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Latar Belakang 

Pada tahun ini, PT Astra Internasional Tbk (Astra) kembali menyelenggarakan 
SATU Indonesia Awards yang ke-8 kalinya sejak tahun 2010.  SATU Indonesia 
Award  adalah program mencari dan memberikan apresiasi kepada anak-anak 
muda Indonesia yang kreatif dan mampu memberdayakan serta menggerakan 
masyarakat daerah tempat tinggalnya atau lingkungan sekitarnya, menuju 
kehidupan yang lebih baik  Program ini juga diselenggarakan dalam rangka 
memperingati Hari Sumpah Pemuda 2017. 

Dalam menyelenggarakan program SATU Indonesia Awards, Astra bekerjasama 
dengan PT Tempo Inti Media Tbk (TEMPO) yang berperan sebagai 
penyelenggara dan media partner untuk mensosialisasi program. 

Bidang Kegiatan  

Bidang kegiatan/program yang dapat didaftarkan/dinominasikan dalam SATU 
Indonesia Awards 2017 mencakup: 

1. Pendidikan, Seni & Budaya 
2. Lingkungan 
3. Kewirausahaan / UMKM 
4. Kesehatan 
5. Teknologi tepat guna / Pemanfaatan Teknologi 

 

Kegiatan/program yang dapat didaftarkan/dinominasikan adalah kegiatan 
yang bersifat pemberdayaan, seperti:  membantu dan mengusahakan orang lain 
agar bisa menjadi mandiri, memberikan keterampilan sekelompok orang, 
komunitas atau masyarakat sehingga memiliki keahlian, memberikan solusi, cara 
atau alat, bukan sekedar memberikan sumbangan atau donasi yang berdampak 
sementara. 

PersyaratanPeserta 

1. Peserta berusia maksimal 35 tahundan Warga Negara RI 
2. Individu atau kelompok dengan jumlah anggota minimal 3 orang 
3. Kegiatan harus orisinal 
4. Kegiatan telah berlangsung minimal 1 tahun 
5. Belum pernah menerima penghargaan nasional/internasional 
6. Bukan karyawan Grup Astra dan Tempo Media Grup 

 

Juri yang Menilai 

Tim juri yang menilai dalam program ini terdiri dari 8 orang, yakni: 
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Hal-Hal yang menjadiPenilaianJuri 

Kegiatan akan dinilai berdasarkan parameter: 

Motif    : Ide awal, jenis kegiatan, tujuan/motivasi, usaha-usaha 
untuk mewujudkan, pihak-pihak yang bekerjasama dan 
pendanaan 

Hasil     : Hasil/Output yang telah diciptakan 

Jangkauan  : Dampak atau manfaat yang dihasilkan dari kegiatan 
terhadap orang atau sistem yang dibangun, jangkaun 
penerima manfaat 

Kesinambungan : Menilai komitmen untuk melanjutkan program 

 

Tahapan Kegiatan  

Tahapan pekerjaan dalam proses pemilihan Pemenang SATU INDONESIA  
adalah sebagai berikut: 

1. Sosialisasi, Pendaftaran & Verifikasi  

Sosialisasi program sekaligus masa menerima pendaftaran calon peserta.  
Kepada peserta yang memenuhi persyaratan akan dilakukan wawancara 
melalui telepon untuk melakukan verifikasi dari kegiatan yang didaftarkan. 

2. Pra Penjurian  

Tim Tempo dan Astra akan melakukan pra penjurian, menyeleksi 
administrasi dan kegiatan mulai dari tingkat provinsi.  Selanjutnya mereka 
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yang terseleksi pada tingkat provinsi akan dinominasikan ke 
tingkat nasional.  Jumlah yang dinominasikan ke tingkat nasional adalah 6o 
kandidat.   

3. Penjurian Tahap-1 (Oleh Tim Juri) 

Tim juri akan memilih 24 kandidat.  Proses pemilihan menggunakan 
parameter yang telah disepakati oleh Tim juri pada diskusi juri. 

4. Visit  

Kepada 24 Kandidat yang terpilih akan dikunjungi oleh tim Tempo untuk 
melihat kegiatan secara langsung, verifikasi, wawancara dan dokumentasi. 

5. Penjurian Tahap II (Oleh Tim Juri) 

Hasil Kunjungan dari 24 Kandidat tadi akan diserahkan kepada tim juri.  
Dan Tim juri akan menilai dan melakukan seleksi menjadi 12 Finalis. 

6. Presentasi Finalis (Oleh Tim Juri) 

Kepada 12 finalis yang terpilih akan diundang ke Jakarta dan melakukan 
presentasi dihadapan tim juri. Tim juri akan memilih 6 pemenang. 

7. Public Voting 

Kepada 6 pemenang SATU INDONESIA akan dibuat profil kegiatan dan 
diupload di web program.  Masyarakat akan memilih mana diantara 6 
pemenang tersebut yang menjadi favorit. 

Jadual Program 

1. ► Pendaftaranpeserta: 20 Maret – 10Agustus 2017 
2. ► PenutupanPendaftaran:  10 Agustus 2017 
3. ► Penjurian I/Seleksi 24 finalis : 23Agustus 2017 
4. ► Verifikasilapangan:  25Agustus 2017 - 4  September 2017 
5. ► Penjurian II, Memilih 12 finalis: 6  September 2017 
6. ► Penjurian III, Presentasi 12 finalis & pemilihan 6 pemenang:  26 

September 2017 
7. ► Voting public:  28 September  - 16 OKtober 2017 
8. ► Awarding:  18 Oktober 2017 

Cara Melakukan Pendaftaran 

Peserta dapat mendaftarkan sendiri atau juga dinominasikan/didaftarkan oleh 
orang lain.  Kami menyediaan formulir pendaftaran. Cara melakukan 
pendaftaran adalah sebagai berikut: 

1. Terlebih dahulu harus mengisi formulir pendaftaran yang tersedia di 
website: www.satu-indonesia.com atau dapat meminta kepanitia 
/disediakan panitia 
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2. Setelah mengisi lengkap isian yang ada di formulir, selanjutnya dapat 

mengirimkannya melalui beberapa cara: 

 Mengikuti prosedur pendaftaran melalui website www.satu-
indonesia.com 

 Mengirimakan melalui email : submit.satuindonesia@gmail.com / 
info.satuindonesia@tempo.co.id 

3. Peserta dapat mengirimkan berkas tambahan apabila ada keterangan 
yang lebih lengkap atau dokumen yang menerangkan kegiatan yang 
dinominasikan. 

Apresiasi 
5 Individu dan 1 Kelompok penerima apresiasi, masing-masing akan 
mendapatkan bantuan dana sebesar Rp. 60.000.000,- dan pembinaan kegiatan 
dari PT. Astra International Tbk.  Selain itu mulai tahun ini, pemenang dari 
setiap provinsi akan diberikan dana apresiasi. 

 

Kontak Panitia Satu Indonesia 

Informasi lebih detail tentang syarat dan ketentuan, mengunduh formulir 
pendaftaran dan materi yang harus dilengkapi, silahkan menghubungi kami di 
nomor hotline: 0812 9000 3314 atau membuka website: www.satu-indonesia.com 

Alamat  Panitia SATU INDONESIA: 
Sekretariat SATU INDONESIA 
PT. Tempo Inti Media Harian,Tbk 
Gd. Tempo, Jl. Palmerah Barat No. 8, 
Jakarta Selatan 12210 
HP: 0812 9000 3314 
Telp:  021-548 2132 ext 313 
Fax:  021-7250524 
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