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“Program Bantuan Pendidikan Berbasis Karakter”
Trakindo dan Dompet Dhuafa
Program Bantuan Pendidikan Berbasis Karakter merupakan kemitraan antara Trakindo Utama (Trakindo) dan
Dompet Dhuafa (DD) yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan kemandirian di sekolah dasar
negeri (SDN) melalui pendidikan berkarakter, dengan penerima manfaat utama guru dan murid SD. Trakindo
(www.trakindo.co.id) adalah dealer alat berat merek Caterpillar di Indonesia. Sedangkan Dompet Dhuafa
(www.dompetdhuafa.org) adalah organisasi nirlaba yang membantu masyarakat tidak mampu di seluruh
nusantara dengan program berbasis pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
Trakindo dan Dompet Dhuafa memulai kemitraan sejak tahun 2010 dan masih berlangsung hingga saat ini.
Kegiatan program termasuk renovasi sekolah, pelatihan guru sesuai dengan kompetensinya, dan memberikan
beasiswa bagi murid yang berprestasi dari keluarga kurang mampu. Hingga pertengahan Juni 2014, program
Trakindo dan DD telah merenovasi lebih dari 450 kelas dari 35 SD; melatih hampir 600 orang guru; dan
menyalurkan beasiswa kepada hampir 200 murid yang berasal dari keluarga kurang mampu. Program secara
keseluruhan memberikan dampak bagi sekitar 13.000 murid SD.
Trakindo sebagai penggagas program, melaksanakan supervisi dan evaluasi kegiatan. Sedangkan DD
bertanggungjawab dalam aspek pelaksanaan kegiatan (seperti pelatihan) dan melakukan komunikasi aktif
dengan pihak terkait (seperti dinas pendidikan, komite sekolah dan Kepala Kantor Cabang Trakindo).
Staff cabang Trakindo dimana SD tersebut berada berkontribusi sebagai relawan dalam melakukan seleksi
sekolah, seleksi penerima beasiswa dan supervisi seluruh kegiatan. Selain itu, staff juga turut membantu
mengajar di kelas dengan pendekatan yang kreatif seperti permainan dan simulasi, sehingga topik yang
tadinya sulit menjadi mudah dipahami oleh murid.
Hasil dari program diantaranya adalah
peningkatan akreditasi sekolah, peningkatan
prestasi siswa dalam bidang akademik maupun
minat, peningkatan kemampuan guru sebagai
pelatih bagi guru SD lain, menerima
penghargaan sebagai sekolah berwawasan
lingkungan atau penghargaan Adiwiyata, serta
keberhasilan membangun jaringan dengan SD
negeri lainnya. Beberapa Dinas Pendidikan telah
meminta kurikulum program untuk diadopsi dan
dijalankan di sekolah lain dalam lingkup kota
atau kabupaten.
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Profil Organisasi
Trakindo (www.trakindo.co.id)
Trakindo didirikan pada tahun 1970, adalah anak perusahaan
dari Grup Tiara Marga Trakindo, yang memiliki lebih dari 65
kantor cabang yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.
Pilar Corporate Citizenship Trakindo berfokus pada empat bidang
yaitu pendidikan, lingkungan, kesehatan dan bantuan
kemanusiaan. Ke-empat pilar tersebut menunjang misi perusahaan untuk menciptakan lapangan pekerjaan
yang layak dan berkualitas bagi sebanyak mungkin masyarakat Indonesia. Titik berat diberikan kepada
bidang pendidikan karena penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dimulai dari pendidikan.
Pada ulang tahunnya yang ke 40 (tahun 2010), Trakindo meluncurkan program perbaikan dan pendampingan
40 sekolah dasar negeri (SDN) yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia. Dalam menjalankan program
tersebut, Trakindo bermitra dengan dua organisasi yaitu Dompet Dhuafa dan Putera Sampoerna Foundation.
Untuk info lebih jauh mengenai program ini, hubungi Candy Sihombing, CSR Manager Trakindo, email:
candy.sihombing@trakindo.co.id

Dompet Dhuafa (www.dompetdhuafa.org)
Dompet Dhuafa didirikan pada tahun 1993 oleh empat wartawan
senior dari Koran Republika. Kegiatan utamanya adalah membantu
masyarakat tidak mampu di seluruh nusantara dengan pendekatan
dasar berbasis pendidikan, kesehatan, kemanusiaan dan ekonomi.
Sebagai lembaga nirlaba, seluruh kegiatan didanai dana zakat, infak,
shadaqah yang berasal dari sekitar 40.000 donatur perseorangan dan 63 donatur perusahaan.
Beberapa kegiatan yang dijalankan di antaranya adalah Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) guna
memberikan akses layanan kesehatan yang layak dan optimal secara gratis bagi kaum dhuafa; sekolah
menengah berasrama untuk anak berprestasi; serta sekolah Islam terpadu untuk menciptakan sumber daya
manusia yang berkualitas dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi informasi serta berbudi pekerti.
Untuk info lebih jauh mengenai program Dompet Dhuafa, hubungi Herdiansyah, Deputy Director Dompet
Dhuafa, email: herdi@dompetdhuafa.org
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