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Salam Redaksi!

MeMaSuKI tahun 2019 lalu, Buletin Info Hasnur 
Group telah mengeluarkan edisi kaleidoskop tahun 
2018. Pada edisi kali ini, EDISI II TAHUN 2019kami 

menyajikan berita mengenai serah terima pergantian beberapa 
pimpinan di lingkungan Hasnur Group. Berita selanjutnya me
ngulas acara Kick Off  Agri 2019 yang dilaksanakan di Kantor PT 
HCT KM 12, Desa Pandahan, Kab. Tapin. Dalam edisi ini kami juga 
mengulas acara syukuran milad Presiden Direktur Hasnur Group, 
Ibu Jayanti Sari yang berlangsung penuh rasa kekeluargaan. 

Pada bulan Februari, PT Hasnur Informasi Teknologi me
ngadakan Rapat Kerja dalam rangka evaluasi dan monitoring 
realisasi program kerja tahun 2018 dan penyusunan program 
kerja tahun 2019. Selain itu, masih di bulan Februari PS Barito 
Putera memperkenalkan para pemainnya melalui acara yang 
bertajuk Barito Putera Bersholawat. Acara ini kembali dikemas 
dengan nuansa religius.

Informasi lain yang kami sampaikan dalam edisi ini 
yaitu keberangkatan umroh 44 karyawan Hasnur Group 
sebagai apresiasi dan perhatian manajemen atas de dikasi 
karyawan terhadap pekerjaan. Sebagai penutup, kami 
sajikan informasi mengenai Forum Group Discussion (FGD) 
CSR yang di laksanakan selama 2 hari di Hotel Palm, Banjar
masin. Pe laksanaan FGD ini menjadi wadah bagi tim CSR 
Hasnur Group untuk menyampaikan programprogram CSR 
yang akan dijalankan.  

Semoga buletin Info Hasnur Group EDISI II TAHUN 2019ini 
bisa menjadi motivasi untuk terus berkarya. Selamat membaca.
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sertijab manajemen hasnur group

Pergantian Pejabat 
di awal 2019

HaSNuR Group melakukan serah terima jabatan (serti
jab) di jajaran manajemen pada awal tahun 2019. Aca
ra sertijab antara lain dilaksanakan pada tanggal 28 

Januari 2019 di Kantor Hasnur Group  Offi  ce 8, Jakarta dan juga 
pada tanggal 30 Januari 2019, bertempat di kediaman Founder 
Hasnur Group di Jl. Kampung Melayu Darat, Banjarmasin. 

Adapun penggantian pejabat di jajaran manajemen 
Hasnur Group adalah sebagai berikut : 

 
1. Corporate Secretary yang sebelumnya dijabat oleh 

Bapak Rudy D. Siswantoro kini dijabat oleh Bapak 
Tengku Mohamad Meidi Akbar.

2. pimpinan Wilayah Kalimantan Selatan yang sebelum
nya dijabat oleh Bapak Tengku Mohamad Meidi Akbar 
kini dijabat oleh Bapak Rudy D. Siswantoro

3. pimpinan Wilayah Kalimantan tengah yang sebelum
nya dijabat oleh Bapak Halim Triyanto kini dijabat oleh 
Bapak Rudy D. Siswantoro 

4. GRCD Director (Goverment Relation and Community 
Development) yang sebelumnya dijabat oleh Bapak Suroyo 
Gino kini dijabat oleh Bapak Yuni Abdi Nur Sulaiman

5. Pengangkatan Bapak Rudy D. Siswantoro sebagai 
Deputy Corporate Director GRCD (Goverment 
Relation and Community Development) 

Mengawali Tahun 2019 Hasnur Group Melakukan 
Penggantian Pejabat di Jajaran Manajemen  Hasnur Group
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6. Pengangkatan Bapak Asep E. Firdaus 
sebagai Direktur utama pt Hasnur 
Resources terminal 

7. Pengangkatan Bapak Tubagus 
Fahed Ichmar Widayasa sebagai 
Direktur pt Hasnur Resources 
terminal 

8. Pengangkatan Bapak Tommy 
 Isnutomo sebagai Direktur utama 

pt energi batubara lestari dan 
 pt bhumi Rantau energi 

9. Pengangkatan Bapak Priyo
       Trilaksono dan Bapak Andreas Budi 

Prihanto sebagai Direktur
       pt energi batubara lestari 

10. Pengangkatan Bapak Tengku 
Mohamad Meidi Akbar sebagai 
Direktur pt Hasnur Graha jaya 

11. Pengangkatan Bapak Rudy Heriyadi 
sebagai Direktur pt putera banjar 
Grafika dan pt  Radio Gema oskar 
lestari (RGol)

12. General Manager pt Magma Sigma 
utama yang sebelumnya dijabat oleh 
Bapak  Tengku Mohamad Meidi Akbar 
kini dijabat oleh Bapak Widi Aribowo 

13. Division Head pt barito putera 
plantation yang sebelumnya dija
bat oleh Bapak Nuzly kini dijabat 
oleh Bapak Syahriandy 

Pada acara sertijab dilakukan pe

nandatanganan berita acara serah 
terima jabatan dan penyerahan doku
men secara simbolis dari pejabat lama 
kepada pejabat baru. 

Dalam kesempatan tersebut Presiden 
Direktur Ibu Jayanti Sari menyampaikan 
beberapa amanat antara lain untuk selalu 
amanah dalam menjalankan tugas, dan 
menjadikan bekerja di Hasnur Group 
sebagai wadah untuk ladang ibadah. 

5INFO HASNUR GROUP    EDISI II TAHUN 2019  



6 EDISI II TAHUN 2019   INFO HASNUR GROUP

kick off  hasnur agri

Kick O�  SBU Agribusiness 
Hasnur Group 2019

Sub Business Unit (SBU) 
Agribusiness Hasnur Group 

yaitu PT Hasnur Citra Terpadu 
(PT HCT) dan PT Barito Putera 

Plantation (PT BPP) pada Senin 
(21/1) di Kantor PT HCT KM 12, 

Desa Pandahan, Kabupaten 
Tapin menyelenggarakan

 Kick Off  Agri 2019. 

tujuaN acara ini adalah untuk 
mensosialisasikan program 
kerja dari SBU Agribusiness 

dan penyerahan achievement reward 
kepada karyawan SBU Agribusiness 
atas kerja keras dan loyalitasnya. Acara 
dihadiri oleh jajaran manajemen SBU 
Agribusiness yaitu Komisaris SBU Agri
business, Bapak Djamari Chaniago dan 
Bapak Indro Hananto, Presiden Direktur, 
Ibu Jayanti Sari beserta jajaran Direksi, 
Advisor dan beberapa General Manager 
Hasnur Group.

Acara dibuka dengan menyanyikan 
lagu Indonesia Raya, pembacaan visi 

misi SBU Agribusines dan 7 (tujuh) 
nilai inti Hasnur Group. Selanjutnya 
sambutan disampaikan oleh Direktur 
Operasional PT HCT, Bapak Vanson 
Sihole. Dalam sambutannya beliau 
menekankan agar setiap individu 
menyadari akan target kerja harian 
dan berupaya untuk memaksimalkan 
semua potensi yang ada, memiliki 
kemampuan mengidentifikasi masalah 
dan memberikan solusi yang tepat.

Acara kemudian diisi dengan paparan 
presentasi pencapaian tahun 2018 dan 
target tahun 2019 SBU Agribusiness yang 
disampaikan oleh Bapak Agung Susanto 



kick off  hasnur agri
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untuk pemaparan PT HCT dan Bapak Nuzly 
untuk pemaparan PT BPP. Acara juga ditandai 
dengan penandatanganan komitmen be r
sama Kick Off  Agri 2019.

Dalam kesempatan tersebut arahan 
disampaikan langsung oleh Presiden 
Direktur SBU Agribusiness, Ibu Jayanti 
Sari. Pertamatama beliau menyampaikan 
terima kasih atas kerjasama dan usaha 
untuk mencapai target perusahaan di 
tahun 2018. “Atas nama manajemen saya 
mengucapkan terima kasih atas kinerjanya 
selama tahun 2018. Berkaca dari tahun 
lalu, saya berharap hal yang baik dapat kita 
pertahankan dan tingkatkan untuk men
capai target perusahaaan di tahun 2019 
dan berpegang teguh untuk menerapkan 
7 inti nilai Hasnur Group dalam budaya 
kerja,” ucapnya. Beliau juga mengharapkan 
komitmen bersama dalam memahami 
dan menjalankan apa yang menjadi KPI di 
tahun 2019. 

Selain itu, arahan juga disampaikan oleh 
Komisaris SBU Agribusiness, Bapak Djamari 
Chaniago. Beliau menyampaikan bahwa 
secara keseluruhan acara ini sudah baik dan 
beliau menekankan agar tagline “Kerja Tun
tas Berkualitas Untuk Meraih Keberkahan” 
menjadi point penting dan dapat menjadi 
acuan dalam mencapai target ke depan. 

Acara ditutup dengan pembagian 
hadiah untuk karyawan  PT HCT dan PT BPP. 
Pembagian hadiah dibagi menjadi beberapa 
kategori, yaitu :

• Pemanen terbaik per divisi
• Mandor panen terbaik 
• Mandor rawat terbaik 
• Karyawan PKS terbaik 
• Operator/mekanik teknik terbaik 
• Karyawan Administrasi terbaik 
• Asisten divisi terbaik
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Ulang tahun selalu 
menjadi momen bahagia bagi 
kebanyakan orang.  Tak hanya 

bagi yang berulang tahun, 
tapi juga bagi orangorang 

disekitar yang berulang tahun. 
Dan begitu pula yang 

dirasakan oleh karyawan 
Hasnur Group di Jakarta 

pada hari Rabu (6/2). 

PReSIDeNt Director Hasnur 
Group berulang tahun yang 
ke49 pada 3 Februari lalu. 

Namun dikarenakan hari ulang tahun 
beliau jatuh pada hari Minggu maka 
acara syu kuran dilakukan pada hari 
Rabu (6/2) di Kantor Offi  ce 8 Lantai 10, 
Jakarta. Seluruh karyawan Hasnur Group 
ber semangat menyambut ulang tahun 
beliau. Acara ini memang di adakan 

untuk mensyukuri bertambahnya usia 
beliau selain itu juga untuk menjalin sila
turahmi antar manajemen dan karyawan 
di lingkungan Hasnur Group.

Pada kesempatan tersebut, Bapak 

Zainal Hadi selaku Deputy President 
Director Hasnur Group memberikan 
sambutan mewakili manajemen dan 
karyawan. “Selamat ulang tahun Ibu 
Jayanti, semoga Ibu selalu diberikan 

Milad presiden Direktur 
Hasnur Group

Nuansa Kekeluargaan di Acara Syukuran

milad presiden direktur hasnur group



ke sehatan, keselamatan dan 
keberkahan dalam memimpin 
Hasnur Group kedepannya dan 
Hasnur Group semakin jaya 
serta dapat memberikan yang 
terbaik bagi banyak orang. 
Aaamiin Allahumma Aamiin .” 
Ucap bapak Zainal.

Selanjutnya sambutan diberi
kan oleh Ibu Jayanti Sari di depan 
seluruh manajemen, karyawan 
maupun relasi yang turut hadir da
lam acara tersebut. “Terima kasih 
atas perhatian yang diberikan 
kepada saya, terima kasih kepada 
seluruh manajemen dan karyawan 
yang telah bekerja keras dan 
berdedikasi memberikan yang ter
baik untuk Hasnur Group sampai 
saat ini. Saya juga berterima kasih 
kepada relasirelasi Hasnur Group 
yang selama ini bekerjasama turut 
serta membangun Hasnur Group. 
Selain itu juga pada ke sempatan 
ini saya ingin menyampaikan 
harapan kepada seluruh mana
jemen maupun karyawan, mari 
kita samasama membangun pe
rusahaan ini lebih baik lagi sesuai 
dengan amanat yang diberikan 
oleh Founder Hasnur Group.” kata 
Ibu Jayanti terharu.

Pada kesempatan ini terlihat 
nuansa kekeluargaan antara 
pimpinan dengan karyawan
nya, juga antar karyawan dari 
ma singmasing departemen 
maupun entitas semua berbaur 
menjadi satu untuk merayakan 
ber tambahnya usia Ibu Jayanti. 

Acara selanjutnya pem bacaan 
doa yang dipimpin oleh Ustadz 
Fathi. Kemudian acara dilanjutkan 
dengan pemotongan tumpeng 
oleh Ibu Jayanti Sari. Potongan 
tumpeng diberikan kepada Bapak 

Zainal Hadi selaku Deputy Presi
dent Director Hasnur Group yang 
juga adik bungsu beliau. 

Pada kesempatan ini juga 
karyawan Hasnur Group yang 
hadir satu persatu memberikan 
ucapan selamat ulang tahun 
kepada ibu Jayanti. Acara di
akhiri dengan ramah tamah dan 
makan siang bersama.

Bulan Februari, selain bulan 
kelahiran Ibu Jayanti Sari, juga 
merupakan bulan kelahiran 
Founder Hasnur Group, Almar
humah Ibunda Hj. Nurhayati 
yang semasa hidupnya selalu 
dirayakan setiap tanggal 5 
Februari. Pada Bulan Februari 
juga, tepatnya tanggal 8, Ibu 
Has nuryani, Corporate Director 
Finance Hasnur Group ber
ulang tahun dan pada tanggal 
21 Februari merupakan hari 
ulang tahun Komisaris Hasnur 
Group sekaligus Ketua Umum 
Yayasan Hasnur Centre, Ibu 
Nila Susanti. (red)

milad presiden direktur hasnur group
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 “Selamat ulang tahun
 Ibu Jayanti, semoga Ibu 

selalu diberikan
 ke sehatan, ke selamatan 
dan keberkah an dalam 

memimpin Hasnur Group 
kedepannya dan Hasnur 

Group semakin jaya 
serta dapat memberikan 

yang terbaik bagi 
banyak orang. Aaamiin 

Allahumma Aamiin.”
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raker hasnur informasi teknologi

PT Hasnur Informasi Teknologi 
Selenggarakan Rapat Kerja

KaMIS, 14 Februari 2019, PT 
Hasnur Informasi Teknologi (PT 
HIT) mengadakan Rapat Kerja 

(Raker) di Aston Banua Hotel & Convention 
Center, Banjarmasin. Rapat Kerja tersebut 
dilaksanakan dalam rangka evaluasi dan 
monitoring realisasi program kerja tahun 
2018 dan penyusunan program kerja tahun 
2019. Program kerja tahun 2019 meliputi 
3 bidang yaitu SAP Application, System 
Development Program dan Infra struktur 
& Service Delivery. Selain itu dalam rapat 
kerja juga dibahas mengenai strategi dalam 
menghadapi industri 4.0. Raker dihadiri 
oleh seluruh tim IT Hasnur Group baik yang 
di Jakarta maupun Banjarmasin.

Rapat ini mengusung tema yang sama 
dari Rapat Kerja Hasnur Group 2019 yaitu 
“Kerja Tuntas Berkualitas Untuk Meraih 
Keberkahan”. Tema ini diharapkan dapat 
memotivasi tim IT untuk bekerja secara 
tuntas dan memberikan hasil yang terbaik 
serta meraih keberkahan baik bagi diri 
sendiri maupun perusahaan.

Acara dimulai dengan perkenalan 
karyawan PT HIT, kemudian dilanjutkan 
dengan sambutan dari Direktur PT HIT, 
Bapak Vanson Sihole. Dalam sambutan
nya beliau menyampaikan bahwa industri 
4.0 memberikan dampak besar dalam 
perkembangan teknologi, dibutuhkan 
inovasi pada teknologi baru. “Saat ini 
sudah memasuki era revolusi industri 4.0 
menggantikan era industri 3.0. Era Re
volusi Industri 4.0 biasa juga disebut Era 
Revolusi Digital. Hasnur Group sebagai 
sebuah perusahaan dengan skala na
sional harus mampu beradaptasi dengan 
perubahan tersebut,” jelas Bapak Vanson.

Beliau juga mencontohkan dengan 
hadirnya startup seperti GoJek yang ter
bukti memudahkan masyarakat, karena bisa 
memesan transportasi ataupun makanan 
hanya lewat ponsel dalam genggamannya. 
“Aplikasi gojek walau tidak punya aset teta
pi aplikasinya senilai 4 triliun rupiah. Untuk 
itu kita perlu trus berinovasi agar semakin 
higher, bigger dan better,” katanya.

Selanjutnya masingmasing tim mem
presentasikan pencapaian di tahun 2018 dan 
target tahun 2019. Untuk tim SAP Applica
tion disampaikan oleh Bapak Haerudin, tim 
System Development Program disampaikan 
oleh Bapak Andri Setiawan dan untuk Infras
trukt ur & Service Delivery disampaikan oleh 
Bapak Ahmad Firdaus, Ibu Uswatun Hasanah 
dan Ibu Septy Waldania.

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan 
penandatanganan komitmen bersama. 
Hal ini dimaksudkan agar target yang telah 
ditetapkan menjadi komitmen bersama untuk 
pencapaian yang lebih baik di tahun 2019. 

Pada Rapat Kerja PT HIT ini dilakukan 
juga sesi sharing oleh Master Trainer/
Coach The New You Institute (TNYI), Bapak 
Zulfi kar Alimuddin, B.Eng., MM sekaligus 
Direktur Global Islamic Boarding School 
(GIBS) . Bapak Zulfi kar membagikan 
pengalaman dan motivasi kepada para 
peserta raker. Acara berakhir pada pukul 
14.00 WITA dan diakhiri dengan sesi foto 
bersama seluruh peserta.[]
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KHIDMat 
SHolaWat

Perkenalan pemain 
PS Barito Putera sudah dua 

tahun terakhir berbalut religius. 

t     eRbaRu saat menggelar 
kegiatan Barito Putera Ber
sholawat di Stadion 17 Mei 

Banjarmasin, Kamis (24/2) malam lalu. 

Tidak kurang sekitar 65 ribu orang men
jejali lapangan hijau hingga bangku tri
bun penonton. Meski sesak jamaah, na
mun kegiatan berjalan penuh khidmat 
di pimpin langsung Syech Abdul Qodir 
Assegaf, yang merupakan penasehat tim 
PS Barito Putera. 

“Barito Putera ini sudah menjadi ba
gian bagi keluarga saya. Anakanak dan 

cucucucu saya sampai sekarang meng
idolakan Barito Putera. Bahkan mereka 
selalu menonton siaran langsungnya. 
Terlebih cucu saya Mas Hadi, dia peng
gemar asli Barito. Kalau sudah bicara 
Barito, dia tidak mau dikalahkan bahkan 
bagi klub Real Madrid sekalipun,” ung
kap Habib Syech di selasela membuka 
acara.



Sebelumnya pemilik klub Hasnur
yadi Sulaiman, meminta seluruh warga 
yang hadir untuk bersamasama men
doakan Barito Putera. “Ulun mohon 
doa dari pian sabarataan, agar Barito 
Putera bisa juara satu di kompetisi Liga 
1 tahun ini. Aamiin Allahumma Aamiin,” 
pinta Hasnuryadi.

Usai memberikan sambutan, pe
main pun diperkenalkan satusatu. Me

reka menaiki panggung utama, dengan 
mengenakan baju muslim warna putih 
dan sebagian mengenakan peci putih. 
Suara penonton bergema di lapangan. 
Di sesi lainnya, seluruh pelatih, pemain 
dan ofi sial menjalani proses batapung 
tawar yang dipimpin KH. Hasanuddin 
dari Martapura dan KH. Ahmad Sanusi 
(Guru Jaro) dari Tabalong.

Selebihnya nuansa religius sangat 

kental disaat Habib Syech memimpin 
sholawat yang diikuti puluhan ribu ja
maah. Sedangkan tausiyah agama di
sampaikan oleh Habib Muhammad Al 
Habsyi dari Jakarta. Dari jumlah warga 
yang hadir menjadi rekor tersendiri bagi 
Manajemen PS Barito Putera, karena 
inilah proses perkenalan pemain yang 
paling banyak menghadirkan penonton. 
(Sumber : berita barito putera)

“Ulun mohon doa dari pian 
sabarataan, agar Barito Putera 

bisa juara satu di kom petisi 
Liga 1 tahun ini. 

Aamiin Allahumma Aamiin”

Hasnuryadi Sulaiman
Manager PS. Barito Putera

launching ps barito putera
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umroh karyaWan hasnur group

BeRteMpat di Terminal 3 
Bandara International Soekarno 
Hatta, Jakarta (16/3), perwakilan 

manajemen Hasnur Group melepas 44 
karyawan Hasnur Group yang berlokasi 
di Kalimantan dan Jakarta untuk men
jalankan ibadah umroh selama 9 hari 
(16 – 24 Maret 2019). Para Karyawan 
yang menjalankan ibadah umroh ini, ada 
yang terpilih dari program umroh Hasnur 
Group yang setiap tahun dilaksanakan 
dan ada pemenang undian umroh yang 
dilaksanakan pada saat HUT Hasnur Group 
ke52 tahun 2018 lalu. Ini merupakan ben
tuk perhatian dan apresiasi manajemen 
terhadap karyawan Hasnur Group.

Kegiatan ini menuai antusiasme 

yang luar biasa dari seluruh karyawan 
Hasnur Group. Perwakilan manajemen 
Hasnur Group yang hadir dalam acara 
pe lepasan tersebut antara lain Ba
pak Abdussalam B. Surya, Director PT 
Hasnur Citra Terpadu, Bapak Syamsul 
Bachri Djadi, Deputy Corporate Director 
Finance, dan Bapak Priyo Trilaksono, 
Deputy Corporate Director HRGS. 
Dalam kesempatan ter sebut, Bapak 
Priyo Trilaksono mem berikan sam butan 
mewakili manajemen. “Perusahaan 
titip doa untuk kita semua, untuk per
usahaan dan paling utama khususnya 
untuk Founder Hasnur Group. Ke
betulan Almarhumah Ibu Nurhayati 
dimakamkan di Baqi, kalau sempat 

silahkan berziarah.” ucap Bapak Priyo.
Selanjutnya sambutan disampaikan 

dari perwakilan jamaah umroh yaitu 
Esty Petersandy, “Saya mewakili teman
teman jamaah umroh mengucapkan 
terima kasih atas kesempatan kepada 
kami. Semoga yang sudah diberikan 
perusahahan menambah barokah. 
Mudah mudahan kami semua diberikan 
kesehatan dan keselamatan sampai kem
bali lagi ke Indonesia.” 

Program umroh ini merupakan 
program tahunan Hasnur Group un
tuk meng apresiasi kinerja dan prestasi 
karyawan. Mulai dari petugas keamanan 
hingga tingkat manager ke atas memiliki 
ke sempatan yang sama. Dalam keberang

Pelepasan Umroh 
44 Karyawan Hasnur Group
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katan tahun ini, travel yang memba
wa rombongan jamaah Hasnur Group 
yaitu Manasik Prima dan keberang
katan jamaah dipimpin oleh Ustadz 
Sukerno Sumiyono Sumardi. 

Perwakilan dari pihak travel 
yang diwakili oleh Ustadz Ahmad 
Syukri juga memberikan sambutan 
di depan jamaah umroh. “Terima 
kasih yang sebesarbesarnya kepada 
Hasnur Group yang pada tahun 
ini memberikan kesempatan kami 
untuk membantu Bapak/Ibu umroh. 
Kami akan berupaya agar Bapak/Ibu 
melaksanakan ibadah umroh dengan 
baik. Ustadz Kerno akan membantu 
membimbing Bapak/Ibu dalam per
jalanan umroh. Guideguide di Mek
kah dan Madinah akan kami siapkan. 
Mohon untuk berkoordinasi dengan 
Ustadz Kerno selaku koordinator 
jamaah. Salam dari pimpinan kami 
untuk jamaah sekalian.” Katanya. 
Sebagai tanda terima kasih Ustadz 
Syukri mengajak jamaah sekalian 
membaca Surat AlFatihah khusus
nya untuk Founder Hasnur Group. 
“Mudahmudahan beliau berdua di 
alam kuburnya diberikan kelapangan 
dan mendapat maghfi rah dari Allah 
SWT, Aaamiin ya Robbal ‘alamiin” 
tambah Ustadz Syukri.

Kemudian acara dilanjutkan de
ngan doa bersama yang dibimbing 
oleh Ustadz Kerno. Di penghujung 
doanya Ustadz Kerno mengajak 
kepada jamaah untuk mengawali 
keberangkatan umroh ini dengan 

bermunajat kepada Allah SWT 
dengan doa Safar. “Semoga selama 
perjalanan Allah SWT menjaga kita 
sampai tiba di Tanah Suci Mekkah.” 
ucap Ustadz Kerno.

Acara pelepasan keberangkatan 
umroh Hasnur Group ini diakhiri de ngan 
sambutan oleh Bapak Abdussal am 
B. Surya selaku perwakilan keluarga 
Founder Hasnur Group. “Kami dari 
keluarga Alm. Bapak H. Abdussamad 
Sulaiman HB menyampaikan kepada 
jamaah semua terima kasih yang sebe
sarbesarnya atas dedikasi dan loyalitas 
kepada perusahaan. Ini (umroh) bukan 
karena kami tapi karena Allah SWT. Ini 
sudah panggilan dari Allah, kami hanya 
perantara yang tidak ada apaapanya. 
Maka dari itu doakan kami untuk selalu 
bisa istiqomah setiap tahun bisa men
jalanakan amanah dari Founder Hasnur 
Group.” ujar beliau.

“Kami dari keluarga besar meng
ingatkan jangan salah niat. Niatkan 
yang pertama untuk ibadah karena 
Allah, kedua munculkan ruhnya 
talbiyah dan ketiga munculkan ruhnya 
berkurban, berkurban hanya untuk 
Allah. Yang mengatur hanya manusia. 
Mohon maaf dari kami apabila ada 
kekurangan disini maupun disana. Kita 
semuanya karena Allah. Keikhlasan 
kita akan dibayarkan oleh Allah SWT.” 
lanjut Bapak Aab, sapaan akrab beliau. 

“Jangan lupa doakan kami dan 
sampaikan salam kepada Rasulullah 
SAW. Mudahmudahan ini menjadi 
pembuka bukan hanya sekali ini saja 

“Perusahaan
 titip doa untuk 

kita semua, untuk 
perusahaan  dan paling 

utama  khususnya 
untuk Founder Hasnur 

Group. Kebetulan 
Almarhumah Ibu Nurhayati 

dimakamkan di Baqi, 
kalau sempat

 silahkan berziarah.”

priyo trilaksono,
Deputy Corporate Director HRGS

umroh karyaWan hasnur group
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berangkat bagi Bapak/Ibu. Mudah mudahan 
dapat berulangulang kembali ke Tanah Suci. 
Semoga Bapak/Ibu mendapat kan hikmah 
dan fadilah dari perjalanan umroh ini, Aamiin 
Allahumma Aamiin.” tambah beliau. Setelah 
acara pelepasan ini kemudian para jamaah 
berangkat menuju Tanah Suci Mekkah. 

Sesampainya di Mekkah rombongan 
langsung menuju Hotel Swissotel  Al Maqam 
Mekkah untuk persiapan ibadah umroh. 
Rombongan bersamasama menuju ke 
Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah 
umroh (Thawaf dan Sa’i). 

Di hari kedua, rombongan Hasnur 
Group menuju Museum Haramain, di
lanjutkan menuju Hudaibiyah, dilanjutkan 
Tahlilan dan Spiritual Motivation. Kemu
dian di hari ketiga dilaksanakan city tour 
mengunjungi kota Taif (Wadi Sair Kabir, 
Masjid Abdullah bin Abbas, Masjid Kuk yang 
dikenal sebagai Masjid Siku, AlQuntarah, 
AlMadhun,  Rumah Abdullah bin Abbas, 
Musium AsShariff , Kilang minyak wangi, 
pasar buah dan Masjid Qarnul Manazi). 

Pada hari keempat, rombongan 
melakukan ziarah mengunjungi Jabal Tsur, 
Mina, Muzdalifah, Jabal Rahmah, Jabal Nur 
dan Pemakaman Ma’la. Dilanjutkan Miqot 
di Ji’ronah untuk umroh ke2 atau meng
umrohkan keluarga yang sudah wafat bagi 
jamaah yang mau dan mampu. Pada hari 
terakhir di Mekkah, jamaah melakukan 
Thawaf Wada’ yaitu thawaf perpisahan 
yang dilakukan bagi orang yang hendak 
meninggalkan kota Mekkah. Setelah sholat 
dzuhur dan sholat ashar, rombongan 
Hasnur Group menuju kota Madinah. Lama 
perjalanan menuju kota Madinah 56 jam 
dan rombongan langsung menuju Hotel 
Movenpick Anwar Madinah. 

Keesokan harinya, jamaah melak
sanakan sholat subuh di Masjid Nabawi 
dan selanjutnya berziarah ke Makam 
Rasulullah SAW. Setelah makan malam 
jamaah berkumpul untuk program tahlilan 

dan spiritual mo tivation yang diberikan 
oleh Ustadz Sukerno. Di hari ketujuh, rom
bongan bersamasama berangkat dengan 
bus untuk ziarah ke Pemakaman Baqi, 
Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, 
Masjid Sab’ah dan Kebun Kurma. 

Hari kedelapan, selepas sholat dzuhur 
rombongan menuju Bandara Madinah 
untuk kembali ke Jakarta. Rombongan 
tiba di Jakarta pada pukul 12.50 WIB dan 
disambut langsung oleh Ibu Jayanti Sari 
selaku Presiden Direktur Hasnur Group, 
Bapak Suroyo Gino selaku Wakil Presiden 
Direktur Hasnur Group beserta beberapa 
manajemen lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bapak 
Suroyo Gino memberikan sambutan. 
“Selamat datang dan alhamdulillah para 
jamaah sekalian telah tiba di Jakarta 
dengan selamat. Tidak terasa sepertinya 
baru kemarin berangkat namun sekarang 
sudah tiba di tanah air. Terima kasih juga 
saya sampaikan kepada para jamaah yang 
telah melakukan tahlil dalam pelak
sanaan umroh kemarin dan berziarah 
mengunjungi makam founder Hasnur 
Group Almarhumah Ibunda Hj. Nurhayati. 
Semoga dengan program umroh ini akan 

memberikan manfaat bagi diri sendiri 
(para jamaah) agar menjadi pribadi yang 
lebih baik lagi dan berdampak baik bagi 
Hasnur Group serta terus mendoakan 
perusahaan,” ucap Bapak Suroyo. 

Selain itu juga, Ibu Jayanti Sari turut 
menambahkan apa yang telah di
sampaikan oleh Bapak Suroyo Gino. “Saya 
mohon kepada para karyawan Hasnur 
Group untuk terus mendoakan perusahaan 
agar lebih maju dan program umroh ini 
dapat terus berlanjut setiap tahunnya,” 
tambah Ibu Jayanti. 

Acara penjemputan umroh Hasnur 
Group ditutup dengan ucapan terima kasih 
dari jamaah yang diwakilkan oleh Advisor 
Hasnur Group, Bapak Abdurachman Kun
wibowo yang turut serta dalam perjalanan 
umroh kali ini. “Terima kasih atas perhatian 
dari manajemen Hasnur Group kepada 
para karyawan dengan adanya program 
umroh yang setiap tahun dilaksanakan. 
Program umroh ini sangat baik sebagai 
sarana pembentukan karakter karyawan 
Hasnur Group. Diharapkan dapat mem
bangun karakterkarakter yang baik yang 
berpengaruh kepada kinerja perusahaan,” 
ujar Bapak Kunwibowo.(red)

umroh karyaWan hasnur group
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Direktorat Government 
Relation Community 
Development (GRCD) 

Hasnur Group, me
nyelenggarakan kegiatan 
Forum Group Discussion 

Corporate Social 
Responsibility (CSR), pada 

tanggal 1819 Maret 
di Hotel Palm, Banjarmasin. 

KeGIataN ini diikuti oleh 
seluruh Bisnis Unit Hasnur 
Group dan dihadiri oleh 

Deputy President Director Hasnur 
Group Suroyo Gino, Director 
GRCD Yuni Abdi Nur Sulaiman, 
Deputy Director GRCD 
Rudy D. Siswantoro, 
Advisor Hasnur 
Group, Pimpinan Wilayah, GM 
Bisnis Unit serta Pelaksana GRCD 
Bisnis Unit. 

Kegiatan ini dilaksanakan 
selama 2 hari, di hari pertama 
dilakukan penyampaian visi dan 
misi GRCD, tujuan dari kegiat
an, peta wilayah usaha Hasnur 
Group dan pemaparan terkait 
CSR oleh Pakar CSR Dr. Ir. Taufik 
Hidayat, M.Si dari Universitas 
Lambung Mangkurat, Banjar

masin. Pada hari pertama, acara 
dimulai dengan sambutan dari 
Rudy D. Siswantoro. “Tujuan 
dari kegiatan adalah sebagai 
momentum untuk melakukan 
konsolidasi programprogram 
CSR  tahun 2019 entitas  entitas 
Hasnur  Group, identifikasi 
masalah yang terjadi dalam 
lingkup entitas  entitas Hasnur 
Group serta diharapkan dapat 
mempererat silaturahmi antar 
pelaksana tugas sosial ma
singmasing entitas Hasnur 
Group,” kata Rudy.

Direktorat GRCD Gelar Kegiatan 
FGD & Seminar CSR 

bapak Suroyo Gino
Deputy President Director Hasnur Group
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“Kami mengucapkan terima 
kasih atas kehadiran bapakibu 
sekalian dalam kegiatan ini. 
Semoga kegiatan ini dapat 
menjadi wadah bagi tim CSR 
Hasnur Group untuk menyam
paikan programprogram CSR 
kedepan nya serta menyam
paikan masalah yang dihadapi 
saat ini sehingga kita semua 
(Tim CSR Hasnur Group) dapat 
memberikan yang terbaik kepa
da masyarakat sekitar perusaha
an,” tambah Rudy. Masih di hari 
pertama, acara dilanjutkan 
dengan sharing knowledge 
oleh Pakar CSR Dr. Ir. Taufik 
Hidayat, M.Si. Dalam kesempat
an tersebut, beliau memberikan 
gambaran mengenai kegiat an 
dan programprog ram CSR yang 
mungkin bisa dilakukan oleh 
Hasnur Group.

Di hari kedua, dilakukan 
penyampaian data peta sosial 
oleh tim GRCD termasuk de
sadesa yang beririsan antar 
entitas, selain itu juga tim GRCD 
meng identifikasi masalah 
masingma sing desa ring 1 ope
rasional perusahaan, menyam
paikan program & sasaran tahun 
2019 dan sinergisitas serta 
konsolidasi program CSR. (red)




