 2015, 

PermataBank telah menghasilkan 41.538 Poin Senyum atau sama dengan 4.153 beasiswa melalui beragam kegiatan CSR, 

termasuk diantaranya adalah edukasi literasi keuangan dan perbankan bagi siswa, kewirausahaan, pelatihan guru, renovasi 

perpustakaan dan ruang kelas. 
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