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Seribu orang tua hanya dapat bermimpi,
satu orang pemuda dapat mengubah dunia. -Soekarno
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GREETINGS

MERDEKA!!!
Salam yang selalu digaungkan saat bulan Agustus, bulan memperingati
Hari Kemerdekaan RI. Pada usia kemerdekaan yang ke 71 tahun, Indonesia
mengangkat tema KERJA NYATA, yang berarti juga mengekspresikan makna
kemerdekaan dengan aksi yang produktif.
Triputra memaknai kemerdekaan dengan memberikan kebebasan untuk
bertindak, kebebasan yang memberi ruang untuk tumbuh dan berkembang
bagi seluruh insan Triputra.
TREN edisi 28 mengangkat tema “Makna Kemerdekaan” yang dimeriahkan
dengan photo competition Triputra Group, kisah-kisah dari karyawan Triputra
Group yang diharapkan dapat menginspirasi serta good news tentang startupstartup terbaik Indonesia. Semoga kita semua semakin terpanggil untuk
memberikan kontribusi kepada Indonesia melalui kerja nyata di Triputra Group.
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HEADLINES

Freedom to Act
Bangsa-bangsa tumbuh dan
berkembang menjadi hebat dan besar karena
memiliki KEBEBASAN UNTUK BERTINDAK.
Triputra Group memberikan
KEBEBASAN UNTUK BERTINDAK
agar Insan Triputra dapat terus tumbuh menjadi
hebat dan besar sejalan dengan Triputra DNA.
TP. Rachmat
Founder – Triputra Group
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P

Immanuel Adi

okok-pokok pemikiran di atas muncul hampirhampir spontan dari Pak Teddy saat diminta untuk
menyampaikan pesan beliau dalam rangka HUT RI ke71 yang baru lalu. Pesan yang ringkas, penuh makna,
dan sangat relevan dengan konteks jaman.
Kita banyak mengamati bahwa bangsa-bangsa yang
terus tumbuh dan menjadi makin besar karena
menjamin kebebasan warga negara, pelaku usaha,
dan seluruh stakeholders-nya dalam bertindak.
Sebaliknya, bangsa-bangsa yang membatasi
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kebebasan nampak semakin terkungkung dan
tertinggal. Tak berlebihan apabila disimpulkan bahwa
kebebasan untuk bertindak adalah prasyarat bagi
pertumbuhan dan perkembangan.
Yang perlu kita ingat, adalah bahwa dalam kata
BEBAS, melekat makna TANGGUNG JAWAB. Terdengar
klise, namun begitu banyak fakta yang bisa kita amati,
bahwa kebebasan tanpa tanggung jawab justru akan
menghancurkan, mengerdilkan, dan tidak membawa
kita pada pertumbuhan dan perkembangan.

HEADLINES

Insan Triputra memiliki kebebasan untuk bertindak,
dan diberi ruang untuk tumbuh dan berkembang,
seluas-luasnya dan sebesar-besarnya. Hanya dengan
adanya kebebasan untuk bertindak dan adanya ruang
untuk tumbuh dan berkembang, Triputra Group akan
makin memberi makna dan kontribusi bagi Indonesia.

kebebasan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang
selaras dan sejalan dengan Triputra DNA.
Selamat Hari Kemerdekaan RI yang ke-71, dengan
ajakan untuk memaknai kebebasan untuk bertindak
yang selaras dengan Triputra DNA. •••

Supaya kebebasan untuk bertindak tidak
menghancurkan dan mengerdilkan, Pak Teddy
mengingatkan kita semua agar mendasarkan makna
kebebasan untuk bertindak pada Triputra DNA:
September 2016 - Edisi 28
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HEADLINES

Hindra Tanujaya

MERDEKA!

Direktur Keuangan
PT Adi Sarana Armada Tbk
“Kontribusi terbesar dalam mengisi kemerdekaan
salah satunya adalah memberikan yang terbaik
dalam pekerjaan. Seperti yang tertuang dalam
misi Triputra Contributing to Nation’s Competitive
Edge. Sudah sampai dimanakah kontribusi yang kita
berikan demi mencapai misi tersebut ?”

Krisgianto Lilikwargawidjaja

dipenuhi sedangkan ia dalam bekerja belum
sempurna menjalankan tugasnya. Hal ini

termasuk seseorang yang suka menuntut hak tanpa
mementingkan kewajiban. Dari pengertian tersebut
kita harus lebih introspeksi diri apakah sesuatu yang
menjadi kewajiban sudah dijalani dan dilaksanakan
atau bahkan kita lupakan. Kita dituntut agar menjadi
seseorang yang bertanggung jawab, dan tidak menjadi
seseorang yang egois. Adanya hak dan kewajiban ini
yang mengatur diri kita agar menjadi seseorang yang
berpikir dalam memaknai arti kemerdekaan. Ketika
seseorang telah menunaikan kewajibannya, ia berhak
mendapatkan hasil dari jerih payahnya.

CEO Daya Group
Arti kemerdekaan adalah terciptanya suatu
kebebasan, peluang, dan harapan. Jika dikaitkan
dengan Triputra Group hal ini memiliki makna
yang luas, yaitu terciptanya kesempatan bagi
seluruh karyawan Triputra Group untuk berkreasi,
mempersembahkan karya-karya terbaiknya,
memberikan kontribusi maksimal untuk kemajuan
perusahaan, sehingga dapat mewujudkan
kesejahteraan bagi stakeholder yang merupakan
bagian dari elemen bangsa Indonesia.

Lukman Widjaja
CEO BBI Group
No pain no gain. Semua orang pasti ingin merdeka
sehingga ia bisa melakukan apapun yang diinginkan
tanpa ada tekanan dan hambatan dari manapun
(bebas dan leluasa). Bebas berkarya, bebas memilih,
bebas bersikap, bebas berpendapat, dan banyak
kebebasan lainnya. Terkadang dalam menuntut
kebebasan, kita sering kali mendahulukan hak tanpa
melihat bahwa kita belum melakukan kewajiban.
Contohnya, dalam bekerja di suatu perusahaan
seorang karyawan meminta agar kebutuhannya
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Tjandra Karya Hermanto
CEO Region Kalimantan Tengah
dan Sumatera TAP Group
Usia kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tahun
2016 ini telah genap 71 tahun. Usia Triputra
Investindo Arya (TIA) tahun ini mencapai 17 tahun.
Usia Triputra Agro Persada (TAP) mencapai 11
tahun. Kemerdekaan secara umum memiliki arti
kebebasan, berdiri sendiri, tidak bergantung kepada
pihak tertentu. Triputra Group sendiri, khususnya
TAP menanamkan arti kemerdekaan untuk setiap
karyawannya, melalui program bebas mengutarakan
pendapat (Free Talk Day), bebas berekspresi melalui
acara improvement (Triputra Improvement Forum
Award), dan semangat untuk terus memberikan
yang terbaik (Passion for Excellence). Semangat
kemerdekaan itu makin melekat dan tertanam dalam
sanubari setiap insan TAP melalui Janji Insan Triputra.

Irianto Santoso
CEO Dharma Group
Merdeka…Merdeka untuk mengeluarkan pendapat.

Makna Kemerdekaan Bagi Para Pemimpin Triputra Group
Martinus S. Sinarya
CEO Kirana Megatara Group
Kemerdekaan yang telah diraih saat ini patut disyukuri. Saat ini
kita beruntung tinggal di negara yang merdeka dan berdaulat
sehingga tercipta rasa aman, nyaman dan terlindungi sebagai
warga negara. Dalam konteks sebagai anggota masyarakat makna
kemerdekaan memberikan arti kebebasan untuk saling bertemu
dan berteman antar agama, ras dan suku tanpa adanya larangan
dan pembatasan. Lalu dalam lingkup yang lebih kecil yaitu tempat
kita bekerja, arti kemerdekaan bermakna bahwa kita tumbuh

Process ditambah dengan DNA Triputra, serta ajang People Award
sehingga tercipta insan-insan Triputra masa depan yang handal
dengan semangat juang terus melakukan improvement melalui
Triputra Improvement Forum (TIF), di seluruh Group Triputra.
Pengembangan Sumber Daya Manusia terus ditingkatkan untuk
mencetak pemimpin penerus yang mempunyai mindset yang
benar dan kompeten sehingga terlaksana Visi & Misi Triputra yaitu
prosperity (kemakmuran ) bagi seluruh karyawan Triputra dan
keluarga.
Dirgahayu NKRI ke 71 & Salam Improvement!

dalam perusahaan yang memberikan kita kebebasan untuk

Hertanto Mangkusasono

mengeksplorasi kemampuan, memberikan pendapat dan ide-ide

CEO Puninar Group

terbaik yang positif untuk perkembangan perusahaan. Oleh sebab
itu kemerdekaan yang diperoleh perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya

Kemerdekaan merupakan wujud dari keinginan luhur rakyat

untuk kemajuan bangsa dan masyarakat.

Indonesia untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas
(Pembukaan UUD 1945). Makna Kebebasan, dinyatakan dalam

Muhammad Rasyid
Operational Director Padang Karunia Group
Makna kemerdekaan bagi Triputra Group merupakan kebebasan
yang bertanggung jawab. Bebas karena setiap insan Triputra
diberikan keleluasaan dan kesempatan yang sama untuk
mengembangkan diri pribadi sesuai dengan nilai-nilai luhur
Triputra Group. Bertanggung jawab karena setiap insan yang
telah mengembangkan dirinya wajib bertanggung jawab untuk
mengembangkan Triputra Group juga sebagai wadah awal
dan juga harus bertanggung jawab kepada Bangsa Indonesia.
Mengembangkan diri pribadi secara bebas tapi tetap bertanggung
jawab merupakan hal penting karena kebebasan yang tidak

Declaration by United Nations 1 Januari 1942, yang didasarkan
pada Pidato Presiden Amerika Serikat ke 32 Franklin D. Roosevelt
di tahun 1941, yaitu 4 Kebebasan (Freedom) : Kebebasan untuk
Berbicara dan Menyatakan Pendapat (Freedom of Speech),
Kebebasan Beragama (Freedom of Worship), Kebebasan dari
Kekurangan (Freedom from Want) serta Kebebasan dari Rasa
Takut (Freedom from Fear). Di dalam kemerdekaan kita saat ini,
pemimpin perusahaan selayaknya harus terus mendorong segenap
karyawannya untuk mempunyai rasa bebas dalam menyampaikan
ide dan pendapat, rasa bebas dalam mencipta dan berkarya, serta
rasa bebas dalam mengerahkan upayanya mencapai cita-cita,
tentunya dengan komitmen tinggi dan penuh tanggung jawab.

bertanggung jawab akan merusak dan menghancurkan makna

Albert Sudarto

kemerdekaan itu sendiri. Jayalah bangsaku, jayalah Triputra Group...

CEO Pako Group

Merdeka...!!!
Kemerdekaan adalah anugerah Tuhan yang dicapai melalui

Ir. Basri Ruslan
Production Director Lemindo Group
Kemerdekaan dalam mengembangkan potensi setiap insan

perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa besar dari pendahulu
kita. Seyogyanya kita tidak menyia-nyiakan pengorbanan itu. Kita
harus terus berjuang untuk mencapai masyarakat adil dan makmur
yang kita cita-citakan.

Triputra melalui Slogan Triputra Excellence Through People &

September 2016 - Edisi 28
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INSIDE TRIPUTRA

TRIPUTRA PHOTO
T
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riputra Photo Competition merupakan kompetisi foto yang
diadakan oleh Triputra Group dalam rangka merayakan
Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Photo Competition
yang terbuka untuk seluruh karyawan Triputra Group ini
mengusung tema ‘Makna Kemerdekaan’.

Sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016 terdapat lebih dari
90 peserta yang mengirimkan foto via e-mail dengan jumlah
seluruh foto yang masuk kurang lebih sebanyak 200 foto.
Jumlah ini belum termasuk foto-foto yang diunggah melalui
instagram dengan hashtag #TriputraPhotoCompetition.

Triputra Photo Competition memang baru pertama kali
diadakan oleh Triputra Group, namun syarat keikutsertaan
kompetisi ini dapat dibilang cukup menantang, yaitu foto yang
dilombakan harus bewarna hitam putih dengan sentuhan
warna merah. Dikatakan cukup menantang mengingat tidak
semua fotografer memiliki kemampuan untuk meng-edit
warna. Namun ternyata hal tersebut tidak menyurutkan animo
para peserta. Seluruh subco Triputra Group yang tidak hanya
terbatas dari Jabodetabek, tetapi juga dari Jawa, Sumatera,
Sulawesi dan Kalimantan pun ikut mengirimkan foto–fotonya.

Beberapa dasar yang menjadi komponen penilaian
termasuk tapi tidak terbatas kepada makna, komposisi dan
momen yang terkandung didalamnya tentunya dengan
menggunakan metode no name basis. Setiap foto yang
dicalonkan sebagai finalis juga telah melewati proses
verifikasi. Kami menemukan bahwa foto-foto yang masuk
diambil dari gear yang cukup bervariasi dengan range yang
juga cukup lebar mulai dari kamera SLR, kamera pocket,
smartphone, sampai action camera.

COMPETITION
Tantangan terbesar buat tim juri adalah bagaimana memilih
17 finalis di antara ratusan foto dan kemudian menentukan 1
yang terbaik.

niat baik dan makna yang hendak disampaikan dapat
tersebar luas dan berguna bagi seluruh Insan Triputra pada
khususnya dan Bangsa Indonesia pada umumnya.

Pada akhirnya telah terpilih 2 orang pemenang untuk 2
kategori, yaitu:
• Pemenang kategori The Best Photograph: Irena Astria
Ginting dari PT Brahma Binabakti (Triputra Agro Persada
Group) yang berlokasi di Jambi.
• Pemenang kategori The Most Popular Photograph: Natalia
Kristin dari PT Daya Adicipta Motora (Daya Group) yang
berlokasi di Bandung.

Bagi rekan-rekan yang belum berkesempatan
memenangkan Photo Competition kali ini, jangan berkecil
hati. Tidak tertutup kemungkinan adanya Photo Competition
dengan tema lain yang akan diusung oleh Triputra Group
ke depannya. Selalu semangat untuk tetap berkarya
menyampaikan pesan-pesan positif melalui foto. Besar
harapannya, dengan adanya kompetisi ini, bakat-bakat
terpendam para insan Triputra dapat tersalurkan dan dapat
terbentuk satu wadah komunitas positif di bidang fotografi.

Kepada para pemenang dan finalis baik yang ditampilkan di
majalah TREN edisi spesial ini maupun yang diunggah di akun
Instagram @triputragroup.id, kami ucapkan selamat! Semoga

Alain Delon

Semangat Calon Pemimpin di Masa Depan

Andil Dalam Mengisi Kemerdekaan

September 2016 - Edisi 28
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Merah Putih teruslah kau berkibar

di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini.

Cokelat Band, Bendera
IRENA ASTRIA GINTING (TAP GROUP)

Negeri kita kaya,

kaya, kaya raya saudara-saudara.
Berjiwa besarlah, ber-imagination.
Soekarno
RIZKI KHOLILAH ISPANJI (DAYA GROUP)

Bangun pemudi pemuda Indonesia

Tangan bajumu singsingkan untuk negara
Masa yang akan datang kewajibanmu lah
Menjadi tanggunganmu terhadap nusa
Menjadi tanggunganmu terhadap nusa
Alfred Simanjuntak, Bangun Pemudi Pemuda
VOLIA MEGAROSI BERLIAN (BBI GROUP)

...bukankah dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa menerima perbedaan
pendapat dan asal muasal bukanlah tanda kelemahan, melainkan menunjukkan kekuatan.
KH. Abdurrahman Wahid
HENDRIK SIMAMORA (PUNINAR GROUP)

Hanya ada satu negara yang pantas menjadi negaraku.

Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku.
Mohammad Hatta
INSAN GINANJAR BUDIMAN (DAYA GROUP)

Hidup yang tak
diperjuangkan

tak dapat dimenangkan.
Sutan Sjahrir
PAMEDAR WIGATI (BBI GROUP)

Bangunlah suatu dunia dimana semuanya
bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan.

Soekarno
DIMAS KURNIAWAN (PUNINAR GROUP)

….tetapi kampung dan rumahku

Disanalah ‘ku rasa senang
Tanahku tak kulupakan, engkau ‘ku banggakan
Ibu Sud, Tanah Airku
NOVAN AGUNG HERVIANTO (DHARMA GROUP)

Seribu orang tua

hanya dapat bermimpi,
satu orang pemuda
dapat mengubah dunia.

Soekarno
MAMAN DWI CAHYO (DHARMA GROUP)

Bermimpilah setinggi langit.

Bila engkau jatuh, jatuh di antara bintang-bintang.
Soekarno
RUDI RUSTANDI (DAYA GROUP)

Jika orang lain bisa, saya juga bisa.

Mengapa pemuda-pemuda kita tidak bisa
jika memang mau berjuang.

Abdul Muis
HADI PRATAMA (DAYA GROUP)

Kejahatan akan menang bila orang yang benar

tidak melakukan apa-apa.
Jenderal Soedirman

HENDRA HARTANTO (PUNINAR GROUP)

GALLERY

22

September 2016 - Edisi 28

Perayaan Kemerdekaan

di Triputra Group
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Kehidupan adalah kerja dan cinta.
Itu kita jalani dengan sederhana saja.

Jokowi
NICHOLAS BUDIHARDJA (TAP GROUP)

TIMOTIUS DENIS (PT TRIPUTRA INVESTINDO ARYA)

Hanya anak bangsa sendirilah

yang dapat diandalkan untuk membangun Indonesia.
Tidak mungkin kita mengharapkan dari bangsa lain.
B.J. Habibie
REZA FIRMANSYAH WINARKO (DAYA GROUP)

Kemerdekaan hanyalah didapat

dan dimiliki oleh bangsa yang jiwanya berkobar-kobar
dengan tekad merdeka, MERDEKA atau MATI!
Soekarno
EKO SUSANTO (TAP GROUP)

Bendera Merah Putih,

pelambang brani dan suci.
Siap selalu kami berbakti,
untuk bangsa dan Ibu Pertiwi...
Bendera Merah Putih,
trimalah salamku.
Ibu Sud, Bendera Merah Putih
ADITIYA FIDIANTORO (ASSA RENT)

THE MOST POPULAR PHOTOGRAPH

“Semangatku ini
hanya untukmu Indonesia”
@nataliakristinss
follow

@triputragroup.id for more information

INSIDE TRIPUTRA

Apresiasi Finalis
Rangkaian kegiatan Triputra Photo Competition yang dimulai sejak

bulan Juli 2016 ditutup dengan acara pengumuman pemenang
sekaligus makan siang bersama di Hong Kong Café, Jakarta Pusat. Acara
yang diadakan pada hari Jumat, 9 September 2016 tersebut dihadiri
oleh sekitar 50 (lima puluh) peserta yang terdiri dari para finalis Triputra
Photo Competition yang datang tidak hanya dari Jabodetabek tetapi
juga dari Bandung, Jambi, dan Balikpapan, para PIC HR, serta para PIC
Culture dan Social Media dari masing-masing subco Triputra Group.
Kesempatan untuk mengumpulkan bakat-bakat terpendam di bidang
fotografi yang dimiliki Triputra Group merupakan langkah awal dari
upaya manajemen Triputra Group untuk membangkitkan serta
mengembangkan talenta-talenta yang ada di lingkungan Triputra
Group. Pada kesempatan kali itu, para peserta yang hadir juga
memiliki kesempatan untuk mendengarkan sharing dari Immanuel Adi
selaku Corporate Human Capital Management Head Triputra Group
mengenai bagaimana menjadi Distributor of Hope sesuai dengan
amanah yang pernah diberikan pemimpin sekaligus pendiri Triputra
Group. Dalam sharing tersebut Immanuel Adi menjelaskan bahwa salah
satu cara menjadi Distributor of Hope adalah dengan menjadi Gen A.
Gen A atau Generation Adaptive adalah suatu generasi yang mampu
membuka dirinya dan beradaptasi serta membangun jembatan
dengan generasi-generasi lain baik generasi sebelumnya maupun
generasi sesudahnya. Gen A diharapkan dapat membawa dan meramu
sifat positif dari masing-masing generasi untuk digunakan dalam
menghadapi tantangan jaman yang terus berubah.

32
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Triputra Photo Competition
Dalam kesempatan tersebut, Nanang Kurniawan selaku perwakilan
dari Triputra Excellence Center juga memberikan sharing mengenai
media sosial yang dimiliki Triputra Group serta pentingnya para agenagen Triputra Group untuk menguasai media sosial untuk menjawab
tantangan sosial digital yang terus berkembang. Triputra Group terdiri
dari ratusan perusahaan dan puluhan ribu karyawan yang tersebar di
Indonesia. Jika kita berhasil menguasai dan menjawab tantangan sosial
digital ini tentu saja akan memiliki dampak yang sangat baik, dari segi
bisnis maupun sosial, yang diharapkan dapat membawa kemajuan
tidak hanya bagi Triputra Group tetapi juga bangsa Indonesia.
Sharing session kemudian dilanjutkan dengan acara yang ditunggutunggu yaitu pengumuman pemenang Triputra Photo Competition.
Pemenang kategori The Best Photograph diputuskan berdasarkan hasil
verifikasi dan diskusi yang dilakukan oleh para dewan juri. Sementara
pemenang kategori the Most Popular Photograph ditentukan
berdasarkan hasil likes terbanyak pada akun instagram @triputragroup.
id. Penyerahan hadiah dan ucapan selamat diberikan kepada masingmasing pemenang oleh Bapak Hadi Kasim selaku CEO Triputra Group.
Acara kemudian diakhiri dengan makan siang bersama.
Terima kasih kepada seluruh peserta dan subco yang telah terlibat
dalam menyukseskan kegiatan ini. Selamat kepada Irena Astria Ginting
dan Natalia Kristin sebagai pemenang Triputra Photo Competition. •••
Fisella Mutiara

September 2016 - Edisi 28
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LIFESTYLE
Apa yang Dapat Kita Lakukan untuk Indonesia?

Berinisiatif Membentuk Kelompok
Belajar Bermain “Amalia”
Berawal dari Garasi yang Disulap
menjadi Ruang Kelas, Hendara
berhasil Menolong Lebih dari 60
Anak Indonesia mendapatkan
Pendidikan yang Layak.
Hendara (Lemindo Group)

L

atar Belakang berdirinya Kelompok Belajar Bermain
(KBB) Amalia ini karena saya dan istri merasa sadar
akan pentingnya pendidikan dalam keluarga serta
jauhnya lokasi yang harus ditempuh untuk mendapat
pendidikan yang layak. Kami pun berinisiatif untuk

membuka Kelompok Bermain Belajar bagi anak-anak usia
dini di lingkungan rumah kami.
Kelompok Belajar Bermain (KBB) Amalia ini terbentuk
pada bulan Mei 2009 dengan menggunakan garasi
rumah kami yang disulap menjadi kelas KBB, yang jika
malam hari digunakan untuk kendaraan. Pertama kali
dibuka, KBB Amalia ini terdiri dari 2 pengajar yang pada
saat itu saya dan istri masih bekerja. Setelah pulang
dari kerja, saya dan istri membahas dan mengevaluasi
kegiatan KBB mereka. Karena ingin fokus di KBB, maka
pada tahun 2010, istri saya pun memutuskan untuk
berhenti bekerja dan total mengurus KBB.
Kelas pertama berjumlah 30 anak, yang berasal dari
lingkungan sekitar. Sampai saat ini, jumlah peserta

didik KBB Amalia ada 60 anak dengan jumlah pengajar
4 orang. Para peserta didik hanya dikenakan biaya Rp.
40.000,- per bulan untuk dapat mengikuti kegiatan di
KBB Amalia. Untuk menutupi biaya operasional, masih
menggunakan dana pribadi dari keluarga.
Sampai saat ini, peserta didik di KBB Amalia tidak hanya
berasal dari wilayah sekitar rumah, tetapi juga dari
wilayah lain. Kami berharap KBB Amalia dapat terus
berdiri dan berguna bagi pendidikan warga sekitar. •••

Bertindak Melestarikan Hewan
Langka Dugong
Siapa Sangka Kepedulian serta Keberaniannya dalam Bertindak berhasil
Mengubah Nasib Hewan yang Sudah Hampir Punah
Tim Triputra Agro Persada
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Kegiatan menyelam (diving) merupakan kegiatan

yang sedang disenangi oleh rekan kita selama
beberapa tahun belakangan ini. Beliau aktif berkeliling
Indonesia untuk melakukan perjalanan dan menikmati
keindahan alam di bawah laut Indonesia, terutama
di wilayah Indonesia Timur. Alain Delon, adalah salah
satu Karyawan dari Triputra Agro Persada Group
(TAP Group) sebagai tim dari Divisi Mill dan sudah
bergabung dengan TAP sejak Oktober 2012.
Pada bulan Maret 2016 yang lalu, beliau melakukan
kegiatan menyelamnya di Pulau Kokoya, yang
merupakan salah satu pulau kecil di Kabupaten
Morotai. Pulau Kokoya merupakan pulau yang tidak
berpenghuni yang hanya dihuni dua keluarga kecil
yang bermata pencaharian sebagai nelayan.
Delon dan teman-temannya sedang melakukan kegiatan
menyelam ketika mereka melihat dua ekor Dugong (satu
dewasa dan satu yang lebih kecil) dikurung oleh nelayan
tersebut. Dugong atau dikenal dengan Duyung sendiri
adalah hewan jenis mamalia laut yang saat ini populasinya
semakin menghampiri kepunahan. Melihat hewan yang
dikurung tersebut, ia berinisiatif untuk masuk ke dalam
kurungan (kerangkeng) dan mengambil beberapa foto.
Terlintas di pikirannya untuk membuka tali ikatan dan
membebaskan sang Dugong, namun ikatannya terlalu
kuat. Setelah melihat kondisi tersebut, ia dan rekanrekannya mencoba melakukan tindakan persuasif dengan
meminta kepada sang kepala keluarga untuk melepaskan
dengan memberikan penjelasan bahwa Dugong tersebut
merupakan hewan langka yang dilindungi dan sudah
terancam punah. Karena waktu kunjungan yang singkat,
mereka tidak yakin bahwa kepala keluarga tersebut sudah
melepaskan Dugong yang mereka kurung.

Kejadian tersebut masih melekat
dalam pikiran Delon sepanjang
perjalanannya kembali. Karena
keterbatasan sinyal di pulau
terpencil tersebut, ia baru dapat
mempublikasikan berita itu di
media sosial ketika kembali dari
wilayah Morotai ke Ternate.
Dalam hitungan menit, berita
tersebut ditanggapi seorang
teman beliau yang memiliki relasi
di KKP (Kementerian Kelautan
dan Perikanan Indonesia) dan pada saat itu juga, berita
tersebut sudah menjadi viral dan meluas di media sosial.
Pagi hari itu juga beliau langsung dihubungi oleh salah
satu petugas KKP dan diminta untuk menceritakan
kronologis beserta titik koordinat kejadian. Pada sore hari,
beliau mendapat kabar bahwa tim KKP sudah berada di
Morotai dan terjun ke lokasi kejadian, dan pada keesokan
harinya beliau diinformasikan bahwa tim KKP sudah
melepas Dugong tersebut.
Sebagai seorang pencinta alam terutama laut, saat
melihat kejadian Dugong tersebut diikat, perasaan
sedih namun tak berdaya dengan kondisi yang ada
selalu meliputi pikirannya. Ia merasa senang luar biasa
saat mendengar hewan Dugong tersebut sudah lepas.
Kontribusi kecilnya benar-benar menyelamatkan nyawa
hewan langka.
Dari kejadian tersebut, banyak sekali media Nasional
dan Internasional menghubunginya terkait berita
dan izin menggunakan foto – foto yang didapat
olehnya. Beliau bercerita bahwa setiap perjalanan
menyelam yang dilakukan di laut Indonesia, semakin

memperbesar rasa nasionalisme dan bangga sebagai
bangsa Indonesia dalam dirinya. Hobinya dalam
dunia menyelam makin memperkuat kecintaan
beliau terhadap lingkungan, alam dan kelestariannya,
terutama di alam Indonesia.
Delon merasa bahwa pemerintah Indonesia harus
lebih aktif dan memperluas jangkauannya dalam
memberikan edukasi yang dibutuhkan, bahkan sampai
kepada seluruh nelayan dan penduduk yang menghuni
pulau – pulau terpencil di area pesisir. Dengan memberi
bekal ilmu pengetahuan, informasi dan menanamkan
kesadaran kepada mereka tentu saja akan jauh lebih
efektif daripada melarang dan menangkap setiap
pelanggaran yang dilakukan baik karena sengaja
maupun ketidaktahuan akan hewan langka. Dalam
setiap kunjungan beliau ke wilayah Timur Indonesia, ia
melihat bahwa masih banyak rakyat yang hidup di bawah
garis kemiskinan, terutama di wilayah pesisir. Namun,
jauh di lubuk hatinya ia menaruh harapan dan optimisme
yang sangat kuat terhadap pemerintahan Indonesia saat
ini, termasuk kepada KKP yang dikomandoi oleh Ibu Susi
saat ini untuk mengembangkan dan melestarikan wilayah
kelautan di Indonesia. •••
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LIFESTYLE

Berupaya Mewujudkan Kepedulian
Terhadap Dunia Pendidikan
Kesadaran bahwa Pendidikan
merupakan Pondasi yang Sangat
Penting telah Mendorongnya untuk
Mendirikan Sekolah dan Memberikan
Kesempatan untuk Berpendidikan.
Junjun & Hengky

Sebagai salah satu subco dari Triputra
Group yang memiliki komitmen tinggi untuk
terus berkontribusi bagi bangsa Indonesia, PT
Nyalindung (Daya Group) tidak hanya berupaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui ketersediaan lapangan kerja tetapi juga
berupaya meningkatkan taraf pendidikan dengan
mendirikan dan mengelola sekolah dasar.
PT Nyalindung menyadari bahwa pendidikan
merupakan pondasi penting bagi generasi penerus
bangsa sehingga cukup banyak aktivitas yang sudah
dilakukan perusahaan untuk ikut berkontribusi
bagi dunia pendidikan masyarakat sekitar. Kegiatan
tersebut mencakup 2 hal penting, yaitu ketersediaan
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institusi pendidikan yang layak dan ketersediaan
beasiswa dan bantuan perlengkapan sekolah bagi
masyarakat yang membutuhkan.

Ketersediaan Institusi Pendidikan
yang Layak
Sejak Tahun 1967, PT Nyalindung telah mendirikan
dan mengelola sekolah dasar. Sampai saat ini bantuan
untuk pengelolaan operasional sekolah, membangun
dan merenovasi bangunan sekolah terus dilakukan
dalam rangka memastikan tersedianya sarana
pendidikan yang semakin layak dan baik bagi generasi
muda penerus bangsa.

Ketersediaan Beasiswa dan Bantuan
Perlengkapan Sekolah
Kontribusi terhadap dunia pendidikan ini tidak terbatas
hanya melalui pendirian dan pengelolaan sekolah dasar

saja, tetapi melalui pemberian beasiswa bagi siswa
Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berprestasi
dari kelas VII sampai dengan IX. Di samping beasiswa,
bantuan juga diberikan dalam bentuk perlengkapan
sekolah (seragam dan peralatan belajar). Bantuanbantuan ini sudah menjangkau masyarakat yang
membutuhkan dari 2 kecamatan dan 6 desa yang
berada di sekitar perusahaan.
Semangat Kemerdekaan Republik Indonesia yang
ke-71 ini mengingatkan kembali untuk terus memberi
kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa Indonesia
melalui bidang pendidikan karena mencerdaskan
kehidupan bangsa merupakan salah satu cita-cita luhur
dari kemerdekaan Republik Indonesia itu sendiri. •••

Apa yang Dapat Kita Lakukan untuk Indonesia?

Berbagi Motivasi Hidup melalui
Talenta Mengolah Kata
Febilia Anantika

Terampil dalam meramu kata-kata menjadi sebuah cerita menarik merupakan

talenta yang dimiliki oleh Hamzah G. Wijaya, karyawan ASSA Rent Cabang Pekanbaru. Keseharian Hamzah sebagai Operation Head dengan jadwal yang padat tidak
menjadi penghalang baginya untuk tetap berkarya dalam tulisan. Hamzah bahkan
sudah menelurkan 3 buku bertema Self Motivation dengan judul “Chemis-Three”,
”Your Happiness Is” dan yang paling anyar berjudul “Bahagia dalam Jeda”.
Berawal dari iseng-iseng, Hamzah mulai menyalurkan hobi menulisnya melalui blog
pribadi. “Jika ingin menulis, menulis saja tanpa harus berpikir tulisan kita bagus atau
tidak, menarik atau tidak, enak dibaca atau membosankan. Menulis saja, mengalir
apa adanya”, jelas Hamzah.
Sebagai penulis pemula, prioritas utama bukanlah sekedar masalah royalti. Bagi
Hamzah, kepuasan terbesar adalah ia bisa mengekspresikan dirinya tanpa beban
melalui sebuah tulisan. Melihat respon, masukan serta kritikan dari pembaca saat
tulisan dipublikasikan juga menjadi kepuasan tersendiri baginya. Jika membaca adalah
jendela dunia, tidak ada salahnya jika jendela baru tercipta dari tangan kita semua. •••

Berbagi Ilmu
melalui Karya
Ilmiah
Tim Kirana Megatara

Menjelang akhir tahun tanggal 24 s/d 26 November 2015, Universitas Brawijaya

Malang bersama PPM School of Management menyelenggarakan Konferensi
Nasional Riset Manajemen IX di Malang, Jawa Timur, bertujuan untuk mendukung,
mendorong, dan menyediakan platform bagi para peneliti muda untuk memaparkan
hasil penelitiannya. Yulius Sutantra, salah satu putra terbaik Kirana Megatara Group
ikut dalam kompetisi tersebut dengan mengusung karya ilmiah “Perancangan Strategi
Supply Chain di Industri Crumb Rubber”, dan berhasil meraih Juara 2. Faktor yang
mendorong Yulius untuk mengikuti lomba karya ilmiah ini karena ingin mendapatkan
suatu prestasi yang positif dan membanggakan untuk dijadikan suatu pengalaman
menarik yang dapat dibagikan kepada keluarga, teman maupun semua orang, serta
untuk mengukur sejauh mana tingkat kompetensi diri sendiri dalam bidang ilmiah.
Selain untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembaca, menurut Yulius
karya ilmiah ini menjadi tempat latihan mengembangkan pola berpikir yang terstruktur
sehingga bermanfaat bagi dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari.
Dalam menyusun karya ilmiahnya ada 2 hal yang dilakukan. Pertama, mencari
referensi berbagai sumber mengenai tata cara penulisan yang baik, cara berpikir yang
komprehensif dan cara menuangkan ide ke dalam tulisan yang menarik dan terstruktur.
Internet dapat memberikan informasi secara luas sehingga dapat belajar dari pengalaman
dan kekurangan orang lain. Kedua ialah mendengarkan masukan dari senior-senior yang
sudah kompeten dan pengalaman dalam menulis karya ilmiah. Dan yang terakhir ialah
mengemas karya ilmiah tersebut menjadi lebih terstruktur, logis dan menarik. •••
September 2016 - Edisi 28

37

DO YOU KNOW?

Startup – Startup Digital Terbaik Indonesia

X-IGENT Panic Button

kakatuID

Nuta
Aplikasi untuk bermanfaat
membantu memonitor dan
mengawasi para jamaah haji
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Aplikasi untuk bermanfaat
membantu memonitor dan
mengawasi para jamaah haji

Apaja

Smart home system untuk
penerangan, switch, remote,
sensor, alarm yang dikontrol
melalui smartphone

Aplikasi yang menampilkan
even-even terdekat di sekitar
pengguna

X-IGENT Haji Umroh

Memudahkan pengguna jalan-jalan
di Jakarta perihal angkutan umum

Modegi

Sanraya Adi Nattaya

Aplikasi untuk meminta pertolongan
saat berada dalam kondisi
berbahaya

Aplikasi untuk proteksi dan
monitoring aktiﬁtas online dan
edukasi anak-anak

Amr Solusindo Energi
Aplikasi berbasis website dan
mobile untuk monitor dan
pelaporan konsumsi listrik

Mora Pratama Kreasindo
Penyedia situs e-commerce dengan
biaya murah dan cara yang praktis

Eyro Labs
Perangkat keras yang mendukung
system iBeacon dan Backend as a
Service (BaaS) yang dapat
diletakkan dimana saja

Inovator-inovator digital Indonesia, mempunyai kesempatan besar untuk berkembang. Dengan makin tumbuhnya dunia digital
Indonesia dan seluruh dunia, startup-startup Indonesia ditantang untuk bisa menembus pasar global, dan menjadi lokomotif tumbuhnya
startup-startup baru sekaligus ekosistem digital yang kuat, dan menjadi digitalpreneur yang tangguh.
Inilah ide, produk, dan bisnis digital baru paling inovatif.

Sasbuzz

Amtiss

Infokes

Media pemasaran sosial media
yang memberikan layanan analisis
pasar

Siji Inﬁniti
Aplikasi augmented reality berbasis
layanan cloud data, yang
memungkinkan konten media
cetak terkesan lebih “hidup”

Venuekita
Portal Pemesanan Ruangan yang
menghubungkan antara pemilik
dengan pengguna venue

Pershoenalize

Global Sukses Solusi

Aplikasi Web & Mobile untuk
manajemen asset, inspeksi dan
survey

Sistem informasi pelayanan dan
manajemen kesehatan di
Indonesia berbasis website

Situs ritel sepatu wanita yang
memberikan layanan desain
mandiri oleh pelanggan

Perangkat lunar untuk manajemen
bisnis UKM terintegrasi

PrivDoc
Aplikasi berbasis situs dan mobile
yang mengorganisir tanda tangan
dokumen, kontrak, dan surat
penting lainnya

Decadeko
Pasar daring khusus untuk
produk-produk interior/home
décor yang telah diseleksi kualitas
dan desainnya.
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ASSA Rent

What does freedom
mean to you?

LEMINDO Group

Teguh Santoso

Stanislaus Purbantomo

Eko Budi

Dewi Astuti

R. Eddy Suryantoro

DMS Operation Head

Database Administrator

Business Representative

Procurement Section Head

Staﬀ Produksi Lemindo Group

“Kemerdekaan bagi saya

"Memperingati hari kemerdekaan adalah

"Bagi saya kemerdekaan bukan lagi

“Kemerdekaan bukan berarti

“Kemerdekaan adalah bebas dari

adalah bagaimana kita

suatu momen dimana kita diingatkan

sebagai sebuah kebebasan, keleluasaan

kebebasan di atas segalanya,

segala hal, baik itu bebas dari

menghormati & menghargai

kembali tentang perjuangan dan

ataupun sebagai kelonggaran.

melainkan kemenangan

belenggu penjajahan, bebas

jasa para pahlawan, dengan

pengorbanan para pahlawan, yang saya

Kemerdekaan menurut saya adalah

bangsa Indonesia untuk kita

menentukan nasib nya sendiri
dan bebas tekanan dari pihak

mengisi serta memaknai

rasa dapat dikatakan bahwa mereka

AMANAT, amanat dari para pejuang yang

bisa mempertahankan nama

kemerdekaan melalui hal-hal

ingin membuat Indonesia tempat yang

harus kita jaga dan kerjakan. Esensi dari

baik Negara, bangga pada

manapun sehingga kita bisa

atau kegiatan yang positif”.

lebih baik untuk semua orang. Sehingga

amanat itu adalah jiwa tanggung jawab,

negeri sendiri, dan terus

merasakan kesejahteraan dan

saat ini kita dapat memaknai

disiplin, dan peduli. Melalui jiwa tersebut

berkarya.”

mendapatkan hak-hak kita.”

kemerdekaan itu dengan tujuan yang

maka akan melahirkan pribadi warga

sama, dan bisa kita mulai dengan

negara yang berkompeten yang siap,

menjadi lebih peduli pada lingkungan

mau, berani dan mampu menghadapi

serta orang-orang di sekitar kita."

sebuah perubahan di era persaingan ini"

KIRANA Group

DAYA Group

Darmawan Arif

Junjun Rohadi

Lia Nurbayani

Rahmat Untung

Customer Relation Management

Corporate Social Responsibility

Tim Sourcing Development

“Kemerdekaan menurut saya

“Sebuah komitmen bersama, untuk

Org. Development & Employer
Branding Oﬃcer

adalah terkait kebebasan dalam

kerja nyata yang berkesinambun-

karya. Dimana kebebasan tanpa

gan, agar bersatu, bahu membahu,

adanya batasan waktu, biaya dan

bekerja menembus segala

otoritas dalam menghasilkan

rintangan.”

karya terbaik yang dapat
bermanfaat bagi orang banyak
merupakan makna dari
kemerdekaan yang sebenarnya”.

“Merdeka adalah merasa nyaman
dengan diri kita dan sekeliling, bahagia
dengan pilihan kita dan mampu
menghargai diri sendiri tanpa ada rasa
takut, khawatir ataupun cemas. Selain
itu, merdeka merupakan suatu bentuk
eksistensi diri kita secara ajeg dan
yakin terhadap diri sendiri.”

“Bersyukur dan bebas. Bersyukur kepada
Tuhan YME karena pahlawan telah
bersusah payah merebut kemerdekaan
sehingga saat ini kita bisa bebas
melakukan apa saja dengan penuh rasa
tanggung jawab. Bebas berpendapat
selama kita benar dan bebas berkarya
untuk membangun bangsa menjadi lebih
baik. Bebas berkarya dapat direalisasikan
di tempat kerja dengan menjunjung
integritas, jujur dan penuh inovasi.
Dengan demikian bangsa kita akan
menjadi bangsa yang lebih bermartabat.”
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Fransisca Tina
Wahyuningsih
Tim HRGA Division

“Kemerdekaan untuk saya
adalah menyadari
perbedaan dan berani
menyatakan kebenaran
serta hidup dalam
keharmonisan.”

PAKO Group

PUNINAR Group

Agus Marwo Prianto

Yunita Padma Dewi

PGA-IR Division Head

Admin Custom Clearance
BO Surabaya

“Kemerdekaan adalah kebebasan untuk
menjadi diri sendiri dalam semua aspek
kehidupan ini, termasuk kebebasan menjadi
diri sendiri dalam bekerja sehingga bisa
lebih maksimal dalam mengoptimalkan
kemampuan diri. “

“Bagi saya makna dari kemerdekaan
Indonesia itu adalah perjuangan,
mengingat para pahlawan terdahulu
berjuang demi memberikan kebebasan
bagi bangsa, sebagai penerus tentunya
kita wajib untuk berjuang
mempertahankan nilai-nilai kebaikan
yang telah tercantum pada Pancasila,
serta mengamalkannya untuk
mewujudkan bangsa yang maju dan
makmur. Dan salah satu cara untuk
berjuang di masa kini adalah mencintai
produk-produk Indonesia. MERDEKA !!!!”

PADANG KARUNIA Group

TRIPUTRA AGRO PERSADA Group

Febrianto

Defanny Hidayat

Ringga Setiadi

Irwan Santoso

Suswati

Dedi Haryadi

Branch Manager

Legal

Operation

HRGA

HC Directorate

HC Directorate

“Kemerdekaan bagi saya adalah

““Kemerdekaan adalah suatu keadaan

“Kemerdekaan adalah kebebasan

“Kemerdekaan untuk saya adalah saat

“Adanya kebebasan dari rasa

“Bebas berpendapat

“Bebas berpendapat dan

hak yang paling mendasar dari

yang mana seseorang atau suatu

dalam berekspresi, bersuara dan

dimana saya berguna dan bermanfaat

takut atas keamanan, atas

melalui media lisan dan

berperilaku tapi bertanggung

seorang individu untuk hidup,

negara bebas dari tekanan atau campur

menunjukan nilai-nilai suatu

bagi orang lain terutama keluarga saya.

kepentingan kepentingan

tulisan, bebas melakukan

Jawab, sesuai dengan budaya

beraspirasi, berekspresi,

tangan dari pihak lain untuk

bangsa (berbudaya, berbahasa,

Saya merasa sudah merdeka juga karena

politik yang bertanggung

sesuatu yg diinginkan

masyarakat Indonesia serta

berkreasi , dan beraktiﬁtas

memutuskan apa yang terbaik untuk

bersuku, beragama, dll) dan juga

sekarang saya bekerja di sebuah

jawab. Bebas dari rasa takut,

tanpa menyinggung

aturan yang berlalu sekarang.”

dengan bebas tanpa merenggut

diri atau negara tersebut. Namun

kemerdekaan sebagai pintu

perusahaan yang memiliki visi misi yang

dimanapun tempatnya di

pendapat dan

kemerdekaan individu lain.”

kemerdekaan yang baik bukan berarti

gerbang menuju masyarakat yang

jelas dan maju serta sekarang saya tinggal

negeri ini ( di lingkungan

kepentingan umum, serta

keadaan yang sebebas-bebasnya tanpa

adil dan makmur.”

bertanggung jawab.”

di tempat yang lebih baik karena tempat

rumah /RT/RW, kantor dan

aturan atau batas melainkan sesuai

tinggal saya juga dijadikan sarana untuk

organisasi apapun).”

dengan kaidah-kaidah yang berlaku dan

berkumpulnya warga dan kemerdekaan

tetap menghormati kemerdekaan

juga dimaknai dengan partisipasi aktif

orang atau negara yang lainnya.”

keluarga saya pada kegiatan di lingkungan

Batuwoka E.Y. Lasut
Government Relation

tempat saya tinggal.”

BINABUSANA INTERNUSA Group

DHARMA GROUP

Ni Putu Oka Mei Trisnayanti

Radityo Prabowo

Tata Hardjana

Tanu Wijaya Perwata

NiNing Setianingsih

Dadang Herman Hermawan

Sales Manager PT Keppel

Project Leader Car Carrier

GA Supervisor

Senior SPV Warehouse

Staﬀ IE

Deputy Divion Head HRDGA

”Makna kemerdekaan bagi saya adalah

“Kemerdekaan adalah sebuah

“Kemerdekaan adalah

“Kemerdekaan artinya adalah

“Kemerdekaan dapat diartikan

“Merdeka itu....Bicara, tertawa

“Berharap suatu saat Indonesia

sangat luar biasa. Sebagai ibu dari 4 orang

proses dan bukan akhir dari

mengingat perjuangan para

kebebasan. Hasil dari para

sebagai suatu kebebasan dalam

bahkan menangis tanpa

tidak lagi membutuhkan Komisi

beban.”

Pemberantasan Korupsi. Tidak

Agus Dhammamitta Virya
Procurement Department Head

anak dan sebagai wanita yang masih

suatu keadaan. Kemerdekaan

pahlawan yang sudah

pahlawan yang bisa kita

melakukan atau mendapatkan

diberikan kesempatan untuk membuktikan

adalah proses berkesinambun-

menyelamatkan NKRI dari

nikmati tanpa harus

hak, dari kebebasan

kapabilitasnya. Bagi saya Kemerdekaan 17

gan. Proses meneruskan

penjajah dan menjadi bangsa

mengalami apa yang mereka

berpendapat, beragama,

ada pasukan anti terror. Tidak

Agustus memiliki andil yang sangat besar

perjuangan pahlawan melalui

yang berdaulat. Berdiri sendiri

lakukan. Para pahlawan

bekerja. Kemerdekaan juga

juga Badan Anti Narkotika. Semua

lagi polisi anti huru hara. Tidak

bagi hidup saya. Kemerdekaan artinya

tindak nyata yang direﬂeksikan

tanpa tekanan dan bisa bebas

sudah berjuang untuk

dapat diartikan sebagai kondisi

itu tinggal nama, yang dipelajari

kebebasan. Tentu saja adalah kebebasan

melalui karya dan pembangunan

melakukan yang terbaik.”

membebaskan Negara ini dari

yang terlepas dari belenggu

anak cucu kita, sebagai catatan

yang penuh tanggung jawab. Kemerdekaan

karakter generasi muda.”

penjajah sehingga kita dapat

sikap/perlakuan yang tidak

sejarah hitam negeri ini.”

artinya kesempatan untuk eksplorasi diri

menjalani hidup tanpa

menyenangkan terhadap

lebih luas. Tinggal kembali ke individu

merasakan penjajahan.”

masing-masing untuk mensinergikan antara

dirinya setelah berjuang atau
berusaha untuk mencapainya.”

kebebasan dan kesempatan itu dengan baik
dan tetap dalam norma ke-Timuran.”
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TRIPUTRA CARES

Sambut Tahun Ajaran Baru,

Yayasan PK A&A Rachmat
Bagikan 5.250 Buku Tulis
Tekad membantu sesama yang
kesulitan dan kurang mampu senantiasa
berkobar di hati T.P. Rachmat. Melalui
yayasan yang didirikan yaitu Yayasan
PK A&A Rachmat, beliau tanpa henti
menyalurkan kasih bagi sesama, sesuai
dengan visi YPKAAR yaitu menjadi
Lembaga Pelayanan yang mendukung
pemberdayaan masyarakat melalui
bidang Pendidikan, Pelayanan Kesehatan,
dan Kesejahteraan Sosial.
Vincentia Claudia
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engan fokus utama pada dunia pendidikan, dalam
rangka menyambut Tahun Ajaran baru 2016-2017
YPKAAR membagikan 5.250 buku tulis gratis yang
dibagikan dalam bentuk paket, di mana satu paket
terdiri dari 3 buah buku tulis, 2 buah pensil, 1 buah
penghapus dan 1 buah rautan dengan total sejumlah
1750 paket. Paket buku tulis tersebut dibagikan ke
murid-murid SD di 5 wilayah di Indonesia yaitu Ruteng,
Ende, Tambolaka, Waingapu dan beberapa kota di
Madura dengan jumlah 350 paket untuk masingmasing wilayah.
Diharapkan dengan adanya pembagian buku tulis ini
dapat membantu meringankan beban mereka yang
sangat membutuhkan dan dapat menjadi sarana
prasarana yang dapat menunjang proses belajar
mengajar di sekolah-sekolah yang menerima bantuan
buku tulis ini. •••

LAPORKAN
PELANGGARAN
WHISTLE BLOWER

Syarat Pelaporan
1. Bukti Yang Memadai :
Dokumen
Surat
Rekaman
Gambar

!

in
m
a
J
i
Kam
NDA
A
A
I
S
RAHA

Jenis Pelanggaran
2. Informasi Yang Jelas :
Pokok masalah
Pihak yang terlibat
Lokasi kejadian
Waktu kejadian
Cara dilakukannya

1. Penyalahgunaan Wewenang /Asset :
Bantuan Kepentingan
Penyuapan
Gratifikasi
Pemalsuan Pengeluaran

2. Pemalsuan Laporan :
Keuangan
Non Keuangan /Operasional

Beri Informasi Kepada Kami !

wbs@triputra-group.com
Dengan melaporkan pelanggaran
Anda telah berpartisipasi dalam menciptakan budaya perusahaan yang bersih

