
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akan dibangun posko di kantor CPM yang akan mengkoordinasikan dan mendistribusikan:  

• Tim medis dan obat-obatan 

• Sembako (dikirim melalui Gorontalo) dan air mineral 

• Listrik bertenaga surya 

• Obat malaria 

• Layanan kesehatan. 
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Relawan Bakrieland Donasi Gempa dan Tsunami Sulawesi Tengah 

Pada hari Jum’at, 28 September 2018, Sulawesi 

Tengah di guncang gempa berkekuatan 6 dan 

7,54 skala ritcher diikuti oleh tsunami yang 

mencapai ketinggian 6 meter. Untuk merespond 

gempa dan tsunami yang menerjang Sulawesi 

Tengah, khususnya Donggala, Palu dan Sigi,  

karyawan PT Bakrieland Development Tbk 

(Bakrieland) dan Unit Usaha yang tergabung 

dalam “Relawan Bakrieland” juga ingin ikut serta 

untuk membantu mereka yang terdampak. Kali 

ini, karyawan berpartisipasi dengan memberikan 

bantuan berupa donasi. Hal ini sesuai dengan hasil koordinasi seluruh Kelompok Bakrie (KB) 

dengan Bakrie Untuk Negeri (BUN) bahwa untuk cepat menyesuaikan kebutuhan masyarakat 

terdampak yang bisa berubah-ubah setiap harinya. 

Mewakili “Relawan Bakrieland” adalah Bapak Andre Satria (Corporate Affairs - Bakrieland) yang 

menyerahkan donasi langsung kepada Bapak Didih Haryono (Yayasan Bakrie Amanah). 

Pada tanggal 3 Oktober 2018, Bakrie Untuk Negeri (BUN) bersama Kelompok Bakrie (KB) 

melakukan koordinasi terkait langkah-langkah selanjutnya. Berikut poin-poin keputusannya : 

• Bantuan yang dikoordinasikan oleh Bakrie Untuk Negeri (BUN) melalui Bakrie Amanah 

akan disalurkan melalui PT Citra Palu Mineral (CPM), salah satu anak perusahaan PT. 

Bumi Resources Mineral di Palu, Sulawesi Tengah.  

• Bantuan untuk masyarakat, pegawai dan keluarganya. Sebagai informasi tidak ada 

rumah keluarga yang masih utuh. Semua mengungsi di posko sekitar kantor CPM, diluar 

kantor dan posko sekitar prospek CPM di utara kota Palu. 

  



 

Bagi seluruh Bakrielanders yang ingin berpartisipasi dalam meringankan masyarakat terdampak 

di Sulawesi. YBA masih membuka pintu donasi agar semakin banyak orang yang bisa menerima 

manfaat. Donasi bisa di transfer melalui rekening Bank Mandiri dengan no. 124-00-4000-

9996 an. Yayasan Bakrie Amanah. 

Berikut ini adalah foto – foto tinjauan kerusakan, pembagian sembako dll: 

 

 
Pembagian sembako wilayah Poboya Evakuasi warga ke Makassar 

Tinjauan kerusakan SDN Poboya Tinjauan kerusakan SDN Poboya 

Terpal untuk pengungsian di wilayah 

Poboya 

Tinjauan kerusakan SDN Poboya 

 


