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Di Indonesia hutan tropis salah satunya terdapat di 
Pulau Kalimantan. Dengan memiliki sumber daya 
alam yang langka merupakan kebanggaan dan 
sekaligus tanggung jawab untuk melestarikannya. 
Masyarakat, pemerintah dan dunia usaha merupakan 
tiga subjek yang dituntut untuk menjaga 
keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan.  
 
Hasnur Group selaku perusahaan lokal Kalimantan 
Selatan senantiasa berkontribusi menjaga 
lingkungan. Dengan kegiatan ramah lingkungan 
lainnya tentu sejalan dengan prinsip yang selama ini 
diterapkan oleh Hasnur Group, yakni di mana pun 
Hasnur Group berada harus memberikan manfaat 
bagi lingkungan sekitarnya.  
 
 Selanjutnya, dalam rubrik 
Berita Utama Anda dapat 
membaca ulasan mengenai 
kontribusi Hasnur Group 
dalam pengendalian 
kebakaran hutan dan lahan. 
Dimana dalam rubrik tersebut 
digambarkan prosedur 
tindakan gawat darurat 
apabila terjadi hal-hal di 
dalam kecelakaan kerja.  
Sebagai salah satu rubrik yang 
selalu menginspirasi, Sosok 
kali ini mengulas tiga srikandi 
Hasnur Group yang berulang 
tahun di bulan Februari yang 
juga telah berjasa 
mengembangkan Hasnur 
Group. Selanjutnya simak 
lebih jauh mengenai 
Peringatan Bulan K3 
Nasional 2017 dalam rubrik 
Fokus. 
 
Tidak kalah menginspirasi, 
Rubrik Info CSR 
menghadirkan kegiatan- 
kegiatan yang telah dilakukan 
oleh perusahaan melalui Tim  

CSR Hasnur Group. Muda 
Banua yang telah mendirikan 
rumah baca di Desa Sungai 
Salai Hilir. Tim CSR PT 
Hasnur Citra Terpadu 
melakukan program 
kesehatan yaitu pemeriksaan 
kesehatan secara gratis dan 
penyuluhan kesehatan. Selain 
itu, Tim CSR PT BPP juga 
melakukan program 
pemutaran film inspiratif 
dalam rangka untuk mengajak 
serta memotivasi masyarakat 
terutama anak-anak di 
lingkungan usaha Hasnur 
Group untuk terus belajar 
dalam menggapai cita-cita dan 
mimpi mereka. Dalam rubrik 
Info HRD terdapat beberapa 
pendekatan praktis yang bisa 
meningkatkan efektivitas dari 
performance management di 
perusahaan. Dan masih 
banyak rubrik lainnya yang 
dapat dibaca dalam Info 
Hasnur Group Edisi ke-3 ini.  
 
Selamat membaca! 
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      ebakaran Hutan dan Lahan di wilayah 
Indonesia sebagaimana terjadi tahun 2015 
berpotensi kembali terjadi tahun 2017 ini. 
Menurut laporan dari BMKG, pada 2017 
ini, cuaca di Indonesia lebih kering 
daripada tahun sebelumnya, sehingga 
ancaman terjadinya kembali kebakaran 
hutan dan lahan pun lebih besar. 
Pemerintah pusat mengingatkan perlu 
dilakukan tindakan pencegahan sejak dini 
untuk menghindari terjadinya kembali 
kebakaran hutan dan lahan.  
 
Berdasarkan data Kementerian 
Lingkungan Hidup Dan Kehutaran 
Tahun 2016,  luas kebakaran hutan dan 
lahan di seluruh Indonesia mencapai 261 
juta hektar. Kalimantan Tengah menjadi 
Provinsi dengan luas kebakaran terbesar 
yang mencapai kurang lebih 123 juta 
hektar.  
 
Beberapa peraturan telah mengatur tentang langkah 
pencegahan kebakaran hutan antara lain Undang-undang 
No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dan 
Peraturan Menteri Kehutanan 
No.P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang 
Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan. Peraturan-
peraturan itu bersifat terpadu dan terintegrasi yang mengatur 
seluruh elemen yang terlibat termasuk para pelaku usaha 
khusunya berbentuk perusahan. 
 
Permen LHK No. 32/2016 menjelaskan bahwa kegiatan 
Daldalkarhutla meliputi usaha, kegiatan atau tindakan 
pengorganisasian, pengelolaaan sumberdaya manusia dan 
sarana prasarana serta operasional pencegahan, pemadaman, 
penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan 
penyelamatan, dan dukungan manajemen pengendalian 
kebakaran hutan dan/atau lahan.  
 
Disusunnya Peraturan Menteri LHK tersebut dimaksudkan 
sebagai norma, standar, kriteria dan pedoman atas 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan operasional, 
pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan 
usaha/kegiatan/tindakan Dalkarhutla untuk para pihak 
terkait, sehingga terjaminnya efektivitas dan efisiensi 
jangkauan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Dalam  
peraturan itu, pemerintah pusat dan daerah sesuai 
kewenangannya masing-masing, diberikan keleluasaan untuk 

 
 
 
 
 
 

mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan di 
wilayahnya. 
 
Dalam kaitanya dengan kegiatan usaha Hasnur Group, Pasal 
43 Permen LHK No 32/2016 mengatur bahwa Pelaku usaha 
perkebunan diharuskan menyiapkan sumberdaya manusia 
pengendalian kebakaran lahan yang handal dalam suatu 
organisasi yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.   
 
Untuk Provinsi Kalimantan Selatan sendiri, Pemerintah 
Provinsi telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi 
Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran 
Lahan. Perda itu telah mengatur\pertanggungjawaban 
perusahaan yang kegiatan usahanya berpotensi terhadap 
kebakaran lahan. Pasal 8 Perda itu mengatur bahwa 
perusahaan wajib mencegah terjadinya kebakaran lahan dan 
atau hutan di lokasi usahannya. Setiap perusahaan atau 
penanggungjawab usaha wajib memiliki sistem, sarana dan 
prasarana untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan dan 
atau hutan meliputi : 

 sistem peralatan deteksi diri untuk mengetahui kebakaran 
lahan dan atau hutan; 

 alat pencegahan kebakaran lahan dan atau hutan; 

 prosedur operasi standar untuk mencegah dan 
menanggulangi terjadinya kebakaran lahan dan atau 
hutan; 

 perangkat organisasi   *(SHE/infoHG)

BERITA UTAMA 

 Kontribusi Hasnur Group Dan Pengendalian Kebakaran 

Hutan dan Lahan 

K 
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Jika kita mendengar nama Srikandi, yang 
pertama kali terlintas dalam benak kita 
adalah sosok wanita yang tangguh dan 
perkasa. Tangguh dan perkasa di sini 
maksudnya bukan hanya secara fisik, tapi 
juga secara mental. Srikandi adalah analogi 
yang tepat untuk menggambarkan sosok 
wanita masa kini. Kebanyakan wanita masa 
kini adalah wanita yang mandiri, yang 
mampu menghidupi diri sendiri dan 
keluarganya. 
 

Di era yang serba digital ini, peranan wanita mungkin saja 

telah berubah. Wanita dulu hanya berdiam diri di rumah, 
mengurus rumah dan anak-anak, menunggu suami pulang 
kerja. Namun saat ini, banyak di luar sana wanita yang 
bekerja keras membanting tulang untuk menghidupi dirinya 
dan keluarganya. Raden Ajeng Kartini adalah salah satu dari 
sekian banyak pejuang gerakan reformasi pemikiran, pejuang 
gerakan emansipasi, dan sekaligus pelopor kebangkitan kaum 
perempuan. Di masa lalu Kartini gigih berjuang untuk 
mengubah kultur ‘wanita terbelakang’ menjadi ‘wanita maju’ 
bagi seluruh kaum wanita di Indonesia. 
 
Di Hasnur Group, contoh paling nyata yang kita lihat sehari-
hari adalah 3 orang putri dari Founder Hasnur Group (Alm) 
H. Abdussamad Sulaiman HB dan Hj. Nurhayati 
(Almarhumah) yaitu Hj. Jayanti Sari, Hj. Nila Susanti dan Hj. 
Hasnuryani. Ketiga putri beliau adalah sosok seorang wanita 
yang sangat tangguh, cerdas dan terus memberi inspirasi bagi 
orang-orang di Hasnur Group. Karena ketangguhan 3 
srikandi ini, Hasnur Group masih mampu berdiri tegak 
sampai saat ini dan masih memberikan manfaat bagi orang 
banyak sesuai dengan amanah Founder tercinta. Dan setiap 
bulan, 3 srikandi Hasnur Group tersebut merayakan hari 
kelahirannya. 
 
1. HJ JAYANTI SARI (3 Februari 1970) 

 
Direktur Utama Hasnur Group, Hj Jayanti Sari Sulaiman 
mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama  
 

 
 

 
jajaran direksi, manajemen, karyawan-karyawati, serta para 
relasi dan rekan kerja Hasnur Group pada hari Jumat (3/2)  
di Kantor Hasnur Group. “Alhamdulillah, di usia 47 tahun 
ini Allah anugerahkan karunia-Nya kepada saya. Saya 
berterima kasih kepada semuanya, terutama kepada jajaran 
direksi, manajemen, karyawan-karyawati, dan para relasi 
Hasnur Group. Tentu ucapan terima kasih juga saya 
sampaikan kepada seluruh keluarga, serta teman dan rekan-

rekan saya di manapun berada. Saya sayang kalian semua” 
ungkap anak kedua dari tujuh bersaudara, buah cinta 
Founder Hasnur Group, H Abdussamad Sulaiman HB 
(Allahyarham) dan Hj Nurhayati (Allahyarhamha) tersebut. 
 
Lebih jauh disampaikan istri dari H Indro Hananto tersebut, 
ia pun memohon do’a agar senantiasa disehatkan badan, dan 
senantiasa diberi perlindungan dan keberkahan oleh Allah 
SWT. “InsyaAllah dengan do’a, dukungan, dan kerjasama 
semua, kita berharap bisa terus melanjutkan pesan dari 
Ayahanda H Abdussamad Sulaiman HB dan Ibunda Hj 
Nurhayati, agar Hasnur Group, perusahaan yang sama-sama 
kita kelola ini, selalu bisa membantu dan memberikan  

Tiga Srikandi Hasnur Group  
Berulangtahun Di Bulan Februari 

SOSOK 
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manfaat kepada orang banyak,” ungkap anak perempuan 
pertama H Abdussamad Sulaiman HB dan Hj Nurhayati 
tersebut. 
 
Terlepas dari itu, selain dihadiri jajaran direksi, manajemen, 
karyawan-karyawati dan keluarga, syukuran milad Hj Jayanti 
Sari Sulaiman ke 47, juga dihadiri ulama asal Kabupaten 
Tabalong, KH Ahmad Sanusi Ibrahim atau akrab disapa 
Guru Jaro. Dalam kesempatan tersebut, Guru Jaro yang 
sekaligus menyampaikan tausiyah agama, mengingatkan 
bahwa kehidupan di dunia saat ini hanyalah sementara, 
dimana setelah ini, akan ada kehidupan yang sesungguhnya. 
Di penghujung tausiyahnya, KH Ahmad Jaro atau Guru 
Jaro, tak lupa mengajak seluruh yang berhadir untuk juga 
mengenang dan mendo’akan H Abdussamad Sulaiman HB 
dan Hj Nurhayati. 

 
2. HJ HASNURYANI (8 Februari 1977) 

 
Pada tanggal 8 Februari di Kediaman Founder Hasnur 
Group digelar acara tasyakuran milad ke 40 tahun dan 
tasyakuran kehamilan pertama Ibu Hj Hasnuryani, Direktur 
Keuangan Hasnur Group. Acara dibagi menjadi 3 yaitu acara 
pertama dikhususkan untuk yasin dan tahlil Alm Bpk. H. 
Abdussamad Sulaiman HB dan Almarhumah Ibu Hj. 
Nurhayati. Acara kedua tasyakuran kehamilan pertama ibu 
Hj Hasnuryani. Dan acara ketiga tasyakuran milad ke 40 
tahun beliau. Acara dihadiri oleh keluarga besar Alm. H. 
Abdussamad Sulaiman HB dan keluarga besar H. 
Abdussalam Bani Surya. Selain itu juga dihadiri oleh relasi, 
sahabat, kerabat dan seluruh karyawati hasnur group jakarta.  
 
Acara berjalan khidmat dan sangat menyentuh. Pada akhir 
acara, Bpk Abdussamalam Bani Surya memberikan 
sambutan selaku perwakilan dari tuan rumah. "10 tahun 
sudah yg dinanti akhirnya diwujudkan juga oleh allah swt. 
Kita sebagai orangtua harus hati-hati berbicara karena  
 

 
 
 
cabang bayi saat ini sudah dapat mendengar dari dalam 
rahim. Semoga kita bisa menjadi org tua yg baik. Kita harus 
menikmati dan harus bahagia mendidik anak kita nanti. 
Karena bila bunda bahagia maka dede (cabang bayi) akan 
tenang sehingga proses pertumbuhannya akan menjadi  
baik juga" ucap beliau dalam sambutannya.  
 
Selain itu pak aab mempersembahkan puisi untuk istri 
tercintanya Ibu Hj Hasnuryani yang sedang berulangtahun :                             
"Syahadat adalah janji setia kita kepada Allah dan Rasul-Nya. 
Akad nikah adalah janji setiaku kepadamu. Wahai 
permataku, kehamilan adalah kebahagian. Kelahiran adalah 
kebahagiaan juga. Maka berbahagialah bersamaku setiap saat. 
Selamat Hari Milad, semoga Allah selalu membimbing dan 
berikan keberkahan kepadamu. Taat sehat nikmat dan 
manfaat untukmu bunda". 
 
Penutup dari seluruh rangkaian acara adalah doa bersama 
yang dipimpin oleh pak aab dan dilanjutkan dengan ramah 
tamah. 

 
3. HJ NILA SUSANTI (21 Februari 1972) 
 
Hj Nila Susanti Sulaiman, Ketua Umum Yayasan Hasnur 
Centre, pada tanggal 21 Februari merayakan syukuran 
miladnya yang ke-45 di kediamannya di Jalan Kampung 
Melayu Banjarmasin. Dalam syukuran tersebut turut hadir 
para undangan yang mayoritas dari Yayasan Hasnur Centre 
dan juga dihadiri jajaran komisaris, direksi dan manajemen 
Hasnur Group. Milad ke-45 Hj Nila Susanti Sulaiman ini 
juga diwarnai dengan nuansa penuh kasih sayang dan cinta. 
 

SOSOK 
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Konsep acara milad tersebut diserahkan sepenuhnya kepada 
panitia yang berasal dari Yayasan Hasnur Centre baik dari 
SMP dan SMA GIBS, Poltek Hasnur, maupun dari Muda 

Banua. Dalam acara tersebut, suami Hj Nila Susanti 
Sulaiman yaitu Bpk Zulfikar Alimuddin yang pertama kali 
menyampaikan pengantar di awal syukuran milad. Beliau 
menceritakan pengalamannya hidup bersama dengan Hj Nila 
Susanti Sulaiman sejak sekitar 20 tahun lalu. “Kami menikah  
pada Juli 1996. Alhamdulillah, 20 tahun lebih perjalanan, 
saya ingin menyampaikan bahwa Ibu (Hj Nila Susanti 
Sulaiman, red) adalah seorang yang membuat saya tenang 
dalam hidup, yang bisa membuat saya kuat, dan yang lebih 
penting lagi, kehadirannya membuat saya yakin bahwa apa 
yang ingin kita capai akan  terwujud,” ujar  Zulfikar 
Alimuddin yang juga Direktur SMP dan SMA GIBS 
Kalimantan Selatan. “Sungguh, teramat sangat beruntung 
dan berterima kasih saya kepada Allah SWT, yang telah 
mengirimkan beliau kepada saya,” lanjut Zulfikar yang 
kemudian menghadiahkan sebuah kotak yang berisi 25 
bunga mawar.  
 
Ditengah acara berlangsung, putri ke-3 beliau Anjali Alisa 
memberikan suprise kecil kepada sang Ibu. Kehadiran Anjali 
tidak disangka oleh Hj Nila Susanti Sulaiman, karena Anjali  
 
 
 

 
 
 
 
disebutkan tak bisa hadir karena tak bisa meninggalkan 
sekolah dan hanya menitipkan sepucuk surat untuk ibunda 
tercinta. Namun tiba-tiba lampu padam dan datanglah 
sekelompok remaja putri dengan membawa lilin, yang 
ternyata Anjali Alisa beserta kawan-kawan satu kelasnya.  
 
Hj Nila Susanti Sulaiman saat menyampaikan sepatah kata, 
mengaku sangat bersyukur dan surprise dengan syukuran 
milad ke-45-nya. “Saya berterima kasih sekali kepada semua 
panitia yang sudah menyiapkan ini. Dan terima kasih kepada 
semua tamu dan undangan yang berkenan hadir dalam acara 
ini,” ungkap Hj Nila mengundang bahagia. Kepada sang  
suami, Hj Nila Susanti Sulaiman mengungkapkan terima 
kasih dan rasa sayangnya. Dan selain kepada suami, rasa 
sayang dan cinta kasih juga ia sampaikan kepada tiga buah 
hatinya, M Fallah Ervano, M Raihan Iftikar, dan Anjali Alisa.  
(Corsec/infoHG) 

 
 
 
 
 

SOSOK 
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Rangkaian kegiatan peringatan Bulan 
K3 2017 Hasnur Group dilaksanakan 
di Kantor Operasional Port KM. 1 
Sungai Puting, Kec. Candi Laras 
Utara, Kab. Tapin pada tanggal 8 
Februari 2017. Acara dibuka secara 
resmi oleh Corporate SHE Director 
Hasnur Group, Bapak Vanson 
Sihole. Beliau memberikan arahan 
kepada peserta dan undangan yang 
hadir tentang pentingnya  untuk 
selalu bekerja dengan selamat, serta 
selalu menjadi contoh dan saling 
mengingatkan bagi rekan kerja 
maupun orang sekitar, sehingga dapat 
terlaksana tujuan dari penerapan 
budaya Keselamatan & Kesehatan 
Kerja (K3) sesuai motto Bulan K3 
2017 ini yaitu “Dengan Budaya K3 
Kita Tingkatkan Kualitas Hidup 
Manusia Menuju Masyarakat yang 
Selamat, Sehat, dan Produktif”. 
 
Ada beberapa kegiatan dalam 
memeriahkan peringatan Bulan K3 
yaitu : 
1. Lomba The Safety One 
Lomba pertama yang dilaksanakan 
bertempat di lapangan terbuka, 
halaman Operasional Sungai Puting, 
peserta yang berjumlah 50 orang  
sangat antusias untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan yang 
dilemparkan oleh panitia. Adapun 
peserta berasal dari berbagai entitas  
 

 
 
 

 
Hasnur Group yang berada di 
Rantau, Marabahan, Banjarmasin,  
dan Banjarbaru, serta mitra kerja 
Hasnur Group yaitu PT. KPP dan 
PT. KEPID. Lomba The Safety One 
merupakan lomba dengan sistem 
eliminasi bagi peserta yang menjawab 
salah, sehingga tersisa hanya 1 orang 
pilihan yang dapat menjawab 
pertanyaan demi pertanyaan dari 
Panitia. Pemenang lomba Safety One 
Juara pertama adalah Amri dari PT. 
HJI, juara kedua adalah Rohan dari 
PT. HJI, dan juara ketiga adalah Ibu 
Deasy dari PT. PBG. Tujuan dari 
Lomba ini adalah untuk menambah 
wawasan peserta dan penonton 
tentang Keselamatan & Kesehatan 
Kerja, Lingkungan Hidup, serta 
pengetahuan umum. 
 
2. Lomba SHE Talk  
Merupakan lomba perorangan untuk 
melakukan presentasi tanpa teks  

 
 
 

 
tentang K3 sesuai tema yang telah 
ditentukan. Tujuan lomba ini adalah 
untuk menjadikan para peserta 
sebagai promotor utama penerapan 
K3 di masing-masing entitas. Peserta 
dari perwakilan seluruh entitas  
 
Hasnur Group berjumlah 10 orang, 
dipandu Moderator oleh Bapak Eko 
Prasetyo, SHE Corporate Section  
PT.HJU. Adapun yang menjadi juri 
adalah General Manager Port Bapak 

Tatang Bustomi , HR Dept. Head 
PT. HJI Bapak Handri D.S, dan  
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INFO HASNUR GROUP 9 

 

 
 
 
 
Senior Supervisor GS PT. HJI Bapak 
Danar Dono. 
 
3. Safety Fire Competition 
Merupakan lomba ketangkasan 
sebagai regu pemadam kebakaran. 
Hal ini diharapkan agar selalu siap 
sedia dalam menangani dan 
mengantisipasi terjadinya kebakaran, 
terutama di area-area lahan terbuka 
dan rawan terbakar di musim 
kemarau. Lomba ini dikiuti oleh tim 
PT. HCT dan PT. BPP (Agribisnis)  
dan PT. KPP serta PT. HRT (Port) 
yang berjumlah 5 tim. Bertindak 
sebagai juri adalah SHE Dept. Head 
Agribisnis Bapak Abraham Kaliaga 
Bangun, SHE Sustainability Bapak 
Zulfikar Ishak, dan Ibu Dian Nitami 
dari PT. EBL (Mining). Penilaian 
lomba ini tidak hanya dari aspek 
kecepatan dalam memadamkan, 
namun juga faktor keselamatan, 
kerjasama tim, dan kerapian dalam 
bekerja saat memadamkan api.  

 
4. Seminar K3 
Kegiatan seminar itu bertempat di 
Ruang Meeting PT. Hasnur Citra 
Terpadu, diikuti oleh 50 peserta dari 
perwakilan entitas Hasnur Group dan 
Mitra Kerja. Kegiatan dibuka terlebih 
dahulu oleh Corporate SHE Director 
Hasnur Group, Bapak Vanson 
Sihole, penyampaian terkait penting  

 
 
 
 
menambah Pengetahuan dan 
Wawasan K3 dilingkungan kerja 
sebagai Upaya dan Wujud 
Implementasi sehingga bisa 
mengembangkan budaya K3 di 
Perusahaan, dalam hal ini sekaligus 
membuka acara Seminar K3 di ruang 
Lingkup Hasnur Group. Pada 
seminar ini terbagi 2 Session materi. 
Materi pertama dengan tema 
Penerapan Budaya K3, disampaikan 
oleh Bapak A. Gunawan Harjito dari 
Dinas Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) Provinsi 
Kalimantan Selatan. Adapun materi  
kedua disampaikan oleh Bapak  
Muliawan dan Tim dari Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Provinsi 
Kalimantan Selatan dengan Tema 
Dasar-dasar K3 dan Kewajiban 
Perusahaan terhadap K3 sebagai 
Wujud  penerapan dan Implementasi 
ditempat kerja. 
 
Jumat tanggal 10 Februari 2017 
merupakan puncak kegiatan Bulan 
K3 2017 yaitu Upacara Penutupan 
BK3N yang telah dilaksanakan 
khususnya untuk area Port 
Operasional  Sungai Puting. 
Bertindak sebagai Inspektur Upacara 
Bapak Tatang Bustomi, General 
Manager Port Operational Sungai 
Puting, menyampaikan amanat 
Presiden Direktur Ibu Jayanti Sari 
agar para manajer dan seluruh 
karyawan Hasnur Group dapat  
mendorong penerapan K3 sehingga 
dapat terus di implementasikan guna 
menunjukan bahwa perusahaan-
perusahaan dibawah Hasnur Group 
memiliki komitmen yang kuat dalam 
penerapan K3.  
 
Pada kesempatan itu juga, Inspektur 
Upacara mengingatkan agar 
menyiagakan diri untuk melakukan 
segala upaya untuk pencegahan 
kebakaran hutan maupun lahan di 
wilayah kerja masing-masing, 
mengingat tahun ini prediksi akan  
 

 
 
 
 
memasuki musim kemarau panjang 
dan kering dibanding tahun 2016. 
Pada kesempatan itu juga, Upacara 
dihadiri sekitar 200 Orang Peserta 
dari berbagai Entitas Hasnur Group, 
termasuk undangan dari pihak 
Pemerintah seperti Disnakertrans  
Propinsi Kalsel, Syahbandar, KKP, 
dan beberapa undangan lainnya serta  
dihadiri oleh masing-masing Project 
Manager dari Mitra Kerja KPP dan 
KEPID, sekaligus menandatangani 
Komitmen bersama dalam 
implementasi K3L.  
 
Selesai kegiatan Upacara, dilakukan 
pengumuman juara lomba dalam 
rangka memperingati BK3N 2017  
Hasnur Group, diantaranya; lomba 
Safety One Terbaik 1 Bapak Amri (HJI 
GS), terbaik 2 Bapak Rohan (HJI), 
dan terbaik 3 Ibu Deasy (MK). 
Lomba SHE Talk Juara 1 Ibu Noor 
Hidayati (HRT), Juara 2 Bapak 
Muhammad Lulus (KPP), dan Juara 3 
ibu Deasy Triana (MK). Sedangkan 
Lomba Fire Fighting Competition 
(Ketangkasan Tim Pemadam 
Kebakaran) Juara 1 Tim Gabungan 
BPP-HCT, Juara 2 Tim HCT dan 
Juara 3 dari Tim KPP General.  
 
Dari serangkaian kegiatan tersebut, 
perusahaan sangat mendukung 
pengimplementasian Program K3 
dalam kegiatan operasional di 
lingkungan Hasnur Group. 
(SHE/InfoHG) 

 
 
 
 

FOKUS 
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Minggu, 12 Februari 2017, Pemuda Bakti Banua (Muda 

Banua), yang merupakan program kolaborasi bagi para 
pemuda Banua untuk bersinergi dan berkontribusi 
menjalankan program pendampingan di masyarakat, 
menyelenggarakan launching Rumah Baca Bakti Banua di Desa 
Sungai Salai Hilir, Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten 
Tapin. Berbagai kegiatan mewarnai acara launching itu seperti 
lomba menulis cerpen edukatif dan lomba baca puisi. 
Kegiatan tersebut diikuti puluhan siswa untuk tingkat SD/MI 
dan SMP/MTS dari berbagai sekolah di Kabupaten Tapin.  
 
Penyelenggaraan Acara tersebut juga berkolaborasi dengan 
tim pengelola Rumah Baca Bakti Banua yang merupakan 
gabungan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di 
Kalimantan Selatan dan Pemuda Desa Sungai Salai Hilir. 
Kegiatan yang dilaksanakan di sekitar wilayah usaha Hasnur 
Group ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Muda 
Banua dalam bidang pendidikan khususnya pendidikan non 
formal.  

Setelah melaksanakan pembukaan kegiatan yang dihadiri oleh 
aparatur desa, seluruh peserta lomba dan masyarakat Desa  

 
 
 
 
 
 
 
 
Sungai Salai Hilir yang hadir juga disuguhkan penampilan 
rudat oleh siswi MTs. Miftahul Ulum, Desa Sungai Salai Hilir.  
Kegiatan dilanjutkan dengan pemotongan pita secara simbolis 
oleh Pansyah, Kepala Desa Sungai Salai Hilir yang turut di 
dampingi oleh aparatur pemerintahan desa dan disaksikan 
masyarakat Desa Sungai Salai Hilir. Tanggapan positif pun 
disampaikan kepada program yang di dukung oleh Yayasan 
Hasnur Centre ini. “Kami sangat mendukung dengan adanya 
Rumah Baca Bakti Banua ini, mudah-mudahan program ini 
terus berkembang dan menjadi wadah berbagai kegiatan 
masyarakat di Desa Sungai Salai Hilir” ungkap Pansyah, 
Kepala Desa Sungai Salai Hilir. 
 
Begitu pula harapan yang disampaikan Ketua Umum Rumah 
Baca Bakti Banua, Eko Porwo Santoso yang merupakan tim 
pendamping Muda Banua wilayah Desa Sungai Salai Hulu 
“Sangat diperlukan sekali dukungan dan kerjasama dari 
aparatur desa, masyarakat dan para donatur dalam 
mengembangkan rumah baca ini” ucapnya. 
 
Raut bahagia terlihat di wajah Ridhawati salah satu peserta 
dari MIN Keladan yang mendapat juara 1 lomba baca puisi 
tingkat SD/MI “Sangat senang bisa menjadi juara, ini 
merupakan pengalaman pertama bagi saya dan tetap semangat 
untuk teman-teman yang lain dan terus belajar“ tuturnya. Tak 
hanya itu puluhan hadiah juga dibagikan kepada para peserta 
yang mengikuti rangkaian kegiatan. 
 
Dalam suasana yang istimewa ini, Sitti Khadijah sebagai 
Koordinator Muda Banua merasa senang walaupun hanya 
bisa memberikan kontribusi kecil terhadap bidang pendidikan 
di desa yang berada di wilayah Tapin ini.  
 
M. Noor, selaku ketua pelaksana launching Rumah Baca Bakti 
Banua mengucap syukur kegiatan seperti ini di respon baik 
oleh berbagai pihak. “Kami berharap kegiatan seperti ini 
dapat dilaksanakan berkelanjutan dan tak lupa pula kami 
ucapkan terimakasih kepada panitia dan para donatur kegiatan 
yang telah membantu kelancaran kegiatan” ungkapnya. 
 
Pada saat yang sama, diserahkan pula sertifikat kerjasama 
kepada perwakilan berbagai pihak seperti Mahasiswa Pecinta 
Alam Politeknik Hasnur, BEM Universitas Achmad Yani, 
BEM FKIP Universitas Achmad Yani, HIMA MIPA Biologi 
Universitas Lambung Mangkurat yang telah turut serta dalam 
menyukseskan acara launching tersebut. 
(MudaBanua/InfoHG) 

Muda Banua Launching Rumah Baca Bakti Banua Desa Sungai Salai Hilir 

INFO CSR 
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INFO CSR 

Sehat Bersama Hasnur Group 

Kesehatan adalah hak dasar setiap 

orang, semua warga negara berhak 
mendapatkan pelayanan kesehatan. 
Hakikatnya negara sebagai penjamin 
kesehatan warga negara wajib 
memenuhi kebutuhan akan kesehatan 
tersebut. Namun pada praktiknya, 
negara tidak mampu memberikan 
pelayanan kesehatan yang memadai 
kepada seluruh warganya. Salah satu 
faktor yang mempengaruhi rendahnya 
pelayanan kesehatan Indonesia ialah 
tingginya biaya kesehatan. Menurut 
data Word Bank, biaya kesehatan saat 
ini lebih banyak dikeluarkan dari uang 
pribadi, dimana yang harus 
dikeluarkan oleh seseorang mencapai 
sekitar 75-80 persen dari total biaya 

kesehatan. Hal tersebut tentu 
memberatkan bagi warga miskin. 
 
Dalam rangka ikut serta 
meningkatkan kualitas kesehatan 
Indonesia, PT Hasnur Citra Terpadu 
menyelenggarakan program CSR di 
bidang kesehatan. Program ini dapat 
membantu memfasilitasi peningkatan 
kesehatan terutama kesehatan warga 
miskin, khususnya warga miskin yang 
ada di Desa Ring 1 PT HCT. Adapun 
pada awal Bulan Februari 2017 lalu 
telah dilaksanakan di Desa Sungai 
Puting dan akan secara bergilir ke 
desa ring 1 PT HCT yang memiliki 
akses yang jauh ke puskesmas. Selain 
pemeriksaan kesehatan dan  

pengobatan gratis, tim CSR juga 
memberikan penyuluhan mengenai 
cara mengurus program bantuan 
kesehatan yang disediakan oleh 
pemerintah bagi warga miskin 
mengingat bahwa biaya kesehatan 
sangatlah tinggi, sebab itu warga 
miskin harus dibekali pengetahuan 
untuk mengakses program bantuan 
kesehatan yang disediakan oleh 
pemerintah. (CSR/infoHG) 

Program Pemutaran Film Inspiratif 
Desa Ring 1 PT BPP 

Badan Pusat Statistik mencatat 

bahwa Angka Partisipasi Sekolah 

(APS) Indonesia menurut usia sekolah 

di Indonesia menurun pada tingkat 

Sekolah Menengah atas (SMA) dan 

Perguruan Tinggi. Mayoritas 

masyarakat Indonesia hanya 

mengenyam pendidikan di tingkat 

Sekolah Dasar (SD) dan SMP 

(Sekolah Menengah Pertama). Dengan 

melihat permasalahan mengenai 

tingkat pendidikan tersebut maka CSR 

PT BPP penting untuk membuat 

sebuah program yang mampu 

memberikan motivasi dan inspirasi  

kepada anak-anak usia sekolah di 

sekitar wilayah operasional 

perusahaan desa-desa ring 1, salah 

satu bentuk program yang mampu 

untuk mencapai tujuan tersebut salah 

satunya adalah dalam bentuk program 

pemutaran film inspiratif dikarenakan 

anak-anak cenderung menyukai 

pembelajaran dalam bentuk visual 

karena menarik dan mudah untuk 

dipahami.   

Program pemutaran film inspiratif 

memutar film-film yang memotivasi 

siswa-siswa dalam meraih impian 

mereka seperti film Laskar Pelangi,  

Negeri 5 Menara, Merry Riana, dan 

lain sebagainya. Pada saat pemutaran 

film anak-anak diberikan sosialisasi 

hidup bersih dan makanan ringan, 

seperti bubur kacang hijau/makanan 

bergizi lainnya dan susu kotak. Bubur 

kacang hijau dan susu kotak tersebut 

diberikan agar membuat suasana 

menonton tidak terlalu kaku dan juga 

memberikan asupan makanan yang 

bergizi dan meningkatkan kesehatan 

anak-anak. Selanjutnya, ada sesi tanya-

jawab di akhir pemutaran film. 

Pertanyaan yang akan diajukan 

meliputi seputar film yang 

ditayangkan. Bagi anak-anak yang 

dapat menjawab pertanyaan tersebut 

akan diberikan doorprize yang 

bertujuan untuk memberikan 

semangat bagi anak-anak Desa Sekitar 

wilayah operasional PT BPP. 

(CSR/infoHG) 
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Menyadari adanya perubahan paradigma dari pegawai 
sebagai Human Resource menjadi pegawai sebagai Human 
Capital, maka setiap organisasi perlu memodifikasi cara 
mengelola tenaga kerjanya. Sebelumnya tenaga kerja 
dianggap sebagai asset perusahaan, saat ini tenaga kerja 
dianggap sebagai strategic partner yang meminjamkan 
intelektual kapitalnya kepada organisasi, untuk dimanfaatkan 
mencapai sasaran organisasi. 
 
Oleh sebab itu suatu organisasi harus melakukan penilaian 
untuk semua tenaga kerjanya, selain berguna untuk 
mengetahui kinerja karyawan juga dapat menjadi motivasi 
bagi karyawan untuk bekerja lebih baik lagi. Maka Performance 
Management menjadi sistem untuk melakukan penilaian dan 
pendukung dalam pencapaian strategis organisasi secara 
aktif.  
 
Namun tahukah anda bahwa sistem tersebut sudah usang 
dan ditinggalkan perusahan-perusahaan besar? Diperkirakan, 
pada tahun 2017, setengah dari perusahaan yang termasuk 
dalam Fortune 500 sudah meninggalkan sistem performance 
management konvensional.  
 
Supaya semakin memberi nyawa pada sistem perfomance 
management di perusahaan kita, ada beberapa elemen 
praktis. Apa saja pendekatan praktis yang bisa semakin 
meningkatkan efektivitas dari performance management di 
perusahaan kita? 
 
Yuk, kita simak apa saja keempat elemen dari Performance 
Motivation untuk dapat semakin mengoptimalkan performa 
tim kita : 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1. Impact Description, not Job Description. Tim kita bisa semakin 
termotivasi performanya dengan kita, tidak hanya 
menguraikan tugas yang harus dilakukan, tapi lebih mengajak 
melihat dampak dari perannya. 
 
2. Menggunakan needle movers dimana bukan sekedar 
menetapkan goals tapi juga menguraikan milestone yang 
harus dan berhasil dicapai sehingga progress terasa lebih 
jelas. 
 
3. Individual development plan. Mengajak tim untuk melihat 
kompetensi apa yang masih ia butuhkan untuk bisa memberi 
dampak maksimal 
 
4. Self-evaluation. Performance review bukan hanya datang dari 
kita sebagai leader, tapi lebih kita dorong untuk datang dari 
tim sendiri sehingga ia lebih betul-betul merasakan 
progressnya. 
 
Diharapkan dengan berevolusinya sistem performance 
tersebut dapat meningkatkan motivasi dan kinerja para 
karyawan sebagai strategic partner agar mencapai tujuan 
organisasi. (HRD/infoHG) 

 

 

INFO HRD 

It’s Not 
Performance 
Management, but 
It’s Performance 
Motivation 

 

Ditulis oleh Departemen Human Resource Development and General Services HG 
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Allah SWT menjadikan dunia ini sebagai 

tempat cobaan dan ujian bukan sebagai tempat bersenang-
senang atau mengumbar hawa nafsu. Agar setiap orang 
berbuat sebaik-baiknya dalam menjalani hidup dengan 

beramal saleh yang akan diperoleh pahalanya di akhirat 
kelak. Allah Swt. berfirman dalam surat al-Mulk ayat 2 : 
“Dia Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, 
siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha 
Perkasa lagi Maha Pengampun”. 
 
Ujian yang Allah Swt. berikan kepada hamba-hamba-Nya 
terkadang berupa kebahagiaan dan kadangkala berupa 
kesedihan, agar yang berbahagia bersyukur dan yang 
bersedih bersabar. Allah Swt. berfirman dalam surat al-
Anbiya’ ayat 35 : 

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji 
kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-
benarnya). Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan”. 
 

 
Definisi dan Klasifikasi Sabar 
 
Secara etimologi sabar berarti menahan sedangkan secara 
terminologi adalah kemampuan mengendalikan diri atas tiga 
perkara : 
Pertama, sabar berbuat taat, seorang muslim yang sudah 
mukallaf dibebani beberapa kewajiban yang harus dijalankan 
selama hidupnya, dalam kondisi apapun dia harus 
melaksanakannya meskipun berat baik dari sisi hati yang 
terkadang sedang tidak mood, atau dari sisi badan yang 
sedang sakit, maupun dari sisi harta seperti zakat dan haji. 
Rasa berat menjalankan ibadah ini dinamakan bersabar atas 
ketaatan. 
Kedua, sabar menjauhi maksiat, yaitu dengan cara tidak 
melakukan perkara-perkara yang dilarang agama seperti: 
membunuh, berzina, mabuk, berbohong, menipu, korupsi, 
mencuri, memakan barang haram, memindahkan batas 
tanah/sawah, menghina orang, membentak orang tua, 
mengkafirkan orang Islam, dan lain-lain. Hawa nafsu ini 
selalu mengajak kepada kejelekan, bila ia dibiarkan maka 
akan selalu berbuat jelek sebagaimana seorang bayi yang 
tidak disapih maka ia akan selalu menyusu kepada ibunya 
meskipun sudah besar. Kita harus memiliki niat yang kuat 
serta usaha yang keras untuk menjauhi kemaksiatan, agar 
Allah Swt. memudahkan kita semua menghindarinya. 
 

RELIGI 

AKTUALISASI SABAR DALAM MENGARUNGI 

KEHIDUPAN 

Sesungguhnya 

kemenangan beserta 

kesabaran, kelapangan 

beserta kesempitan, 

kemudahan beserta 

kesulitan  

“ 

” 
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Ketiga, sabar atas musibah dan cobaan. Musibah akan selalu 
menghampiri manusia selama dia hidup karena itu adalah 
karakter ketika berada di dunia sebagaimana perkataan Ibnu 
‘Athoillah As-Sakandari dalam kitab Hikam : 

“Janganlah engkau merasa heran atas terjadinya kesulitan selama 
engkau berada di dunia ini, sebab memang begitulah yang patut terjadi 
dan yang menjadi karakter asli dunia”. 
 
Kesulitan, kesedihan, kebingungan dan kekecewaan akan 
selalu ada dalam kehidupan, maka tidak layak bagi kita untuk 
menolaknya, karena percuma dan sia-sia saja bahkan akan 
menghilangkan pahala. Sahabat umar Ra. pernah menasehati 
seseorang yang terkena musibah :  
“Bila engkau bersabar takdir Allah tetap berjalan dan engkau 
mendapatkan pahala, namun jika engkau berkeluh kesah takdir 
Allah telah diputuskan dan engkau mendapatkan dosa”. 
 
Keutamaan Bersabar 
 
Keutamaan bersabar telah banyak dituturkan, baik Al-
Qur’an maupun hadis, di antaranya : 

 
1.    

 
“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan 
sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-
buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang 
sabar”. (Al-Baqarah: 155) 
 
 

2.   
“Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah Yang 
dicukupkan pahala mereka tanpa batas”. (Az-Zumar: 10) 
 
 

3.   
“Tetapi orang yang bersabar dan mema'afkan, sesungguhnya 
(perbuatan ) yang demikian itu termasuk hal-hal yang 

diutamakan”.  ِِ  ِ  (Asy-Syura’: 43) 
 

4.   
 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat 
sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang 
sabar”. (Al-Baqarah: 153) 
 
 
 
 

 
 
 

 
5. Dari sahabat Abi Yahya Shuhaib bin Sina>n ra., 

Rasulullah Saw. bersabda: “Kagum dengan perkara orang 
mukmin ! semua urusannya baik baginya, dan itu tidak terjadi  
kepada seorang pun kecuali kepada orang mukmin; ketika 
mendapatkan kebahagian dia bersyukur dan ketika tertimpa 
kesusahan dia bersabar dan itu baik baginya” (HR. Muslim) 
 

6. Dari sahabat Usamah bin Zaid ra. berkata: “Puteri Nabi 
Saw. mengirim pesan bahwa putranya sedang sakaratul maut; 
agar beliau datang. Kemudian beliau menitipkan salam sambil 
bersabda: “Sesungguhnya milik Allah apa yang diambil-Nya, dan  
milik-Nya juga apa yang telah diberikan, segala sesuatu sudah 
ditetapkan waktunya, maka bersabarlah dan berharap pahala”.  
Puteri beliau kembali mengirim pesan dengan bersumpah agar 
beliau berkenan datang, lalu beliau berdiri beserta Sa’ad bin 
Ubadah, Muadz bin Jabal, Ubay bin Ka’ab, Zaid bin Tsabit 
dan beberapa sahabat yang lain, si anak dibawa kepada 
Rasulullah Saw. lalu didudukkan di atas pangkuannya dalam 
keadaan nafasnya sudah tersendat-sendat, tiba-tiba kedua mata 
beliau menetaskan air mata. Sa’ad bertanya: “Ya Rusulallah apa 
ini?, beliau menjawab: “Ini adalah rahmat yang Allah Ta’ala 
berikan kepada hati hamba-hambanya”. Dalam sebagian 
riwayat, “Kepada hati orang yang dikehendaki dari hamba-
hamba-Nya, dan Allah hanya merahmati hamba-hamba-Nya 
yang memiliki rasa belas kasih”. (HR. Bukhari-Muslim) 
 

7. Dari sahabat Anas ra. bekata: Aku mendengar Rasulullah 
Saw. bersabda: “Sesungguhnya Allah berfirman: “Ketika Aku 
memberikan ujian kepada hambaku dengan diambilnya kedua 
yang dicintainya lalu bersabar, maka akan Aku ganti keduanya 
dengan surga”. (HR. Bukhari). Yang dimaksud kedua yang 
dicintainya adalah kedua matanya. 
 

8. Dari Abi Said ra. dan Abi Hurairah ra. dari Nabi Saw. 
bersabda: “Tidak seorang muslim pun diuji dengan kesulitan, 
sakit, kesedihan, kegelisahan, kebingungan, bahkan duri yang 
menusuk kecuali Allah hapus dengan itu semua kesalahan-
kesalahnya” (HR. Bukhari Muslim). 

 

9. Dari Abi Hurairah ra. berkata, Rasulullah Saw. bersabda: 
“Barangsiapa dikehendaki baik oleh Allah maka ia akan diberi 
musibah”. (HR. Bukhari). 

 
10. Nabi Saw. bersabda: “Sesungguhnya besarnya pahala bersama 

besarnya cobaan. Dan sesungguhnya Allah ketika mencintai satu 
kaum maka mereka akan diuji, barangsiapa yang rela maka 
baginya keridhoan dan barangsiapa marah maka baginya 
kemurkaan” (HR. Tirmidzi). 

 

RELIGI 

Diambil dari Pengajian Jumat 27 Januari 2017 oleh Habib Quraisy Baharun 
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Dalam memperingati Hari Gizi Nasional pada tanggal 25 

Januari 2017, Kementrian Kesehatan mengangkat tema 
“Peningkatan Konsumsi Sayur dan Buah Nusantara Menuju 
Masyarakat Hidup Sehat” sebagai bentuk dukungan 
Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Seperti yang 
kita ketahui, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan 
masalah gizi. Kementerian Kesehatan melalui Pusat 
Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian 
Kesehatan menegaskan guna menanggulangi permasalahan 
gizi di Indonesia, diperlukan dukungan seluruh lapisan 
masyarakat dan lintas sektor. Hal ini dilatarbelakangi 
permasalahan gizi tidak hanya berhubungan dengan 
kesehatan saja, lebih luas lagi masalah gizi dipengaruhi oleh 
berbagai hal, seperti ekonomi, sosial, budaya, pola 
pengasuhan, pendidikan juga lingkungan. 
 
Masalah gizi merupakan salah satu masalah yang memiliki 
dampak sangat luas terhadap bidang kesehatan dan non 
kesehatan sepertin pembentukan  
 
 
sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dengan 
produktifitas yang optimal. Tema ini diambil karena konsumsi 
sayur dan buah di Indonesia masih tergolong rendah. 
Berdasarkan hasil penelitian riset kesehatan dasar (Riskesdas, 
2010) masih banyak penduduk yang belum mencukupi 
konsumsi sayur dan buah. Data (Riskesdas, 2013) 
menyebutkan sebanyak 93,5% penduduk usia > 10 tahun 
mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran.  

 
 

Padahal, konsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan 
salah satu bagian penting dalam mewujudkan Gizi Seimbang.  
 
Sayuran dan buah-buah merupakan sumber vitamin, mineral, 
dan serat. Sebagian vitamin, mineral yang terkandung dalam 
sayur dan buah berfungsi sebagai antioksidan. Berbeda 
dengan sayur, buah juga memberikan karbohidrat fruktosa 
dan glukosa. Berbagai penelitian membuktikan konsumsi 
sayur dan buah yang cukup berperan dalam menjaga 
kenormalan tekanan darah, kadar gula dan kolesterol darah. 
Konsumsi sayur dan buah yang cukup juga menurunkan 
risiko sulit buang air besar (BAB) dan kegemukan. Konsumsi 
sayur dan buah-buah yang cukup dapat digunakan sebagai 
salah satu indikator gizi seimbang. 
 
Beberapa alasan yang paling penting, mengapa Anda harus 
banyak mengkomsumsi buah-buahan dan sayuran adalah : 

 Buah dan sayuran memiliki  kandungan serat yang banyak, 
yang membantu untuk menjaga kesehatan usus besar dan 
sistem pencernaan dalam tubuh kita. 

 Sayuran dan buah dapat dilakukan untuk Diet, karena 
dapat mengurangi resiko terkena diabetes dan obesitas. 

 Buah dan sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral 
seperti kalium, asam folat dan vitamin C dan A. buah dan 
sayuran kaya akan mineral, yang membantu Anda tetap 
sehat dan bersemangat. Selain itu Kalium dapat 
menurunkan tekanan darah dan mengurangi tulang 
keropos dan resiko terkena penyakit batu ginjal. 

 Dengan adanya buah dan sayuran di atas piring kita, dapat 
membuat kenyamanan saat bersantap. 

 Buah dan sayur dapat dikonsumsi  
untuk diet, agar kesehatan kita tetap seimbang. 

 Makan buah dan sayur mengurangi resiko penyakit 
jantung, stroke dan beberapa penyakit kanker. 

 Buah dan sayuran adalah makanan yang mengandung 
rendah lemak dan memiliki kandungan kalori yang rendah, 
sehingga dengan makan banyak buah dan sayuran dapat 
mempertahankan berat badan yang ideal. 

 Makan sayuran memiliki rendah kalori dan bukan 
makanan berkalori tinggi, sehingga dapat membantu untuk 
mendapatkan gizi dan kesehatan tubuh kita. 
(Sumber : Net/berbagai sumber) 

 
 
 
 

Ayo Makan Buah dan Sayur ! 

INFO KESEHATAN 
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Masa Depan  
Investasi 
Minerba di 
Forum 
Arbitrase 
Internasional 
 
Proses peralihan perizinan berdasarkan kontrak menjadi 
perizinan berdasarkan izin usaha dalam industri mineral dan 
batubara (minerba) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-
Undangan No.4 Tahun 2009 (UU Minerba 2009) belum 
tuntas. Tujuh tahun sejak UU itu terbit, kontrak karya dan 
perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara 
(pkp2b), termasuk dengan investor asing/perusahaan 
penanaman modal asing, masih banyak yang berlaku. Hal itu 
disebabkan UU Minerba 2009 memberikan kelonggaran di 
mana kontrak karya dan pkp2b yang telah ada sebelum UU 
Minerba 2009 diundangkan masih dinyatakan berlaku sampai 
jangka waktu kontrak-kontrak tersebut berakhir. 
 
Pengusahaan pertambangan minerba yang dilakukan setelah 
UU Minerba 2009 tersebut, wajib menggunakan Izin Usaha 
Pertambangan (IUP). Salah satu kebaikan bagi pemerintah 
Indonesia dengan penggunaan izin ini adalah tidak adanya 
klausul yang menentukan institusi mana yang dapat 
menyelesaiakan perkara terkait izin yang diberikan itu. 
Klausul pilihan forum tidak dimuat dalam IUP seperti pada 
insturmen kontrak. Oleh karena itu, kebebasan investor 
untuk menggugat melalui forum di luar yurisdiksi Indonesia 
terlihat tidak ada. Akan tetapi, forum arbitrase interasional 
masih juga digunakan oleh para investor asing untuk 
menuntut haknya kepada negara atas kerugian yang diderita. 
Efektifitas dan netralitas dari arbitrase internasional 
merupakan salah satu faktor pertimbangannya. Terakhir, 
investor tambang asing, India Metal & Ferro Alloys Limited  
(IMFA) menggugat pemerintah Indonesia di Permanent 
Court of Arbitration di Singapura terkait tumpang tindih 
IUP yang diberikan. Adapun gugatan didasarkan dengan 
Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment 
Treaty/BIT) antara Indonesia dengan India (billateral.org).  

 
 
 
 

 
Oleh karena itu, adanya transformasi penggunaan kontrak 
mejadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebgaimana 
diamankan UU Minerba 2009,  tidak serta merta 
menghilangkan kemungkinan adanya gugatan investor 
kepada pemeritah Indonesia di hadapan forum arbitrase 
internasional. 
  
Gugatan Berdasarkan Kontrak 
Berdasarkan kajian ilmu hukum investasi internasional, 
kontrak karya, kontrak bagi hasil, kontrak konsesi, atau 
kontrak lainnya dibuat antara negara dan investor asing 
dalam rangka suatu program atau skema investasi biasa 
dikategorikan sebagai state contract. Pada masa kolonialisme 
dahulu, bentuk state contract bisa dilihat dari perjanjian-
perjanjian yang dibuat antara perusahaan asing dengan suatu 
negara untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber 
daya alamnya tanpa campur tangan dari negara tuan rumah 
(host state). Jenis perjanjian itu digunakan di sektor 
perminyakan, namun dalam perkembangannya, perjanjan itu 
digunakan untuk eksplorasi maupun eksploitasi pada jenis 
sumber daya alam lainnya termasuk mineral dan batubara. 
Walupun masa kolonialisme sudah berlalu, kontrak-kontrak 
investasi itu masih digunakan dan dimoderenisasi bukan 
hanya untuk sektor energi, akan tetapi juga untuk instrumen 
investasi di berbagai sektor seperti infrastruktur. 
 
State contract biasanya memuat klausul-klausul perlindungan 
investor yang lebih besar dibanding kontrak bisnis lainnya. 
Hal itu disebabkan pihak investor dalam state contract 
memiliki kedudukan yang lebih lemah dibanding pihak 
negara tuan rumah yang memiliki kedaulatan untuk 
melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan 
investor, seperti membuat atau mengubah suatu perundang- 
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undangan nasional terkait investasi yang dilakukan. Maka 
dari itu, kontrak memuat klausul yang bernama klausul 
stabilisasi untuk memitigasi kerugian investor akibat 
perubahan perundang-undangan. Negara tuan rumah terikat  
untuk tidak memberlakukan hukum baru yang dibuatnya 
sendiri pada investasi yang didasarkan pada state contract. 
Selain itu, investor dapat memanfaatkan klausul pilihan 
hukum dalam kontrak yang dibuat untuk menunjuk hukum 
lain demi menghindari berlakunya hukum negara tuan rumah 
sewaktu terjadinya perselisihan hukum. Hukum yang 
dimaksud bisa merupakan hukum negara ketiga, hukum 
negara asal investor, hukum internasional, atau prinsip 
prinsip hukum umum terkait investasi yang dilakukannya 
(Voss, 2009). 
  
Klasula lainnya yang dapat melindungi kepentingan hukum 
investor dalam state contract adalah klasula pilihan forum 
arbitrase (arbitration clause). Pada umumnya, investor tidak 
bersepakat untuk mengadakan pilihan forum pada 
pengadilan negara tuan rumah dan menunjuk forum 
arbitrase asing (salah satunya melalui forum arbitrase 
International International Centre for the Settlement of 
Investment Disputes/ICSID) karena dianggap netral dan 
efektif. Di dalam arbitrase berdasarkan kontrak arbitrase, 
perkara investasi negara akan diputus oleh arbiter-arbiter 
asing dengan memperhatikan pilihan hukum dalam kontrak.  
Klausul arbitrase itulah yang menjadi dasar gugatan investor 
kepada negara atau entitas negara dalam forum arbitrase 
Internasional. 
 
Klausul stabilisasi, pilihan hukum, dan klausul arbitrase 
tersebut lazimnya digunakan secara tandem di dalam state 
contract. Penggunaan ketiga klausul tersebut memunculkan 
aggapan adanya proses “penggiringan” kontrak kepada 
unsur-unsur eksternal dari hukum nasional negara tuan 
rumah (teori internasionalisasi) (Sornarajah, 2015). Apabila 
perselisihan investasi terjadi di forum arbitrase internasional, 
kemungkinan perkara-perkara sumber daya alam dalam 
negeri dapat diselesaikan menggunakan hukum negara lain 
atau bahkan hukum internasional tergantung kesepakatan 
para pihak dalam klasul pilihan hukum yang dibuatnya.  
 
Kebebasan untuk memilih hukum itu juga didukung oleh 
sebagian besar instrumen hukum internasional termasuk 
Convention on The Settlement of Investment Disputes 
Between States and Nationals of Other States atau lebih 
dikenal sebagai Konvensi ICSID. Pasal 42 (1) Konvensi 
ICSID itu mengatur bahwa hukum yang dipilih para 
pihaklah yang berlaku untuk menyelesaikan sengketa 
investasi yang terjadi di forum arbitrase ICSID. 
 

 
 
 
 
Arbitrase di Format Tanpa Kontrak 
Pada tahun-tahun awal perkembangan arbitrase investasi 
investor-negara yang digagas ICSID, penyelesaian perkara 
investasi memang biasa didasarkan pada state contract. 
Namun seiring berjalannya waktu, penyelesaian investasi juga 
didasarkan kepada produk perundang-undangan nasional 
negara terkait perlindungan investasi. Bahkan belakangan ini, 
klaim perlindungan investasi melalui arbitase lebih banyak 
didasarkan oleh traktak internasional baik bilateral maupun 
multilateral. Bahwa salah satu syarat beracara di Arbitrase 
ICSID adalah adanya consent (kesepakatan) dari para pihak. 
Namun, consent yang dimasud bukan hanya consent yang 
dimuat dalam kontrak investasi, akan tetapi juga consent 
yang dicantumkan dalam undang-undang penanaman modal 
nasional serta traktat internasional kususnya BIT. 
 
Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 
Tentang Penanaman Modal mengamanatkan bahwa sengketa 
penanaman modal atara pemerintah dan investor asing 
diselesaikan melalui arbitrase internasional yang harus 
disepakati oleh para pihak.  Jelas bahwa kesepakatan diantara 
para pihak menjadi dasar sengeta akan dibawa ke arbitrase. 
Hal ini masih menjadi pertanyaan lebih lanjut, bagimanakan 
status investasi di bidang menerba yang tidak menggunakan 
instrument kontrak lagi?  Dalam kasus ini, Investor akan 
mendasarkan kepada BIT yang telah ditandatangai dan 
berlaku untuk negara tuan rumah investasi dan negara asal 
investor (home state). 

 
Selain pengaturan terkait penunjukan lembaga arbitrase 
internasional di bidang investasi,  BIT juga biasa mengatur 
perlakuan dengan standar minimum internasional 
(international minimum standard of treatment) terhadap 
investor, seperti standar national treatment, most favoured 
nation, fair and equitable treatment, full security,  
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compensation due to expropriation, dan lain-lain. Apabila 
salah satu standar itu tidak dipenuhi negara tuan rumah, 
investor dapat menggugat negara tuan rumah investasi. Oleh 
karena itu, BIT cenderung mengutamakan kepentingan 
investor serta negara pengekspor modal dibandingkan 
negara tempat investasi dilakukan. 

 
Gugatan Tata Usaha Negara 
Penyelesaian perkara yang didasarkan perizinan dari 
pemerintah Indonesia seharusnya dapat diselesaikan di 
forum pengadilan Tata Usaha Negara.  Namun, masalah 
netralitas dan kurang efektifnya proses litigasi pengadilan 
Indonesia membuat investor cenderung memilih forum lain 
yang memang dapat melindungi kepentingan hukumnya. 
Selain itu, masalah penanaman modal asing, termasuk di 
bidang minerba, tunduk kepada ketentuan hukum 
internasional di bidang investasi yang lahir dari BIT di mana 
investor minerba dapat menggugat negara penerima investasi 
di hadapan arbitrase internasional.   
 
Ketiadaan klasul pilihan hukum dalam format perizinan juga 
membuat adanya ketidakpastian terkait hukum berlaku. Hal 
itu memungkinkan UU Minerba untuk ditegakan secara 
terbatas oleh arbiter. Selain itu, ketentuan hukum 
internasional seperti BIT dan prinip-prinsip hukum umum 
yang “asing” dapat diberlakukan untuk menyelesaikan 
perkara minerba tersebut. 
 
Masa depan Penyelesaian Sengketa Minerba Indonesia 
Penyelesaian perkara penanaman modal asing di bidang 
minerba mejadi dilema bagi pemerintah Indonesia. Baik 
format kontrak maupun perizinan sama-sama bisa 
melahirkan gugatan investor asing kepada Indonesia di  
 

 
 
 
 
forum arbitrase internasional. Namun kemungkinan itu 
dapat dibatasi dengan cara mengatur penyelesaian sengketa  
minerba dalam peraturan perundang-undangan, 
 
Pengaturan penyelesaian sengketa di bidang minerba secara 
spesifik dapat dimasukan dalam klausul revisi Undang-
Undang Minerba yang sedang dirancang oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat RI. Klausul itu dapat mengatur terkait 
kewajiban para pihak untuk menyelesaikan perkaranya di 
yurisdiksi pengadilan Indonesia dengan menggunakan 
perundang-undangan Indonesia yang relevan.  
 
Selain hal tersebut, pemerintah Indonesia harus segera 
mengamandemen atau menghapuskan ketentuan dalam BIT- 
BIT nya untuk memberikan batasan kepada investor 
melakukan gugatan investasi pada arbitrase Internasional. 
Salah satunya dengan mengharuskan penyelesaian sengekta 
investasi dilakukan di yurisdiksi pengadilan negara penerima 
investasi dengan batas waktu dan kondisi tertentu. Apabila 
batas yang ditentukan terlewati dan kondisi-kondisi telah 
terpenuhi, investor dapat melakukan gugatan arbitrase di 
forum arbitrase Internasional secara spesifik. Hal itu cukup 
adil untuk menguatkan kedaulatan negara atas sumber daya 
alamnya dengan tetap memperhatikan pelidungan investasi 
asing yang menggerakan perekonomian Indonesia pada 
umumnya. (*) 
 
(Ditulis oleh : Indra Wahyu Pratama/Corporate 
Communication) 
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Nama Entitas Tanggal 

HUSAINI Hasnur Graha Jaya 01 Maret 

YOGI MARVIANSYAH Hasnur Internasional Shipping 02 Maret 

RINA FACHRIANY Hasnur Internasional Shipping 02 Maret 

AHMAD FAUZI Hasnur Graha Jaya 02 Maret 

AAN TANTOWI Hasnur Jaya Utama 02 Maret 

FAZADAR ROHMAN Hasnur Jaya Utama 02 Maret 

AFDI HUTTAMA Hasnur Jaya International 03 Maret 

AYATULLAH HUMAIDI Citra Kalimantan Mediatama 03 Maret 

BAGUS DWI PRASOJO Hasnur Citra Terpadu 05 Maret 

AHMAD RIDUAN Hasnur Jaya Utama 05 Maret 

NUGROHO SUDARYADI Hasnur Jaya Utama 05 Maret 

MUHAMMAD ARDANI Hasnur Graha Jaya 05 Maret 

MUHAMMAD KAHFI ERISANDI Magma Sigma Utama 05 Maret 

WAHYU ISKANDAR Magma Sigma Utama 06 Maret 

ZAENAL ABIDIN Magma Sigma Utama 06 Maret 

ABI PRAJNA VIJANATA Energi Batubara Lestari 07 Maret 

SETIYONO Barito Putra Plantation 07 Maret 

HADRIANSYAH Hasnur Graha Jaya 07 Maret 

RONI PALSAH Hasnur Internasional Shipping 08 Maret 

AMRI Hasnur Jaya International 08 Maret 

SYAHRINAWATI Energi Batubara Lestari 08 Maret 

AMIM SUPRIADI Hasnur Internasional Shipping 09 Maret 

AHMAD AL BANJARI Hasnur Citra Terpadu 09 Maret 

HARYANTO Hasnur Citra Terpadu 09 Maret 

SYLVIA KARTIKA DHAMAYA Hasnur Jaya Utama 09 Maret 

SURONO Hasnur Citra Terpadu 10 Maret 

RIAN PERMANA PUTRA Hasnur Graha Jaya 10 Maret 

SAID NURDIN Magma Sigma Utama 10 Maret 

HERDIAN NOR Hasnur Graha Jaya 11 Maret 

KICUK SETIO ADI Hasnur Jaya Utama 11 Maret 

SAPARIANSYAH Citra Kalimantan Mediatama 11 Maret 

MUHAMMAD ARSYAD Citra Kalimantan Mediatama 11 Maret 

ALFONS M. D. BERKANIS Hasnur Jaya International 12 Maret 

S. KASINO Hasnur Citra Terpadu 12 Maret 

BAMBANG SUDIBYO Citra Kalimantan Mediatama 12 Maret 

ULTAH MARET  
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Nama Entitas Tanggal 

LANY DEFIANTY Hasnur Jaya International 13 Maret 

MUHAMMAD ASPUDIN Magma Sigma Utama 13 Maret 

MIRHAN Citra Kalimantan Mediatama 13 Maret 

PANJI KARSA HUSEN Hasnur Jaya Utama 13 Maret 

SHAFRIDA MASNA Hasnur Jaya Utama 14 Maret 

ISMAIL Hasnur Graha Jaya 14 Maret 

SUBANDRIO Hasnur Graha Jaya 14 Maret 

ANTUNG NURDIANTO Magma Sigma Utama 14 Maret 

RAHMADI Magma Sigma Utama 14 Maret 

DEDY IRWANTO Putra Banjar Grafika 14 Maret 

AHMAD NAFARIN Energi Batubara Lestari 15 Maret 

ABDUL KARIM Hasnur Internasional Shipping 15 Maret 

ADHA FITRIANNOR Hasnur Citra Terpadu 15 Maret 

UYIEM Hasnur Resources Terminal 15 Maret 

MAWARDI Hasnur Citra Terpadu 15 Maret 

ANDRI SETIAWAN Hasnur Informasi Teknologi 15 Maret 

RIFKI AIDA NOOR MALA SARI Hasnur Resources Terminal 16 Maret 

SUNAR HIDAYAT Hasnur Citra Terpadu 16 Maret 

MARZUKI Magma Sigma Utama 16 Maret 

SAFRUDIN Hasnur Jaya Utama 17 Maret 

MOHAMMAD YUYUT DEWANTORO Citra Kalimantan Mediatama 17 Maret 

ARBANI (A) Hasnur Graha Jaya 18 Maret 

BERNAT IFANDO ANTONI Magma Sigma Utama 19 Maret 

UTOMO Putra Banjar Grafika 19 Maret 

MUHAMMAD AMIN Hasnur Internasional Shipping 20 Maret 

MUHAMMAD SHULKHANI Hasnur Citra Terpadu 20 Maret 

RAHMAN BUDIANTO Hasnur Jaya Utama 20 Maret 

RIZAL ROZADI Hasnur Jaya Utama 20 Maret 

RIZA FAKHLEVI Citra Kalimantan Mediatama 20 Maret 

SUCI AMALIAH ASSYAHRA M. AMIN Energi Batubara Lestari 21 Maret 

SYAEFUDIN Hasnur Internasional Shipping 21 Maret 

MUJIANTO Hasnur Internasional Shipping 21 Maret 

MASRAN Hasnur Resources Terminal 21 Maret 

DIDIK HARIYANTO Hasnur Graha Jaya 21 Maret 

AHMAD TAUFIK Hasnur Jaya Utama 21 Maret 

IMAM SAFI'I Magma Sigma Utama 21 Maret 
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Nama Entitas Tanggal 

MEDIE ANDRIANSYAH Magma Sigma Utama 21 Maret 

PUTRI VERONICA HUTAURUK Citra Kalimantan Mediatama 21 Maret 

SUYATNO Hasnur Internasional Shipping 22 Maret 

NUGROHO ADI SAMEKTO Hasnur Resources Terminal 22 Maret 

FIKRI ABDUL AZIZ Hasnur Jaya International 22 Maret 

MIRA SARTIKA Hasnur Jaya Utama 22 Maret 

PRIYO TRILAKSONO Hasnur Jaya Utama 23 Maret 

RESTI SETYANINGRUM Hasnur Citra Terpadu 24 Maret 

SYAIFUDDIN ANWARI Barito Putera 24 Maret 

ANTON HELMAN Hasnur Graha Jaya 25 Maret 

SUDIMAN Hasnur Jaya Utama 25 Maret 

ANWAR SAHADAT Magma Sigma Utama 25 Maret 

FEONY DEWI BANOWATY Hasnur Jaya Energi 26 Maret 

MUHAMMAD SYAHRAN HUSIN Hasnur Citra Terpadu 26 Maret 

MUHAMMAD NOR HUDA Magma Sigma Utama 26 Maret 

WAHYU TRI NUGROHO Citra Kalimantan Mediatama 26 Maret 

EDWARD MOSHADDEQ Hasnur Internasional Shipping 27 Maret 

DANAR DONO Hasnur Jaya International 27 Maret 

RUDY D. SISWANTORO Hasnur Jaya Utama 27 Maret 

ZAENAL IRSYADUL IBAD Hasnur Internasional Shipping 28 Maret 

ABDUL CHAMID WIDJAJA Hasnur Jaya Utama 28 Maret 

EDY FIRMANSYAH Magma Sigma Utama 28 Maret 

FIRMAN Citra Kalimantan Mediatama 28 Maret 

RIJANI Citra Kalimantan Mediatama 28 Maret 

BAGUS DWI CAHYONO Putra Banjar Grafika 28 Maret 

MUHAMMAD NOR FAISAL Magma Sigma Utama 30 Maret 

MONTASERI FANIDZAR Hasnur Informasi Teknologi 30 Maret 

TRI WAHYUDI Hasnur Internasional Shipping 31 Maret 

MUSTAKIM Hasnur Citra Terpadu 31 Maret 

SETYO WARSONO Putra Banjar Grafika 31 Maret 
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Nama Entitas Tanggal 

RUSTINI Hasnur Jaya Utama 01 April 

PANDI Hasnur Jaya International 02 April 

FAURIZAL YUSRIN Hasnur Jaya Utama 02 April 

M. TAMBERIN Hasnur Graha Jaya 02 April 

HERMANSYAH (A) Hasnur Graha Jaya 02 April 

SUWANDI Hasnur Graha Jaya 02 April 

HARIES APRIYADI Magma Sigma Utama 02 April 

TRI JOKO SAPUTRO Magma Sigma Utama 02 April 

HARUN MAKUI Hasnur Internasional Shipping 03 April 

ABDUL RAHIM Magma Sigma Utama 03 April 

BUDIYANTO Hasnur Internasional Shipping 04 April 

THAMBRIN Hasnur Graha Jaya 04 April 

ZAINAL JUMAN Hasnur Jaya Utama 04 April 

DEDE TARDI Magma Sigma Utama 04 April 

NORDIANSYAH Energi Batubara Lestari 05 April 

BADRUN Hasnur Jaya Utama 05 April 

SITI AMINAH Hasnur Jaya Utama 05 April 

NOBILAN Hasnur Graha Jaya 05 April 

FARHAN Citra Kalimantan Mediatama 05 April 

JULIANTA Citra Kalimantan Mediatama 06 April 

MUHAMMAD NUR FAUJI RACHMAN Citra Kalimantan Mediatama 06 April 

IHWANUL FAUZAN Citra Kalimantan Mediatama 06 April 

DJAMARI CHANIAGO Hasnur Citra Terpadu 08 April 

DJAMARI CHANIAGO Hasnur Jaya Utama 08 April 

FERMANSYAH Hasnur Graha Jaya 08 April 

AKHMAD GAFURI Hasnur Graha Jaya 08 April 

FIRDAUS Hasnur Graha Jaya 08 April 

NOORHAYANI Hasnur Jaya Utama 08 April 

AGUNG KURNIAWAN Energi Batubara Lestari 09 April 

MUHAMMAD FAUZAN Energi Batubara Lestari 09 April 

ANDI NUR AMRI Hasnur Internasional Shipping 09 April 

MIRHAN Hasnur Graha Jaya 09 April 

MUHADI RAHARJA Hasnur Jaya Utama 10 April 

ABDUR RAHMAN Hasnur Graha Jaya 10 April 

H. IRUL Hasnur Jaya Utama 10 April 

ULTAH APRIL 
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Nama Entitas Tanggal 

YULIANTI Magma Sigma Utama 10 April 

ABDUL KADIR Hasnur Graha Jaya 11 April 

BERTOLOMEUS Hasnur Graha Jaya 11 April 

PAHMI Magma Sigma Utama 11 April 

MUHAMMAD IQBAL TAWAKKAL Hasnur Jaya Utama 12 April 

FIRDAUS Citra Kalimantan Mediatama 12 April 

AHMAD AZHARI Energi Batubara Lestari 13 April 

SAPRI EKO WIRANTO Hasnur Internasional Shipping 13 April 

MUHAMMAD SAIDI Hasnur Graha Jaya 13 April 

SUMARSONO Magma Sigma Utama 13 April 

M. RIDHA Citra Kalimantan Mediatama 13 April 

M. SUMEDI Hasnur Graha Jaya 14 April 
ACHMAD APRIYADI Magma Sigma Utama 14 April 

AHMAD MAULANA Magma Sigma Utama 14 April 

DANU IMAN SAPUTRA Hasnur Jaya Utama 15 April 

JUNAIDI (A) Hasnur Graha Jaya 15 April 

PRAS ADHYTIA ARIES PRIATNA Hasnur Jaya Utama 15 April 

MUHAMMAD NOOR Energi Batubara Lestari 16 April 

GUSTI M.BUDI HIDAYAT Hasnur Internasional Shipping 16 April 

MADE WARSANA Hasnur Resources Terminal 16 April 

RACHMANDANI Hasnur Citra Terpadu 16 April 

FIKTORIADI Hasnur Graha Jaya 16 April 

NUR ROHIDIN Hasnur Internasional Shipping 17 April 

DENDIEK SUPRAYOGIE Hasnur Graha Jaya 17 April 

INDRA AFRIANY Putra Banjar Grafika 17 April 

NARSUM Hasnur Internasional Shipping 18 April 

HARYONO MUTTAQIN Hasnur Informasi Teknologi 18 April 

AHMAD FIRDAUS Hasnur Informasi Teknologi 18 April 

LUKAS BASUKI RAHMAD Hasnur Resources Terminal 19 April 

DWI SUSIYANTO Hasnur Graha Jaya 19 April 

ARIADI Hasnur Graha Jaya 19 April 

MASYHUR HAMDAN Hasnur Internasional Shipping 20 April 

SOLIKIN ANSORI Hasnur Informasi Teknologi 20 April 

WAHYUDI Hasnur Graha Jaya 20 April 

SULAIMAN Magma Sigma Utama 20 April 

AULIA RAHMAN Hasnur Graha Jaya 21 April 

AGUS APRIS SURYANTO Hasnur Jaya Utama 21 April 

TOEHADI Barito Putera 21 April 

M. AINI Hasnur Graha Jaya 22 April 

BRYAN ADAM Citra Kalimantan Mediatama 22 April 

LAILI RAHMATINA Hasnur Jaya Utama 22 April 

MULYADI Hasnur Jaya International 23 April 

YULIANSYAH Hasnur Graha Jaya 24 April 
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Nama Entitas Tanggal 

APRIANNOOR Hasnur Jaya Utama 24 April 

JAN OSCAR Hasnur Internasional Shipping 25 April 

DONNY WAHYU INDARTO Hasnur Jaya International 25 April 

FANNY ASTRI ANGGIRA Hasnur Jaya Utama 25 April 

SUTRISNO Magma Sigma Utama 25 April 

ASEF BUDI HERMAWAN Magma Sigma Utama 26 April 

ALFIAN NOOR Hasnur Citra Terpadu 27 April 

M. HENDRA RIFFANIE Citra Kalimantan Mediatama 27 April 

SLAMET SURYANTO Hasnur Internasional Shipping 28 April 

ATIKA FITRI ARIEFIANA Hasnur Citra Terpadu 28 April 

WALUYO Barito Putera 28 April 

MUHAMMAD RAMLIANOOR Energi Batubara Lestari 30 April 

SHEILA AQLA RERA VADLEILA Hasnur Jaya International 30 April 
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GALERI FOTO 

Corporate Director Internal Audit Bpk Syamsuridzal yang sedang 
membacakan puisi untuk Ibu Jayanti Sari yang sedang berulangtahun 

Presiden Hasnur Group Ibu H. Jayanti Sari beserta Bpk. H. Indro 
Hananto (suami) dan anak beliau saat pemotongan kue 

Guru Zuhdi saat memberikan tausiyah dan membaca doa untuk keluarga 
besar (Alm) H. Abdussamad Sulaiman HB dan Hasnur Group 

Para karyawati Hasnur Group saat mengahdiri acara syukuran Milad 
Presiden Hasnur Group 

Keceriaan dalam sesi foto bersama para karyawati Hasnur Group bersama 
dengan Presiden Direktur Hasnur Group Ibu H. Jayanti Sari 

Foto bersama para karyawati Hasnur Group bersama dengan Presiden 
Direktur Hasnur Group Ibu H. Jayanti Sari 
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www.hasnurgroup.com 


