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5000 Celengan Untuk Kesempatan Kembali ke Sekolah
Latinusa mengadakan program CSR bekerja sama dengan Coin A Chance
JAKARTA, 17 Februari 2011 – PT Pelat Timah Nusantara Tbk (“Latinusa”), satu‐satunya
produsen tinplate (bahan baku untuk kemasan kaleng) di Indonesia, mengawali tahun
2011 dengan meluncurkan program CSR “5000 Celengan” yang diadakan bekerja sama
dengan Coin A Chance, sebuah gerakan sosial yang diawali di Jakarta pada Desember 2008.
Program CSR ini bertujuan mendukung kegiatan Coin A Chance dan secara tidak langsung
turut mendukung penyediaan pendidikan bagi anak‐anak Indonesia yang kurang mampu.
Coin A Chance adalah sebuah gerakan yang mengajak masyarakat untuk mengumpulkan
‘recehan’ atau uang logam yang bertumpuk dan jarang digunakan. Uang yang terkumpul
akan digunakan untuk membiayai anak‐anak yang kurang mampu agar mereka dapat
melanjutkan sekolah kembali. Gerakan Coin A Chance telah diadopsi di berbagai kota di
Indonesia, dan bahkan di beberapa kota di manca negara. Latinusa mendukung kegiatan
Coin A Chance dengan menyumbangkan 5000 celengan berdesain khusus yang akan
mempermudah pengumpulan uang‐uang logam tersebut.
"Kami menyambut baik dukungan yang diberikan Latinusa untuk Coin A Chance, terlebih lagi
setelah setahun terakhir kami berusaha mengajak beberapa perusahaan untuk bekerjasama
memproduksi celengan khusus Coin A Chance. Latinusa dan Coin A Chance berbagi kepedulian
yang sama seputar anak‐anak dan pendidikan. Dengan adanya 5000 buah celengan dari
Latinusa, kami berharap kegiatan ini bisa lebih didengar masyarakat luas, dan mereka tertarik
untuk ikut mengumpulkan koin dengan menggunakan celengan‐celengan tersebut, sehingga
semakin banyak anak‐anak yang dapat terbantu," tutur Nia Sadjarwo, salah satu pendiri Coin A
Chance.

Latinusa, yang merupakan salah satu anak perusahaan Nippon Steel Corporation,
memprioritaskan kegiatan CSR‐nya di bidang pendidikan. Sejak tahun 2006 Latinusa telah
secara rutin memberikan bantuan kepada sekolah‐sekolah dan Madrasah yang berada di
lingkungan pabrik PT Latinusa di Cilegon.
“Pendidikan adalah fondasi yang penting bagi kemajuan suatu bangsa, dan selayaknya
pendidikan menjadi hak bagi setiap anak Indonesia. Itulah sebabnya kami bekerja sama
dengan Coin A Chance, gerakan mereka memperlihatkan bahwa setiap orang dapat
berpartisipasi dalam memberikan kesempatan bagi anak‐anak Indonesia yang kurang
mampu untuk dapat terus mengenyam bangku sekolah. Selain memberikan bantuan
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berupa 5000 celengan, kantor kami di Jakarta juga akan bergabung menjadi salah satu
dropzones atau tempat pengumpulan koin bagi Coin A Chance,” ujar Ardhiman, Direktur
Utama Latinusa.
Celengan Coin A Chance akan didistribusikan kepada para perusahaan dan individu yang
telah berpartisipasi dengan gerakan Coin A Chance. Selanjutnya masyarakat dapat
menghubungi pengurus Coin A Chance jika ingin memperoleh celengan tersebut dan
berpartisipasi mengumpulkan koin‐koin untuk mengembalikan anak‐anak Indonesia yang
kurang mampu kembali ke bangku sekolah.

***
Tentang Latinusa
PT Pelat Timah Nusantara Tbk (PT Latinusa) adalah produsen tinplate pertama dan satu‐satunya di
Indonesia. Dengan pangsa pasar domestik sebesar 52% pada tahun 2010, PT Latinusa melakukan IPO
pada 14 Desember 2009 dan pemegang saham utamanya adalah Nippon Steel Corporation, produsen
baja keenam terbesar di dunia pada 2009. Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi situs kami
www.latinusa.co.id
Tentang Coin a Chance!
Adalah sebuah gerakan sosial yang dimulai dua sahabat pada tanggal 18 Desember 2008. Fokus kegiatan
Coin A Chance adalah mengumpulkan uang recehan berupa koin yang kemudian digunakan untuk
membantu anak‐anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu, agar dapat melanjutkan
sekolahnya.
Dengan tagline “drop, collect and send those kids back to school”, Coin A Chance berkeinginan agar
gerakan ini dapat diadopsi oleh masyarakat luas di seluruh Indonesia.
Lebih lanjut mengenai Coin A Chance dapat dibaca di http://coinachance.com/ atau dengan mengikuti
perkembangan kami melalui akun Twitter @coinachance, atau bergabung di Facebook grup kami
http://facebook.com/coinachance.
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