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RAYAKAN USIA EMAS, BANK MEGA MELAKUKAN PERESMIAN RENOVASI SEKOLAH
PENERIMA BANTUAN PROGRAM MEGA BERBAGI

- RANGKAIAN PERAYAAN USIA EMAS -

Subang, 29 Maret 2019. Bank Mega akan tepat berusia 50 Tahun pada 15 April 2019
mendatang. Sebagai rangkaian acara dalam perayaan usia emas tersebut, Direktur Utama Bank
Mega Kostaman Thayib didampingi oleh Regional Manager Bank Mega Bandung Rika Rahayu
Begawan melakukan peresmian bangunan SMK Miftahul Bariyyah di Subang - Purwakarta yang
pernah terbakar dan merupakan sekolah penerima bantuan Program Mega Berbagi.

Program Mega Berbagi merupakan kepedulian Bank Mega yang berfokus pada dunia pendidikan
dengan mengupayakan kelangsungan pendidikan anak bangsa melalui pembangunan kembali
bangunan sekolah yang rusak dan pengadaan fasilitas pendukung agar proses belajar mengajar
dapat berlangsung dengan lancar. “Donasi pada Program Mega Berbagi diperoleh dari 1% suku
bunga Tabungan Mega Berbagi yang disisihkan oleh nasabah dan ditambahkan lagi sebesar 1%
oleh Bank Mega. Dana tersebut akan dikelola oleh Komite Mega Berbagi yang melibatkan
perwakilan nasabah dan juga Auditor Independen untuk kemudian disalurkan secepatnya kepada
sekolah yang membutuhkan bantuan di seluruh pelosok Indonesia”, jelas Kostaman Thayib.

Program Mega Berbagi telah memulai kegiatan tersebut sejak beberapa tahun yang lalu, dimana
saat ini memasuki periode ke tiga dan telah berhasil membangun 72 sekolah, dengan rincian 54
sekolah telah selesai dibangun sementara 18 sekolah lagi masih dalam tahap penyelesaian.

Kepala SMK Miftahul Bariyyah Ujang Heri Syamsudin mengaku sangat bersyukur atas bantuan
Program Mega Berbagi yang diterima oleh sekolahnya. “Setelah mendapatkan bantuan Program
Mega Berbagi, bekas bangunan yang menggalami musibah kebakaran kini telah dibangun kembali
dengan kondisi yang lebih baik dan dapat dipergunakan secara maksimal dalam kegiatan belajar
mengajar. Masyarakat di sekitar sekolah juga meningkat semangatnya untuk menyekolahkan
anak-anaknya di sekolah yang baru dibangun kembali karena sekolah terlihat lebih bagus dan
megah”, jelas Ujang.

Kostaman Thayib mengatakan bahwa merupakan kebahagiaan dapat melihat anak-anak bangsa
semangat mengejar cita-cita mereka melalui pendidikan yang diadakan di sekolah. “Tekad dan
semangat mereka merupakan alasan bagi Bank Mega untuk terus aktif membantu pendidikan di
Indonesia. Terlebih dalam usia emas Bank Mega, dimana kami sangat menyadari bahwa kiprah
panjang Bank Mega dalam melayani negeri di bidang jasa keuangan tidak akan pernah dapat
terus bertumbuh dan menjadi besar tanpa adanya dukungan dari segenap masyarakat, sehingga
sudah menjadi kewajiban bagi Bank Mega untuk juga menaruh perhatian pada permasalahan
bangsa diantaranya masalah pendidikan untuk Indonesia Yang Lebih Baik”, tutup Kostaman.
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