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TAK terasa tahun 2018 telah kita lewati 
bersama, banyak hal yang telah terjadi 
sepanjang tahun tersebut. Buletin Info 

Hasnur Group kali ini merupakan edisi khusus 
kaleidoskop yang kami sajikan sebagai rangkuman 
informasi dari beberapa kegiatan yang telah dilak-
sanakan oleh Hasnur Group sepanjang tahun 2018. 

Informasi yang kami sajikan berdasarkan 
waktu penyelenggaraan kegiatan selama kurun 
waktu tahun 2018. Edisi kaleidoskop diawali 
dengan pelaksanaan acara Family Gathering di 
wilayah usaha Kalselteng yang mengedepankan 
semangat kebersamaan sebagai salah satu nilai 
inti Hasnur Group. Kemudian masih dalam rangka 
mengimplementasikan semangat kebersamaan 
juga dilaksanakan Family Day di Jakarta yang 
pelaksanaannya bertepatan dengan ulang tahun 
Presiden Direktur Hasnur Group, Ibu Jayanti Sari. 
Selain itu juga pada bulan Februari dilaksanakan 
perkenalan tim PS Barito Putera yang dikemas 
dengan acara Barito Putera bersholawat bersama 
Habib Syech.

Pada bulan Maret, Hasnur Group mendapat 
kepercayaan sebagai penyelenggara Turnamen 
Rantau Golf yang ke-37. Kemudian pada bulan 
April kami menyajikan informasi mengenai 
peresmian Tugboat Hasnur 11. Pada bulan April 
ini juga bertepatan dengan ulang tahun PS Barito 
Putera ke-30 yang diperingati dengan kegiatan 
kids soccer festival dan ulang tahun Yayasan 
Hasnur Centre ke-8 yang ditandai dengan pe-
resmian gedung baru Politeknik Hasnur. Selain itu 
juga kami sajikan informasi mengenai perjalanan 
umroh dan ziarah wali songo beberapa karyawan 
Hasnur Group. Berlanjut pada bulan Mei, Hasnur 

Group membagikan paket Ramadhan di seluruh 
wilayah usaha. Kemudian masih pada bulan Mei, 
diadakan acara buka puasa bersama di bebera-
pa wilayah usaha Hasnur Group sebagai wujud 
rasa syukur dan silaturahmi perusahaan kepada 
masyarakat. Pada bulan Mei juga kami sajikan 
informasi terkait dengan peringatan Haul Ke-3 
Founder Hasnur Group (Alm) Bapak H. Abdus-
samad Sulaiman HB di Marabahan dan Haul Jama’ 
di Banjarmasin. Kami sampaikan juga mengenai 
kegiatan buka puasa bersama di Jakarta sekaligus 
dengan syukuran ulang tahun Presiden Komisaris 
Hasnur Group, Bapak H. Rachmadi Sulaiman. 

Pada momen Idul Adha, Hasnur Group 
melaksanakan penyaluran 116 hewan qurban 
ke seluruh wilayah usaha. Bertepatan tanggal 27 
Agustus 2018 Hasnur Group berusia 52 tahun dan 
dilaksanakan berbagai rangkaian kegiatan untuk 
memperingati HUT Hasnur Group ini. Selanjutnya 
bulan September, Hasnur Group berbagi bersama 
anak yatim dalam rangka Hari Asyura. Pada bulan 
November, diadakan Haul ke-3 Founder Hasnur 
Group Almarhumah Ibu Hj. Nurhayati yang dilak-
sanakan di Jakarta dan Banjarmasin. Di penghu-
jung tahun 2018, Hasnur Group melaksanakan 
kegiatan Rapat Kerja dan Anggaran Perusahaan di 
Cirebon. 

Informasi rangkuman kegiatan yang kami 
sajikan dalam kaleidoskop Hasnur Group tahun 
2018 diharapkan dapat menjadi evaluasi dan 
pembelajaran kita untuk menjadi lebih baik dalam 
tahun 2019 ini.

Salam Redaksi,
Corporate Secretary

Kilas Balik 
Kegiatan 
di tahun 2018
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n  Family Gathering Hasnur Group Kalselteng

Implementasikan Nilai Inti Kebersamaan 
KELUARGA besar Hasnur Group 

wilayah Kalselteng mengadakan 
acara family gathering pada hari 

Sabtu (13/01). Family gathering keluarga be-
sar Hasnur Group diadakan di Water Boom 
Pesona Modern, Banjarmasin.

Acara Family Gathering diikuti oleh 
seluruh karyawan Hasnur Group Kalimantan 
Selatan dan Kalimantan Tengah beserta ke-
luarga yang jumlahnya mencapai 2.000 orang. 
Karyawan dari wilayah Kalimantan Selatan 
datang dari Kota Banjarmasin, Banjar baru, 
Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Ta-
pin. Adapun dari wilayah Kalimantan Tengah 
datang dari Kota Palangkaraya, Kabupaten 
Barito Selatan, Barito Utara dan Murung Raya. 
Berbagai acara hiburan dan aneka doorprize 
disiapkan oleh panitia untuk menghibur 
keluarga besar Hasnur Group.

Hasnur Group.... Semangat! Hasnur 
Group.... Bangkit! Hasnur Group.... Jaya! Hasnur 

Group... Mulia! Berkat Laa ilaaha illallaah! De-
mikian cara Ketua Panitia Family Gathering 

Hasnur Group, Benyamin Akumo, menyapa 
seluruh karyawan dalam sambutan pem-
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bukaan acara Family Gathering. Seruannya itu 
pun sontak menyulut semangat peserta yang 
ber kerumun di sekitar panggung utama.

“Alhamdulillah ini acara yang sudah lama 
kita nantikan dan bisa terwujud,” ujar Bapak Su-
royo Gino, Direktur HRGS dalam sambutannya 
mewakili manajemen.

Suroyo Gino dalam sambutannya berharap 
acara family gathering ini bisa menjadi sara-
na untuk memperkokoh ikatan persaudaraan 
di antara karyawan, keluarga karyawan dan 
manajemen. “Lewat acara ini kita juga ingin 
mengimplementasikan salah satu nilai inti 
perusahaan yaitu Kebersamaan. Dimana satu 
sama lain saling mengenal antar Keluarga 
Karyawan beserta Manajemen sebagai satu 
kesatuan Keluarga Besar Hasnur Group,” tutur 
Suroyo Gino. 

Layaknya sebuah keluarga besar, Suroyo 
Gino pun berharap para karyawan dan keluar-
ga karyawan bisa saling menguatkan bukan 
melemahkan dan saling mendukung bukan 
menjatuhkan. “Semoga kegiatan seperti ini 
bisa terus berlanjut,” ucapnya.

Berbagai hiburan yang menciptakan 
keakraban karyawan pun berlangsung sangat 
meriah. Sisipan hiburan musik akustik dilanjut-
kan dengan sejumlah acara hiburan seperti kuis 
dan nyanyian serta tentu saja pembagian hadiah 
lomba fun games dan doorprize turut meng-
hiasi acara family gathering.

Acara hiburan yang paling menarik dari 
event kali ini adalah lomba tarik tambang di 
dalam kolam renang. Suasana menjadi meriah 
karena masing-masing perwakilan karyawan 
memberikan support bagi temannya yang 
mengikuti lomba.

Wajah-wajah bahagia para karyawan 
Hasnur Group pun terlihat di stand-stand per-
mainan yang tersedia. Sebut saja seperti di 
stand melukis untuk anak, memasang puzzle 
dan memecahkan balon. Putra-putri mereka 
diajak untuk menyusun potongan gambar 
yang sudah disiapkan sedemikian rupa oleh 
panitia.

Acara family gathering ini diakhiri dengan 
foto bersama seluruh peserta yang diambil 
dengan menggunakan drone.(Red)

“Lewat acara ini kita 
juga ingin meng-

implementasi kan salah 
satu nilai inti perusahaan 

yaitu Kebersama an. 
Dimana satu sama lain 

saling mengenal 
antar Keluarga Karyawan 

beserta Manajemen 
sebagai satu kesatuan 

Keluarga Besar 
Hasnur Group”

Suroyo Gino
Direktur HRGS Hasnur Group
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SETELAH sukses meng-
gelar acara Family Gather-
ing Hasnur Group wilayah 

Kalselteng, perusahaan kembali 
menggelar acara tersebut untuk 
wilayah Jakarta, pada hari Sabtu 
(3/2/2018) di Restoran Talaga Sampireun 
Ancol, Jakarta. 

Acara yang bertemakan “DENGAN 
SEMANGAT KEBERSAMAAN DAN 
KEKELUARGAAN, MARI BERSAMA 
KITA MAJUKAN HASNUR GROUP” me-
mang sengaja dipersembahkan untuk 
seluruh keluarga besar Hasnur Group 
baik yang di wilayah kerja Kalselteng 
maupun Jakarta.Acara Family Gathering 
untuk wilayah Kalselteng pada tanggal 
13 Januari 2017 telah sukses digelar 
dengan jumlah peserta hampir men-
capai 2.000 karyawan. Adapun Family 
Gathering khusus untuk karyawan 
Hasnur Group Jakarta juga telah suk-
ses digelar. Total peserta yang hadir 
sekitar 700 karyawan beserta keluarga 
karyawan. Para peserta sangat antu-
sias menghadiri acara tersebut walau 
hujan mengguyur seluruh kawasan 
Jakarta pada pagi hari itu. 

Seluruh manajemen, karyawan 
dan keluarga karyawan berbaur ber-
sama dan bercengkrama satu sama 
lain. Tidak ada jarak pemisah diantara 
semuanya, yang ada hanya rasa keber-
samaan dan kekeluargaan yang selalu 
ditanamkan oleh Hasnur Group. Be-
berapa karyawan yang hadir melaku-
kan sesi foto di photobooth yang 
disiapkan oleh panitia. Anak-anak 
semakin antusias saat cosplay Trans-

Suasana Penuh Rasa Kekeluargaan
n  Family Day Hasnur Group Jakarta
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formers berjalan menuju photo-
booth.  

Acara dimulai dengan lapor-
an dari Ketua Panitia Yoga Per-
mata Rezki. Yoga mengucapkan 
terima kasih kepada seluruh 
manajemen, karyawan beser-
ta keluarga atas kehadirannya 
mengikuti acara Family Gathering. 
“Terima Kasih kepada seluruh 
manajemen, karyawan dan 
keluarga yang sudah hadir ke 
acara ini walau diluar hujan. Dan 
terima kasih kepada seluruh 
panita dan pihak-pihak yang telah 
membantu acara Family Day di 
Jakarta ini” ujar Yoga.

Selanjutnya, sambutan mana-
jemen Hasnur Group yang di-
wakili oleh Bapak Suroyo Gino se-
laku Direktur HRGS menekankan 
pada salah satu nilai inti Hasnur 
Group. “Sikap saling memiliki dan 
peduli dalam ikatan kekeluargaan 
merupakan sikap yang dicontoh-
kan Almarhum Haji Abdussamad 
Sulaiman HB dan Almarhumah 
Hajjah Nurhayati. Sikap itu pun di-
wujudkan menjadi salah satu nilai 
inti dalam Hasnur Group, yaitu 
“Kebersamaan”. Kita yakin dengan 
kebersamaan itulah kita dapat 
menghadapi segala tantangan 
grup usaha kita, baik yang sudah 
kita lalui maupun yang akan kita 
hadapi kedepannya” tegas Suroyo.

“Acara family gathering ini, 
merupakan wujud apresiasi dan 
rasa terima kasih kami kepada 
seluruh keluarga besar Hasnur 
Group yang telah turut serta 
membangun Hasnur Group sam-
pai seperti sekarang ini. Kami 
berharap bahwa acara ini bukan 
hanya sekedar pertemuan dan 
berkumpul saja, namun dapat 
menjadi momen kita untuk saling 
bersilahturahmi dan saling me-
ngenal satu sama lain” tambahnya.

Tepat pada hari itu,bersamaan 
dengan hari lahir Presiden Di-
rektur Hasnur Group Ibu Jayanti 
Sari. Dalam kesempatan ter sebut, 
manajemen bersama panitia 
memberikan surprise kepada Ibu 
Jayanti yang sedang berulang 
tahun dengan menghadirkan pe-
nyanyi idola beliau yaitu Melly 
Goeslaw. Acara semakin larut 
dalam haru saat Melly Goeslaw 
me nyanyikan lagu “Bunda” yang 
diikuti dengan pemberian bunga 
mawar dari anak-anak beliau 
dan dilanjutkan dengan pe-
motongan kue. 

Acara dilanjutkan dengan per-
formance dari Melly yang menyan-
yikan 7 buah lagu serta diselingi 
pemberian doorprize menarik. 

Seluruh karyawan sangat antusias 
saat proses pengacakan nomor 
untuk mendapatkan hadiah utama 
3 buah motor dan beberapa had-

iah menarik lainnya yang diper-
sembahkan oleh manajemen. 

Sesi foto bersama pun men-
jadi penutup dari acara Family 

Gathering. Selanjutnya seluruh 
peserta dibebaskan untuk ber-
main di wahana Dunia Fantasi 
bersama keluarga.(Red)
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DALAM rangka perkenalan tim PS 
Barito Putera tahun 2018, PT Putera 
Barito Berbakti (PT PBB) selaku 

perusahaan yang menaungi klub sepak-
bola PS Barito Putera mengadakan Shalawat 
bersama Habib Syech Abdul Qodir Assegaf 
dan ulama kharismatik banua, KH Ahmad 
Zuhdian noor (Guru Zuhdi), Senin (19/2). 

Sejak sore hari Stadion 17 Mei Banjar-
masin sudah mulai dipadati puluhan ribu 
pecinta Tim yang berjuluk Laskar Antasari, 
jamaah Syekhermania dan jamaah Guru 
Zuhdi. Hingga puncaknya pada malam hari 
puluhan ribu jamaah semakin membludak 
hingga memenuhi tribun terbuka maupun 
tertutup. 

Acara Perkenalan Tim PS Barito Putera 
yang dikemas dengan nuansa religi merupa-
kan hal yang pertama kali dilakukan oleh 
PT PBB. Menurut Manajer PS Barito Putera, 
Hasnuryadi Sulaiman, acara perkenalan 
pemain yang dibungkus dengan nuansa 
religius ini merupakan upaya agar Barito 
Putera bisa berkompetisi secara maksimal 
pada gelaran Liga 1 2018 mendatang. Beliau 
berharap Barito Putera bisa menjadi wadah 
untuk mempersatukan warga Kalsel, maka 
dari itu doa dan semangat dari masyarakat 
sangat diperlukan. 

“Acara Barito Putera Bersholawat malam 

ini selain untuk mensyukuri atas ulang ta-
hun ke-30 PS Barito Putera yang jatuh pada 
tanggal 21 April 2018 nanti, kegiatan ini juga 
dilaksanakan dalam rangka persiapan Barito 
Putera mengikuti Liga I Indonesia Tahun 
2018 yang akan digelar sekitar bulan Ma-
ret 2018. Semoga dengan berkat sholawat, 
harapan kita bersama untuk menargetkan 
Barito Putera Juara di Liga I Indonesia Tahun 
2018 dapat terwujud,” tegas Hasnuryadi 
Sulaiman.

Terdapat total 34 pemain yang mem-
perkuat PS Barito Putera pada musim kom-
petisi tahun ini. PS Barito Putera di bawah 

pelatih Jacksen F Tiago masih tetap mem-
pertahankan beberapa pemain musim 2017. 
Pada musim lalu atau Liga 1 PS Barito Putera 
berada pada peringkat tujuh klasemen akhir.

Setelah perkenalan pemain PS Barito 
Putera Musim 2018, acara kemudian di-
lanjutkan dengan lantunan sholawat yang 
dipimpin oleh Habib Syech. Puluhan ribu 
jama ah yang hadir pada malam itu larut da-
lam dzikir dan sholawat. 

Acara Barito Putera Bersholawat di-
akhiri dengan tausiyah dan doa dari Ulama 
Banua KH. Ahmad Zuhdianoor (Guru Zuhdi). 
(Sumber : Berita Barito Putera)

laUNCHiNG BaritO PUtera

Dikemas Dengan Sholawat Bersama 
Habib Syech & Guru Zuhdi

n  Perkenalan Pemain PS. Barito Putera
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RANTAU Golf Tournament kembali digelar 
pada Kamis (8/3/18). Turnamen ini bertajuk 
“37th Rantau Golf Tournament 2018” dan 

diselengarakan pertama kalinya oleh Hasnur Group. 
Acara ini dilaksanakan di Emeralda Golf Club, Cimanggis, 
Depok. Antusias golfer pada tahun ini sangat luar bia-
sa dilihat dari kuantitas peserta yang mengikuti se-
perti yang dikatakan oleh bpk Ridwan Pohan selaku 
Ketua Komite Rantau Golf. Tercatat ada 187 golfer 
yang mengikuti turnamen ini.

Benyamin Akumo selaku ketua panitia mengata-
kan Rantau Golf Tournament merupakan turnamen 
golf prestisius yang diikuti oleh perusahaan-perusaha-
an Batubara maupun perusahaan-perusahaan yang 
bergerak di bidang sumber daya alam khususnya yang 
beroperasi di Rantau, Tapin, Kalimantan Selatan. Adapun 
tujuan utama dari acara ini adalah untuk memperat tali 
silahturahmi antara seluruh komunitas pertambangan 
serta menyatukan langkah bersama dalam satu wa-
dah yang representatif dan efektif di tahun 2018 dalam 
membangun dan mewujudkan impian banua.

Pada kesempatan tersebut, Zainal Hadi selaku 
perwakilan manajemen Hasnur Group memberikan 
sambutan sebagai tuan rumah Rantau Golf Turnamen. 
“Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah ber-
partisipasi dalam Rantau Golf Turnamen yang ke-37 ini. 
Event ini adalah yang pertama bagi Hasnur Group se-
bagai tuan rumah. Tentunya ada sebab kenapa baru se-
karang, karena beberapa tahun terakhir untuk ber nafas 
saja susah. Tapi alhamdulillah dengan momen yang 
baik, kami merasa terpanggil untuk ikut berpartisipasi 
dalam acara yang menjadi ajang silahturahmi bagi para 
pengusaha tambang khususnya di Rantau, Kab. Tapin.” 
ucap Zainal Hadi. 

Meskipun belum ada yang memenangkan hole 
in one beberapa unit mobil namun Turnamen Rantau 
Golf kemarin memberikan penghargaan piala pe-
menang flight A, B dan C, juara keterampilan longest 
drive, nearest to the pin, nearest the line, best nett 
overall dan best gross overall. Selain untuk beberapa 
penghargaan tersebut panitia juga memberikan be-
berapa door prize diantaranya golf bag, tv led, home 
theather, jam tangan dan grand prize macbook air 
dan iPhone X.

Pertandingan yang dimulai sejak pukul 07.00 
hingga 12.00 wib ditutup dengan acara makan ber-
sama sambil santai mengobrol dan menikmati hiburan 
live music. Pada momen ini selain pengumuman pe-
menang dan santai bersama dilakukan juga perkenalan 
2 pemain PS Barito Putera yakni Rizky Pora dan Patrick 
da Silva. Hal ini dilakukan untuk memperkenalkan PS 
Barito Putera sebagai klub sepakbola kebanggaan Ba-
nua dibawah naungan PT Putera Barito Berbakti yang 
mana merupakan anak perusahaan dari Hasnur Group.

Terselenggaranya acara ini tidak terlepas dari 
berbagai dukungan sponsor. Besar harapan golfer 
acara ini terus dapat terlaksana dan lebih baik lagi 
kedepannya.(Red)

Pererat Silaturahmi dan Satukan Langkah 
dalam Wujudkan Impian Banua

n  37th Rantau Golf Tournament
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PT HASNUR Internasional Shipping 
(PT HIS) anak perusahaan Hasnur 
Group, Senin (16/4) meresmikan 

pengoperasian kapal tugboat yang ke-10. 
Kapal ini diberi nama HASNUR 11 (TB Hasnur 
11) dengan ukuran 28.05 x 8.60 x 4.30M, ka-
pasitas mesin utama sebesar 2 x 1030 horse-
power, 239 gross tonnage dan class NK. 

TB Hasnur 11 diresmikan oleh Direktur 
Utama PT Hasnur Internasional Shipping, 
Ibu Jayanti Sari. Acara peresmian tersebut 
dihadiri oleh perwakilan manajemen Hasnur 
Group serta Direksi dan karyawan PT Hasnur 
Internasional Shipping di Sungai Salai, Kab. 
Tapin, Kalimantan Selatan. 

Prosesi Tepung Tawar mengawali acara 
peresmian pukul 09.00 WITA. Tepung tawar 
dilakukan oleh tokoh adat setempat di be-
berapa sudut dan ruangan tugboat. Setelah 
itu acara peresmian dimulai dengan sambut-
an dari Ibu Jayanti Sari. “Saya ucapkan se-
lamat kepada PT HIS atas penambahan tug-
boat kesepuluh ini dan saya berharap crew 
kapal dapat menjalankan amanah dengan 
baik dan juga menerapkan nilai-nilai Hasnur 
Group. Selain itu juga saya berharap kegiat an 
yang dilakukan di tugboat ini sesuai dengan 
syariat Islam,” tegas beliau. 

Dalam kesempatan tersebut, Ibu Jayanti juga 
memperkenalkan Bapak Achmad Ma’mur se-
bagai Direktur Keuangan baru PT HIS meng-
gantikan Bapak Masyhur Hamdan yang 
menjabat sebagai Komisaris. “Semoga dengan 
direktur keuangan baru ini, PT HIS bisa me-
resmikan tugboat setiap tahunnya, tidak 
perlu menunggu selama 5 tahun lagi,” canda 
beliau. Selanjutnya dalam sambutan beliau 
menuturkan untuk tongkang akan datang di 
akhir bulan ini dan adanya rencana pembeli-
an tugboat selanjutnya.

Acara peresmian diakhiri dengan pem-

bacaan doa oleh Ust. Razak. Kemudian 
seluruh tamu undangan melanjutkan per-
jalanan untuk makan siang di kantor Hasnur 

Group, Sungai Puting KM 1 dan berziarah 
mengunjungi makan Founder Hasnur Group, 
(Alm) H. Abdussamad Sulaiman HB.(Red)

Peresmian Tugboat Hasnur 11 
Diawali dengan Tepung Tawar

10 | KALEIDOSKOP HASNUR GROUP 2018
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HUt BaritO PUtera ke-30

SEMANGAT dan antusiasme ting-
gi diperlihatkan ratusan pemain 
bola usia dini saat mengikuti 

ajang Kids Soccer Festival pada hari Sabtu 
(20/4) di Stadion 17 Mei Banjarmasin. Ke-
giatan dalam rangka memeriahkan ulang 
tahun PS Barito Putera ke-30 ini, digelar Se-
kolah Sepakbola Barito Putera (SOBP) dan 
International Social Sport Development 
(ISSD) Foundation atau Yayasan Pengem-
bangan Sosial Olahraga Internasio nal, se-
lama sehari penuh.

Kegiatan ini merupakan tahun kedua, 
setelah setahun sebelumnya atau per-
tama kali digelar kegiatan serupa pada 
akhir tahun 2017 di Lapangan Murjani 
Banjarbaru. Bedanya antusiasme pe serta 
begitu kuat, tidak hanya dari sekolah 
sepak bola di perkotaan tetapi juga dari 
kabupaten terjauh dan provinsi tetangga 
Kalimantan Tengah turut berpartisipasi.

Sebanyak 28 tim SSB Kalselteng, ambil 
bagian. Peserta dibagi menjadi 8 grup dan 
setiap grup dihuni 4 tim yang bersaing un-
juk kebolehan. Setiap satu tim berjumlah 7 
orang dan mereka secara bergantian ber-
main selama 5 kali dalam setiap 10 menit 
perbabak. Kegiatan yang jarang digelar ini 
begitu diapresiasi pengelola sekolah sepak 
bola (SSB).

“Festival sepakbola anak usia dini ini 
sangat bagus untuk mendidik anak dalam 
bermain sepak bola. Kami sangat merespon 
acara ini meski harus datang jauh jauh dari 
Kotabaru. Ini merupakan terobosan yang 
sangat bagus. Kalah dan menang tidak 
menjadi patokan bagi kami, tetapi proses ini 

yang sangat kami apresiasi. Artinya dengan 
adanya acara seperti ini, persepakbolaan 
kita dari usia yang paling bawah sampai 
nantinya bisa membanggakan warga Banua 
seperti Barito Putera,” ungkap Pelatih SSB 
Kotabaru FC, Aprianto Windo Antoro.

Harapannya? “Semoga selalu diada-
kan acara seperti ini, karena menurut saya 
orang bisa itu karena terbiasa. Jadi adanya 
kebiasaan itu akan menumbuhkan bakat 
dan kemampuan anak-anak semakin ter-
asah dan berkembang. Sehingga ada 
harapan untuk menjadi pemain pemain 
yang handal dan profesional yang bisa 
dibanggakan warga Kalimantan Selatan,” 
ungkap pelatih berlisensi D ini.

Sementara Ketua Umum ISSD Foun-
dation, Hasnuryadi Sulaiman mengung-
kapkan jika ajang ini difokuskan untuk 
perkembangan anak usia dini yang masih 
berusia 12 tahun ke bawah. Tujuannya 
untuk melahirkan karakter positif sejak 
dini, seperti perilaku disiplin, sportif dan 
bertanggungjawab.  “Tentu kita ingin ber-
sama-sama seluruh insan sepakbola un-
tuk memberi kesempatan buat anak-anak 
tercinta ini bermain, berkumpul dan ber-
lomba dalam festival ini. Kita tidak men-
cari menang dan kalah, tetapi semangat-
nya adalah menjunjung tinggi sportifi tas 
dan anak-anak bergembira bersama sam-
bil main bola,” jelasnya.

Menurut Hasnur di usia belia 6-12 
tahun, tidak boleh diajarkan untuk ber-
kompetisi. “Mereka tidak boleh dituntut 
harus menang, mereka tidak mencari 
kemenang an tetapi mencari kesenangan. 

Jika mereka sudah merasa senang dan 
cinta, maka tinggal diarahkan untuk men-
jadi pemain, sehingga di saat bertanding 
mereka sudah punyai mental juara. Inilah 
yang dimaksud membentuk karakter anak 
banua yang mempunyai mental juara, 
“jelas Manajer PS Barito Putera ini.

Bagaimana program ke depannya? “Insya 
Allah kami siap tidak hanya di Banjarmasin, 
tapi di 13 kabupaten dan kota se-Kalsel. 
Makanya kami memohon kepada pe-
merintah di kabupaten dan kota, agar bisa 
menyiapkan lapangan yang sesuai stan-
dar. Karena kita tidak ingin anak anak kita 
cedera karena kualitas lapangan yang di 
bawah standar. Lapangan yang bagus ten-
tu akan membangkitkan semangat dan 
terbiasa memiliki mental juara. Jadi me-
reka juga harus terbiasa dengan lapang-
an standar dan mewujudkan ini harus ada 
campur tangan banyak pihak terutama 
pemerintah daerahnya,” harap Anggota 
Komisi X DPR RI ini.

Ajang yang digelar sebagai rangkaian 
kegiatan ulang tahun PS Barito Putera ke 
30 ini, menjadi sebagian kecil wujud ke-
cintaan Hasnur kepada mendiang almar-
hum H. Abdussamad Sulaiman. “Barito 
Putera di dirikan almarhum abah, sebagai 
tanda cinta beliau kepada sepakbola dan 
kecintaan nya kepada masyarakat banua. 
Karena itu kita ingin seperti yang beliau ajar-
kan bagaimana kita mencetak pemain bola 
tidak membeli pemain bintang dan harus 
melalui proses yang panjang dengan kegiat an 
kegiatan seperti ini,” tutur Ketua ASPROV PSSI 
Kalsel ini. (Sumber : Berita Barito Putera)

PS Barito Putera Gelar 
Kids Soccer Festival di HUT Ke-30
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DI USIANYA yang ke-
delapan pada tahun 
2018 ini, Yayasan 

Hasnur Centre terus melakukan 
pengembangan program se-
suai dengan komitmen Found-
er (Alm) Bapak H. Abdussamad 
Sulaiman HB dan Almarhumah 
Ibu Hj. Nurhayati terhadap 
masyarakat Banua dan terus 
berupaya untuk turut berparti-
sipasi dalam pembangunan 
Banua yang mandiri dan se-
jahtera. Keberadaan Yayasan 
Hasnur Centre ini diharapkan 
dapat memberikan manfaat luas 
bagi masyarakat Banua sesuai 
dengan program kerja yang di-
jalankan dan dikembangkannya 
yang meliputi bidang sosial, ke-
agamaan, dan kelembagaan serta 
Bidang pendidikan, kepemuda-
an dan pengembangan prog-
ram. Sesuai dengan semangat 
yang dimiliki oleh Yayasan 
Hasnur Centre yakni “Bakti Un-
tuk Banua”.

 Dalam rangka memper-
ingati hari ulang tahun ke-
delapan, beberapa rangkaian 
kegiatan dilaksanakan dimulai 
dengan pelaksanaan sholat ha-
jat, ziarah ke makam Founder 
Yayasan Hasnur Centre (Alm) 

Bapak H. Abdussamad Sulaiman 
HB dan dilanjutkan dengan pe-
resmian gedung baru Politeknik 
Hasnur.

Sholat hajat dilaksanakan 
pada jum’at malam (20/4) di 
halaman gedung kampus baru 
Politeknik Hasnur yang di-
hadiri oleh jajaran dewan pem-
bina, pengawas dan pengurus 
Yayasan Hasnur Centre serta 
para karyawan dari berbagai 
lembaga di bawah naungan 
Yayasan Hasnur Centre. 

Bertepatan dengan HUT 
Yayasan Hasnur Centre pada 
tanggal 21 April 2018, rangkaian 
kegiatan diawali dengan ziarah ke 
makam founder Yayasan Hasnur 
Centre. Peringatan HUT ke-8 
Yayasan Hasnur Centre ini, makin 
terasa lengkap dengan selesai-
nya pembangunan gedung baru 
Politeknik Hasnur di Kelurahan 
Handil Bakti, Kabupaten Barito 
Kuala. Pada Sabtu siang (21/4) 
dilaksanakan peresmian gedung 
baru Politeknik Hasnur yang 
merupakan kampus pertama di 
wilayah Kabupaten Barito Kuala.

Dalam kesempatan tersebut, 
Ketua Umum Yayasan Hasnur 
Centre, Hj Nila Susanti Sulaiman 
dalam sambutannya menyam-

paikan, “Ini adalah bukti kami 
dalam memajukan pendidikan 
terutama dalam membangun 
Banua”. Lebih lanjut beliau sam-
paikan, Hasnur Centre juga ber-
harap apa yang telah dilakukan 
dalam mendidik para genera-
si penerus terutama dari segi 
pendidikan bisa membawa per-
ubahan dalam Banua terutama 
dapat bekerjasama dengan 
pemerintah mencerdaskan ke-
hidupan bangsa melalui pen-
didikan kreatif dan inovatif.

Peresmian kampus ini ditan-
dai dengan penandatanganan 
prasasti yang dilakukan oleh 
Gubernur Kalimantan Selatan H. 
Sahbirin Noor didampingi oleh 
Bupati Barito Kuala, Sekretaris 
Pelaksana Kopertis Wilayah XI 
Kalimantan, Presiden Komisaris 
Hasnur Group, Presiden Direk-
tur Hasnur Group, Ketua De-
wan Pembina dan Ketua Umum 
Yayasan Hasnur Centre serta Di-
rektur Politeknik Hasnur. Selain 
itu, prosesi peresmian dilanjut-
kan dengan pemotongan pita 
oleh Gubernur Kalimantan Se-
latan dan Bupati Barito Kuala Hj. 
Noormiliyani, AS., SH.

Sebelum peresmian dilaku-
kan, telah dilaksanakan pula 

launching unit pengembangan 
program Yayasan Hasnur Centre 
yang diberi nama Digitaliz. Se-
bagai sebuah developer yang 
mengembangkan teknologi 
Informasi (TI) di Kalimantan Se-
latan, yakni dengan membuat 
produk digital dan melayani 
project perangkat lunak. Dalam 
momen peresmian gedung baru 
Politeknik Hasnur ini, juga di-
kenalkan salah satu unit lainnya 
dibawah Yayasan Hasnur Centre 
yaitu Highly Functioning Educa-
tion Consulting Services (HAFECS). 
Dimana unit ini sebagai upaya 
untuk mendorong percepatan 
transformasi pendidikan Indo-
nesia melalui pengembangan 
metode pengajaran di kelas dan 
metode pembelajaran para guru 
melalui dua program utama, ya-
itu training dan magazine (cetak 
dan digital). 

Acara peresmian gedung 
baru Politeknik Hasnur diakhiri 
dengan peninjauan gedung oleh 
Gubernur Kalimantan Selatan, 
Bupati Barito Kuala, Sekretaris 
Pelaksana Kopertis Wilayah XI 
Kalimantan didampingi oleh 
jajaran Dewan Pembina, Peng-
awas dan Pengurus Yayasan 
Hasnur Centre. (Red)

Resmikan Gedung Baru di Usia Sewindu
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iBadaH UmrOH

HASNUR Group kembali mem-
berangkatkan karyawan Umroh 
ke tanah suci sebagai wujud 

apresiasi terhadap kinerja dan loyalitas 
karyawan kepada perusahaan pada Senin 
sore (23/4/2018). Di hari sebelumnya, para 
jamaah melaksanakan kegiatan manasik 
Umroh di Hotel Swissbell.

Dalam perjalanan Umroh tahun ini, 
manajemen yang turut serta yaitu Bapak 
Indro Hananto selaku Komisaris Hasnur 
Group dan Bapak Suroyo Gino selaku 
Direktur HRGS Hasnur Group. Adapun 
mutoyyib dari ESQ Travel yaitu Ustad 
Uswandi Nasution, sedangkan dari in-
ternal Hasnur Group Ustad Fatih Zaenal 
Arifin. 

Keberangkatan para jamaah dilepas 
oleh manajemen Hasnur Group yang di-
wakili oleh Ibu Jayanti Sari selaku Presi-
den Direktur, Bapak Syamsuridzal selaku 
Komisaris dan Bapak Rudy D. Siswantoro 
selaku Corporate Secretary.

Ibu Jayanti Sari, Presiden Direktur 

Hasnur Group menjelaskan, sebanyak 40 
peserta diberangkatkan untuk periode 
pelaksanaan Umroh selama sembilan hari 
terhitung mulai tanggal 23 April hingga 1 
Mei 2018.

Beliau menuturkan, program ini me-
rupakan penghargaan yang diberikan 
perusahaan kepada karyawan yang telah 
memberikan kontribusi terbaik kepada 
perusahaan.

Sepulang dari Tanah Suci, karyawan 
yang mengikuti program tersebut 
diharap kan menjadi lebih termotivasi un-
tuk meningkatkan kinerja serta integritas 
terhadap perusahaan yang disertai dengan 
peningkatan kualitas spiritual.

Ibu Jayanti menambahkan, Hasnur 
Group bekerja sama dengan ESQ Travel. 
Sesuai dengan tujuan Umroh yaitu men-
jadi Tamu Allah di Baitullah, Hasnur Group 
dan ESQ Travel akan memfasilitasi jamaah 
dengan akomodasi dan transportasi ter-
baik.

Selain Umroh, perusahaan juga akan 

melaksanaan program ziarah wali songo. 
Sebanyak 34 peserta yang akan di-
berangkatkan pada tanggal 28 April 2018. 
Peserta juga berasal dari karyawan yang 
berlokasi di Banjarmasin dan Jakarta.

“Tentunya Hasnur Group meng harap-
kan kepada karyawan yang mendapat 
kesempatan ikut Umroh bisa mengikuti 
ibadah dengan baik, men jaga kesehatan. 
Setelah kembali ke Indo nesia kembali 
bekerja dan berprestasi lagi dalam ke-
hidupan sehari-hari,” tutur Ibu Jayanti.

Sedangkan bagi para peserta Umroh, 
hal ini sangat memotivasi karyawan untuk 
bekerja lebih baik dan memberikan yang 
terbaik untuk perusahaan.

’’Perjalanan Umroh ini, izinkan kami 
mengekspresikan rasa syukur kepada Allah 
SWT dan kami sambut dengan rasa baha-
gia dan senang. Kami juga melantun kan 
doa agar Hasnur Group semakin jaya dan 
semakin berkembang,” tutur Farina 
Wah yuni salah satu jamaah Umroh 
Hasnur Group.(Red)

Hasnur Group Kembali Berangkatkan 
40 Karyawan Umroh Ke Tanah Suci
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BEBERAPA karyawan 
Hasnur Group melaku-
kan wisata religi be-

rupa ziarah ke makam walisongo 
pada Sabtu Pagi (28/4/2018). Ke-
giatan ini merupakan program 
tahunan yang dilaksanakan 
rutin setiap tahun. Karyawan 
yang ikut dalam wisata religi 
tersebut merupakan karyawan 
yang beruntung mendapatkan 
doorprize dari acara HUT Hasnur 
Group ke-51 Tahun pada tanggal 
27 Agustus 2017 lalu.

Total peserta yang ikut ziarah 
sebanyak 34 peserta dari Hasnur 
Group, 11 peserta dari Majelis 
Ta’lim Al Mawahib Banjarmasin. 
Perjalanan ziarah dilakukan dari 
tanggal 28 April – 2 Mei 2018 dan 
rombongan dipimpin oleh Guru 
Gusti Fahmi Noor dari Banjarmasin.

Hari pertama ziarah, rom-
bongan Hasnur Group melak-
sanakan ziarah ke makam Su-
nan Ampel Surabaya kemudian 
dilanjutkan ke makam Sunan 
Giri dan Sunan Gresik. Setelah 
istirahat di Gresik, rombongan 
melanjutkan perjalanan kem-
bali menuju Kabupaten La-
mongan mengunjungi makam 
Sunan Drajat dan dilanjutkan ke 
makam Sunan Bonang di Kabu-
paten Tuban. 

Di hari kedua, keluarga be-
sar Hasnur Group berkunjung 
ke Jepara untuk berziarah ke 
makam Sunan Muria, dilanjut-
kan ke makam Sunan Kudus 
dan ke makam sunan Kalijaga di 
Demak sekaligus mengunjungi 
Masjid Demak. 

Pada hari ketiga, rombongan 

ziarah melanjutkan perjalanan 
menuju Cirebon dan mengakhiri 
wisata religi ini dengan berziarah 
ke makam Sunan Gunung Jati. 
Keesokan harinya rombongan 
menuju ke Jakarta serta berkun-
jung ke makam Habib Husein bin 
Abu Bakar Al Idrus di Luar Batang, 
Tanjung Priok. Pada malam hari-
nya rombongan shalat maghrib 
di Masjid Istiqlal Jakarta.

Ketua Panitia Ziarah Wali 
Songo, Noorhayani mengatakan, 
ziarah ke makam para wali ini 
merupakan agenda rutin Hasnur 
Group bagi karyawan-karyawan-
nya. “Ziarah ini bertujuan untuk 

meningkatkan kebersamaan 
antar karyawan serta untuk 
mengingatkan kita perjuangan 
para wali dalam menebarkan 
kebaikan dan menyebarkan 
agama Islam di Indonesia” ujar 
Noorhayani. 

Sebelum kepulangan rom-
bongan ziarah ke Banjar masin, 
para peserta mengunjungi kan-
tor Hasnur Group di Jakarta dan 
dilanjutkan bersilahturahmi 
ke kediaman Founder Hasnur 
Group di Hangtuah. Sambut-
an hangat diberikan oleh per-
wakilan keluarga dan manaje-
men Hasnur Group.

Dalam kesempatan tersebut, 
Presiden Direktur Hasnur Group, 
Ibu Jayanti Sari mengatakan, 
zia rah merupakan hal baik, para 
Wali merupakan teladan yang 
baik untuk kita. Jadi semoga 
dengan diadakannya ziarah ke 
makam para wali songo ini kita 
dapat meneladani kebaikan dan 
perjuangan para wali. “Semo-
ga dengan perjalanan ziarah ke 
makam Wali Songo ini, peser-
ta ziarah dapat meningkatkan 
keimanan ketaqwaan dan bisa 
menjaga tali silaturahmi,” ujar Ibu 
Jayanti saat melepas kepulangan 
rombongan ziarah.(Red)

Teladani Para Wali, Hasnur Group 
Ziarah ke Makam Wali Songo
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KELUARGA besar Hasnur Group 
kembali berbagi kebahagiaan men-
jelang bulan Ramadhan. Seperti 

tahun-tahun sebelumnya, Hasnur Group 
membagikan sejumlah paket Ramadhan. 

Pada tahun ini, sebanyak 8.096 paket 
Ramadhan telah diberikan Hasnur Group ke-
pada seluruh karyawan Hasnur Group baik di 
Kalimantan maupun Jakarta, sejumlah Mas-
jid dan Langgar yang berdekatan dengan 
kediaman keluarga Founder Hasnur Group 
di Banjarmasin dan masyarakat di wilayah 
usaha Hasnur Group.

H Yuni Abdi Nur Sulaiman, selaku per-
wakilan manajemen Hasnur Group di 
Banjar masin secara simbolis memberikan 
paket Ramadhan di Kantor Hasnur Group, 
Alalak, Banjarmasin, Rabu (9/5/2018). Beliau 
mengatakan bahwa Hasnur Group sudah 
menyiapkan sejumlah paket Ramadhan 
yang akan dibagi nantinya menjelang bulan 
puasa. Nilai paket itu memang tak seberapa 
besar, ”Ini hanya sebagai wujud kalau kami 
tak melupakan pihak sekitar hingga Hasnur 
Group masih tetap eksis dalam dunia usaha,” 
pungkasnya.

“Pembagian paket Ramadhan me-
rupakan warisan dari mendiang ayahanda 

kami H Abdussamad Sulaiman HB. Maka-
nya tradisi ini terus kami lakukan menjelang 
Rama dhan,” tegasnya. Beliau juga berharap 
dengan pembagian paket Ramadhan itu 
nantinya akan memberikan manfaat kepada 
yang menerima. 

Di lain kesempatan, Bapak Suroyo Gino, 

mewakili manajemen Hasnur Group mem-
berikan sambutan saat acara penyerahan 
simbolis Paket Ramadhan kepada karyawan 
di Jakarta, Rabu (16/5/2018). Menurutnya, 
ini adalah bentuk dari apresiasi perusahaan. 
“Alhamdulillah tahun ini paket ramadhan 
kembali dibagikan, harapannya dengan 
program ini perusahaan mengedepankan 
rasa kebersamaan karena dengan keber-
samaan semua tujuan dan harapan dapat 
tercapai,” ujarnya.

Kegiatan ini merupakan cerminan 
kepedulian Hasnur Group kepada para 
karyawan yang turut berkontribusi bagi per-
usahaan. “Pembagian paket ramadhan ini 
diharapkan dapat membantu penyediaan 
kebutuhan pokok menjelang  Idul Fitri 1439 
H, semoga bermanfaat dan menjadi berkah 
untuk kita semua” ucap Bapak Suroyo Gino.

Selanjutnya, penyerahan Paket Ramadhan 
1439 H secara simbolis dibagikan oleh Presi-
den Komisaris Hasnur Group, Bapak H. Rachmadi 
Sulaiman dan Presiden Direktur, Ibu Jayanti 
Sari, kepada perwakilan karyawan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan 
bersalam-salaman seluruh jajaran dewan ko-
misaris, direksi dan karyawan Hasnur Group, 
Jakarta. (Red)

Hasnur Group Bagikan 
Paket Ramadhan 1439H
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KELUARGA Besar Hasnur Group 
mengadakan silaturahmi dengan 
Habaib dan alim ulama di kediaman 

Founder Hasnur Group, Jl. Kampung Melayu 
Darat, Banjarmasin, Sabtu (12/5/2018) sore. 

Hadir pada acara tersebut diantaranya 
Habib Syech bin Abdul Qadir Assegaf  dari 
Solo, Habib Quraisy Baharun dari Cirebon, 
KH. Ahmad Zuhdiannor, Habib Ali Zainal 
dari Ampel Surabaya, KH. Ahmad atau Guru 
Jaro, Ketua MUI Provinsi Kalimantan Selatan 
serta tokoh masyarakat dan guru agama.

Hasnuryadi Sulaiman, selaku perwakilan 
dari Keluarga Almarhum H. Abdussamad 
Sulaiman HB mengatakan, acara ini un-
tuk melanjutkan kembali apa yang telah 
dilakukan almarhum ayahanda dalam 
membangun tali silaturahmi dan hubung-
an kekeluargaan dengan para habaib, para 
ulama, guru-guru agama serta tokoh ma-
syarakat yang ada di wilayah Kalimantan 
Selatan.

“Tepat 27 Sya’ban 1439 H esok hari, 3 

tahun sudah Ayahanda Haji Abdussamad 
Sulaiman bin Haji Basirun meninggalkan kita 
semua. Beliau selaku Founder Hasnur Group 
dan Yayasan Hasnur Centre. Banyak kiprah 
beliau di tengah masyarakat Banua yang be-
liau cintai, baik dalam bidang politik, sosial 
keagamaan maupun oleh raga. Kita semua 
sangat merasakan kehilangan beliau, akan 
tetapi semangat untuk terus maju dan suri 
tauladan yang telah beliau ajarkan kepada 
kita semua tak akan hilang sampai kapan 
pun dan dalam kondisi apa pun. Seperti 
pada hari ini, silaturahmi kami dengan para 
Habaib, Alim Ulama, guru-guru agama me-
rupakan tradisi positif yang selalu dilakukan 
oleh Ayahanda kami semasa hidup beliau. 
Kami sebagai penerus beliau tentunya Insya 
Allah akan selalu meneruskan hal-hal positif 
yang beliau ajarkan” tegas beliau.

Hubungan baik ini dibangun sudah 
sejak lama dan tidak ada kepentingan 
apapun, baik secara politik, bisnis maupun 
yang lainnya. Semua ini dilakukan murni 

sebagai wujud kecintaan beliau kepada 
para habaib, para ulama dan guru agama.

“Pelajaran yang kami terima secara 
langsung dari beliau inilah yang menjadi 
inspirasi bagi kami untuk terus melanjut-
kan tugas dan tanggung jawab yang di-
amanahkan untuk mengabdi kepada banua 
yang sama-sama kita cintai ini,” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut Hasnur-
yadi juga mengharapkan doa dari para 
Habaib dan ulama untuk Laskar Antasari 
yang sedang berjuang di kompetisi Liga I 
agar dapat memberikan yang terbaik bagi 
masyarakat Banua dan meraih prestasi se-
perti apa yang dicita-citakan oleh Founder.

Lantunan Maulid Habsyi yang dipim-
pin oleh Habib Syech turut memberikan 
kehangatan dalam acara silaturahmi ter-
sebut. Acara dilanjutkan dengan pem-
bacaan Yasin, Tahlil & Do’a Bersama yang 
dipimpin oleh KH. Ahmad Zuhdiannor 
kemudian diakhiri dengan sholat Isya ber-
jamaah.(Sumber : Berita Barito Putera)

KELUARGA KELUARGA K Besar Hasnur Group tahun sudah Ayahanda Haji Abdussamad sebagai wujud kecintaan beliau kepada 

Tradisi Positif Keluarga Besar 
Hasnur Group



TIGA tahun sudah, H. 
Abdussamad Sulaiman 
Bin Haji Basirun, me-

ninggalkan kita. Founder jaring-
an usaha bisnis Hasnur Group 
yang juga pendiri Barito Putera 
ini tidak hanya terkenal di masa 
hidupnya tetapi juga masyhur di 
masa hayatnya. Sebagai sosok 
yang dikenal humanis semasa 
hidupnya, tidak mengherankan 
pada peringatan haulnya yang 
ketiga, sekitar 7000-an jamaah 
menyesaki komplek makamnya 
di Jalan Panglima Wangkang, 
Kampung Bentok, Marabahan, 
Kalimantan Selatan, Minggu 
(13/5) pagi.

Sejak dini hari, ribuah jama-
ah sudah memadati jalanan seki-
tar kubah. Mereka datang dari 
berbagai penjuru Kalimantan 
Selatan. Pada acara haul tersebut 
hadir pula para ulama dan habib 
ternama, seperti Habib Syech 
Bin Abdul Qodir Assegaf, Habib 
Quraisy Baharun, Habib Ali Zaenal 
Abidin, Habib Muhammad Fahmi 
Al Muhdor dan Habib Hamid 
Abdullah serta ulama ter nama 
Banjarmasin Guru KH Ahmad 
Zuhdiannor dan ulama Maraba-
han Guru KH Asqalani, LC.

Selain para habib dan to-
koh agama, terdapat juga be-
berapa pejabat daerah seperti 
Bupati dan Wakil Bupati Bari-
to Kuala Hj Normiliyani dan 
Rahmadian Noor, Bupati HSU 
H.Abdul Wahid,  Danrem 101 
Antasari Kolonel Inf Yudian-
to Putrajaya, Kapolres Batola 
AKBP Mugi, Kapolsekta Ban-
jarmasin Utara Kompol Madyo 
Pranowo, serta Ketua Umum 
Abadi Barito Putera sekaligus 
salah satu tokoh media H 
Pangeran Gusti Rusdi Effendi. 

Haji Leman tidak saja di-
kenal sebagai seorang peng-
usaha sukses, tetapi juga di-
hormati dan disegani sebagai 
tokoh di Kalimantan. Lahir di 
Marabahan, Barito Kuala, Kali-
mantan Selatan pada tanggal 
21 April 1948, dan wafat pada 
tanggal 14 Juni 2015 di Rumah 
Sakit Medistra Jakarta. Jasadnya 

dikebumikan pada tanggal 15 
Juni 2015 di alkah ke luarga Ku-
bah Datuk Abdussamad, Kam-
pung Bentok, Marabahan.

Haji Leman mewarisi ke-
teladanan yang patut ditiru baik 
dalam kehidupan sehari-hari 
maupun dalam berorganisasi. 
Masyarakat Kalimantan Sela-
tan dinilai sangat beruntung 
memiliki seorang tokoh yang 
selama ini ikhlas mendermakan 
sebagian profit usahanya untuk 
kepentingan sosial, pendidikan, 
keagamaan, olahraga dan pe-
lestarian budaya.

Acara haul sendiri dibuka 
dengan pembacaan ayat suci Al-
qur’an dan dilanjutkan sambut-

an pihak keluarga yang diwakili 
oleh Hasnuryadi Sulaiman. Putra 
keempat almarhum ini men-
ceritakan, jika ayahnya yang lahir 
pada 21 April 1948 merupakan 
satu-satunya anak laki-laki dari 
kakeknya almarhum H Basirun 
Bin H Muhammad Noor dan 
sang nenek Khalimatus Sya’diah.

“Ketika remaja, tepatnya 
saat berusia 18 tahun, almarhum 
abah menikah dengan ibu. Mere-
ka mendirikan per usahaan yang 
diberi nama Hasnur Group yang 
merupakan singkatan dari nama 
Haji Abdussamad Sulaiman dan 
Nurhayati. Memasuki usia almar-
hum yang ke-40 tahun tepatnya 
21 April 1988, ayah menghadapi 

operasi besar dan sempat ber-
cita-cita untuk mengabdikan 
diri ter hadap masyarakat Banua. 
Dari hasrat tersebut, lahirlah 
Persatuan Sepakbola (PS) Barito 
Putera sebagai tanda kecintaan 
almarhum kepada masyarakat 
Banua,” ungkap Hasnur.

 Tidak hanya itu, delapan 
tahun lalu berselang sang ayah 
kembali mendirikan Yayasan 
Hasnur Centre yang didalam-
nya terdapat SMP-SMA Global 
Islamic Boarding School (GIBS) 
yang berada di Barito Kuala serta 
membangun Politeknik Hasnur 
dengan tujuan men ciptakan 
SDM untuk Kalimantan Selatan 
sekaligus mampu mengelola 
SDA untuk kemas lahatan umat.

Usai sambutan dari pihak 
keluarga dan Wakil Bupati Batola, 
acara haul kemudian dilanjutkan 
dengan pembacaan tausyiah dari 
Habis Quraisy Baharun dan KH 
Zuhdiannoor atau Guru Zuhdi, 
pembacaan syair sholawat yang 
dipimpin Habib Syech Bin Abdul 
Qodir Assegaf, pembacaan tah-
lil, dan ditutup dengan pem-
bacaan doa oleh KH. Jarzani. 
(Sumber: Berita Barito Putera)

HaUl fOUNder HasNUr GrOUP (alm. Ha. sUlaimaN HB)

KALEIDOSKOP HASNUR GROUP 2018 | 17

Ribuan Jamaah Padati Komplek 
Makam Almarhum H Leman

n  Peringatan Haul Ke-3 Founder Hasnur Group
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PERINGATAN Haul Jama’ 
sekaligus berbuka puasa 
bersama oleh keluar-

ga besar Hasnur Group, ber-
langsung di kediam an Founder 
Hasnur Group, Almarhum H. 
Abdussamad Sulaiman HB, Jalan 
Kampung Melayu Darat, Banjar-
masin, Minggu (20/5/2018). 
Sejumlah pejabat pemerintah-
an turut hadir pada peringatan 
haul ini, di antaranya Gubernur 
Kalimantan Selatan, H Sahbirin 
Noor, Bupati Barito Kuala, Hj 
Normiliyani, dan Wakil Walikota 
Banjarmasin, Hermansyah.

Haul tersebut untuk me-
ngenang mendiang Ayahanda 
Haji Abdussamad Sulaiman Bin 
Haji Basirun, Haji Basirun Bin 
Haji Muhammad Noor dan Haji 
Anang Dullah Bin Ibak.

Acara dimulai dengan sambut-
an dari perwakilan Keluarga Be-
sar Almarhum H. Abdussamad 
Sulaiman HB, Hasnuryadi Su-
laiman, mengatakan peringatan 
Haul ini adalah kegiatan rutin 
tahunan yang selalu digelar oleh 
keluarga besarnya.

“Ini merupakan bentuk bakti 
kami sebagai anak, kepada Abah 
juga para leluhur, kakek kami. 
Se tiap tahun kami gelar untuk 
menunjukkan rasa cinta kami 
ter hadap para orangtua kami,” 

ujarnya.
“Kita memang sangat merasa-

kan kehilangan beliau, akan te tapi 
semangat untuk bangkit dan suri 
tauladan yang telah beliau ajar-
kan kepada kita semua tak akan 
hilang sampai kapan pun dan 
dalam kondisi apa pun. Hal ini 
sebagaimana pesan beliau yang 
pernah beliau ucapkan kepada 
kami putera-puteri beliau, yakni : 
“Jasad saya boleh mati, tapi pe ng-
abdian untuk banua tercinta tak 
boleh mati,” tambah Hasnur.

Pada kesempatan tersebut, 
Hasnur juga memohon ke-
sediaan para alim ulama, habaib, 
guru-guru agama dan tokoh 
masyarakat serta para undangan 
untuk mendo’akan almarhum 

Ayahanda Haji Abdussamad 
Sulaiman bin Haji Basirun, se-
hingga perjalanan beliau meng-
hadap sang Khalik berlangsung 
dengan tenang.

Sambutan selanjutnya di-
sampaikan oleh Gubernur Ka-
limantan Selatan, H Sahbirin 
Noor, beliau berharap para 
ulama di Kalsel ikut serta men-
dukung dan mendoakan agar 
pembangunan di Bumi Lam-
bung Mangkurat dapat berjalan 
baik sesuai dengan aturan yang 
berlaku. “Ini bulan Ramadhan, 
bulan yang mulia yang ditung-
gu-tunggu kaum muslimin 
seluruh dunia. Saya meminta 
tolong doa kepada para ulama 
agar pembangunan di Pemprov 

Kalsel berjalan se suai dengan 
rel kebenaran dan sesuai dengan 
keinginan umat. Maka hal itu 
hanya bisa di laksanakan bila 
semua komponen bersatu. Tidak 
ada pemerintahan yang sukses 
tanpa partisipasi semua pihak, 
tanpa peran kita semua,” ucapnya.

Pada sambutannya juga, 
Paman Birin mengaku me-
ngagumi sosok H Sulaiman HB, 
kedermawanan dan rasa sosial 
yang tinggi menjadi sisi yang 
dapat diteladani.

Acara dilanjutkan dengan 
Tausiyah dari dua orang pen-
ceramah, yakni Habib Quraisy 
Baharun yang memberikan 
materi mengenai perjuangan H 
Sulaiman HB semasa hidupnya 
yang tidak pernah meninggal-
kan agama serta selalu taat 
beribadah hingga ajal tiba.

Serta dilanjutkan Tausiyah 
dari Guru Jaro, yang membahas 
mengenai tingkatan puasa yang 
baik dan benar. Tidak hanya 
menahan hawa nafsu, namun 
seluruh pikiran hanya tertuju ke-
pada Allah SWT.

Setelah tausiyah, waktu ber-
buka puasa telah tiba. Seluruh 
hadirin yang datang diper-
silakan menyantap takjil kemu-
dian dilakukan salat maghrib 
berjamaah.(Red)

Bentuk Bakti Anak, Kepada 
Abah Juga Para Leluhur

HaUl jama’ & BUka PUasa Bersama



BERBAGI kebahagiaan 
di bulan Ramadhan, 
Hasnur Group meng-

gelar buka puasa bersama 
seluruh karyawan dan ma sya-
rakat sekitar wilayah usaha. 
Kegiatan buka puasa bersama 
itu diadakan di Kantor Hasnur 
Group km 01 Sungai Puting 
pada hari Senin, 21 Mei 2018. 
Acara buka puasa ini merupakan 
agenda tahunan yang tujuannya 
untuk mempererat tali silaturah-
mi antar perusahaan dengan 
masyarakat sekitar wilayah usa-
ha Hasnur Group.

Pada acara tersebut bukan 
hanya dihadiri oleh karyawan 
dan masyarakat sekitar te-
tapi juga para ulama dan para 
habaib. Turut hadir Habib Ali 
Zainal Abidin dari Ampel, Habib 
Muhammad Fahmi Al-Muhdor 
dari Probolinggo serta tokoh 
masyarakat di Kab.Tapin. 

Acara diawali dengan pem-
bacaan ayat suci Al-Quran oleh 
Qori Ananda M Fahmi Zikri 
acara dilanjutkan dengan sam-
butan-sambutan diantaranya 
sambutan Direktur HRGS Suroyo 
Gino dan Penjabat Bupati Tapin 
Drs. H Gusti Syahyar. Penjabat 
Bupati Tapin H Gusti Syahyar 
dalam sambutannya berharap 
perusaha an besar Hasnur Group 
dapat terus menjadi perusahaan 
yang terus besar, karena tidak 
banyak usaha usaha pribumi 
yang eksis dibawah persaingan 
global sampai sekarang. “Per-
usahaan besar Hasnur Group ten-
tu telah memberikan kontribusi 
yang cukup signifikan bagi per-
tumbuhan perekonomian di Ka-
limantan Selatan dan Kabupaten 
Tapin. Kami selaku peme rintah 
bersama perusahaan selalu 
mensupport segala usaha untuk 
mengembangkan segala usaha 
usaha perekonomian rakyat” te-
gas Gusti.

Sementara itu Direktur 
HRGS Hasnur Group Bapak Su-
royo Gino dalam sambutannya 
me nyampaikan, kegiatan buka 
puasa bersama keluarga besar 
Hasnur Group sudah menjadi 
agenda rutin tahunan me masuki 

bulan Ramadhan dan tahun 
ini sudah 3 tahun ayahanda H 
Abdus samad Sulaiman HB yang 
telah meninggalkan kita semua. 
Sosok Almarhum H Abdus samad 
Sulaiman HB sangat istime-
wa sekaligus sebagai panut an 
bagi kita semua. Kami ber sama 
jajaran manajemen Hasnur 
Group semangat me majukan 
perusahaan peninggalan almar-
hum agar berjalan dengan se-
baik-baiknya. “Buka puasa ber-
sama merupakan agenda rutin 
dengan tujuan mempererat tali 

silaturrahmi yang sudah terjalin 
bersama tokoh aga ma, masyara-
kat dan warga sekitar usa ha 
Hasnur Group,” kata Suroyo Gino. 
Berharap semua ele men tetap 
bersatu untuk kemajuan per-
usahaan Hasnur Group kedepan 
dan berdoa agar perusahaan ter-
hindar dari se gala marabahaya 
dan sukses dalam menjalankan 
amanah Founder kedepannya.

Acara kemudian dilanjut-
kan dengan tausiyah dari Habib 
Muhammad. dalam tausyiahnya 
menyampaikan, mudah-mudah-

an Ramadhan tahun ini dijadi-
kan berkah bagi kita semua 
yang menjalankannya. Kalau 
kita menjalankan puasa se bulan 
penuh ada tiga hikmah yang 
bisa didapatkan, yakni pertama 
dijadi kan orang yang bertaqwa, 
kedua dijadikan orang yang ber-
syukur dan ketiga dicatat sebagai 
orang yang sabar disisi Allah SWT. 
“Mudah-mudahan kita semua 
termasuk ketiga golong an dalam 
menjalankan ibadah puasa di-
bulan ramadhan se bulan penuh,” 
harapnya. (Red)

BUka PUasa Bersama HasNUr GrOUP
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Hasnur Group Buka Puasa 
Bersama di Sungai Puting
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SENIN 11 Juni 2018, 
Hasnur Group meng-
ada kan silaturahmi 

dan buka puasa bersama yang 
sekali gus juga syukuran ulang 
tahun Presiden Komisaris Hasnur 
Group Bapak H. Rachmadi A. Su-
laiman di Kediaman Founder, 
Jl Hangtuah Raya, Jakarta. Ke-
giatan ini diikuti oleh seluruh 
karyawan Hasnur Group Jakarta 
dan juga para kerabat.

Acara diawali dengan pem-
bacaan Sya’ir - Sya’ir Maulid Al – 

Habsyi oleh Group Maulid Habsyi 
dari Pisangan dan dilanjut kan 
dengan pembacaan Ayat Suci 
Al - Qur’an oleh Ustadz Fathi. 
Kemudian dalam kesempatan 
tersebut, Deputy Presiden Direk-
tur Hasnur Group Bapak Zainal 
Hadi memberikan sambutan 
mewakili keluarga besar Hasnur 
Group. 

Dalam sambutannya beliau 
mengharapkan semoga sila-
turahmi ini dapat memupuk 
semangat kekeluargaan dan 

kebersamaan dalam mengem-
bangkan perusahaan. Beliau 
juga memberikan ucapan se-
lamat ulang tahun kepada Presi-
den Komisaris Hasnur Group, 
“selamat ulang tahun kepada  
Bapak H. Rachmadi A. Sulaiman 
yang berulang tahun pada hari 
ini 11 Juni 2018, semoga pan-
jang umur, selalu diberikan 
kesehatan, penuh keberkahan 
serta senatiasa dikabulkan se-
gala hajat dan mendapatkan 
keridho’an allah swt. aamiin 

aamiin yaa robbal aalaamin...” 
ucap Zainal.

Diakhir acara seluruh ma-
najemen dan karyawan yang 
turut hadir menikmati sajian 
buka puasa. Setelah itu acara 
dilanjutkan dengan prosesi 
syukuran Hari Ulang Tahun 
Presiden Komisaris Hasnur 
Group Bapak H. Rachmadi A. 
Sulaiman. Seluruh manajemen 
dan karyawan bersama-sama 
mendoakan beliau di hari 
ulang tahunnya.(Red)

Silaturahmi Memupuk Semangat 
Kekeluargaan dan kebersamaan
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MEMPERINGATI 
Hari Raya Idul 
Adha 1439 Hijriah, 

Hasnur Group menyalurkan 
sebanyak 116 ekor sapi ke be-
berapa wilayah meliputi Kali-
mantan Selatan, Kalimantan 
Tengah, Kalimantan Timur, 
DKI Jakarta, Jawa Timur dan 
Jawa Barat. penyerahan he-
wan qurban secara simbolis 
dilakukan oleh Pimpinan 
Wilayah Kalimantan Sela-
tan, T.M. Meidi Akbar, Senin 
(20/8).

“Penyerahan hewan 
qurban ini merupakan salah 
satu momentum bagi Hasnur 
Group untuk meningkat-
kan kepedulian terhadap 
masyarakat di lingkungan 
kantor-kantor operasional 
Hasnur Group. Selain itu, 

kami juga ingin agar Hasnur 
Group menjadi perusahaan 
yang rahmatan lil alamin, 
yakni dirasakan kehadiran 
dan manfaatnya secara 
langsung oleh masyarakat,” 
jelas Meidi.

Meidi juga menjelaskan 
bahwa pembagian sapi kur-
ban ini merupakan agenda 
tahunan dari Hasnur Group 
sebagai wujud kepedulian 
terhadap masyarakat.

“Alhamdulillah pada tahun 
ini Hasnur Group kembali 
dapat melaksanakan pem-
bagian hewan qurban. Ini 
tak lepas dari partisipasi dan 
bentuk wujud syukur seluruh 
jajaran Direksi dan Karyawan. 
Kami berterima kasih kepada 
seluruh masyarakat sekitar 
wilayah usaha Hasnur Group 

atas doa dan dukungan-
nya hingga sampai saat ini 
Hasnur Group masih eksis 
dan berkembang. Tentunya 
juga tak lupa kami atas nama 

manajemen mohon doanya 
agar Hasnur Group dapat terus 
memberikan yang terbaik dan 
menjadi manfaat bagi masya-
rakat luas.” ujarnya.(Red)

Hasnur Group Salurkan 
116 Ekor Sapi Ke Seluruh 

Wilayah Kerja
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HASNUR Group genap berusia 52 
tahun pada Senin, 27 Agustus 
2018. Selama 52 tahun Hasnur 

Group telah berkiprah tidak hanya di Banua 
namun juga turut berkontribusi pada ting-
kat nasional dan internasional. Hasnur Group 
mengalami banyak transformasi ke arah yang 
lebih baik. Beberapa tantangan telah dapat 
dilewati dengan baik, visi dan misi menjadi 
tujuan dan target perusahaan, nilai-nilai per-
usahaan telah ditanamkan kepada karyawan 
untuk dapat terus termotivasi dan bekerja 
keras. Tagline perusahaan telah dijadikan 
budaya bekerja karyawan agar terus tumbuh 
dan berkembang bersama.

Pada ulang tahun ke-52 ini, Hasnur Group 
mengusung tema “Kerja Tuntas Berkualitas 
untuk Meraih Keberkahan”. Tema ini diharap-
kan dapat menjadi motivasi manajemen dan 
karyawan Hasnur Group untuk dapat menun-
taskan segala macam tugas yang menjadi ba-
gian masing-masing dengan memberikan kuali-
tas pekerjaan yang terbaik untuk Hasnur Group 
agar dapat meraih keberkahan dari Allah SWT 

Kerja Tuntas Berkualitas untuk 
Meraih Keberkahan

n  Peringatan Hari Ulang Tahun Hasnur Group Ke-52
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atas peran serta Hasnur Group da-
lam pembangunan, baik dibidang 
ekonomi, pendidikan dan sosial 
kemasyarakatan.

Perayaan ulang tahun kali 
ini dilakukan dengan bebe rapa 
kegiatan sesuai dengan arah-
an Presiden Direktur Hasnur 
Group. Kegiatan dalam rangka 
mem peringati Hari Ulang Tahun 
Hasnur Group dimulai dengan 
kegiatan perlombaan olahraga 
yang diadakan di kantor-kantor 
operasional Hasnur Group Ja-
karta dan Kalselteng. Kegiatan 
tersebut sudah dimulai pada 
awal Agustus 2018. 

Selanjutnya kegiatan bak-
ti sosial keagamaan berupa 
bersih-bersih masjid/mushola 
dilakukan pada hari Minggu 
(19/08) di 5 desa sekitar wilayah 
usaha PT Barito Putera Plan-
tation, yaitu Desa Antar Baru, 
Desa Antar Raya, Desa Antar 
Jaya, Desa Balukung dan Desa 
Palingkau. Kemudian kegiatan 
bersih-bersih masjid/mushola 
dilakukan kembali secara se-
rentak sebanyak 14 masjid/mu-
shola pada hari Jumat (24/08) di 
beberapa wilayah, diantaranya 
sekitar wilayah kantor KM 1 Desa 
Sungai Puting se banyak 4 masjid/
mushola, sekitar wilayah kantor 
KM 94 Desa Pulau Pinang Utara 
sebanyak 1 masjid/mushola, 
sekitar wilayah kantor PT Ener-
gi Batubara Lestari sebanyak 2 
masjid/mushola, sekitar wilayah 
kantor PT Hasnur Riung Siner-
gi sebanyak 2 masjid/mushola, 
sekitar wilayah kantor PT Hasnur 
Citra Terpadu sebanyak 3 mas-
jid/mushola, sekitar wilayah 
kantor PT Bhumi Rantau Energi 
sebanyak 1 masjid/mushola dan 
sekitar wilayah kantor Alalak se-
banyak 1 masjid/mushola. Total 
keseluruhan masjid/mushola 
yang telah dibersihkan sebanyak 
19 masjid/mushola. Kegiatan 
bersih-bersih masjid/mushola 
tersebut melibatkan karyawan 
Hasnur Group di masing-masing 
kantor dan pengurus serta ma-
sya rakat sekitar. 

Tidak hanya melakukan ke-
giatan bakti sosial keagamaan 
berupa bersih-bersih masjid/
mushola saja, namun dilakukan 
juga bakti sosial kesehatan be-
rupa donor darah dan peng-
obatan gratis di sekitar wilayah 
usaha Hasnur Group. Bakti sosial 
donor darah dilakukan di 3 lo-
kasi yang berbeda yaitu sekitar 
wilayah usaha PT Barito Putera 
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Plantation, Marabahan pada hari Senin (20/08), sekitar 
wilayah usaha PT Hasnur Citra Terpadu, Sungai Pu ting 
Km 12 pada hari Selasa (21/08) dan pada saat Pekan 
Olahraga Hasnur Group 2018 di Lapangan Futsal 
Borneo, Alalak pada hari Sabtu (25/08). Adapun total 
pendonor di 3 lokasi tersebut yaitu PT BPP sebanyak 
55 pendonor, PT HCT sebanyak 63 pendonor dan 
Lapang an Borneo Futsal sebanyak 24 pendonor. 

Sedangkan untuk bakti sosial pengobatan gratis 
dilakukan pada hari Jumat (24/08) di 2 lokasi ber beda 
yaitu di Desa Sungai Bahalang dan Desa Pandahan. 
Antusiame warga sekitar terhadap kegiatan ini sangat 
luar biasa dan sesuai dengan harapan perusahan. Ter-
catat sebanyak 100 orang disetiap lokasi mengikuti 
pengobatan gratis ini. 

Selain kegiatan bakti sosial, peringatan HUT 
Hasnur Group ke-52 juga diisi dengan pelaksanaan 
shalat hajat yang dilakukan secara serentak pada hari 
Minggu (26/08) di seluruh kantor operasional Hasnur 
Group baik di Jakarta, Kalimantan Selatan dan Kali-
mantan Tengah. Kegiatan shalat hajat ini secara ru-
tin dilakukan setiap tahun sebagai warisan nilai-nilai 
religi yang diajarkan oleh Founder Hasnur Group Al-
marhum Ayahanda H. Abdussamad Sulaiman HB dan 
Almarhumah Ibunda Hj. Nurhayati. 

Hasnur Group sangat mengedepankan nilai 
nilai religi di setiap kegiatan perusahaan. Hal itu ter-
cermin dengan dilaksanakannya juga kegiatan ziarah 
ke makam ulama, auliya dan pejuang di Jakarta, Kali-
mantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Karyawan 
Hasnur Group Jakarta pada hari Minggu (26/08) 
melakukan kegiatan ziarah ke makam ulama Al-Habib 
Husein Bin Abubakar Alaydrus (Luar Batang), Makam 
Al-Habib Abdullah Bin Mukhsin Al Athas (Empang Bo-
gor), Makam Habib Ahmad Bin Alwi Al-Haddad (Habib 
Kuncung) dan Makam Habib Munzir Al Musawa di 
Kali bata. Adapun karyawan Hasnur Group Kalimantan 
Selatan dan Tengah melaksanakan ziarah pada hari 
Senin (27/08). Selain ziarah ke makam founder Hasnur 
Group, ziarah juga dilakukan di beberapa tempat an-
tara lain Makam Sultan Suriansyah, Makam Pangeran 
Antasari, Makam Guru Sekumpul, Makam Datu Kelam-
payan dan Makam Datuk Sanggul.
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Puncak acara rangkaian HUT Hasnur Group 
ke-52 dilaksanakan di Overpass Sungai Pu-
ting Km 1, Tapin (27/08) yang melintas di atas 
jalan hauling menuju terminal Sungai Puting, 
menyambung jalan umum Kabupa ten Batola 
– Kabupaten Tapin. Sungai Puting me rupakan 
kawasan terpadu Hasnur Group yang terdiri 
dari perkebunan, jalan hauling dan pe labuhan 
khusus batubara. Pada puncak acara ini di-
hadiri oleh 520 karyawan Hasnur Group. 

Sebagai salah satu bentuk syukur di 
hari jadinya, Hasnur Group memberikan 
beasiswa sekolah kepada anak-anak di seki-
tar kawasan usaha, selain itu juga sebagai 
bentuk perhatian kepada karyawan Hasnur 

Group memberikan hadiah perjalanan um-
roh dan ziarah wali songo. Pemberian bea-
siswa maupun ibadah umroh ini diharapkan 
dapat memberikan manfaat dan kebaikan 
serta memacu semangat dalam upaya terus 
memajukan Hasnur Group.

Rangkaian kegiatan HUT Hasnur Group 
ke-52 ditutup dengan acara Peresmian dan 
Perkenalan Lapangan Sepakbola Mini, Bus 
dan Jersey serta Tim U-16 & U-19 yang ber-
langsung di Stadion 17 Mei Banjarmasin, 
Selasa Malam (4/09). Acara dikemas dengan 
sederhana namun penuh makna khususnya 
bagi pendukung setia Laskar Antasari, sebut-
an untuk klub sepakbola PS Barito Putera di-

mana pada acara tersebut diluncurkan per-
tama kalinya bus baru PS Barito Putera yang 
selama ini dinantikan serta jersey original 
edisi 30 tahun PS Barito Putera. Pada acara 
tersebut, hadir ulama besar dari Banjarmasin 
KH. Zuhdiannor atau lebih dikenal dengan 
Guru Zuhdi dan juga turut hadir pejabat-pe-
jabat pemerintahan. 

Berbagai kegiatan ini dilakukan sebagai 
bentuk rasa syukur Hasnur Group atas se-
gala pencapaian yang telah diraih. Diharap-
kan kedepannya Hasnur Group semakin 
maju dan memberikan kontribusi yang 
lebih besar kepada masyarakat, bangsa dan 
negara.(Red)



Hari asYUra

26 | KALEIDOSKOP HASNUR GROUP 2018

HARI Sepuluh Muharram atau Hari 
Asyura merupakan hari ber sejarah 
bagi umat Islam. Menurut be-

berapa riwayat disebutkan, banyak peristiwa 
penting yang terjadi salah satunya adalah 
Allah SWT menciptakan langit dan bumi. 
Bertepatan dengan Hari Asyura, Kamis (20/9), 
Keluarga Besar Hasnur Group memaknai Hari 
Asyura dengan bersilaturahmi dan berbagi 
bersama anak yatim di berbagai wilayah usaha 
Hasnur Group sebagai bentuk syukur atas 
nikmat Allah SWT. Salah satunya dilaksanakan 
di Kantor Hasnur Group Jakarta bersama 52 
anak yatim dari Yayasan Darul Ma’arif.

“Alhamdulillah, tahun ini sebagaimana 
tahun-tahun sebelumnya, kita kembali bisa 
bersilaturahmi dan berbagi kepada anak-
anak yatim di momentum 10 Muharram atau 
hari Asyura.” Ungkap Wakil Presiden Direktur 
Hasnur Group, Bapak Zainal Hadi.

Dalam kesempatan tersebut beliau sedik-
it berbagi cerita mengenai makna perjalanan 
haji yang beliau lewati beberapa waktu yang 
lalu, “Perjalanan haji adalah mengulas kembali 
apa yang telah dilakukan oleh diri kita. Mem-
buang hal-hal yang dapat menjauhkan diri dari 
Allah SWT. Akan tetapi proses tersebut tentun-
ya kita tidak bisa sendiri, kita harus berkolabo-
rasi dengan lingkungan terdekat misal ke-
luarga. Oleh karena itu saya berharap sebagai 
keluarga besar Hasnur Group kita melakukan 
kolaborasi yang baik terhadap rekan kerja, 
atasan maupun bawahan. Saya berharap 
pimpinan-pimpinan disini bertanggung jawab 
terhadap ke berhasilan-keberhasilan bawahan-
bawahan nya. Bawahannya pun dapat men-
jalankan perintah atasan dan memberikan 
masukan yang baik.” cerita beliau.

“Sekali lagi mohon kerjasamanya, bahu 
membahu mencari tujuan luruskan niat un-

tuk melanjutkan yang terbaik bagi Hasnur 
Group. Terapkan nilai-nilai inti dan men-
jalankan dengan penuh cinta, karena dengan 
nama Allah tidak ada yang tidak bisa dikerja-
kan”, tambah Bapak Zainal. 

Setelah sambutan dari perwakilan ma-
najemen Hasnur Group, acara dilanjutkan 
dengan tausiyah oleh Ustad Fathi. Dalam 
tausiyahnya beliau menjelaskan mengenai 
kemuliaan Hari Asyura dan keharusan ber-
syukur atas nikmat Allah. “ 10 Muharram 
dimuliakan oleh Allah SWT karena pada 
hari ini Allah menciptakan langit dan bumi, 
Allah memasukkan Nabi Adam ke surga dan 
mengampuni Nabi Adam pada tanggal 10 
Muharram. Sudah sepantasnya kita sebagai 
Hamba Allah harus banyak bersyukur karena 
bagi orang yang beriman berterima kasih 

adalah menjadi keharusan buat kita. Setiap 
detik, menit dan jam tiada lain dianugerah-
kan fasilitas dari Allah SWT karena tanpa 
anugerah dari Allah tidak mungkin darah 
dapat mengalir dan jantung dapat berdetak. 
Betapa besar nikmat Allah SWT, dari yang kecil 
dari yang tak nampak dan sungguh kita tak 
dapat menghitungnya”, ujar Ustad Fathi.

Sebelum penyerahan santunan dilaku-
kan, dipanjatkan do’a bersama untuk pendiri 
Hasnur Group Almarhum H Abdussamad 
Sulaiman HB dan Almarhumah Hj Nurhayati.

Terlepas dari itu, kegiatan ini sendiri di-
sambut sangat gembira oleh anak-anak yang 
diundang. Selain mendapatkan bingkis an 
dan santunan, anak-anak dan seluruh yang 
berhadir juga disuguhi sajian khas 10 
Muharram, bubur Asyura. (Red)

Hari Asyura, Hasnur Group 
Berbagi dengan Anak Yatim
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SUASANA khusyuk mewarnai haul 
Ke-3 almarhumah Hj Nurhayati binti 
H Anang Dullah yang sekaligus 

dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi 
Muhammad SAW yang dilaksanakan di ke-
diaman almarhum HA Sulaiman HB di Jalan 
Kampung Melayu Darat Banjarmasin Tengah, 
Jumat (30/11) malam. 

Para tokoh hadir dalam acara itu di 
antara nya, Habib Syech Abdul Qodir Assegaf 
dari Solo, Habib Quraisy Baharun dari Cire-
bon, Habib Fadli Alaydrus dari Jakarta Se-
latan, Habib Muhammad Fahmi Al Muhdor 
dari Probolinggo, Habib Ali Zainal Abidin dari 
Surabaya, Tuan Guru Bajang atau Muhammad 
Zainul Majdi mantan Gubernur Nusa Tengga-
ra Barat (NTB) dua periode (2008-2018) dan 
ulama besar dari Banjarmasin, KH Zuhdian-
nor atau lebih dikenal Guru Zuhdi. Kemu-
dian tampak hadir mantan Gubernur Kalsel 
Rudy Arifin, Ketua DPRD Kalsel Burhanuddin, 
Ketua Harian DPD Golkar Kalsel, Supian HK, 
mantan Bupati Tanahbumbu Mardani H Ma-
ming, mantan Bupati Banjar, Sultan Khairul 
Saleh, Bupati Baritokuala Hj Noormiliyani 
beserta wakilnya, Ketua DPRD Banjarbaru 
AR Iwansyah, serta Wali Kota Banjarmasin, H 
Ibnu Sina. Termasuk tokoh Banua yang juga 
sahabat karib almarhum H Sulaiman HB, HG 
(P) Rusdi Effendi AR.

Hasnuryadi Sulaiman yang mewakili 
keluarga mengatakan, kegiatan keagamaan 
akan terus digelar mengingat ini merupa-
kan amanah kedua orangtuanya. Selain itu, 
kedua orangtuanya berpesan untuk terus 
mengabdi kepada Banua. Apalagi, semasa 
hidup kedua orangtuanya senang meng-
gelar kegiatan-kegiatan keagamaan. “Kami 
tujuh bersaudara akan terus melaksanakan 
amanah mama lawan abah. Insya Allah akan 
kami teruskan kegiatan ini. Orangtua kami 
mengajarkan agar selalu mendahulukan 
kepentingan masyarakat di atas kepenting-

an pribadi atau pun keluarga,” katanya.
Dijelaskannya, kegiatan ini merupa-

kan doa dan bersholawat bersama dengan 
para guru dan ulama untuk meningkatkan 
ketaqwaan dan kecintaan kepada Nabi 
Besar Muhammad SAW. “Peringatan Maulid 
1440 hijriah ini menjadi momentum untuk 
meningkatkan ketaqwaan kita dan kecinta-
an kepada nabi,” ujarnya. Selain itu, lanjut 
Hasnur, kegiatan tersebut juga untuk men-
jaga silaturahmi antar sesama umat ber-
agama baik dengan masyarakat, ulama, dan 
sesama muslim. “Kami tujuh bersaudara 
akan terus melaksanakan amanah orangtua. 
Orangtua kami mengajarkan agar selalu menda-
hulukan kepentingan masyarakat di atas ke pen-
tingan pribadi atau pun keluarga,” paparnya.

Pendiri Pondok Pesantren As Shidqu 
Cirebon dari Jawa Barat, Habib Quraisy Baha-
run, saat mengisi tausiah dalam acara maulid 
mengangkat tema tentang pentingnya dan 
keutamaan umat muslim meneladani 
Rasulullah beserta seluruh ajarannya.

Haul Ke-3 almarhumah Hj Nurhayati 

sengaja dirangkai dengan peringatan Maulid 
Nabi. Sebab, semasa hidup Founder (Pendi-
ri) Hasnur Group bersama suami tercinta HA 
Sulaiman HB rutin menggelar Maulid Nabi 
bersama masyarakat. Di akhir hayatnya, almar-
humah yang wafat saat tengah menunaikan 
ibadah umrah di Tanah Suci pada 2 Januari 
2016, dikebumikan di Makam Baqi, Madinah, 
tak jauh dari makam Rasulullah di Masjid Nabawi.

Tuan Guru Bajang (TGB) atau Muhammad 
Zainul Majdi yang juga hadir pada acara itu 
mengatakan pentingnya semangat per-
saudaraan menyongsong agenda bangsa. 
“Peringatan Maulid Rasulullah inikan pen-
ting bagi kita semua. Bagian dari Indonesia 
menjadikan momentum maulid memper-
kokoh sesama anak bangsa yang bersauda-
ra. Ke depan akan banyak agenda ma-
cam-macam. Menyongsongnya itu dengan 
semangat persaudaraan,” ujarnya singkat.

Sekadar diketahui, sebelum doa tah-
lil dan sholawat dimulai, terlebih dahu-
lu dilaksanakan salat magrib berjamaah.
(Sumber: Banjarmasin Post)

Hasnur Meneruskan Amanat Abah
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DALAM rangka evaluasi kinerja ta-
hun 2018 dan penyusunan program 
kerja tahun 2019, Hasnur Group 

mengadakan Rapat Kerja Penetapan Ren-
cana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) se-
lama 3 hari, tanggal 10 – 12 Desember 2018. 
Rapat Kerja yang bertemakan “Kerja Tuntas 
Berkualitas untuk Meraih Keberkahan” ini 
diselenggarakan di Cirebon, Jawa Barat.

Pada rangkaian rapat kerja tahun ini 
sama seperti tahun-tahun sebelumya di-
laksanakan beberapa agenda kegiatan di 
luar rapat seperti kunjungan Silaturahmi 
ke Pondok Pesantren As-Shidqu, Kuningan, 
pimpinan Habib Quraisy Baharun dan ziarah 
ke makam Sunan Gunung Jati.

Pada hari pertama, 10 Desember 2018, 
Kegiatan raker diawali dengan kunjungan 
silaturahmi ke Pondok Pesantren As-Shidqu, 
Kuningan, Jawa Barat. Pesantren As-Shidqu 
adalah salah satu lembaga pendidikan Islam 
Terpadu (Boarding School) yang berada di 
wilayah Kabupaten Kuningan Jawa Barat 
dengan fasilitas yang cukup representatif. 
Didirikan pada tahun 2010 dibawah asuhan 
Habib Quraisy bin Gasim Baharun.

Selanjutnya di hari kedua, 11 Desem-
ber 2018, Rapat Kerja Hasnur Group di-
laksanakan bertempat di Ruang Meeting 
Onyx, Hotel Aston Convention Centre Cire-
bon. Rapat tersebut dihadiri oleh Presiden 
Komisaris Hasnur Group beserta jajaran 
Dewan Komisaris, Presiden Direktur Hasnur 
Group beserta para Direksi dan General 
Manager. Rapat Kerja (Raker) yang diusung 
pada tahun ini berbeda dari tahun-tahun 
sebelumnya, yaitu dengan menampilkan 
video presentasi berupa animasi dari ma-

sing-masing Sub Business Unit (SBU) Hasnur 
Group. Hal ini bertujuan agar materi yang 
disampaikan lebih fresh dan mengikuti tren 
kekinian saat ini. 

Dalam video presentasi tersebut di-
tampilkan pekerjaan-pekerjaan yang telah 
dilakukan serta program kerja yang akan 
dilakukan pada tahun 2019, selain itu juga 
ditampilkan permasalahan yang dihadapi, 
pembelajaran di tahun 2018 serta solusi 
yang ditawarkan.

Dalam sambutan pembukaan, Presi-

den Direktur Hasnur Group, Ibu Jayanti Sari 
menyampaikan “Meraih keberkahan sebagai 
point kerja tuntas berkualitas yang men-
jadi tema dalam rapat kerja ini menyiratkan 
bukan sekadar tercapainya suatu tujuan 
usaha atau bisnis tapi juga aspek kemas-
lahatan dari apa yang kita lakukan. Selain 
itu juga sebagai sikap yang memandang 
perlunya keberimbangan antara pencapaian 
bisnis dengan tujuan bisnis itu sendiri yakni 
suatu capaian yang lebih esensial berupa 
keberkah an dunia dan akhirat. Harapan nya 

Hasnur Group Menggelar 
Rapat Kerja di Cirebon
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apa yang dihasilkan dalam 
forum kerja dan penetapan 
RKAP Hasnur Group tahun 
2019 ini benar-benar bisa kita 
implementasikan secara sung-
guh-sungguh untuk kemajuan 
bisnis dan usaha.” tegas beliau. 

Sementara itu, Presiden 
Komisaris Hasnur Group, Ba-
pak H. Rachmadi A. Sulaiman, 
menutup Rapat Kerja dengan 
memberikan sambutan yang 
mengapresiasi dan memotivasi 
seluruh peserta Raker. “Saya 
harapkan kepada seluruh en-
titas perusahaan untuk bisa 
melakukan langkah-langkah 
kebijakan secara konsisten 
dan efektif baik dari segi peng-
gunaan anggaran, pengelolaan 
aset perusahaan dan berbagai 
aspek usaha lainnya. Komitmen 
untuk mengimplementasikan 
prinsip tata kelola perusahaan 
yang baik (Good Corporate 
Governance) harus tetap men-
jadi skala prioritas ke depan-
nya. Sebab dengan hal tersebut 
kita tetap bisa meningkatkan 
daya saing bagi pertumbuhan 
perusahaan. Tentunya dengan 
semangat kekeluargaan dan 
kebersamaan yang menjadi 
nilai inti dari Hasnur Group, 
kita yakin bisa menghadapi 
berbagai tantangan dengan 
baik demi kemaslahatan usaha 
serta masyarakat.” ujar Bapak H. 
Rachmadi.

“Tema raker tahun ini harus 
terus menjadi motivasi sekali-
gus harapan bahwa Hasnur 
Group akan terus memberikan 
yang terbaik dengan kerja tun-
tas serta berkualitas demi Ba-
nua dan indonesia. Sekali lagi 
saya sampaikan terima kasih 
atas kerjasamanya selama ini, 
khususnya di tahun 2018 yang 
cukup berat. Jadikan seluruh 
pencapaian yang ada menjadi 
bagian dari pembelajaran kita 
semua untuk menjadi insan 

yang lebih baik.” tambah 
beliau. 

Masih di hari yang sama, 
dilanjutkan dengan Sesi Sharing 
Advisor Hasnur Group. Acara 
tersebut diharapkan dapat 
menjadi wadah berbagi peng-
alaman untuk dijadikan pem-
belajaran di tahun berikutnya. 

Di hari ketiga, 12 Desember 
2018, selain senam pagi Hasnur 
Group juga melaksanakan ke-
giatan team building dengan 
konsep Cooking Competition 
yang diikuti oleh peserta raker 
yang dibagi menjadi 10 kelom-
pok. Dalam acara tersebut, ma-
sing-masing kelompok diminta 
untuk membuat nasi goreng 
dengan bahan-bahan yang 
telah tersedia di satu tempat 
namun terbatas. Tujuan dari ke-
giatan ini adalah membangun 
komunikasi, kerjasama, strate-
gi, kecepatan dan kekompakan 
tim serta mewujudkan tema 
kegiatan bagaimana meng-
hasilkan output yang terbaik 
dengan resources yang dimiliki.

Di hari ketiga itu juga 
dilaksanakan ziarah ke makam 
Sunan Gunung Jati, sebagai sa-
rana mendekatkan diri ke pada 
Allah. Selain itu juga ziarah 
wali ini juga bertujuan untuk 
mengenang perjuangan dan 
dakwah para Ulama dan para 
Aulia.

“Kegiatan raker selama 
3 hari ini, diharapkan dapat 
mempererat solidaritas dan 
keharmonisan antar SBU 
Hasnur Group dengan tujuan 
mem bangun semangat dalam 
bekerja mencapai target di ta-
hun 2019.” ucap ketua panitia 
raker, Bapak Rudy D. Siswantoro 
selaku Corporate Secretary.

Selepas dari Makam Sunan 
Gunung Jati rombongan pe-
serta raker bertolak kembali ke 
Jakarta dengan menggunakan 
kereta api.(Red)




