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Kepedulian Penerbit PT Erlangga Pekanbaru semakin gencar dilaksanakan. Terbaru, Erlangga
menjalin kerjasama dengan CSR sekolah yang ada di Riau. Kamis (09/04/2020) di Yayasan
Beerseba, Jalan KH Ahmad Dahlan menyerahkan bantuan berupa uang tunai langsung kepada
kepala sekolah tersebut.

  

Manager Pemasaran Cabang Erlangga Pekanbaru, Jayasan Sijabat SPd mengatakan kegiatan
merupakan sebagai bentuk kepedulian Erlangga sebagai penerbit buku yang terus memberikan
 edukasi ke sekolah. “Kita berharap dengan adanya CSR ini mampu menjalin kerjasama yang
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lebih baik lagi ke sekolah di Kota Pekanbaru. Dan menjadikan bantuan ini dapat bermanfaat
serta digunakan sesuai kebutuhanya”.

  

Lebih jauh Jayasan mengutarakan pedulian itu merupakan wujud nyata dari Penerbit Erlangga,
agar dunia pendidikan lebih semangat dalam mengatasi wabah Covid-19 yang menjadi
ketakutan masyarakat saat ini, sehingga dengan bantuan tersebut sekolah termotivasi dan 
meningkatkan mutu pendidikan.

  

Sementara itu, ditempat yang sama Kepala SMP Beerseba Ir Roni Juang L Tobing
menyampaikan ucapan terimakasih kepada Erlangga atas kepedulian dalam menghadapi
musibah yang terjadi di Dunia, khususnya Pekanbaru.“ kami tidak menyangka dan ucapkan
ribuan terimakasih semoga Erlangga semakin sukses dan kerjasama dengan sekolah semakin
baik lagi”.

  

Tak ketinggalan Kepala SD Beerseba, P Marbun menyampaikan ucapan terimakasih dengan
wajah bahagia.”Muda-mudahan bantuan ini bisa kami manfaatkan dengan sebaik mungkin”.
Saat dokumentasi antara pihak Erlangga dan SD, SMP Beerseba, spanduk tersebut bertuliskan
Erlangga Peduli Corona.

  

Erlangga juga menghimbau masyarakat untuk memutus rantai Covid-19, dengan sering
mencuci tangan dengan sabun, gunakan masker, konsumsi makanan seimbang, rajin olahraga
dan istirahat yang cukup, apabila batuk, pilek segera periksa ke fasilitas kesehatan, hindari
kontak langsung dengan hewan liar serta tutup hidup dengan jika batuk ataupun bersin. Jel

  

Sumber: http://riaupotenza.com/
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