


MEMBERDAYAKAN KEHIDUPAN
MENTRANSFORMASIKAN MASYARAKAT



MENGATASI & MELAMPAUI
UNTUK PERTUMBUHAN KEBAIKAN

RYTHM merupakan inti dari segala sesuatu yang 
kami lakukan, mewakili kepercayaan mendasar 
kami pada potensi yang melekat dalam diri kami 
masing-masing, untuk bangkit MENGATASI & 
MELAMPAUI tantangan kami, menuju masa depan 
yang lebih cerah.

Kami memiliki misi untuk mentransformasikan dunia, 
satu orang pada satu waktu, satu masyarakat pada 
satu waktu, satu sasaran pada satu waktu. Itulah 
sebabnya Yayasan RYTHM berusaha untuk 
memperkuat aspirasi dan tanggung jawab Grup QI 
guna memainkan peran penting dalam mencapai 
Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 
Development Goal - SDG) PBB.

Yayasan RYTHM, Inisiatif Dampak Sosial Grup QI, 
berinvestasi dalam masyarakat tempat kami 
beroperasi, melalui kemitraan strategis, aktivitas 
sukarela karyawan, dan pelayanan masyarakat. 
RYTHM, akronim untuk ‘Raise Yourself To Help 
Mankind’ (Tingkatkan Diri Untuk Membantu Umat 
Manusia), dan nilai-nilai inti Yayasan dibangun 
berdasarkan prinsip-prinsip Pemberdayaan, 
Kesukarelaan, dan Ketahanan. Melalui semua 
pekerjaan kami, baik pemberian hibah, keterlibatan 
sukarela, atau berinvestasi dalam program 
pembangunan manusia, visi kami adalah untuk 
memberdayakan kehidupan dan 
mentransformasikan masyarakat.
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FOKUS KAMI

Kami percaya bahwa pendidikan merupakan 
katalis bagi transformasi sosial. Ketika kami 
mendidik anak-anak, kami memberi mereka 
alat bantu untuk tidak hanya menganalisis 
tantangan yang dihadapi masyarakat, tetapi 
juga untuk mengangkat diri mereka sendiri 
dan bangkit melampaui keterbatasan 
mereka. SDG PBB 4 berupaya memastikan 
pendidikan dasar dan menengah yang 
inklusif, berkeadilan, gratis, dan berkualitas 
bagi semua orang. Selama bertahun-tahun, 
Yayasan RYTHM telah berinvestasi dalam 
berbagai proyek yang menyediakan akses 
ke pendidikan untuk beberapa masyarakat 
yang paling kurang terlayani di dunia. 
Yayasan itu telah memberikan beasiswa, 
mendanai program sekolah, mensponsori 
laboratorium komputer, perlengkapan 
pendidikan, dan infrastruktur di beberapa 
negara berkembang. Kami menyadari 
bahwa pendidikan merupakan 
penyeimbang terbesar dalam sejarah 
masyarakat modern, dan kami berusaha 
untuk berkontribusi terhadap promosi 
masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

yang berkelanjutan dengan 
pertumbuhan dan perkembangan 
ekonomi.

Yayasan RYTHM merasa bangga dalam 
menciptakan berbagai program dan 
bekerja dengan mitra global yang 
disegani untuk mendukung berbagai 
proyek yang memberikan pelatihan dan 
peluang bagi gadis-gadis muda dan 
perempuan dari masyarakat yang 
kurang beruntung dan pedesaan untuk 
menjadi mandiri dan belajar untuk hidup 
dengan potensi mereka sepenuhnya.

Keberlanjutan penting untuk alasan 
lingkungan, sosial, dan ekonomi. 
Keberlanjutan merupakan inti dari 
segala sesuatu yang kami lakukan di 
Grup QI, dan di Yayasan.

Yayasan RYTHM telah bergabung 
dengan berbagai mitra di banyak 
negara berkembang untuk bekerja di 
tingkat akar rumput, dalam upaya 
meningkatkan status sosial dan 
ekonomi masyarakat pedesaan dan 
segmen masyarakat yang kurang 
beruntung. Proyek-proyek itu termasuk 
membangun infrastruktur untuk kondisi 
kehidupan yang lebih baik, dan inisiatif 
pengembangan kemampuan untuk 
meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, 
dan lingkungan.

Semua inisiatif yang dilakukan oleh Yayasan 
RYTHM dirancang dalam kerangka kerja tiga 
bidang prioritas strategis dan berkontribusi 
secara langsung, dan kadang-kadang secara 
tidak langsung, terhadap berbagai SDG yang 
saling terkait. Proyek saat ini yang didukung 
oleh Yayasan RYTHM berkontribusi secara 
langsung terhadap SDG 4, 5, 8, 11, dan 17.

1. PENDIDIKAN BAGI SEMUA

Ketika perempuan dan laki-laki menikmati 
kesempatan yang sama di semua tingkatan, 
hal itu merupakan ukuran masyarakat yang 
progresif. SDG PBB 5 berusaha untuk 
mencapai kesetaraan gender dan 
memberdayakan perempuan dan anak 
perempuan, untuk memastikan masa depan 

2. KESETARAAN GENDER

3. PEMBANGUNAN MASYARAKAT
YANG BERKELANJUTAN
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Di Grup QI, kami didorong oleh keinginan untuk 
membuat dampak sosial yang berkelanjutan dalam 
segala hal yang melibatkan kami, baik bisnis, 
filantropi, investasi, atau pemberian sponsor. 
RYTHM terjalin ke dalam struktur organisasi, dan 
merupakan kekuatan pendorong yang membantu 
kami membuat dampak di seluruh dunia.

Yayasan RYTHM mengatasi tantangan sosial yang 
penting yang dipandu oleh SDG PBB melalui 
perpaduan pekerjaan terprogram yang 
dilaksanakan melalui mitra nasional dan 
internasional, dan program unggulan yang 
dikelola dan diatur langsung oleh Yayasan.

Yayasan RYTHM merasa bangga telah memulai 
proyek di berbagai negara di Sub-Benua India, 
Asia Tenggara, dan kawasan Sub-Sahara Afrika 
yang telah membantu membuat dampak positif 
dalam kehidupan anak-anak kecil, remaja 
perempuan, laki-laki, dan perempuan yang 
berasal dari masyarakat yang kurang beruntung.
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MENGATASI 
& MELAMPAUI 
UNTUK KEBAIKAN 
MASYARAKAT

TAARANA – 
MENGATASI & MELAMPAUI HARAPAN

Di Malaysia, kantor pusat operasional Grup 
QI, Yayasan RYTHM telah membentuk dua 
program unggulan, yang dikonsepkan dan 
dikembangkan oleh Yayasan itu, melayani 
dua bagian masyarakat yang paling lemah 
– anak-anak dengan kebutuhan khusus, 
dan gadis remaja dari keluarga 
berpenghasilan rendah.

Taarana merupakan pusat untuk 
anak-anak dengan kebutuhan khusus, 
didirikan pada tahun 2011. Di Taarana, 
kami percaya bahwa setiap murid kami 
istimewa, dan, dengan pengasuhan dan 
perawatan yang tepat, setiap anak dapat 
mengembangkan sayap, dan terbang 
dengan cara unik mereka sendiri.

Per tahun 2019, kami melayani 45 murid, 
sebagian besar dalam spektrum autisme, 
dengan 12 guru pendidikan khusus, 1 
terapis okupasi internal, 1 terapis wicara 
internal, 1 kepala sekolah, dan 2 staf 
administrasi. Murid-murid di Taarana juga 
belajar yoga dan keterampilan kehidupan 
dasar melalui berbagai kelas yang 
dilaksanakan oleh sukarelawan 
berketerampilan, dengan tujuan untuk 

memberi mereka program pengembangan 
yang lebih holistis dan mempersiapkan 
mereka untuk hidup mandiri saat mereka 
tumbuh dewasa.

Yayasan berusaha menyediakan 
pendidikan akademik fungsional dalam 
lingkungan yang berorientasi keluarga 
melalui Taarana. Kami percaya pada 
pentingnya integrasi sosial bagi anak-anak 
dengan kebutuhan khusus, dan 
mendukung advokasi untuk hak-hak dan 
inklusivitas anak-anak dengan kebutuhan 
khusus, membantu memberi mereka 
kemampuan untuk menjalani kehidupan 
mandiri. Inilah, di atas segalanya, yang 
mencerminkan esensi utama tujuan kami, 
membuat Taarana menjadi permata sejati 
di mahkota Yayasan.

PROGRAM UNGGULAN
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MAHARANI – MENGATASI & MELAMPAUI KETERBATASAN
Di sepanjang sejarah, peran sentral perempuan dalam 
masyarakat telah memastikan stabilitas, kemajuan, dan 
pembangunan jangka panjang berbagai negara. Penting 
bagi kami untuk memastikan bahwa anak perempuan kami 
diberdayakan untuk tumbuh menjadi perempuan muda 
yang percaya diri dan kuat yang menjadi kekuatan hebat 
untuk kebaikan.

Masa remaja adalah fase kehidupan yang menantang dan 
rentan, terutama bagi gadis-gadis muda yang perlu 
beradaptasi dengan perubahan fisik, emosional, dan 
sosial, ketika mereka beralih dari masa kanak-kanak ke 
dewasa. Ini khususnya sulit bagi anak perempuan dari latar 
belakang yang kurang beruntung, meningkatkan risiko 
terjadinya pengalaman yang kurang baik bagi mereka.

Program Maharani, yang diprakarsai oleh Yayasan RYTHM 
pada tahun 2010, telah membantu lebih dari 7000 anak 
perempuan di Malaysia di antara usia 13 hingga 16 tahun, 
dari masyarakat miskin dan terpinggirkan, memberikan 
keterampilan dan pengetahuan untuk memungkinkan 
mereka mengidentifikasi dan bekerja mencapai potensi 
penuh mereka. Melalui program Maharani, gadis-gadis itu 
belajar tentang kesetaraan gender, kesehatan seksual dan 
reproduksi, etnis dan budaya, dan pentingnya kesehatan 
fisik dan spiritual, memberi mereka alat bantu untuk 
berkembang menjadi perempuan yang percaya diri, 
bertanggung jawab, dan berjiwa sosial.

Program Maharani merupakan salah satu proyek yang 
membantu Yayasan berkontribusi terhadap SDG 4 dan 
5 – Pendidikan Berkualitas dan Kesetaraan Gender.
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Program itu mendorong anak perempuan 
untuk menemukan kekuatan dan keterampilan 
mereka, sambil meningkatkan harga diri 
mereka, sangat menganjurkan filosofi bahwa 
setiap anak perempuan dilahirkan dalam 
kondisi kuat dan harus tetap kuat.

Kamp Maharani merupakan pengalaman alam 
terbuka (outbound) unik yang mendorong 
anak perempuan untuk menemukan identitas 
unik mereka melalui penemuan diri dan 

pembalikan keyakinan diri yang bersifat 
membatasi diri mereka. Kamp-kamp ini telah 
dilakukan di 12 lokasi di seluruh Malaysia.

Pada tahun 2015, Lab Pembelajaran Maharani 
(Maharani Learning Lab - MLL) didirikan di 
Sungai Siput, di negara bagian Perak di 
Malaysia, sebagai perluasan dari Program 
Maharani untuk melayani anak perempuan 
dari masyarakat minoritas miskin pekerja 
Tamil, pekerja perkebunan, dan penerima 
upah harian. Menawarkan tempat yang aman 
usai jam sekolah bagi anak perempuan untuk 
berpartisipasi dalam berbagai program 
pengembangan diri dan pembinaan 
akademik. Sekolah menengah pertama di 
kota Sungai Siput juga aktif terlibat dalam 
program Lab Pembelajaran Maharani. Lebih 
dari 500 anak perempuan telah mendapat 
manfaat dari MLL sejak didirikan.
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PROYEK MASYARAKAT GLOBAL

MENGATASI & 
MELAMPAUI BATASAN

Sejalan dengan SDG 17 yang menganjurkan revitalisasi 
kemitraan di antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, 
dan lainnya untuk bersama-sama secara kolektif mengatasi 
masalah yang kita hadapi, Yayasan RYTHM telah 
mengidentifikasi mitra di seluruh dunia yang bekerja di tingkat 
akar rumput, di beberapa kawasan yang paling terbelakang, 
untuk mewujudkan berbagai SDG.

Mitra lokal ini menyediakan layanan langsung kepada penerima 
manfaat - anak-anak, remaja perempuan, perempuan, dan 
generasi muda di masyarakat miskin yang kurang terlayani.

Yayasan Vijayaratnam merupakan Cabang Yayasan RYTHM di 
Malaysia dan bertanggung jawab untuk melaksanakan misi Yayasan 
lewat bekerja sama secara erat dengan sektor publik dan 
swasta,masyarakat sipil, dan komunitas filantropi untuk memfasilitasi 
dan mengimplementasikan berbagai inisiatif berkelanjutan.

MENGATASI &
MELAMPAUI DI MALAYSIA
YAYASAN VIJAYARATNAM

Yayasan RYTHM menjalin kemitraan dengan TrEES (Treat Every 
Environment Special/Perlakukan Setiap Lingkungan Spesial) 
untuk melibatkan dan memberdayakan para pemimpin pelajar 
dalam memobilisasi masyarakat sekolah setempat untuk 
mengimplementasikan kampanye 4R (Rethink, Reduce, Reuse, 
Recycle/Pikirkan Kembali, Kurangi, Gunakan Kembali, Daur 
Ulang) di sekolah mereka. Melalui kemitraan ini, Yayasan 
RYTHM telah menjangkau 25 sekolah (200 pelajar & 50 guru) 
di dan sekitar Malaysia.

TREES: SUARA MUDA UNTUK KONSERVASI

DHRAA, merupakan LSM lokal di Malaysia, yang 
memberdayakan masyarakat yang rentan dan terpinggirkan 
dengan memfasilitasi akses yang setara ke pelayanan kesehatan, 
pendidikan, dan kebangsaan. Melalui kemitraan ini, Yayasan 
RYTHM mendanai 80 anak-anak dan pemuda-pemudi tanpa 
kewarganegaraan, untuk memberi mereka akses ke pendidikan.

DHRAA 
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Yayasan Dignity for Children bekerja dengan 
anak-anak kurang mampu di daerah perkotaan, 
untuk membantu memutus siklus kemiskinan mereka 
melalui pendidikan berkualitas dan perawatan 
kesehatan dasar. Untuk kemitraan ini, Yayasan 
RYTHM telah mensponsori makanan untuk 79 
anak-anak pra-sekolah miskin dari masyarakat lokal 
dan pengungsi hingga saat ini, untuk menyediakan 
nutrisi yang cukup, yang pada gilirannya 
memfasilitasi pembelajaran yang lebih baik.

YAYASAN DIGNITY FOR CHILDREN

YWCA Kuala Lumpur bekerja untuk pengembangan 
perempuan dan anak perempuan terlepas dari ras, 
agama, budaya, bahasa, dan tingkat sosial-ekonomi. 
Yayasan RYTHM mendanai proyek yang 
dilaksanakan oleh Pusat Peluang Pelatihan Kejuruan 
(Vocational Training Opportunity Centre - VTOC)  
YWCA, memberikan pelatihan keterampilan untuk 
97 perempuan muda dan anak perempuan dari 
keluarga yang kurang beruntung secara ekonomi. 
Mereka dilatih dalam berbagai kursus kejuruan 
seperti kursus menjahit dan membuat pakaian, 
kursus rias rambut, kursus kuliner dan membuat 
kue, kursus perniagaan, dan kursus pengajaran 
taman kanak-kanak.

ASOSIASI PEMUDI KRISTEN (YOUNG 
WOMEN’S CHRISTIAN ASSOCIATION - YWCA)

YAYASAN ASA

MENGATASI &
MELAMPAUI DI
INDONESIA

Yayasan RYTHM telah bermitra dengan 
Yayasan ASA untuk memperkenalkan 
metodologi pendidikan berbasis olahraga 
untuk meningkatkan kesehatan generasi 
muda melalui pengembangan atletik dan 
pribadi; mempromosikan kesetaraan 
gender melalui kegiatan olahraga, untuk 
meningkatkan keterampilan kehidupan 
mereka, dan menanamkan perilaku yang 
sehat melalui kegiatan pemberdayaan 
yang inklusif dan berfokus pada gender 
yang pada gilirannya mempromosikan 
penyertaan sosial bagi semua generasi 
muda terutama anak perempuan dan 
anak-anak penyandang cacat, secara 
berkelanjutan dalam jangka panjang. Lebih 
dari 30 guru telah berpartisipasi dalam 
program ini dengan 1700 pemuda-pemudi, 
yang telah mendapat manfaat dari transfer 
keterampilan mereka.

MENGATASI &
MELAMPAUI DI
VIETNAM
Yayasan RYTHM saat ini bekerja dengan 
Yayasan ASIA untuk memberi gadis-gadis 
muda yang kurang beruntung di kawasan 
barat laut Dien Bien, Vietnam 
kesempatan untuk menempuh dan 
menyelesaikan pendidikan menengah 
mereka. Melalui kemitraan ini, hingga 
saat ini, 40 anak perempuan telah 
diidentifikasi dan diberi beasiswa selama 
3 tahun untuk menyelesaikan pendidikan 
menengah mereka.

Yayasan RYTHM dan YWCA juga telah 
menandatangani Nota Kesepahaman 
(MOU) untuk meluncurkan program 
Maharani bagi sekitar 100 perempuan 
muda (antara usia 15-25 tahun) setiap 
tahun. Dengan modul Maharani, para 
peserta akan terpapar pada aspek 
pengembangan pribadi, seperti 
kepercayaan diri dan pembentukan 
karakter, di samping pelatihan 
kejuruan mereka.
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YAYASAN CHILD’S DREAM

MENGATASI & MELAMPAUI
DI KAMBOJA, MYANMAR, & LAOS

Yayasan Child’s Dream merupakan LSM yang didedikasikan 
untuk memberdayakan anak-anak dan generasi muda yang 
terpinggirkan dengan membangun fasilitas pendidikan, program 
beasiswa, dan mendanai intervensi medis penyelamatan jiwa.

Yayasan RYTHM, melalui Yayasan Child’s Dream, telah 
membangun sekolah Dasar Ou Romdual di Kamboja, Sekolah 
Menengah Phonsai di Laos, dan ruang kelas komputer di 
Sekolah Biara Zin Nya Kan Baw Za (ZNKBZ) di Myanmar.

Melalui program beasiswa, Yayasan RYTHM telah 
mensponsori 5 pelajar Kamboja untuk menyelesaikan 
sekolah menengah mereka.

Yayasan itu juga membantu menyediakan operasi 
penyelamatan jiwa untuk 5 orang anak dari Myanmar 
dan Laos.

11



ASOSIASI BANTUAN PASIEN KANKER
(CANCER PATIENTS AID ASSOCIATION - CPAA)

MENGATASI & MELAMPAUI
DI INDIA

Di bawah kemitraan dengan CPAA (di bawah Vihaan), Yayasan 
RYTHM telah membantu 20 anak yang kurang mampu menerima 
pengobatan dan perawatan profesional untuk kanker. Pendanaan 
tersebut juga mendukung proyek-proyek untuk menciptakan 
kesadaran dan deteksi dini kanker bagi 3000 penerima.

MANAVA SEVA DHARMA SAMYARDHANI MSDS
Yayasan RYTHM merasa bangga telah mendukung tiga wirausahawan 
muda yang cerdas dari daerah pedesaan India dalam mengembangkan 
dan menerapkan usaha sosial berkelanjutan dan menjanjikan di 
masyarakat lokal mereka. MSDS berfokus pada penyediaan akses ke 
pendidikan dan peningkatan peluang pendapatan di masyarakat 
pedesaan setempat melalui pengembangan florikultura khusus, 
pengumpulan madu, dan program pembudidayaan unggas.

Yayasan RYTHM telah bekerja di beberapa proyek berdampak tinggi 
di Patna, Ranchi, Sonpur (Bihar), dan Balangir (Odisha). 
Proyek-proyek itu termasuk pendidikan kesehatan bagi 5000 
perempuan yang memiliki bayi dari masyarakat yang kurang 
beruntung untuk membantu mengurangi angka kematian dan 
penyakit anak, program budi daya jamur untuk memberikan manfaat 
ganda dalam mengatasi malnutrisi dan meningkatkan pendapatan 
bagi 200 keluarga, dan melatih 150 perempuan yang kurang 
beruntung dalam kursus menjahit baju agar dapat bekerja di bidang 
manufaktur garmen. Yayasan RHYTHM.

YAYASAN PARINAAMA
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Yayasan RYTHM bergandengan tangan dengan Yayasan Mann Deshi  
mendanai pelatihan Penegakan Hukum bagi 800 anak perempuan dari 
daerah pedesaan dan membantu mempersiapkan mereka menjadi 
petugas penegakan hukum teladan, sebuah pencapaian yang sangat 
kami banggakan.

YAYASAN MANN DESHI

Dalam semangat komitmen kami terhadap SGD PBB, Yayasan RYTHM 
mensponsori 42 anak-anak dari komunitas terbelakang untuk 
mendapatkan program beasiswa yang mencakup uang sekolah, buku 
teks, buku tulis, dan suplemen kesehatan.

ISHA VIDHYA

Yayasan RYTHM telah memulai program kemitraan selama 3 tahun 
dengan Sekolah Atletik Usha untuk mendukung 5 atlet perempuan 
muda paling menjanjikan dari keluarga berpenghasilan rendah 
dalam pelatihan olahraga dan pendidikan formal di bawah 
bimbingan ratu atletik legendaris P.T Usha dari India.

SEKOLAH ATLETIK USHA
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LANKA JATHIKA SARVODAYA SHRAMADANA SANGAMAYA
PENGEMBANGAN ANAK SEHAT DENGAN PERLINDUNGAN
BERBASIS MASYARAKAT

MENGATASI & MELAMPAUI
DI SRI LANKA

Yayasan RYTHM berpartisipasi dalam proyek selama 20 bulan, 
bekerja sama dengan 428 peserta dari 10 lokakarya, yang 
terdiri dari guru, staf dari Dewan Provinsi, Kepolisian, Otoritas 
Perlindungan Anak, Departemen Hukuman Percobaan dan 
Perawatan Anak, Departemen Pendidikan, dan Kementerian 
Perempuan dan Perawatan Anak, dengan tujuan untuk 
memperkuat kemampuan para pemangku kepentingan dan 
masyarakat tentang hak-hak anak, perlindungan anak, dan 
pendidikan anak di 5 kabupaten - Monaragla, Polonnaruwa, 
Nuwaraeliya, Rathnapura, dan Kegalle - tempat masalah 
anak-anak menjadi perhatian utama.

PUSAT PENGEMBANGAN PEREMPUAN
Yayasan RYTHM mendukung Pusat Pengembangan Perempuan 
dalam menjalankan program rehabilitasi berbasis masyarakat 
untuk anak-anak cacat. Program itu berfokus pada peningkatan 
akses ke layanan negara untuk anak-anak, remaja, dan 
orang-orang dengan kebutuhan khusus dalam menggunakan 
hak mereka terhadap perawatan medis yang tepat, rehabilitasi, 
pendidikan inklusif dan penyertaan sosial. Program 
peningkatan kemampuan dan kesadaran juga dilakukan bagi 
penyedia layanan berbasis masyarakat, sukarelawan, dan 
orang tua, memberi manfaat kepada 433 orang yang 
membutuhkan.
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PEMBACA DUNIA

MENGATASI & MELAMPAUI
DI GHANA & KENYA

Di bawah inisiatif kemitraan ini, Yayasan RYTHM telah mensponsori 
50 alat pembaca elektronik untuk Perpustakaan Masyarakat 
Wechiau dan 50 alat pembaca elektronik untuk Sekolah Menengah 
Thika Girls Karibaribi, dengan tujuan untuk menjangkau masyarakat 
yang kurang terlayani dan mempromosikan kebiasaan membaca. 
Di Kwaebibirem, Kantor Pendidikan Kota (Municipal Education 
Office - MEO), Ghana, menjalankan program membaca digital yang 
berdampak pada 45.000 pelajar dari 90 sekolah dasar. Yayasan 
RYTHM berpartisipasi dalam kemitraan selama 3 tahun dengan 
MEO untuk mensponsori 3 sekolah dan memperkenalkan 
kegembiraan membaca kepada 150 pelajar.
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KEGIATAN SUKARELA KARYAWAN

MENGATASI & MELAMPAUI
PEKERJAAN KAMI SETIAP HARI
Terinspirasi oleh Mahatma Gandhi, Ikon Korporat kami, dan dibangun 
berdasarkan filosofi RYTHM - Raise Yourself To Help Mankind (Tingkatkan 
Diri Untuk Membantu Umat Manusia), Grup QI percaya bahwa memberi 
kembali kepada masyarakat bukan hanya hak prerogatif Yayasan Korporat, 
dan karenanya, menanamkan konsep 'Layanan melampaui Diri Sendiri' 
dalam diri karyawannya. Perusahaan mendorong setiap karyawan untuk 
mendedikasikan sebanyak 16 jam waktu pribadi dalam setahun untuk 
berbagai upaya yang bernilai bagi masyarakat. Di Grup QI, kami bertujuan 
menunjukkan keyakinan kami untuk memperkaya kehidupan semua 
pemangku kepentingan yang terhubung dengan Grup dan operasi kami, 
melalui tindakan integritas, pelayanan, keberlanjutan, dan kepemimpinan.

Keyakinan yang kuat ini menggerakkan bisnis inti kami dan, bagi kami, 
adalah ujian sejati dampak kami terhadap masyarakat. Pada tahun 2018, 
lebih dari 1000 karyawan Grup QI dari 13 negara mengontribusikan 13.712 
jam kegiatan sukarela dalam berbagai bentuk guna membantu masyarakat. 
Dengan meningkatkan diri kami sendiri, kami berusaha meningkatkan setiap 
anggota masyarakat kami untuk menjadi yang terbaik yang mereka bisa. 
Mengutip kata-kata Ketua Eksekutif kami Dato Sri Vijay Eswaran, ‘Kita bisa ... 
Kita harus ... Kita akan meningkatkan diri kita sendiri untuk membantu umat 
manusia! Di Yayasan RYTHM dan Grup QI, ini adalah cara hidup’.
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