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Assalamualaikum Wr. Wb. 

 

Alhamdulillah, inilah kata 

yang paling tepat menyambut 

kehadiran kembali buletin 

“Info Hasnur Group” di 

tengah kita. Pada edisi 

perdana ini, menjadi 

pembuka semangat baru di usia 50 tahun untuk 

mencapai tujuan bersama Hasnur Group. 

 

Lima dasawarsa perjalanan Hasnur Group kiranya 

bukan waktu pendek untuk terus merajut harapan. 

Berbagai kondisi, telah menempa kita menjadi 

perusahaan yang kokoh serta memberikan manfaat bagi 

Banua. Kunci dari semua ini adalah kemauan untuk 

melangkah bersama, bahu-membahu, dan bekerja keras 

dari seluruh karyawan dan keluarga besar.  

 

Kehadiran “Info Hasnur Group” menjadi penting 

untuk menjalin komunikasi dan berbagi informasi antar 

entitas perusahaan. Termasuk dalam upaya menyatukan 

persepsi, sinergi, dan kebersamaan, sebagaimana nilai-

nilai inti Hasnur Group.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besar harapan saya, “Info Hasnur Group” menjadi 

sarana pembelajaran, peningkatan kreativitas, serta 

media penyebaran informasi yang layak untuk internal 

maupun eksternal. Termasuk juga sebagai jembatan 

komunikasi antara perusahaan dan karyawan, karena 

merupakan sarana dari, oleh, dan untuk keluarga besar 

Hasnur Group. 

Melalui fungsi Corporate Secretary, saya harapkan 

menerima banyak masukan dan kemajuan buletin ini. 

Demi kelancaran dan manfaat di masa yang akan datang. 

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah-Nya dan 

meridhai segala upaya dan karya kita. Amiin ya rabbal 

alamiin. 

 

 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

Hj. Jayanti Sari 

President Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMBUTAN 
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DARI REDAKSI 
 

Editorial 
Puji dan syukur terpanjatkan kehadirat Allah SWT 

sehingga hadir kembali buletin “Info Hasnur Group”. Ibarat oase 

di padang gurun, kehadiran media ini bisa memuas dahaga 

informasi di tengah keterbatasan media komunikasi internal 

perusahaan. 
Sebagai media komunikasi, buletin ini memuat info terkini 

seputar internal Hasnur Group. Baik terkait perusahaan, sosialisasi 

program manajemen, maupun update berbagai kegiatan. Selain itu 

kami juga menyajikan berbagai artikel inspirasi / motivasi, 

pengetahuan serta keagamaan. 

Pada edisi perdana ini, kami mengangkat momentum 

ulang tahun Ke-50 Hasnur Group sebagai liputan utama. Meskipun 

dirayakan secara sederhana, namun momentum tersebut sarat 

makna. Bukan sekadar untuk Banua, tetapi juga untuk Indonesia 

sebagaimana tagline kegiatan tersebut. 

Tak hanya itu, berbagai acara mengiringi ulang tahun ke-

50 juga diulas secara lengkap. Mulai sarasehan di Jakarta, kunjungan 

ke makam founder Hasnur Group, H Abdussamad Sulaiman HB, 

Tabligh Akbar bersama KH Ahmad Zuhdiannor dan Habib Syech 

di masjid jami Sungai Jingah Banjarmasin, donor darah, family 

gathering dan kegiatan lainnya. 

Pada edisi kali ini kami juga tampilkan sosok H 

Abdussamad Sulaiman HB sebagai tokoh Banua yang disegani, 

kehadiran Masjid Sulaiman sebagai simbol semangat, serta berbagai 

kegiatan entitas seperti kiprah sekolah olahraga Barito Putera 

hingga Muda Banua. 

Dengan kembali terbitnya buletin ini kami harapkan 

menjadi langkah awal menumbuhkan semangat karyawan Hasnur 

Group.  

Terakhir, redaksi menerima berbagai kritik dan saran, serta 

tulisan yang membangun untuk dapat memperkaya isi “Info 

Hasnur Group”. Dan selamat menikmati edisi perdana ini! 
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Hasnur Group “Untuk Indonesia”  
Perayaan Emas HUT Ke-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Terhitung lima dekade Hasnur Group berkiprah ikut 

memajukan dan mensejahterakan Banua. Ini salah satu 
capaian besar yang berhasil diraih di tengah berbagai 
tantangan dan krisis ekonomi. Lewat berbagai pembenahan 
serta komitmen kuat karyawan dan keluarga besar, telah 
membawa Hasnur Group sejauh ini sebagai salah satu 
perusahaan terbesar di Kalimantan Selatan dan Kalimantan 
Tengah. 

Kini memasuki usia 50 tahun, perusahaan menggapai 
target tertinggi yang pernah ditentukan sebelumnya. Yakni 
menuju “The Next Hasnur Group” yang tak hanya berbicara 
pada level Banua, tetapi juga Indonesia dan internasional. 
Komitmen ini dengan tegas dideklarasikan oleh Presiden 
Direktur Hasnur Group Hj Jayanti Sari saat perayaan ulang  

BERITA UTAMA 

 

Pemotongan tumpeng memperingati HUT HG Ke – 50 Tahun oleh Presiden Komisaris Hasnur Group Bpk. H. Rachmadi HAS 

“Marilah Kita Bersama-Sama Menggali Lebih 

Dalam Lagi Nilai-Nilai Perusahaan Dan Visi Misi 

Hasnur Group” 
Presiden Direktur Hasnur Group Ibu Hj. Jayanti Sari saat 
memberikan sambutan pembukaan  
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tahun Ke-50 yang dilangsungkan dengan sederhana namun 
penuh makna.  

"Perusahaan yang menanjak naik memerlukan langkah 
besar hingga mencapai kondisi ekselen. Transformasi budaya 
perusahaan yang mendasar juga diperlukan untuk mengubah 
pola pikir dan kinerja karyawan agar proses pencapaian target 
dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan," tegas 
Hj Jayanti Sari. 

Terlebih, kata Presiden Direktur, kondisi perekonomian 
Indonesia dan dunia yang bergerak lambat, di mana industri 
barang mentah cenderung turun dan tidak stabil di pasaran. 
Untuk menjawab tantangan global itu, beliau mengajak semua 
yang tergabung di Hasnur Group menggali lagi nilai-nilai 
perusahaan, serta visi dan misi Hasnur Group.  
"Visi Hasnur Group masih sama, hanya berubah pada 
susunan kata. Tujuh nilai inti Hasnur Group, yakni Kesatuan 
Sikap, Dapat Dipercaya, Disiplin, Pantang Menyerah, 
Keadilan, Kebersamaan, dan Bijaksana," jelasnya. 

Hasnur Group, katanya, memiliki misi menyediakan 
kesempatan yang sama bagi semua karyawan 
mengembangkan potensinya dalam semangat kebersamaan, 
mengoptimalkan nilai tambah usaha yang terbaik untuk 
pelanggan dengan tetap memelihara daya dukung lingkungan, 
menerapkan tata kelola koperasi yang baik di seluruh bidang 
usaha, dan menjalankan tanggungjawab sosial korporasi 
secara konsisten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Sebelumnya, dalam sarasehan “Menata Ulang Usaha dan 

Tata Kelola Perusahaan untuk Hasnur Group Di Masa 
Depan”, yang digelar di The Dharmawangsa Hotel, Jakarta, 
yang digelar Hasnur Group juga disebutkan pentingnya 
mengambil peran dan merumuskan program ke depan. Hal 
ini sebagaimana disinggung Rektor Unika Atmaja, A 
Prasetyantoko yang memberikan gambaran mengenai kondisi 
dan peluang perekonomian Indonesia. “Bisnis komoditas, 
termasuk batubara dan kelapa sawit, masih memiliki peluang, 
namun tidak sebaik kondisi sebelum tahun 2013”, tambahnya. 

Maka pada momentum ulang tahun Ke-50, Presiden 
Direktur Hasnur Group Hj Jayanti Sari berharap syukuran 
dan family gathering bukan semata-mata menjadi acara hura-
hura, namun sebagai tempat silahturahmi antar karyawan dan 
manajemen. "Dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan 
dapat memberi manfaat yang besar sehingga terjalin 
kebersamaan yang semakin kokoh dan dapat memacu 
semangat kerja yang lebih baik di masa datang untuk 
kemajuan Hasnur Group," kata beliau. 

Berbagai acara juga menyertai kegiatan ini seperti 
pemeriksaan kesehatan gratis. Dalam kesempatan itu juga ada 
penyerahan penghargaan dan tali kasih kepada para pensiunan 
dan pegawai yang telah lama mengabdi di Hasnur Group. 
Pada acara puncak ini juga diumumkan door prize menarik 
untuk karyawan sebagai bentuk penghargaan dari Hasnur 
Group berupa paket umroh dan ziarah wali songo.(*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

BERITA UTAMA 

 

Penghargaan dan tali kasih kepada pensiunan 
dan pegawai yang telah lama mengabdi 

Penyerahan Penghargaan & tali kasih oleh 
Presiden Komisaris Hasnur Group Bpk. H. Rahmadi 
HAS 

Pemenang Lomba Futsal ‘Team Duta TV” 

Penyerahan Penghargaan dan tali kasih oleh 
Direktur Hasnur Group Bpk. Yuni Abdi Nurhas 

Pemeriksaan kesehatan gratis 
Lomba memperingati HUT RI 71 dan HUT HG 
50 Tahun 
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Berbagai kegiatan dalam rangka 
memperingati HUT Hasnur Group 

Ke-50, pada 27 Agustus lalu, telah 
dilaksanakan. Mulai ziarah ke makam 

founder Hasnur Group dan para 
ulama di Kalsel, tabligh akbar oleh 

KH Ahamad Zuhdiannoor dan Habib 
Syech bin Abdul Qodir Assegaf, 

sarasehan, hingga berbagai lomba 
yang digelar di seluruh kantor Hasnur 

Group di Kalimantan dan Jakarta. 
 

Pembacaan Surat Yasin dan tahlil oleh jajaran pimpinan 
dan karyawan Hasnur Group berlangsung khidmat dan 
khusyuk dipimpin Tuan Guru Ahmad Jarjani. Ziarah ke 
makam H Abdussamad Sulaiman HB dihadiri putra-putri 
almarhum, menantu, cucu, dan karyawan.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pada saat yang sama, juga dilakukan ziarah ke sejumlah 
makam aulia di Kalimantan. Di antara ke makam Datu Kayan 
di Alalak Berangas dan makam Sultan Suriansyah, untuk 
wilayah Banjarmasin. Ziarah ke makam Syech Arsyad Al 
Banjari, KH Zaini Abdul Ghani dan KH Muhammad 
Dzajouly Seman untuk Kabupaten Banjar dan ziarah ke 
makam Datu Sanggul, makam Datu Nuraya, makam Datu 
Suban, dan makam Datu Muning untuk daerah Tapin. Pada 
malamnya, digelar tabligh akbar di Masjid Jami’ Sungai Jingah, 
Banjarmasin dipimpin Habib Syech bersama KH Ahmad 
Zuhriannoor (Guru Zuhdi) yang dihadiri puluhan ribu 
jamaah. 

 
Di sela lantunan shalawat, Habib Syech mengungkapkan 

rasa takzimnya kepada Pendiri Hasnur Group, H 
Abdussamad Sulaiman HB dan istri tercinta Hj Nurhayati. 
Bahkan Habib Syech menyebut keduanya dengan panggilan 
“saudaraku” dan mengatakan sebagai “orang hebat”. 
“Semoga Hasnur Group ke depan manfaatnya lebih meluas, 
tidak hanya di Kalimantan, tapi juga Indonesia, bahkan 
dunia,” ujar Habib Syech dalam do'anya yang diaminkan 
puluhan ribu jamaah. 
 
 

BERITA UTAMA 

Ribuan jamaah menghadiri Tabligh Akbar bersama Habib Syech dan Guru Zuhdi di Masjid Jami’ Sungai Jingah, 

Banjarmasin 

Dari Ziarah hingga Kemeriahan Lomba 
Rangkaian Acara HUT Hasnur Group 50 Tahun 
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Senada dengan Habib Syech, KH Ahmad Zuhdiannoor 
pun turut mendo'akan Hasnur Group semakin berkembang. 
Abah Haji –sapaan akrab Guru Zuhdi- berujar dalam doa 
beliau, “Mudah-mudahan berkat cinta Allah dan Rasul SAW, 
hajat-hajat kita dikabulkan Allah SWT, terkhusus Hasnur 
Group yang berulang tahun.” 

 
Dengan lantunan qashidah dari Habib Syekh dan 

ditingkahi dengan pembacaan Rawi oleh KH Ahmad 
Zuhdiannoor, puluhan ribu jamaah larut dengan keasyikan 
cinta kepada Allah dan Rasul SAW. Jamaah tak hanya 
memadati ruang induk masjid, tapi juga hingga ke halaman 
bahkan ke jalan raya. 

 
H. Hasnuryadi Sulaiman, salah satu putra H Abdussamad 

Sulaiman HB dalam sambutannya mengungkapkan, Hasnur 
Group didirikan orangtuanya atas cinta kepada Allah dan 
Rasul SAW. “Hasnur Group dibangun oleh ayah dan ibu atas 
dasar cinta. Cinta Allah dan Rasul SAW dan cinta kepada 
masyarakat, terkhusus masyarakat banua,” ujar anggota DPR 
RI tersebut. Di ulang tahun yang ke-50 Hasnur Group ini, H. 
Hasnuryadi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
juga berharap do'a restu, serta bimbingan kepada para ulama, 
habib dan hadirin, agar cita-cita ayah dan ibunya untuk 
memberi manfaat kepada orang banyak dapat dilanjutkan 
anak cucu hingga ke masa-masa mendatang. 

 
Bukan hanya di Kalimantan saja, ziarah ke makam para 

alim ulama juga dilaksanakan di Jakarta. Beberapa perwakilan 
manajemen dari Hasnur Group turut serta mengunjungi 
makam Al-Habib Husein Bin Abubakar Alaydrus di Luar 
Batang, Penjaringan, Jakarta Utara dan makam Habib 
Abdullah bin Muhsin Al-Attas di Empang Bogor, Jawa Barat.  

 
Selain acara keagamaan di Kalimantan dan Jakarta, HUT 

spesial Hasnur Group juga diisi beragam acara menghibur 
untuk karyawan. Ada berbagai lomba yang dilaksanakan mulai 
dari lomba 17-an, cerdas cermat, fun games, fotografi sampai 
olahraga seperti bulutangkis, tenis, basket, futsal dan catur. 
Seluruh karyawan pun turut berpartisipasi dan antusias dalam 
mengikuti lomba yang hadiahnya dibagikan pada acara family 
gathering di Kantor Media Kalimantan, Banjarbaru. Berbagai 
hadiah diberikan, dari barang elektronik, hingga paket umroh 
dan ziarah Wali Songo.(*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ribuan Jamaah memadati Masjid Jami’ Sungai 
Jingah hingga ke jalan raya 

Habib Syech saat melantunkan qashidah serta shalawat Nabi 
SAW 

Suasana di luar Masjid saat tabligh akbar berlangsung 

Bpk. Hasnuryadi Sulaiman saat memberikan 
sambutan 

BERITA UTAMA 
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Di tengah pesimisme pelaku 

usaha menghadapi kondisi ekonomi 
yang belum stabil, Hasnur Group 
memilih tetap optimis dengan menata 

sistem dan membuka 
berbagai peluang 
baru. Meski di tengah 
krisis, jalan untuk 
maju masih 
terbentang lebar. 

 
Hal tersebut 

menjadi salah satu 
sikap yang diambil, 
usai saresehan yang 
digelar Hasnur 
Group dengan tema 
"Menata Ulang 
Usaha dan Tata 

Kelola Perusahaan 
untuk Hasnur Group di Masa 
Depan”, di The Dharmawangsa 
Hotel, Jakarta, Kamis (4/8/2016). 

 

Utamanya, selain saresehan ini 
selain membicarakan perjalanan dan 
pemaknaan nilai-nilai Hasnur Group, 
visi serta misinya, juga mencoba 
membaca kondisi ekonomi terakhir 
dari para pakar. Harapannya 
kemudian, dapat diambil langkah 
efektif dan efisien demi menjawab 
berbagai tantangan yang ada selama 
ini. 

 
Turut menjadi pembicara adalah 

Zulfikar Alimuddin Pendiri The New 
You Institute, A Prasetyantoko 
Rektor Unika Atma Jaya Jakarta serta 
Kuntoro Mangkusubroto selaku 
Ketua Dewan Sekolah School of 
Business & Management ITB. Peserta 
sarasehan ini mulai dari level General 
Manager, Advisor, Direktur dan 
Komisaris Hasnur Group. 

FOKUS 

Peluang Maju Masih Terbentang Lebar 
Sarasehan Hasnur Group di The Dharmawangsa Hotel 

Foro Bersama Jajaran Manajemen Hasnur Group saat acara Sarasehan dalam rangka memperingati HUT HG ke-50 Tahun 

"Revolusi industri ke-empat 

menuju ke era Cyber Physical 

System, dimana industri berbasis 

digital akan terus berkembang" 

(A. Prasetyantoko/Rektor Unika 

Atma Jaya Jakarta) 
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Zulfikar mengatakan, perjalanan 

Hasnur Group perlu dilihat dari 
berbagai sudut pandang untuk 
merumuskan program masa depan. 
Upaya ini sesuai dengan harapan 
founder H Abdussamad Sulaiman HB 
yang menginginkan Hasnur Group 
untuk terus berkontribusi kepada 
masyarakat. "Bukan hanya level 
Banua, tetapi juga nasional bahkan 
internasional," ujarnya. 

 
Pada sesi selanjutnya, Prasetyantoko 
memberikan gambaran mengenai 
kondisi dan peluang perekonomian 
Indonesia. Dia mengungkapkan 
bahwa revolusi industri ke empat 
menuju ke era Cyber Physical System dan 
pertumbuhan ekonomi dunia 
cenderung rendah untuk waktu yang 
panjang. Hal ini dipengaruhi faktor 
struktural yang kompleks. 

 
 

 
 
Dalam pemaparannya 

Prasetyantoko mengatakan harga 
komoditas akan masih sangat 
dipengaruhi minyak dunia yang 
cenderung rendah. “Bisnis komoditas, 
termasuk batubara dan kelapa sawit, 
masih memiliki peluang, namun tidak 
sebaik kondisi sebelum tahun 2013”, 
tambahnya. 

 
Dan pada bagian akhir, Kuntoro 

memaparkan mengenai transformasi 
organisasi dalam sebuah perusahaan. 
Setidaknya ada lima tantangan industri 
dalam 50 tahun ke depan. Yaitu 
pangan, energi, air, urbanisasi dan 
perubahan iklim. "Role model masa 
lalu bisa jadi tidak relevan secara 
keseluruhan untuk masa kini. Misalnya 
untuk cara berpikir, cara kerja dan 
teknis lainnya. Perusahaan harus dapat 
melakukan pengambilan keputusan   
 
 

 
 
yang rasional dan tegas, termasuk 
mengenai jenis dan bidang usaha yang 
akan dijalani. Juga keberanian, serta 
mengabaikan kesungkanan yang tidak 
perlu," tegasnya. 

 
Pemimpin harus dapat 

meyakinkan dan memastikan bahwa 
tim memiliki sistem nilai dan 
keyakinan positif yang sama. Flat 
organization dengan IT based lebih baik 
dibanding dengan organisasi 
berjenjang konvensional. 

 
Berdasarkan dari pemaparan para 

pembicara yang ahli di bidangnya dan 
untuk menjawab semua tantangan-
tantangan di masa yang akan datang, 
maka dalam sambutan di akhir acara, 
Djamari Chaniago mengajak menggali 
lebih dalam lagi nilai-nilai perusahaan 
dan visi-misi Hasnur Group.(*) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOKUS 

Ibu Hj. Jayanti Sari saat membuka acara Sarasehan Hasnur Group di The 
Dharmawangsa Hotel (4/8/16) 

Motivator dan Pendiri The New You Institute, Zulfikar 
Alimuddin saat menjadi pembicara di acara Sarasehan Hasnur 
Group 

Kuntoro 
Mangkusubroto 
saat memberikan 
materi dengan 
tema 
Transformasi 
Organisasi 

A. Prasetyantoko saat memberikan materi mengenai gambaran 
dan kondisi perekonomian di Indonesia saat ini 
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Look around to see if 

you can spot any of 

these potential 

problems. 

If you find any, take the 

time to get them fixed. 

 
 
 

KITA berpikir bahwa selama 

kita bekerja di area perkantoran kita 
tidak perlu khawatir tentang 
kecelakaan, bagaimanapun juga 
kantor akan menjadi tempat 
berbahaya karena kita tidak 
mengantisipasi potensial bahaya. 
Pengalaman dan penelitian 
memperlihatkan ¼ dari kecelakaan 
dikantor di sebabkan karena jatuh, 
1/3 kejadian terjadi pada wanita 
karena mengenakan sepatu berhak 
tinggi. 

 
Penyebab lain adalah karena 

terpeleset (spills) di lantai, tersandung 
karpet, kabel, kotak, laci meja, kotak 
sampah yang ditempatkan tidak 
teratur atau berada di gang. Kalau di 
kantor anda ada tangga, perhatikan 
langkah anda. Berdasarkan penelitian 
jatuh dari tangga menyebabkan lebih 
dari 33,000 orang tidak dapat bekerja 
dalam setahun. Sekitar 2/3 dari 
pekerja jatuh pada tangga yang tidak 
menggunakan handrail/pegangan. 
Kecelakaan pada anak tangga 80% 
menimbulkan kerugian yang serius, 
yang, menyebabkan hari kerja yang 
hilang ( Lost Work Days) 
 
Potensi Bahaya Di Kantor Dan 
Pencegahannya 
 
Potensi Bahaya “ Slip , Trip, Fall” 
Untuk mencegah potensial bahaya 
terpeleset (Slip), Tersandung (Trip)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dan terjatuh (Fall) maka sebaiknya 
dilakukan beberapa upaya diantaranya 
memastikan akses/jalan tidak ada ada 
penghalang, tidak licin, menggunakan 
alas kaki yang sesuai/nyaman dan 
memberi tanda/sign jika terdapat 
kegiatan perbaikan/pembersihan atau 
lainnya. 
 
Potensi Bahaya Cedera Otot 
Untuk mencegah bahaya cedera otot, 
maka hendaklah setiap orang 
memperhatikan prinsip ergonomi 
saat mengangkat benda yang dibawa, 
arah maupun jarak mengangkat 
benda yang disesuaikan dengan 
kemampuan pribadi. 
 
Potensi Bahaya Terjepit 
Ketika berada diantara 2 benda 
hendaklah hati hati, seperti pintu 
yang terbuka atau laci meja atau saat 
mengambil/menarik benda yang 
berat. 
 
Potensi Bahaya Terbentur 
Pastikan benda benda yang berada di 
ruangan kantor disimpan / 
dipindahkan pada tempatnya dan 
tidak menghalangi 
 
Potensi Bahaya Tertimpa 
Pastikan barang/benda ditempatkan 
pada tempatnya yang sesuai dan tidak 
menimbulkan jatuhan dan menimpa, 
tempatkan barang yang berat dan 
ukuran yang besar di bagian bawah 
dan ringan di bagian atas, sehingga 

faktor resiko kecelakaan dapat 
dikurangi. 
 
Bahaya Ergonomi 
Pastikan posisi bekerja mengikuti 
prinsip ergonomi, seperti saat duduk, 
membaca, mengangkat benda dan 
mengetik. 
 
Kualitas Udara Dalam Ruangan 
Sirkulasi udara in dan out dalam 
ruangan dipastikan berjalan dengan 
baik sehingga kesegaran udara dalam 
ruangan kantor tetap dijaga. Jangan 
menyimpan benda yang 
menimbulkan bau/uap 
menyengat/tajam/beracun dalam 
ruangan kerja yang tertutup. 
 
Kualitas Penerangan Dan Suara 
Penerangan yang kurang dan suara 
yang berisik akan menyebabkan 
kelelahan pada mata, gangguan 
konsentrasi dan pendengaran. 
Pastikan kualitas penerangan dan 
suara sesuai standar Hygiene yang 
berlaku. Beri cover penutup/peredam 
suara jika sangat menggangu aktivitas 
di kantor. 
 
Bahaya Listrik 
Gunakan peralatan listrik yang 
standar (memiliki pemutus arus), 
jangan menempatkan peralatan listrik 
tidak pada tempatnya, jauhkan dari 
bahan-bahan mudah terbakar, 
putuskan arus listrik jika tidak lagi 
digunakan. 
 
Bahaya Kebakaran 
Pastikan semua karyawan mengetahui 
prosedur evakuasi, mengetahui 
pemakaian APAR dan mengetahui 
tanda/sign bahaya kebakaran. Potensi 
bahaya diatas hanyalah sebagian dari 
potensi bahaya yang terdapat di 
perkantoran, sumbang saran sangat 
diperlukan untuk hal ini. (*) 
01/ SHE-C/X/2016 
 
Don't assume it is someone else's 
responsibility. 
If you don't do something about 
it, who will? 

INFO S.H.E 
Potensi Bahaya di Kantor 
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Orang-orang besar selalu lahir dari 

memegang prinsip hidup. Begitu pula 
adanya dengan almarhum H 
Abdussamad Sulaiman HB. Sehingga 
semua yang telah dilakukan, saat ini 
hanya meninggalkan jejak harum 
perjalanan anak bangsa yang patut 
diteladani selamanya.  
 
Haji Leman, demikian almarhum 
disapa sebelumnya. Sejak awal dikenal 
oleh keluarga maupun koleganya 
sebagai sosok yang memegang teguh 
prinsip. Baik dalam bekerja, politik, 
ataupun saat berperan sebagai kepala 
keluarga. Lahir 21 April 1948 di 
Banjarmasin, Haji Leman sudah 
mendapat gemblengan dari ayahnya 
bernama H Basirun dan ibundanya 
Sa’diyah. Begitu menerima ijazah SD, 
H. Leman yang baru menginjak masa 
remaja dipanggil ayahnya, lalu diberi 
uang Rp 300. Uang itu dimaksudkan 
untuk biaya mandiri selama satu 
tahun. “Terserah kamu menggunakan  

  
 
 
 
 
 
 

 
uang ini untuk apa. Mau dihabiskan 
satu hari, terserah mau dicukupkan 
untuk biaya sekolah selama setahun 
terserah. Sekolah di mana pun 
terserah. Apa cita-cita kamu terserah,” 
kata ayahnya kala itu. 
 
Tak seperti pemuda umumnya yang 
suka berfoya-foya, H Leman ketika itu 
memilih untuk bekerja. “Kalau saya 
bekerja, apa ayah tak malu,” tanyanya.  
“Oh sama sekali tidak. Saya baru malu, 
bahkan malu besar, jika kamu jadi 
peminta-minta, apalagi menjadi 
pencuri,” jawab ayahnya.  
 
Maka Haji Leman remaja pun 
memulai sebuah usaha. Mulai dari 
beternak ayam dan itik di kolong 
rumah ayahnya. Itu dilakukan sambil 
sekolah hingga naik kelas 2 SMP. 
 
Tapi, perjalanan hidup Haji Leman 
remaja tidaklah mulus. Saat itu 
ayahnya sakit keras, dan harus opname 

 
 
 
 
 
 
 
 
sekian lama di Surabaya. Kala itu ia 
baru 14 tahun. Sebagai anak yang 
berbakti, dia memutuskan untuk 
menunggui ayahnya yang dirawat. 
Sampai akhirnya, harus melepas status 
pelajarnya karena hampir satu tahun 
merawat ayah. 
 
Memasuki usia remaja, H Leman 
memutuskan melanjutkan perusahaan 
ayahnya. Yakni usaha angkutan 
sungai. Asetnya berupa 2 buah kapal 
kecil dan 5 buah tongkang. Sebagai 
pemula, ia mulanya sempat ragu. Tapi 
ayahnya secara tegas berpesan, “Kalau 
mau memulai usaha, harus punya 
keyakinan. Yakni yakin berhasil, yakin 
kepada Allah yang Maha Pemurah. 
Harus tabah dan ulet. Jangan berpikir 
sulit, jangan berpikir kalau ini kalau 
itu. Jangan takut rugi. Kerjakan dulu!”  
Maka Haji Leman yang masih teramat 
muda pun melanjutkan usaha 
angkutan kapal milik ayahnya itu. 
Usahanya berkembang. Ia lalu 
menambah armada. Yakni membeli 
kapal angkutan barang antarpulau rute 
Banjarmasin-Semarang. 
 
Usahanya makin berkembang, sampai 
tahun  1966 beliau membuat kapal 
yang lebih besar untuk mengangkut 
kayu ke Surabaya. Tak cukup sampai 
disitu, H Leman membuka pangkalan 
kayu galam di Ibukota Jawa Timur itu. 
Ini jelas terobosan baru, sebab kala itu 
tak ada orang yang berdagang kayu 
galam sampai keluar dari Kalimantan. 
 
Tahun 1966 itu pula H Leman 
memulai usaha sendiri, lepas dari 
usaha ayahnya. Ia menemui ayah 
angkatnya, Mahar Mahir, Kepala Bank 
Kalteng yang berkantor di 
Banjarmasin. Mantan pejuang ini  
 

SOSOK 

“Dalam hidup 

sepertiga hartanya 

untuk usaha, 

sepertiga untuk 

keluarga dan 

sepertiga lainnya 

diinfaqkan untuk 

kemaslahatan 

masyarakat” 

Mengenang Founder Hasnur Group H.A. Sulaiman HB 
Idealisme Tokoh Banua yang Inspiratif 
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banyak menggembleng jiwa H. Leman 
untuk menghadapi perjalanan hidup 
ini. Salah satu ucapan Mahar Mahir 
yang paling diingatnya adalah kalimat, 
“Kalau berani menantang badai, harus  
siap menghadapi terjangan 
gelombang…!” Betul saja. Jiwa teguh 
H. Leman tak pernah goyah oleh  

 
tekanan atau badai apapun. Dengan 
prinsip dan keyakinannya, terutama 
kepada Allah SWT yang akan 
membantu semua jerih payah yang 
dilakukan penuh keikhlasan, berbagai 
rintangan mampu dihadapi. 
 

 
Pernah suatu hari, beliau didatangi 
petinggi PT Jayanti bernama Sudrajat 
Jaya, Bong Sun Hun, Law Ka Noe, 
dan Edy Amaruddin yang 
menawarkan jasa mengangkut 17 
 

 
 
 
traktor dari Trisakti ke Mandawai di  
hulu Sungai Barito. Saat itu, H. Leman 
mematok harga borongan Rp 400.000. 
Mereka tampak kaget, lalu tanya nama 
perusahaan, telepon, dan alamat 
kantor. Tapi kala itu Leman belum 
punya kantor hingga memberi alamat  
Warung Sop Buntut di Pasar Bim.  

 
10 hari kemudian, orang-orang PT 
Jayanti itu datang ke Warung Sop 
Buntut Pasar Bim. Mereka terkesan 
dengan kejujuran H. Leman yang terus 
terang mengaku tak punya kantor, tak 
punya PT atau CV, tapi benar  
 

 
beralamat di warung nasi tersebut. 
Jujur, pantang menyerah dengan 
keadaan, menjadikan H Leman 
pribadi yang unggul. Maka besoknya, 
ia langsung sewa 9 tongkang. Itulah  
 

 
 
 
jumlah tongkang yang ada di 
Banjarmasin kala itu. Maka akhirnya, 
17 traktor itu diangkut dengan biaya 
Rp 400.000, dan harus tiba dalam 
waktu paling lama 30 hari. 
 
Sejak itulah, bisnis Haji Leman yang 
kemudian diberi nama PT Hasnur 
(gabungan nama Haji Abdussamad-
Nurhayati) terus berkembang, sampai 
akhirnya menjadi sebuah holding 
besar dengan kumpulan perusahaan di 
bawah naungan Hasnur Group. 
Perusahaan yang antara lain bergerak 
di bidang angkutan (sungai dan darat), 
tambang, perkebunan, kehutanan, 
pelabuhan, pendidikan dan media 
massa ini menjadi salah satu warisan 
Haji Abdussamad Sulaiman HB 
kepada Banua (Kalsel dan Kalteng). 
Sebuah warisan yang menjadi tempat 
bergantung ribuan karyawannya, 
hingga sekarang. (disadur dari Media 
Kalimantan)

H. Leman muda bersama para sahabat 
beliau 

Sepakbola adalah salah satu olahraga favorit 
H. Leman 

SOSOK 

Bukti perhatian dan kecintaan Bpk. H. Abdussamad Sulaiman HB dalam bidang Olahraga  

Bpk H. Abdussamad Sulaiman HB bersama 
Istri Ibu H. Nurhayati dan putra-putri beliau 

H. Leman saat memotong tumpeng di hari 
ulang tahun beliau ke 63 tahun yang ditemani  
istri tercinta, putra-putri dan cucu beliau 
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TEPAT di tanggal 21 April 

2016 lalu, genap enam tahun usia 
Yayasan Hasnur Centre yang didirikan 
almarhum H Abdussamad Sulaiman 
HB –akrab disapa Haji Leman. Satu 
niat almarhum ialah berkontribusi 
pada pembangunan di Kalsel di berbagai bidang; pendidikan, 
keagamaan, dan sosial. 
 
Usia enam tahun itu, makin terasa lengkap dengan 
rampungnya pembangunan Masjid Sulaiman di SMP dan 
SMA Global Islamic Boarding School (GIBS), yang menjadi 
amanah terakhir isteri almarhum Haji Leman, yakni 
almarhumah Hj Nurhayati, sebelum berpulang ke 
Rahmatullah usai melaksanakan umrah dan dimakamkan di 
Pemakaman Baqi’, Madinah al-Munawarah, agar diselesaikan 
tepat di hari lahir sang suami. 

 
 

Rampungnya Masjid Sulaiman ini ditandai penandatangan 
prasasti, Kamis (21/4) di SMP dan SMA GIBS, Desa Sungai 
Lumbah, Kabupaten Barito Kuala. Dilakukan Gubernur 
Kalsel H Sahbirin Noor, dan disaksikan alim ulama, jajaran 
direksi Hasnur Group dan pengelola Yayasan Hasnur Centre, 
serta para tamu undangan. 
 
Hj Nila Susanti, Ketua Yayasan Hasnur Centre yang juga 
merupakan salah seorang putri almarhum H Abdussamad 
Sulaiman HB mengatakan “Masjid yang satu komplek dengan 
GIBS tersebut bisa menjadi simbol utama kekuatan semangat 
pantang menyerah seorang hamba Allah, yang tidak dapat 
menamatkan pendidikan formalnya, namun punya cita-cita 
besar menyuguhkan pendidikan terbaik kepada putera-
puterinya juga untuk ribuan putera-puteri di Kalsel. 
 
Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor mengatakan, secara pribadi 
mengucap kagum pada sosok alm H Abdussamad Sulaiman 
HB. "Saya bukan hanya kagum, tapi juga banyak mengambil 
pelajaran dari perjalanan hidup beliau. Kekaguman ini makin 
bertambah karena hal itu bisa dilanjutkan penerusnya, yang 
tidak lain anak-anak beliau sendiri," tutur H Sahbirin Noor. 
 
Direktur SMP dan SMA GIBS Zulfikar Alimuddin 
menjelaskan, “Ke depan fasilitas di masjid ini akan terus 
dikembangkan. Salah satunya dibangun pusat studi Islamic 
Center,” katanya. Masjid ini, ujar Zulfikar Alimuddin, selain 
dimanfaatkan siswa maupun pengajar dalam beraktivitas dan 
beracara keagamaan, juga terbuka untuk masyarakat umum. 
(Media Kalimantan) 

EKSKLUSIF 

Masjid 
Sulaiman,  

Simbol 
Semangat  
H. Leman 

 

Masjid Sulaiman tampak dari depan 
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Ketua KNPI Kalsel Hasan Ismail mengatakan, 
penghargaan ini sangat layak didedikasikan pada H Leman. 
“Beliau telah banyak memberikan kontribusi pada organisasi 
kepemudaan di Kalsel semasa hidupnya” ujar Hasan. 
“Perjuangan beliau yang sukses membangun bisnis di bawah 
nauangan Hasnur Group dan sukses berkarir di bidang politik 
juga pantas untuk diteladani bagi para pemuda Kalsel 
sehingga penghargaan tersebut kami rasa pantas diberikan 
kepada beliau” tambahnya. 

 
 
 

Sementara itu dalam kutipan Media Kalimantan, Zainal Hadi 
HAS yang mewakili keluarga (Alm) HA Sulaiman HB 
mengaku bangga dan berterima kasih atas apresiasi serta 
penghargaan yang diberikan KNPI Kalsel. Ia juga 
mengapresiasi kegiatan ini karena dapat memotivasi para 
pemuda lainnya di Banua untuk lebih giat lagi dalam 
menghasilkan prestasi dan kreativitas yang membanggakan. 
 
Semasa hidup ayahanda memang cukup konsen berkontribusi 
di bidang kepemudaan. Bahkan saat menjelang beliau wafat, 
beliau berpesan selama kondisi perusahaan masih 
memungkinkan, janganlah pernah sesekali meninggalkan 
pengabdian di bidang olahraga dan pendidikan. "Dua hal itu, 
baik pendidikan dan olahraga sangat lekat kaitannya dengan 
kepemudaan. Maka hingga saat ini dua bidang tersebut tetap 
menjadi perhatian Hasnur Group untuk menjaga amanah 
beliau," ungkapnya. 
 
Penghargaan ini juga disikapi oleh jajaran direksi dan 
manajemen Hasnur Group sebagai kado menjelang hari ulang 
tahun Hasnur Group ke-50 tahun. Dimana HA Sulaiman HB 
bekerja keras dari awal berbisnis kemudian berkembang 
sehingga menjadi Hasnur Group seperti sekarang ini.(*) 

Penghargaan Lifetime Achievement dari KNPI untuk H Leman 
 

Founder Hasnur Group 

yang juga merupakan tokoh 
banua yang sangat disegani 
(Alm) H. Abdussamad 
Sulaiman HB menerima 
penghargaan Lifetime 
Achievement dari Komite 
Nasional Pemuda Indonesia 
(KNPI) Kalsel pada hari 
jumat (19/8) lalu di Aula 
Magligai Pancasila. 
Penghargaan tersebut 
diberikan langsung oleh 
Gubernur Kalsel H Sahbirin 
Noor kepada Bpk Zainal 
Hadi HAS yang merupakan 
putra bungsu dari almarhum 
HA Sulaiman. 

 

EKSKLUSIF 

Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor saat menyerahkan penghargaan kepada Bpk. H. Zainal Hadi HAS 

Foto bersama Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor beserta KNPI dan para 
penerima penghargaan 
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Dunia kerja percaya bahwa sumber daya manusia yang 

unggul adalah mereka yang tidak hanya memiliki kemahiran 
secara hard skill saja tetapi juga piawai dalam aspek soft 
skillnya. Dunia pendidikan pun mengungkapkan bahwa 
berdasarkan penelitian di Harvard University Amerika Serikat 
ternyata kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata 
oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skill) saja, 
tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain 
(soft skill). Penelitian ini mengungkapkan, kesuksesan hanya 
ditentukan sekitar 20% oleh hard skill dan sisanya 80% oleh 
soft skill. 
 
Sebuah realita bahwa pendidikan di Indonesia lebih 
memberikan porsi yang lebih besar untuk muatan hard skill, 
bahkan bisa dikatakan lebih berorientasi pada pembelajaran 
hard skill saja. Lalu seberapa besar semestinya muatan soft 
skill dalam kurikulum pendidikan?, kalau mengingat bahwa 
sebenarnya penentu kesuksesan seseorang itu lebih 
disebabkan oleh unsur soft skillnya.  

Jika berkaca pada realita di atas, pendidikan soft skill tentu 
menjadi kebutuhan penting dalam dunia pendidikan. Namun 
untuk mengubah kurikulum juga bukan hal yang mudah. 
Pendidik seharusnya memberikan muatan-muatan pendidikan 
soft skill pada proses pembelajarannya. Sayangnya, tidak 
semua pendidik mampu memahami dan menerapkannya. 
Lalu siapa yang harus melakukannya? Pentingnya penerapan 
pendidikan soft skill idealnya bukan saja hanya untuk anak 
didik saja, tetapi juga bagi pendidik. 
 
Konsep tentang soft skill sebenarnya merupakan 
pengembangan dari konsep yang selama ini dikenal dengan 
istilah kecerdasan emosional. Soft skill sendiri diartikan 
sebagai kemampuan diluar kemampuan teknis dan akademis, 
yang lebih mengutamakan kemampuan intrapersonal dan 
interpersonal. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Hampir semua perusahaan dewasa ini mensyaratkan adanya 
kombinasi yang sesuai antara hard skill dan soft skill, apapun 
posisi karyawannya. Di kalangan para praktisi SDM, 
pendekatan ala hard skill saja kini sudah ditinggalkan. 
Percuma jika hard skill oke, tetapi soft skillnya buruk. Hal ini 
bisa dilihat pada iklan-iklan lowongan kerja berbagai 
perusahaan yang juga mensyaratkan kemampuan soft skill, 
seperti team work, kemampuan komunikasi, dan 
interpersonal relationship, dalam job requirementnya.  
 
Saat rekrutmen karyawan, perusahaan cenderung memilih 
calon yang memiliki kepribadian lebih baik meskipun hard 
skillnya lebih rendah. Alasannya sederhana : memberikan 
pelatihan keterampilan jauh lebih mudah daripada 
pembentukan karakter. Bahkan kemudian muncul tren dalam 
strategi rekrutmen yaitu “Recruit for Attitude, Train for Skill“. 
Sebagai contoh, jika Anda melamar sebagai Supervisor IT 
untuk pengembangan website, maka Anda harus berbekal 
ilmu pengetahuan di bidang IT dengan konsentrasi terkait. 
Namun, karena sebagai supervisor Anda juga bertanggung 
jawab mengawasi dan mengontrol sebuah tim, otomatis Anda 
wajib memiliki kemampuan leadership yang baik. 
 
Para ahli manajemen percaya bahwa bila ada dua orang 
dengan bekal hard skill yang sama, maka yang akan menang 
dan sukses di masa depan adalah dia yang memiliki soft skill 
lebih baik. Mereka adalah benar-benar sumber daya manusia 
unggul, yang tidak hanya semata memiliki hard skill baik tetapi 
juga didukung oleh soft skill yang tangguh. 
 
Pada posisi bawah, seorang karyawan tidak banyak 
menghadapai masalah yang berkaitan dengan soft skill. 
Masalah soft skill biasanya menjadi lebih kompleks ketika 
seseorang berada di posisi manajerial atau ketika dia harus 
berinteraksi dengan banyak orang. Semakin tinggi posisi 
manajerial seseorang di dalam piramida organisasi, maka soft 
skill menjadi semakin penting baginya. Pada posisi ini dia akan 
dituntut untuk berinteraksi dan mengelola berbagai orang 
dengan berbagai karakter kepribadian. Saat itulah kecerdasan 
emosionalnya diuji.(*) 
 
Referensi: 
http://www.fortis.id/artikel.html

INFO HRD 
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Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu 
berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya 
Allah SWT akan melapangkan (tempat) untukmu. Dan 
apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdiri, niscaya 
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi Ilmu pengetahuan 
beberapa derajat. Dan Allah Swt Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan. (Qs. al-Mujadalah: 11) 
 
Ayat ini menerangkan tentang perintah untuk memberi 
kelapangan dalam segala hal kepada orang lain. Ayat ini juga 
tidak menyebut secara tegas bahwa Allah Swt akan 
meninggikan derajat orang yang berilmu. Tetapi menegaskan 
bahwa mereka memiliki derajat-derajat yakni yang lebih tinggi 
dari sekadar beriman, tidak disebutkan kata meninggikan itu 
sebagai isyarat bahwa sebenarnya ilmu yang dimiliki itulah 
yang berperan besar dalam ketinggian derajat yang 
diperolehnya, bukan akibat dari faktor di luar ilmu itu. 
 
Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi terhadap dunia ini 
seandainya tidak ada orang pintar, tidak ada orang yang 
memiliki ilmu pengetahuan, dan tidak ada penemuan di 
bidang teknologi. Semuanya serba alami, seperti sediakala 
ketika Allah menciptakan dunia ini. Tidak ada sekolah dan 
tidak ada orang yang ingin sekolah. Kira-kira apa yang akan 
terjadi dengan dunia ciptaan Allah yang mulia ini? 
 
Kehidupan manusia yang hanya mengutamakan materi dan 
tergantung pada intelektualitasnya, sesungguhnya hampa 
tanpa makna. Kehidupan duniawi tidak dapat dipisahkan dari 
spiritualitas, kehidupan lahir tidak dapat diceraikan dari 
kehidupan batin, kemajuan pada satu aspek tidak bias 
mengabaikan aspek yang lain. 
 
Realitas kekinian menunjukkan keresahan akibat terpisahnya 
iman dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagian orang 
barat mulai cemas melihat perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang menafikan spiritualitas. Mereka khawatir 
kalau perkembanganyang sekarang ini berlangsung terus, akan 
membawa kehancuran bagi diri mereka sendiri. Beginilah  

 
 
 

kegoncangan yang sedang menimpa suatu masyarakat dan 
kehidupan yang sekuler. 
 
Menanggapi hal tersebut, Islam menawarkan solusi yang 
tuntas. Islam tidak membedakan antara spiritualitas dengan 
kehidupan dunia. Keduanya saling terkait dan membutuhkan. 
Dalam ajaran Islam, iman, ilmu dan amal merupakan satu 
kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan antara satu 
dengan lainnya. Iman diumpamakan akar dari sebuah pohon 
yang menompang tegaknya ajaran Islam. Ilmu bagaikan 
batang dan dahan pohon itu yang mengeluarkan cabang-
cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Sedangkan 
amal ibarat buah dari pohon iptek yang dikembangkan di atas 
nilai-nilai iman dan takwa, yang akan menghasilkan amal 
shaleh, bukan kerusakan alam. Satu pepatah arab yang sangat 
indah mengatakan, “Ilmu tanpa iman bagaikan pohon yang 
tiada berbuah.” 
 
Perbuatan baik orang Islam tidak akan bernilai amal shaleh, 
apabila tidak didasari nilai-nilai iman dan taqwa. Sama halnya 
dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak 
bernilai ibadah serta tidak akan menghasilkan kemaslahatan 
bagi umat manusia dan lingkungannya bila tidak 
dikembangkan atas dasar nilai-nilai iman. 
 
Iman dan ibadah adalah wahyu dari Allah, sedangkan ilmu 
pengetahuan bersumber dari Allah yang diperoleh manusia 
melalui penelitian dan penyelidikan terhadap alam semesta 
ciptaan Allah. Adapun amal shaleh merupakan perpaduan 
antara iman dan ilmu pengetahuan.  
 
(Pengajian Jumat 21/10/2016 Oleh : Ustadz Mohay 
Attaly dan berbagai sumber).

RELIGI 

Teknologi Tanpa Iman 
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Memperingati 

HUT Republik 
Indonesia Ke-71 
dan HUT 
Hasnur Group 
Ke-50, Pemuda 
Bakti Banua 
(Muda Banua) 
yang merupakan 
salah satu dari 
program binaan 
Yayasan Hasnur 
Centre, turut 
berpartisipasi 
dengan 
melaksanakan 
Aksi Bersih 
Masjid. Kegiatan ini dilaksanakan di 
sekitar wilayah usaha Hasnur Group.  

Pada aksi ini, Muda Banua 
mengunjungi Desa Antar Baru, Antar 
Raya dan Antar Jaya, Kecamatan 
Marabahan Barito Kuala. Desa-desa 
ini termasuk dalam wilayah PT Barito 
Putera Plantation. Aksi bersih masjid 
dilakukan di Masjid Al-Muhajirin 
(Desa Antar Baru), Masjid Miftahul 
Jannah (Desa Antar Raya) dan Masjid 
Nurussa’adah (Desa Antar Jaya).  
 
 

 

Ayo diet kantong plastik, sebuah 

ajakan yang terus diserukan tidak 
hanya oleh pemerintah, tapi juga 
pihak-pihak yang peduli dengan 
kelestarian lingkungan. 

Salah satu pihak yang gencar 
menyuarakan diet kantong plastik 
adalah Koperasi Muda Banua, yang 
berada di bawah bendera Yayasan 
Hasnur Centre. 

Koperasi Muda Banua 
mengampanyekan diet kantong plastik 
dengan sebuah produk murah meriah 
berkualitas, yakni kantong belanja dari 
kain atau yang berbahan ramah 
lingkungan. 

 
 

Pembersihan tidak hanya 
dilakukan di dalam masjid, tapi juga 
toilet serta tempat wudhu. Dalam aksi 
ini juga turut berpatisipasi dari 
perwakilan Hasnur Group, 
masyarakat sekitar, karang taruna 
hingga aparatur desa. Menurut Dina, 
salah seorang aparatur Desa Antar 
Baru, menilai kegiatan ini sudah jarang 
dilakukan dan semoga dapat 
mendorong karang taruna 
melanjutkannya.  Dalam kesempatan  
 
 
 
 
"Kami turut serta mengampanyekan 
diet kantong plastik. Kantong plastik 
harus dikurangi, karena dampaknya 
sangat besar bagi lingkungan," ucap 
Sekretaris Koperasi Muda Banua saat 
ditemui di lokasi Rapat Kerja 
Pengurangan Sampah Plastik yang 
diselenggarakan Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan di 
Hotel Banjarmasin International 
(HBI), Rabu (7/9/16). 

`Salah satu produk unggulan 
Koperasi Muda Banua yang saat ini 
laris manis, yakni kantong belanja 
berbahan kain, dengan tulisan yang 
tersedia di banyak toko modern 

 
 

ini tidak hanya aksi bersih masjid saja 
yang dilaksanakan tetapi juga 
dilakukan berbagai lomba Islami 
untuk anak-anak di sekitar wilayah 
tersebut. Lomba yang diselenggarakan 
adalah lomba adzan, tartil qur’an dan 
cerdas cermat. 

Dengan diadakannya lomba ini 
diharapkan dapat membangun rasa 
percaya diri anak-anak di desa 
tersebut. Raut wajah bahagia dan 
senang dapat terlihat dari seluruh 
peserta lomba.(*) 
 
 
 
dengan harga terjangkau. "Beberapa 
bulan terakhir, kantong belanja sudah 
mulai mendapat hati masyarakat. 
Selain harganya relatif murah, 
kualitasnya sangat baik," 
pungkasnya.(*) 
 
 
 
 
 
 
 

Aksi Bersih Masjid Muda Banua 

DIET KANTONG PLASTIK ALA KOPERASI MUDA BANUA 

 

INFO CSR 

Foto bersama Muda Banua dengan aparatur desa dan masyarakat sekitar kegiatan 
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Curah hujan yang meningkat 

akibat anomali cuaca, menyebabkan 
banyak lokasi rawan banjir. Sampah 
yang menumpuk, serta suhu udara 
yang cepat berubah memudahkan 
ketahanan tubuh menurun drastis. 
Berbagai penyakit pun siap mengintai, 
sehingga kita perlu mengenali daftar 
penyakit musim hujan yang sering 
terjadi. 
 
Musim hujan ini adalah musim yang 
sangat cocok untuk 
perkembangbiakan berbagai bakteri, 
virus, dan jamur yang dapat 
menyebabkan masalah kesehatan. 
Berbagai penyakit di musim hujan 
membuat aktivitas sehari-hari 
penderitanya menjadi sangat 
terganggu sehinga kinerjanya menjadi 
semakin menurun. 
 
Sebagaimana dilansir Gulalives.com 
dari berbagai sumber kesehatan, 
berikut daftar penyakit yang sering 
terjadi di musim hujan. 
 
 
 

 
 
 

                 Sumber : Net 

 
1. Demam Berdarah 

 
Pada saat musim hujan, biasanya akan 
terjadi peningkatan tempat 
perindukan nyamuk aedes aegypti 
yaitu nyamuk penular penyakit 
demam berdarah. Hal ini dikarenakan 
pada saat musim hujan banyak 
sampah misalnya kaleng bekas, ban 
bekas serta tempat-tempat tertentu 
terisi air dan terjadi genangan untuk 
beberapa waktu. Genangan air  itulah 
akhirnya menjadi tempat berkembang 
biaknya nyamuk tersebut. Dengan 
meningkatnya populasi nyamuk 
sebagai penular penyakit, maka risiko  
 
 
 

 
 
 
terjadinya penularan juga semakin 
meningkat. 
 
Dengan kondisi itu, maka kita 
diharapkan ikut berpartisipasi secara 
aktif melalui gerakan 3 M yaitu 
mengubur kaleng-kaleng bekas, 
menguras tempat penampungan air 
secara teratur dan menutup tempat 
penyimpanan air dengan rapat. Selain 
itu agar masyarakat segera membawa 
keluarganya ke sarana kesehatan bila 
ada yang sakit dengan gejala  panas 
tinggi yang tidak jelas sebabnya yang 
disertai adanya tanda-tanda 
perdarahan. 
 
2. Cikunguya 
 
Penyakit ini sudah ada sejak dulu, 
namun kini marak lagi setiap musim 
hujan. Penyakit ini disebabkan oleh 
virus cikungunya, juga ditularkan ke 
manusia oleh nyamuk Aedes aegypti. 
Gejalanya demam mendadak, nyeri 
pada persendian –terutama sendi 
lutut, pergelangan, jari kaki dan tangan 
serta tulang belakang–, serta ruam 
(kumpulan bintik-bintik kemerahan) 
pada kulit. 
 
Gejala lainnya adalah nyeri otot, sakit 
kepala, menggigil, kemerahan pada 
selaput mata, pembesaran kelenjar 
getah bening di bagian leher, mual, 
muntah, dan kadang-kadang disertai 
gatal pada ruam. Demamnya sering 
rancu dengan penyakit demam 
dengue, demam berdarah dengue, dan 
campak. Tetapi, nyeri sendi 
merupakan gejala yang menonjol. 
 
3. Influenza 
 
Influenza merupakan penyakit umum 
yang sering terjadi. Influenza 
disebabkan oleh virus influenza tipe 
A, tipe B ataupun tipe C. Sebagai  
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penyakit yang terjadi di musim hujan, 
influenza dapat semakin berat karena 
adanya penurunan daya tahan tubuh 
pada seseorang di saat musim hujan 
terjadi. Selain itu, virus-virus tersebut 
juga dapat menjadi lebih mudah 
berkembangbiak pada saat suhu tubuh 
menurun. Hal ini dapat menyebabkan 
penyebaran virus menjadi sangat cepat 
karena ketidaktahuan etika batuk atau 
bersin yang tepat, dan kegagalan untuk 
memelihara kebersihan tangan. 
 
4.  Leptospirosis 

 
Penyakit leptospirosis disebabkan 
oleh bakteri yang disebut leptospira. 
Penyakit ini termasuk salah satu 
penyakit zoonosis, karena ditularkan 
melalui hewan. Di Indonesia hewan 
penular terutama adalah tikus melalui 
kotoran dan air kencingnya. Pada 
musim hujan terutama saat terjadi 
banjir, maka tikus-tikus yang tinggal di 
liang-liang tanah akan ikut keluar 
menyelamatkan diri. 
 
Tikus tersebut akan berkeliaran di 
sekitar manusia di mana kotoran dan 
air kencingnya akan bercampur 
dengan air banjir tersebut. Seseorang 
yang ada luka, kemudian 
bermain/terendam air banjir yang  

 
 
 
 
sudah tercampur dengan 
kotoran/kencing tikus yang 
mengandung bakteri lepstopira, maka 
orang tersebut potensi dapat terinfeksi 
dan akan jatuh menjadi sakit. 
 
Untuk menghindari timbulnya 
penyakit leptospirosis masyarakat agar 
melakukan langkah-langkah antisipasi 
yaitu hindari bermain air saat terjadi 
banjir, terutama bila ada luka; gunakan 
pelindung misalnya sepatu boot, bila 
terpaksa harus ke daerah banjir; dan 
segera berobat ke sarana kesehatan 
bila sakit berkepanjangan. 
 
5. ISPA 
 

 
Infeksi Saluran Pernapasan Akut 
(ISPA) dapat berupa bakteri, virus dan 
berbagai mikroba lainnya. Gejala 
utama dapat berupa batuk dan 
demam, kalau berat dapat/ mungkin 
disertai sesak napas, nyeri dada dan 
lain-lain. Untuk menangani penyakit 
ini, masyarakat diimbau untuk 
istirahat, pengobatan simtomatis 
sesuai gejala, mungkin diperlukan 
pengobatan kausal untuk mengatasi 
penyebab, meningkatkan daya tahan 
tubuh, mencegah penularan pada 
orang sekitar, antara lain dengan 
menutup mulut ketika batuk, tidak 
meludah sembarangan. 
 
6. Penyakit Kulit 
 
Hujan dan banjir rentan membawa 
beberapa bakteri yang menyerang 
kulit. Serangan bakteri menyebabkan 
rasa gatal di seluruh tubuh. Penyakit  

 
 
 
 
kulit juga bisa disebabkan jamur akibat 
suhu yang lembab. Untuk mengatasi 
serangan ini, penderita bisa 
menggunakan obat kulit hingga 
antibiotik. 
 
Penyakit kulit, dapat berupa infeksi, 
alergi atau bentuk lain pada musim 
banjir maka masalah utamanya adalah 
kebersihan yang tidak terjaga baik. 
Seperti juga pada ISPA, maka faktor 
berkumpulnya banyak orang, misalnya 
di tempat pengungsian korban banjir, 
juga berperan dalam penularan infeksi 
kulit. 
 
7. Diare 
 
Penyakit di musim hujan yang utama 
lainnya adalah diare. Diare adalah 
penyakit sederhana yang banyak 
memakan korban jiwa yang tentunya 
memerlukan perhatian khusus. 
Pasalnya, penyakit yang dianggap 
sangat sederhana ini sering membuat 
penyakit ini tidak segera ditangani 
secara serius. Selain itu, faktor-faktor 
pencegahan penting, seperti 
kewaspadaan dalam memilih makanan 
dan menjaga kebersihan tangan saat 
makan, menjadi faktor utama 
penyebab diare yang sering terjadi 
pada saat musim hujan. (*) 
 
Referensi: 
http://www.gulalives.co 
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LESUNYA aktivitas persepakbolaan nasional, membuat 

Barito Putera semakin berbenah. Setelah getol dalam kegiatan 
Barito Putera Football Festival dan Barito Putera Goes To 
School, melalui institusi PT Putera Barito Berbakti, 
menyiapkan program jangka panjang dengan mendirikan 
sekolah olahraga di 13 kota/kabupaten di Kalimantan Selatan. 
 
“Target kita di 13 kota dan kabupaten yang ada di Kalimantan 
Selatan, akan berdiri sekolah olahraga Barito Putera dengan 
mengedepankan sepakbola sebagai embrionya. Tentu proses 
pendiriannya dilakukan secara bertahap, karena kita akan 
menggodok kurikulum yang berbasis pengembangan 
karakter. Untuk tahap awal tahun 2016 ini, kita telah 
mendirikan SOBP di Banjarmasin,” papar Zainal Hadi, 
Direktur PT. Putera Barito Berbakti. 
 
Setelah sukses dengan pembukaan Sekolah Olahraga Barito 
Putera di wilayah Banjarmasin, selanjutnya akan dibuka di 
wilayah Barabai dan Marabahan dalam waktu dekat. Di 
wilayah Banjarmasin, SOBP sudah berjalan selama 7 bulan 
dan siswa sudah mencapai hampir 100 siswa. “Dari 
pencapaian siswa ini dapat dikatakan bahwa antusias anak 
muda Banua terhadap sepakbola sangat bagus dan kami 
sangat senang atas pencapaian tersebut,” ujar Soma Ariyaka, 
Head Master SOBP. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Sosialisasi dan audiensi kepada dinas terkait di Marabahan 
telah dilakukan dan saat ini sudah dalam tahap tindak lanjut 
penyelenggaraan seminar olahraga untuk menyaring pelatih– 
pelatih berbakat di daerah tersebut. “Semua tahapan yang 
dilakukan di kota-kota lain akan sama seperti yang dilakukan  
di Banjarmasin saat pembukaan SOBP pertama kali. Mulai 
dari sosialisasi, audiensi, coaching course, pemilihan pelatih 
sampai pendaftaran siswa”, tegas Arifin Wakil Kepala Sekolah 
Bidang Kurikulum. “Bukan hanya tahapan dan prosesnya saja 
namun SOBP juga akan menggunakan kurikulum SOBP yang 
disesuaikan dengan kurikulum pembinaan olahraga usia dini 
yang berlaku dan diakui oleh PSSI maupun FIFA,” tambah 
Arifin. 
 
Sedangkan untuk rencana pembukaan SOBP di Kabupaten 
Hulu Sungai Tengah (HST), saat ini sudah dalam tindak lanjut 
audiensi dengan pihak–pihak terkait yang diadakan pada awal 
bulan Agustus 2016 lalu. 

 
“Semoga pembukaan SOBP di Kota/Kabupaten Kalimantan 
Selatan lainnya juga bisa segera terealisasi karena SOBP itu 
sendiri merupakan cita-cita dari founder Hasnur Group H. 
Abdussamad Sulaiman HB yang berharap PS Barito Putera 
dapat menghasilkan pemain-pemain sepakbola lokal yang 
handal serta berkarakter sehingga dapat mengangkat prestise 
banua.” ucap Soma.(*) 

Barito Putera Semakin Serius 
“Membangun Generasi Muda Banua” 

INFO BANUA 

Foto bersama Presiden Direktur PT Putera Barito Berbakti bersama dengan 
para pelatih SOBP 
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Sebagian orang mungkin tidak menyukai memancing 

ikan. Komentarnya beraneka ragam, mulai dari 
membosankan, bikin pusing kepala, bikin emosi, dan 
sebagainya. Apalagi bila memancing di tempat-tempat yang 
memang butuh kesabaran lebih seperti di sungai atau laut.  

 
Namun pemikiran ini sangat berbeda dengan beberapa 

karyawan Hasnur Group yang memiliki hobi memancing. 
Menurut mereka memancing bukan hanya sekedar 
menyalurkan hobi saja. “Sejumlah manfaat bisa diambil. 
Sehingga, bagi kami yang memiliki hobi memancing akan 
selalu ceria dalam kesehariannya” ungkap Benyamin Akumo 
selaku koordinator Mancing Mania HG.  

 
Banyak alasan yang menyebabkan para pemancing mania 

rela duduk berjam-jam, menunggu umpan disambar ikan. 
Meski hasil tangkapannya tak lebih banyak dari biaya yang 
dikeluarkan. Bahkan, para pemancing rela merogoh kocek 
dalam-dalam untuk mengeluarkan uang ratusan ribu, atau 
jutaan rupiah hanya untuk membeli peralatan mancing.  
 

“Bagi pemancing yang sudah sangat hobi mancing, tidak 
peduli hasil ikan yang didapat atau uang yang dikeluarkan. 
Terpenting dia dapat menikmati memancing dengan tenang” 
tambah Tatang Bustomi yang turut serta dalam kegiatan ini.(*) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Mancing Mania Hasnur Group 

Foto bersama para mancing mania Hasnur Group yang akan menuju kepulauan seribu 

Anggota mancing mania menuju kepulauan seribu 

HOBI 

Wajah bahagia para anggota mancing mania 

Anggota mancing mania tampak konsentrasi 
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“Pelajaran dari Founder” 
 

Sejak tahun 1989 hingga 2016 (27 tahun) telah saya jalani bersama PT. 
Barito Putera. Di awali dengan berkumpul dan tinggal di kediaman Founder 
selama 3 (tiga) tahun  (1989-1991) di Kamelda dan 1 tahun (1992) di mess 
Kayu Tangi.  
 

Yang saya rasakan pada saat berkumpul dengan founder “Allah Yarham, 
H. Abdussamad Sulaiman HB”, saya mengambil suatu pelajaran dari cara 
beliau  memimpin perusahaan dan keluarga. Seiring dengan berjalan waktu 
dari tahun ke tahun tidak terasa selama lebih kurang 8 (delapan) tahun saya 
dipercaya untuk menangani keuangan perusahaan dan Alhamdulillah 
kepercayaan tersebut dapat saya lalui dengan segala resiko dan dinamika  
perusahaan pada saat itu. Setelah saya dididik menangani pekerjaan di 

kantor, selanjutnya saya diberikan tanggung jawab opersional di bawah arahan dan control Founder, dari sini secara tidak langsung 
beliau telah menanamkan nilai-nilai inti Hasnur Group dalam menangani perusahaan dan pribadi saya sehari-hari. 

 
Hal tersebut sangat membekas terhadap diri saya, dan hingga saat ini saya pun selalu bersikap optimis dalam segala hal dengan 

harapan  perusahaan dapat terus berjalan dan berkelanjutan sesuai dengan visi misi perusahaan.   
 
Semoga semangat etos kerja sebagaimana telah dibangun oleh Founder dapat terpelihara dan dapat diimplementasikan seiring 

dengan berkembangnya teknologi. 
 
(Halim Triyanto - 20/02/1989) 
Chief Operation Officer – Forestry 
 

 
 
“Hasnur Group adalah Rumah kedua bagi saya”  
 
Kalau kita merasa memiliki, apapun yang terjadi kita berusaha iklas 
menerimanya entah itu kondisi susah ataupun senang, yang penting kita 
selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk perusahaan, semampu yang 
kita bisa lakukan dan selalu berusaha mendekatkan diri & 
mengembalikannya pada Allah SWT. Disini saya belajar banyak hal agar bisa 
mengembangkan kemampuan yang ada pada diri saya pribadi dengan segala 
kelebihan & kekurangannya dan berusaha menjaga amanah/kepercayaan 
yang diberikan oleh perusahaan dan Almarhum Pak HAS khususnya. 
 
(Rossy Arsianti - 01/01/1994) 
Finance & Administration Division Head PT HIS  
 

TESTIMONIAL 

POJOK KARYAWAN 
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GALERI 

Ziarah ke makam founder Hasnur Group dan 

makam para ulama di wilayah Kalsel dan Jakarta 

Bpk. H. Indro Hananto, Ibu Hj Jayanti Sari dan Ibu Hj Nila Susanti saat ziarah ke 
makam founder Hasnur Group 

Bpk. Syamsuridzal beserta istri dan Bpk. Suroyo Gino 
beserta istri saat berziarah ke makam founder Hasnur 
Group 

Bpk H Indro Hananti, Ibu Hj Jayanti Sari dan Ibu Hj Nila 
Susanti saat ziarah ke makam Datuk Abdussamad 

Jajaran manajemen Hasnur Group saat ziarah ke 
makam Al-Habib Husein Bin Abubakar Alaydrus di 
Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara 

Para karyawan Hasnur Group saat Ziarah ke Makam 
Datu Kelampayan 

Para karyawan Hasnur Group saat ziarah ke 
Makam KH. Anang Djazouly Seman 
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GALERI 

Rangkaian Acara HUT Hasnur Group 50 Tahun 

Tabligh Akbar 

bersama  

Habib Syech 

dan Guru Zuhdi 

 Suasana diluar Masjid Jami’ saat Tabligh Akbar bersama 
Habib Syech dan Guru Zuhdi 

Habib Syech dan Guru Zuhdi bersalaman sebelum acara berlangsung 
Para Jamaah larut dalam kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya 

Suasana diluar masjid tampak memenuhi halaman masjid Jami’ Sungai 
Jingah 

Para jamaah saat sholat berjamaah di Masjid Jami’ 
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GALERI 

Puncak Acara “Syukuran dan Family Gathering” 

Acara syukuran dan family gathering turut dihiasi dengan berbagai perlombaan salah satunya balap karung 

Para karyawan saling bekerjasama dalam 
lomba bakiak 

Perlombaan juga diikuti seluruh keluarga 
karyawan Hasnur Group 

Presiden Direktur Hasnur Group Ibu Hj. Jayanti Sari 
saat memberikan sambutan 

Bpk H. Indro Hananto saat memberikan hadiah 
kepada pemenang lomba badminton 

Ibu Hj. Jayanti Sari saat memberikan 
hadiah kepada Juara I Lomba Futsal 

Bpk. Nasib Alamsyah saat memberikan hadiah 
kepada anak-anak karyawan yang mengikuti lomba 

Kemeriahan dan kebersamaan para karyawan 
seusai pemotongan tumpeng 

Bpk Suroyo Gino saat memberikan 
hadiah kepada Juara II lomba 
Futsal 
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PEMENANG LOMBA FOTO WEFIE 

 

SERBA - SERBI 

JUARA I 
 

Pantang Menyerah 
Dalam 

Menegakkan 
Kedisiplinan Kerja 

Juara II 
 

Keceriaan Di Senja 
Sepulang Kerja 

JUARA III 
 

Keep Your 
Discipline 
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Bahan : 

 1/2 kg ayam kampung, cuci bersi, potong-potong 

 2 lembar daun salam 

 3 cm jahe, memarkan 

 1 1/2 sdm garam 

 3 cm kayu manis 

 3 buah kapulaga 

 1/2 buah pala 

 4 butir cengkih 

 4 butir telur rebusbelah dua 

 6 buah perkedel kentang 

 100 gram soun kering, seduh denganair panas, tiriskan 

 3 sdm bawang goreng untuk taburan 

 2 batang seledri, iris halus 

 1 batang daun bawang, iris halus 
 
Bumbu Halus :  

 5 siung bawang putih 

 10 butir bawang merah 

 1 sdt merica butir 
 
Pelengkap : 
    Ketupat secukupnya 
    Kecap manis 
    2 buah jeruk nipis, belah 2 
 
CARA MEMBUAT SOTO BANJAR: 
 
1. Pertama rebus ayam bersama daunsalam, garam dan jahe 

sampai empuk dan matang. Lalu angkat dan suwir 
dagingnya. sisihkan. 

2. Didihkan air kaldu dengan menggunakan api kecil untuk 
kuah soto. 

3. Setelah itu tumis bumbu halus, kapulaga, kayu manis, 
pala dan cengkih sampai harum dan matang. Lalu angkat 
dan masukkan kedalam kaldu mendidih. 

4. Siapkan piring saji, atur ketupat, perkedel, soun, telur dan 
ayam suwir. Siram dengan kuah soto yang masih panas. 
Taburi dengan daun bawang, bawang goreng dan seledri 
di atasnya. 

5. Soto Banjar siap disajikan dengan kecap dan jeruk nipis. 
 

QUIZ & SERBA-SERBI 

 Info Hasnur mengadakan kuis berhadiah voucher 
belanja sebesar Rp 200.000 (untuk 2 orang pemenang). 

 Kuis ini ditujukan bagi siapa saja, syaratnya cukup 
mudah. Anda hanya menjawab pertanyaan dibawah ini 
dan menjawabnya lewat Twitter @HasnurGroup. 

 Follow akun @HasnurGroup 

 Jawaban dituliskan via Twitter dengan format: 
[jawaban] spasi [penjelasan] spasi @HasnurGroup 
#kuisEdisi01 

 
 
 

INFO HASNUR GROUP KUIS 

http://www.dapurumami.xyz/2014/05/resep-soto-banjar.html 

SOTO BANJAR 
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Nama 
Tanggal 

Lahir 

SUSILA 1 November 

JAHRANI 1 November 

NOVARIO DESKIFIKA 3 November 

KHOIRUL ANISAH 3 November 

LAORENTINA DEVI 7 November 

UTUH BASAR IYAU 7 November 

DIDIK DHARMAWAN 7 November 

DIDI GUNAWAN 7 November 

ARPAN 8 November 

SUKENDAR 8 November 

SYAMSUDIN NOOR 8 November 

MAHRITA 9 November 

MUDIYONO 9 November 

TUBAGUS FAHED ICHMAR 
WIDAYASA 

9 November 

NOVISAR FAUZI 9 November 

MUHAMMAD HARIANTO 9 November 

ZAINAL ABIDIN 10 November 

ROMANSYAH 10 November 

BADRIANSYAH 10 November 

MUHAMMAD ZUMAAH 10 November 

ASEP SAEPUDIN 10 November 

HALIM TRIYANTO 10 November 

MUHAMMAD NOOR 10 November 

HILMAN TAUPIQ GINANJAR 10 November 

IRFANSYAH 10 November 

BUDI SURYANTO 11 November 

JULAIKHA 11 November 

SYAHLIANOR 12 November 

AWAL SAPPO 13 November 

RUJIAN 13 November 

M. FAJAR KURNIAWAN 14 November 

ARIYANTO 14 November 

GURUH SRI HANDOKO 15 November 

KHAERULLAH AZHAR 15 November 

INDRA GUNAWAN 17 November 

WAHYU DIANURAHMAN 17 November 

Nama 
Tanggal 

Lahir 

AHMAD SYAIFULLAH 18 November 

AINA WARDATI 18 November 

AHMAD RIYADI 19 November 

ROHANSYAH 20 November 

SITI NUR AMALAH 20 November 

AHMAD HABIBI NOVRIANTO 20 November 

JAHRANI 20 November 

HERIYADI 20 November 

MISRAN 21 November 

JUMRI 22 November 

MUCHRONI 22 November 

TIVA RIANTHY 22 November 

MUHAMMAD BAIHAQI 23 November 

PIDIANSYAH 23 November 

EMANUEL NUE 23 November 

HERMAN SUSILO 23 November 

AKHMAD JUNAIDI 23 November 

KARIONO 24 November 

RACHMAN 25 November 

ADI SAPUTRA 26 November 

RONY YANSYAH 26 November 

BAHRIYANTO 26 November 

RUDI 26 November 

ASDIANSYAH 26 November 

HERI NURUL SUSANTO 27 November 

NUR CHOLIQ 27 November 

M. VAN RUUDZI MUSTAQIN 27 November 

JAMALUDIN 27 November 

EKO SETIAWAN 27 November 

NASRUDIN 27 November 

RETNO WIDAYATI 28 November 

SABARIAH 28 November 

JEMADI 28 November 

REZA DENI PAHLEVI 28 November 

ANTONI 29 November 

NURACHMAH 29 November 

 

ULTAH NOVEMBER  

“Have a wonderful happy healthy birthday  

and many more to come” 
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Nama 
Tanggal 

Lahir 

HUSAINI 01 Desember 

RINI TRIARNI 01 Desember 

NORTAJALI 02 Desember 

SUYATNO 03 Desember 

OKI MALLU 03 Desember 

TEDDY RISTIADI SEGARA 04 Desember 

MUHAMMAD HAMDANI 04 Desember 

WIRA PUGAR 04 Desember 

ERWIN WAHYUDI 04 Desember 

M. SYAMSU DHUHA 04 Desember 
BAMBANG HILTON HARI 
PURWONEGORO 04 Desember 

DIAN FITIASARI 04 Desember 

SYARIFUDDIN 04 Desember 

MARHASAN 05 Desember 

MOHAMAD ARIFIN 05 Desember 

SOSANTO 06 Desember 

DENNI SATRIYO 07 Desember 

AHDI FAHRIZA 07 Desember 

SITI MASLIKA 07 Desember 

M. HAMLI 08 Desember 

BAMBANG OCTARYONO 08 Desember 

JAMALUDDIN HASIBUAN 09 Desember 

KARNADI SASTRA 09 Desember 

AZMAN 10 Desember 

RAHMADI 10 Desember 

ADJIE SUKO SATRIYO 10 Desember 

NURDIN SYAIFULLAH 10 Desember 

MUHAMMAD ARDIANSYAH 10 Desember 

HENDRA WAHYUDI 11 Desember 

YULIADI 11 Desember 

HENDRA AGUS SALIM 11 Desember 

ARBANI 11 Desember 

MISRAN 11 Desember 

M. SYALAFUDDIN 11 Desember 

ABIDIN NOOR 12 Desember 

FATONI MUSTOFA 12 Desember 

SYARWANI ABDAN 12 Desember 

DESY ARFIANTY 12 Desember 

GRITINIUS AJI BAWO 13 Desember 

NATALIA ISTI WIDYANINGSIH 13 Desember 

KHAIRIL ANWAR 13 Desember 

MOCHAMAD MININ 13 Desember 

MUHAMAD IRWAN ZAELANI 14 Desember 

  

  

  

Nama 
Tanggal 

Lahir 

IWAN FATRA DINATA 14 Desember 

NURHAINI RUBI 14 Desember 

ELIS MULANI 16 Desember 

SOMA ARIYAKA 16 Desember 

SUPRIYADI 17 Desember 

DARAYON 17 Desember 

WINARIADI 17 Desember 

WARNO 17 Desember 

TISA ANNISA 18 Desember 

SARNO 19 Desember 

SYAMSU UDAYA 19 Desember 

VERDY BAGUS HENDRATMOKO 19 Desember 

ACHMAD YADI 20 Desember 

ARBANDI 20 Desember 

RETNO SUSIANA 20 Desember 

SETIAWAN JOKO PITOYO 20 Desember 

JAUHAR RABBANI 20 Desember 

FIRMANSYAH 21 Desember 

ANWAR SAID 21 Desember 

INDRA KURNIAWAN 22 Desember 

BAMBANG SUGENG PRAYITNO 23 Desember 

ALFIANSYAH BARNAS 23 Desember 

MUHAMMAD DHANA PRIATNA 23 Desember 

SUROTO 23 Desember 

MELHANI 23 Desember 

MULYADI 25 Desember 

SAIDILLAH 25 Desember 

MUHAMMAD HAMDANI 26 Desember 

SUHAILI EFFENDI 27 Desember 

DEASY TRIANA 27 Desember 

RIZALI RACHMAN 28 Desember 

SYARIFULLAH 28 Desember 

SYAHRAN 28 Desember 

M. JAILANI 28 Desember 

SUDIAN ILMI 28 Desember 

AGUS SISWANDI 29 Desember 

MIRHAN 30 Desember 

ANGGA DWI SAPUTRO 31 Desember 

ACHMAD RIDHONY 31 Desember 

MOH HADI PRANOTO 31 Desember 

SATRIO ADJIE NUGROHO 31 Desember 

HIRIANTO 31 Desember 

ULTAH DESEMBER  
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Office 8, 7th Floor 
Jl. Jend. Sudirman Lot 28 Kav. 52-53 

Jakarta 12190, Indonesia 
Phone    : + 62-21-2934-3888 
Fax         : + 62-21-2934-3777 

 
www.hasnurgroup.com 


