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SYUKURI HUT ke-72 RI 

HOTEL BOROBUDUR JAKARTA GELAR UPACARA BENDERA DAN PENGOBATAN 

GRATIS BAGI MASYARAKAT 

Jakarta, 17 Agustus 2017 

Lebih dari 500 (lima ratus) karyawan Hotel Borobudur Jakarta, Kamis, 17 Agustus 2017, 

melakukan upacara bendera dan berbagi tumpeng untuk memperingati dan mensyukuri HUT ke-72 

Kemerdekaan Republik Indonesia.  Peringatan ini rutin dilaksanakan oleh Hotel Borobudur Jakarta yang 

merupakan salah satu unit usaha dari Artha Graha Network setiap tahunnya. 

Seturut dengan tema nasional “Kerja Bersama”, peringatan HUT RI ini tidak hanya berhenti pada 

upacara bendera saja, namun juga kerja bersama seluruh keluarga perusahaan untuk masyarakat 

melalui kegiatan sosial Pemeriksaan, Pengobatan, dan Pembagian Kacamata Gratis. Hal ini sebagai 

salah satu wujud nyata membangun dan melestarikan nilai-nilai kebangsaan untuk seluruh karyawan 

dan jajarannya, serta sebagai bentuk manifestasi visi Artha Graha Peduli dalam 

mewujudkan/membangun kepedulian dalam segala aspek termasuk bidang kesehatan. 

Kegiatan pengobatan gratis ini diperuntukkan bagi masyarakat di lingkungan Hotel dalam 

jangkauan radius 0-2 km, masyarakat binaan Artha Graha Peduli, dan tokoh masyarakat dari TNI/Polri, 

Alim Ulama/Tokoh Agama sebagai mitra perusahaan. Di tahun 2017 ini, sebanyak 300 (tiga ratus) warga 

berkesempatan mendapatkan pemeriksaan, pengobatan dan pembagian kacamata gratis. 

  Hotel Borobudur Jakarta di bawah naungan Grup Artha Graha termasuk dari sedikit perusahaan 

swasta yang melakukan upacara bendera setiap 17 Agustus. Dengan militansi kecintaan kepada negara, 

karyawan dan keluarga besar Artha Graha, membangun jiwa korsa sebagai seorang anak negeri, anak 

Indonesia. Selamat memperingati HUT ke-72 RI dengan Kerja Bersama untuk Bangsa!  



 

*** 

Hotel Borobudur Jakarta, the leading five star hotel and ‘Grand Old Lady of Hospitality’ in Jakarta, features 695 guest rooms and 

suites as well as extensive meeting facilities, all set in 23 acres of landscaped tropical gardens. Located right in the heart of 

town, the hotel offers a wide selection of restaurants: Italian, Chinese, Japanese and International cuisine. Klub & Spa Borobudur 

is amongst the finest and best-equipped health club and spa in town. Visit our website for more information at 

www.hotelborobudur.com 


