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UNDANGAN PENDAFTARA,V.SATU NDONESTA AWARDS {StA} 2Ar9

Dengan Hormat,

SATU Indonesia Awards adalah program pemberian apresiasi untuk generasi muda
Indonesia yang berprestasi dan mempunyai kontribusi positif untuk masyarakat dan
lingkungan sekitarnya. Pada tahun 2019 ini, SATU Indonesia Awards memasuki tahun ke
sepuluh, sejak pertama kati dilaksanakan pada tahun 2010.

PT Astra International Tbk akan memberikan bantuan dana pembinaan sebesar
RpEOJuta, serta pembinaan kegiatan kepada masing-masing penerima apresiasi. SATU
Indonesia Awards (SIA) 2019 mencari warga negara Indonesia baik perseorangan
maupun kelompok/organisasi yang memiliki kegiatan bermanfaat di bidang-biding
berikut:

(1) Pendidikan
(2) Lingkungan
(3) Kewirausahaan I UMKM
(4) Kesehatan
(5) Teknologi tepat guna / pemanfaatan Teknologi

Kami mengundang Anda ikut serta berpadisipasi mendaftarkan diri atau mensminagikan
orang lain yang dianggap memlliki kegiatan/karya yang bermanfaat bagi masyarakat
sekitar' Selain itu kami akan sangat berterima kasih sektranya Anda tuiut membantu
mensasialisasikan program ini kepada kerabat dan teman demi Indonesia yang lebih
balk.

Untuk informasi lanjut, siiakan mengirimkan sms/WA ke hotiine 0812 90O03314 atau
membuka website wuvw.satu-indonesia.com

Atas perhatian dan kerjasarnanya, Kami mengucapkan terima kasih.
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SATU lndonesia Awards adalah pemberian apresiasi untuk generasi muda lndonesia yang

berprestasi dan mempunyai kontribusi positif untuk lingkungan dan masyarakat sekitar. Pada tahun

2019 ini, SATU lndonesia Awards memasuki tahun ke-10 pelaksanaannya, sejak pertama kali

dilaksanakan pada tahun 2010.

PT Astra lnternational Tbk akan memberikan hadiah sebesar Rp.60 Juta, serta pembinaan kegiatan

kepada masing-masing penerima apresiasi. Selain itu, akan ada pemenang dari setiap provinsi yang

akaa diberikan dana apresiasi.

SATU lndonesia Awards 2019 mencari warga negara Indonesia yang memiliki kegiatan bermanfaat di

bidang-bidang berikut ini:

(1) Pendidikan, Seni & Budaya.

(2) Lingkungan.
(3) Kewirausahaan, UMKM.
(4) Kesehatan.
(5) Teknologi Tepat Guna/Pemanfaatan Teknologi.
(6) Serta satu kategori Kelompok yang mewakili 5 bidang tersebut.

Syarat dan ketentuan kandidat penerima apresiasi SATU lndonesia Awards 2019:

. Berusia maksimal 35 tahun,

' . lndividu atau kelompok (minimal3 orang).

. Kegiatan harus orisinal.

. Kegiatan telah berlangsung minimal L tahun.

. Belum pernah menerima penghargaan nasional/internasional.

r Bukan karyawan Grup Astra dan Tempo Media Group.

o Panitia berhak mendiskualifikasi peserta yang bila dikemudian hari kedapatan tidak

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Silakan daftarkan diri Anda atau daftarkan pihak lain yang Anda ketahui dalam program SATU

lndonesia Awards 2019.

Dewan Juri: Prof. Emil Salim (Dosen llmu Lingkungan Pasca Sarjana Universitas lndonesia), Prof. Nila

Moeloek {Menteri Kesehatan Republik lndonesia), Prof. Fasli Jalal (Guru Besar Pasca Sarjana

Universitas Negeri Jakarta), Tri Mumpuni (Pendiri lnstitut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan), Onno W.

Purbo (Pakar Teknologi lnformasi) serta dari PT Astra lnternational Tbk dan Tempo Media Group.

Kontak Panitia
lnformasi tentang syarat dan ketentuan, mengunduh formulir pendaftaran dan materi yang harus

dilengkapi, silakan menghubungi kami:

Alamat Panitia SATU lndonesia Awards:

Gedung Tempo, Jl. Palmerah Barat No. 8, Jakarta Selatan L2210

HP: 0812-9000-3314
Email: submit.satuindonesia@gmail.com atau ke info.satuindonesia@tempo.co,id

Telp: 021-5482132 ext. 313

Website : www.satu-indonesia.com.
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lnformasi Peserta
Nama lengkap
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin

Alarnat

Provinsi
Telepon/HP
Email

Posisi/jabatan dalam kegiatan tersebut
Jumlah anggota (Jika kelompok)

Formulir lsian Peserta
SATU lndonesia Awards 2018

C Laki-laki Q Perempuan

: QPendiri/Penggagas QAnggota
:,...,.....,,..,..,... orang

KategoriPeserta : Qlndividu QKelompok
Nama kelompok/organisasi/lembaga Uika ada) :..,.,............,.

ll. Penielasan Kegiatan

Pilih bidang kegiatan yang didaftarkan:
Pendidikan, Seni & Budaya 1

Lingkungan 2

Kewirausahaan, UMKM 3

Kesehatan 4

Teknologi Tepat Guna/Pemanfaatan Teknologi 5

Nama/Judul Kegiatan/Program :

Sudah berapa lama kegiatan tersebut dilakukan?
< l- tahun
1-2 tahun
> 2 tahun

1.

2

3

Jelaskan secara singkat apa yang telah Anda lakukan?

Di daerah mana/bagaimana cakupan wilayah lndonesia dari kegiatan tersebut:

Apa yang mendorong Anda melakukan kegiatan tersebut?

Manfaat apa yang dihasilkan dari kegiatan tersebut dan seberapa banyak yang merasakan manfaat

tersebut?



Penghargaan/prestasi yang pernah diraih:

Bisa diceritakan dengan singkat dan ielas bagimana proses

dori lator belokang, ide/gagoson owol, proses melokukan,

dicopoi)

melakukan kegiatan tersebut? (muloi

kendolo yong dihodopi don hosil yong

lll. lnformasi vane menominasikan (Diisi iika peserta dinominasikan oleh pihak lain)

Nama lengkap
Alamat

Provinsi
Telepon/HP
Email

kode pos

Ka b./Kota :

Gambaran calon peserta yang Anda nominasikan:

lv.

Apa Alasan Anda menominasikan orang tersebut:

lnformasi meneetahui SATU lndonesia Awards 2C19

Dari mana Anda mengetahui informasi SATU iNDONESIA AWARDS 2019 (boleh memilih lebih dari

satu pilihan):
Tempo Media 1

Antara 2

Kumparan 3

Tribu n 4

Brosur/Flyer 5

lklan Televisi 6

Teman, Sahabat, Kerabat 7

Media Sosial (FB, lG, Twitter, dll) 8

Surat Undangan 9

WhatsApp 10

Karyawan Astra 11

Website SATU lndonesia 12

Lainnya (sebutkan):
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