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Presiden Jokowi Resmikan Dua Infrastruktur 
Karya Abipraya di Labuan Bajo
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“Menjadi Perusahaan 
terpercaya dalam 
industri konstruksi”

Artinya: 
memiliki segala 
persyaratan 
professional yang 
memadai;

Dalam 5 (lima) tahun 
ke depan mampu 
menjadi 5 (lima) besar 
perusahaan konstruksi 
nasional.

1. memberikan produk 
yang bersaing dalam 
hal harga, mutu, 
dan pelayanan serta 
mengutamakan K3L;

2. Bekerja secara efisien 
menurut standar 
yang berlaku;

3. menjaga hubungan 
yang baik dengan 
seluruh stakeholder;

4. menerapkan 
teknologi informasi 
yang terintegrasi.
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Momentum Kebangkitan 
Pasca Pandemi

D A R I  K A m I

Tidak terasa semester 2 tahun 2022 telah dilewati. 
Tahun ini merupakan sebuah momentum 
bagi kita semua untuk bangkit setelah dua 
tahun lamanya diterpa pandemi. Perlahan 

tapi pasti, tantangan ini dilewati dengan optimisme dan 
semangat untuk bangkit serta menunjukkan prestasi 
Abipraya sebagai champion dalam bidang konstruksi dan 
infrastruktur.

Abipraya akan memasuki usia 42, empat dekade 
bukanlah waktu yang sebentar bagi sebuah BUMN 
untuk berkiprah memberikan kontribusi terbaiknya 
untuk negara. Berbagai karya telah kita wujudkan 
guna memberikan manfaat nyata yang bisa langsung 
dirasakan oleh masyarakat.

Demi suksesnya Abipraya kita berikhtiar bersama 
dengan menciptakan rasa kebersamaan dan kekompakan 
Insan Abipraya. Abipraya terus semangat untuk maju, 
kuat dan kompak dalam menghadapi tantangan global 
dan new normal life yang akan semakin dinamis.  

Untuk menjadi BUMN Karya yang terbaik di masa 

depan, butuh kerja sama yang solid dari seluruh Insan 
Abipraya. Teamwork yang kompak menjadi kunci 
keberhasilan perusahaan dalam mewujudkan Abipraya 
yang maju, sukses, dan sejahtera. 

Semangat Insan Abipraya akan membawa perusahaan 
sebagai the living company, sukses menghadapi 
perubahan, sukses dalam menjawab tantangan. Bangun 
rasa kebersamaan agar kekompakan itu menjadi kunci 
kemenangan Abipraya sebagai perusahaan BUMN yang 
sehat, kuat, tumbuh berkembang beyond imagination.

Jauh pulau dari Malaka
Pergi haji ke Kota Makkah
Dengan Bismillah Abipraya sambut HUT ke-42
Semoga semuanya mendapat berkah

Tidur nyenyak di atas ranjang
Air mengalir di kolam ikan
Abipraya akan mengarungi perjalanan panjang
Walaupun panjang tapi menyenangkan  

Ajeng Ratih Liestiyorini
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Presiden Republik Indonesia Joko Widodo 
mengunjungi Labuan Bajo untuk agenda 
peresmian beberapa infrastruktur di Labuan 
Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), 22 Juli 2022. 

Dalam peresmian tersebut Presiden hadir didampingi 
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Sekretariat 
Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan 
Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat. Turut hadir, 
Haryadi Komisaris Utama Brantas Abipraya dan Sugeng 
Rochadi Direktur Utama Brantas Abipraya.

“Melalui selesainya dua pekerjaan infrastruktur ini, 
Brantas Abipraya menunjukkan komitmennya untuk 
mendukung pembangunan sarana dan prasarana sebagai 
upaya peningkatan pariwisata untuk menjadi destinasi 
super prioritas. Bersama PUPR, kami hadirkan wajah 
baru Labuan Bajo yang kian cantik,” ujar Sugeng Rochadi.

Sebagai bagian dari penataan menyeluruh KSPN 
Labuan Bajo, untuk kegiatan penataan Kawasan Pulau 
Rinca yang telah dirampungkan Abipraya meliputi 
bangunan loket, penginapan ranger dan tour guide 
dilengkapi dengan pos penelitian dan pemantauan 
habitat komodo, bangunan penginapan resort, pekerjaan 

Presiden Jokowi Resmikan 
Dua Infrastruktur Karya 
Abipraya di Labuan Bajo
PT brantas abipraya (Persero) selaku badan Usaha Milik negara (bUMn) konstruksi turut 
berkontribusi melalui pekerjaan konstruksi Peningkatan Fasilitas Pendukung Pariwisata 
loh buaya, Pulau Rinca yang merupakan bagian dari Taman nasional komodo dan 
pengerjaan kawasan Strategis Pariwisata nasional (kSPn) Pantai Marina bukit Pramuka.

1
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Museum Komodo, cafe and souvenir, bangunan kantor 
dan tempat ibadah, gazebo, bangunan klinik dan 
eksterior bangunan pusat informasi. Dalam proses 
pembangunannya prasarana dan sarana, Brantas 
Abipraya memastikan tidak merusak atau mengganggu 
habitat komodo, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk 
melindungi Taman Nasional Komodo sebagai World 
Heritage Site UNESCO yang memiliki Outstanding 
Universal Value (OUV).

Kawasan Maria-Labuan Bajo
Setelah meresmikan penataan kawasan Pulau 

Rinca, rombongan Presiden langsung menuju ke KSPN 
Pantai Marina Bukit Pramuka, Labuan Bajo untuk 
meresmikan penataan kawasan Marina-Labuan Bajo. 
Pada pembangunannya, Brantas Abipraya berkontribusi 
mempercantik waterfront ini tepatnya pada zona 3 dan 
zona 5. Infrastrukturnya telah dilengkapi dengan fasilitas 
kelas dunia dan berkelanjutan dengan memperhatikan 
aspek lingkungan.

Pengerjaan pada zona 3 meliputi pusat informasi 
wisata, food court atau station untuk wisatawan, Kantor 
Kesyahbandaran, ruang serba guna, ruang tunggu, ruang 
terminal penumpang, monumen berbentuk penjuru 
mata angin, hard scape batu alam serta landscape berupa 
rumput budidaya lokal. Bentuk gedung yang dibangun 
juga sangatlah unik karena berbentuk tribun tangga, di 
sini para wisatawan dapat berfoto dengan latar belakang 
laut dan gugusan pulau.

Tak hanya itu, BUMN yang dikenal unggul dalam 
pembangunan bendungan ini juga telah merampungkan 
pembangunan amphitheater atau gelanggang terbuka. 
Sehingga para wisatawan dapat menikmati berbagai 

hiburan dan pagelaran. Ditambah lagi, pada Zona 5, Brantas 
Abipraya juga telah membangun lokasi untuk kios-kios 
terbuka yang dapat menjamin kenyamanan pengunjung 
saat berada di sini. Dapat dipastikan keseruannya 
para pengunjung berwisata kuliner sambil menikmati 
pemandangan laut dan bukit-bukit Labuan Bajo.

“Wajah baru Labuan Bajo khususnya di Pulau Rinca 
dan Pantai Marina Bukit Pramuka ini dapat menjadi 
magnet baru bagi warga dan wisatawan lokal maupun 
asing. Apalagi di waterfront, tempat ini selalu ramai 
pengunjung apalagi di saat sore hari. Kota pinggir pantai 
ini adalah titik nol kota Labuan Bajo yang tiap harinya 
penuh dengan aktifitas seni dan promosi UMKM yang 
dapat mengembangkan pariwisata dan perekonomian 
Labuan Bajo,” tutup Sugeng. 

Laporan Atria Dea Prawesti.

KeterAngAn Foto:
1. Waterfront Labuan Bajo Karya Brantas Abipraya.
2. Presiden RI saat meresmikan Waterfront Labuan Bajo.
3. Peningkatan Fasilitas Pendukung Pariwisata Loh Buaya, Pulau 

Rinca.

u T A m A
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Sederet penghargaan untuk Abipraya pada praktik 
GRC diterima langsung oleh Imam Haryono 
selaku Komisaris Brantas Abipraya dan Miftakhul 
Anas, Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya di 

Rafless Hotel Jakarta (6/9).
“Dengan visi dan misi, didukung nilai budaya 

AKHLAK, Brantas Abipraya terus berkomitmen 
mengimplementasikan GRC. Hal ini pun yang membuat 
kami tetap bertahan di tengah pandemi dengan kinerja 
keuangan yang tetap mencatatkan laba yang masih 
bertumbuh di tahun 2021 lalu,” ujar Miftakhul Anas, 
Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya.

Anas menambahkan, penghargaan ini diraih sebagai 
buah kinerja Brantas Abipraya yang apik, dinilai telah 
memiliki kelengkapan sistem dan infastruktur GRC 
yang baik dan berhasil dalam hal implementasi GCG, 

Brantas Abipraya Raih Tiga Award 
Governance Risk and Compliance
Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Brantas Abipraya (Persero) 
membuktikan keseriusannya pada praktik Governance Risk and Compliance (GRC) 
dalam pengelolaan bisnisnya. Hal ini dibuktikan dengan raihan tiga penghargaan di 
ajang TOP GRC Awards 2022 yaitu Top GRC Awards 2022 #4 stars, The Most Committed 
GRC Leader 2022, The High Performing Board of Commissioners on GRC 2022.

L I P S u S

manajemen risiko dan manajemen kepatuhan untuk 
mendukung tumbuhnya bisnis secara berkelanjutan, 
terutama di masa pandemi Covid-19. 

Dijelaskan Anas, akibat pandemi ini, ada beberapa 
dampak yang dirasakan Perusahaan, untuk itu strategi 
bisnis yang yang ditempuh perseroan diantaranya adalah, 
di segmen konstruksi dengan strategi, mempertahankan 
posisi market leader sektor Sumber Daya Air (SDA), walau 
dikenal sebagai BUMN terunggul dalam pembangunan 
bendungan, Brantas Abipraya akan terus juga 
meningkatkan pangsa pasar non SDA.

Lalu di segmen Eneri Baru dan Terbarukan (EBT), 
melalui anak perusahaannya, PT Brantas Energi, Brantas 
Abipraya merealisasikan rencana investasi PLTM, PLTA, 
yang memenuhi standar kelayakan, serta mengembangkan 
rencana investasi PLTM/PLTA sesuai dengan rencana 
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pemerintah.
“Pengembangan EBT ini mejadi program pemerintah 

hingga tahun 2030 nanti. Segmen EBT ini akan menjadi 
nilai tambah dari Brantas Abipraya dan anak usaha. 
Dan berharap akan tumbuh sesuai dengan amanah dari 
pemerintah” tuturnya.

Berikutnya pada segmen pengelolaan air dan Energi 
lainya, BUMN ini memiliki strategi meningkatkan 
realisasi investasi SPAM, meningkatkan realisasi investasi 
IPAL, dan lain sebagainya. Serta segmen kelima, investasi 
lainnya dengan strategi meningkatkan pengembangan 
produk-produk residensi dan komsersial, dan lain 
sebagainya.

Semua strategi tersebut diterapkan untuk meraih 
kinerja positif, namun tak ketinggalan dengan praktik 
GRC di perusahaan mulai dari level top management hingga 
yang bertanggung jawab terhadap aspek GCG, manajemen 
risiko, dan kepatuhan ke regulasi yang ada.

Sebagai tambahan penjelasan, Brantas Abipraya juga 
memiliki sederet fasilitas Teknologi Informasi (TI) untuk 
mendukung implementasi GRC-nya. Salah satunya adalah 
RISMA atau E-RISK yang merupakan aplikasi pelaporan 
manajemen risiko untuk menunjang proses manajemen 
risiko perusahaan.

“Bukan hanya itu, aplikasi lainnya yang TI kembangkan 
dalam mendukung Implementasi GRC ini adalah aplikasi 
E-Procurement dalam pengelolaan pengadaan sesuai 

dengan regulasi, Aplikasi E-Audit dalam pengelolaan 
proses audit internal yang dilakukan SPI di lingkungan 
Perusahaan, Aplikasi Performance Management dalam 
pengelolaan KPI Perusahaan; serta Aplikasi E-QHSE dalam 
pengelolaan QHSE di lingkungan proyek. Semuanya kami 
siapkan untuk optimalisasi praktik GRC,” tutup Anas. 

Laporan Atria Dea Prawesti.
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Demi memantau kesiapan proyek revitalisasi, 
Asisten Deputi (Asdep) Bidang Jasa 
Infrastruktur Kementerian Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) Hendrika Nora Osloi Sinaga 

dengan didampingi Suradi selaku Direktur Keuangan, 
SDM, dan Manajemen Risiko Brantas Abipraya dan 
Miftakhul Anas Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya.

“Kami optimis dapat merampungkan pengerjaannya 
tepat waktu sesuai dengan yang ditargetkan Menteri 
PUPR bahwa memproyeksikan renovasi TMII rampung 
pada akhir Juli 2022 ini. Tentunya rampung dengan 
mengutamakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 
selama pengerjaan, juga kualitas unggulnya,” ujar Suradi.

Ditambahkan Suradi, Brantas Abipraya juga 
meningkatkan fasilitas drainase di beberapa danau dan 
untuk Danau Archipelago selain fokus pada drainasenya, 
BUMN Karya ini juga memberikan kontur pada bentuk 
kepulauan Indonesia, serta menambahkan lampu-lampu.

Sambut G20, Brantas Abipraya 
Kebut Revitalisasi TMII
Penyelenggaraan G20 kian mendekat, PT Brantas Abipraya (Persero) sebagai 
salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang konstruksi 
dipercaya untuk melakukan revitalisasi di TMII semakin fokus dalam pembangunan 
area Lanskap Pulau-Pulau di Danau Archipelago dan Revitalisasi empat danau di 
Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Pada kesempatan yang sama, Asdep Jasa Konstruksi 
BUMN memberikan apresiasinya kepada BUMN champion 
bangunan air khususnya bendungan ini atas peran 
sertanya dalam menyukseskan G20 melalui pembenahan 
beautifikasi TMII.

Selanjutnya Suradi juga mengatakan bahwa Brantas 
Abipraya kini tengah merampungkan pekerjaan Plaza Jawa 
Barat, Lanskap Caping Gunung, Plaza Dermaga, Boulevard 
dan Plaza yang berlokasi di Sasana Krida. Di samping 
revitalisasi miniatur archipelago dengan lanskap miniatur 
pulau-pulau di Indonesia, perusahaan konstruksi yang 
hingga kini telah menyelesaikan pembangunan 42 paket 
bendungan ini juga diberikan amanah untuk mengerjakan 
pekerjaan revitalisasi Danau Archipelago, Danau Air 
Tawar dan Desa Wisata, serta Danau Keprajuritan.

Presiden Joko Widodo menugaskan khusus 
revitalisasi TMII melalui Peraturan Presiden (Perpres) 
Nomor 116 Tahun 2021 tentang percepatan pelaksanaan 
pembangunan infrastruktur untuk mendukung penye-
leng garaan acara internasional di Bali, DKI Jakarta, Nusa 
Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). 

“Sebagai agen pembangunan, Brantas Abipraya 
berharap tak hanya menyokong pelaksanaan Presidensi 
G20, adanya revitalisasi ini harapannya dapat menarik 
lebih banyak pengunjung dan wisatawan baik lokal 
maupun mancanegara, serta dapat menambah 
kenyamanan saat bertamasya,” tutup Suradi. 

Laporan Atria Dea Prawesti.
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Pelatihan dan sertifikasi TKK diadakan tepat di 
proyek Bendungan Sepaku Semoi yang sedang 
dikerjakan oleh Brantas Abipraya, program 
pelatihan dan sertifikasi ini merupakan upaya 

meningkatkan kompetensi  SDM di bidang konstruksi yang 
merupakan salah satu program PUPR dalam mendukung 
visi misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf 
Amin pada periode 2019-2024.

“Brantas Abipraya akan mendukung penuh program 
Pemerintah ini sebagai upaya percepatan pemerataan 
tenaga kerja konstruksi yang bersertifikasi. Diharapkan 
kegiatan ini nantinya dapat memberikan dampak 
pada pembangunan infrastruktur IKN, serta turut 
menggerakkan perekonomian daerah,” ujar Miftakhul 
Anas selaku Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya 
(Persero).

Peran aktif Brantas Abipraya ini pun mendapat apresiasi 
dari Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad 
Zainal Fatah. Kementerian PUPR juga menyampaikan 
apresiasi setingi-tingginya kepada pemerintah daerah, 
Otorita IKN dan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) 
lokal, serta Lembaga Pendidikan Formal Politeknik 
dan Perguruan Tinggi yang ada di Kalimantan Timur 
yang sudah berkolaborasi dengan Kementerian PUPR 
dalam menyiapkan kebutuhan Tenaga Kerja Konstruksi 
mendukung pembangunan infrastruktur di IKN, khususnya 
bagi masyarakat lokal di Kabupaten Penajam Paser Utara 
dan umumnya Provinsi Kalimantan Timur.

Akselerasi Kompetensi 
Tenaga Kerja Konstruksi
Siap mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), PT Brantas Abipraya 
(Persero) berkontribusi pada kegiatan penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga 
Kerja Konstruksi (TKK) sebagai bagian dari penyiapan pembangunan inftastruktur 
IKN di Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) pada Sabtu 27 Agustus.

Zainal juga mengatakan bahwa Pelatihan penyiapan 
TKK untuk infrastruktur IKN dilaksanakan dalam lima 
tahap yang dimulai sejak Agustus ini hingga Desember 
2022 dengan target calon TKK terlatih dan tersertifikasi 
sebanyak 9.300 orang.

Sebagai tambahan informasi, proyek Bendungan 
Sepaku Semoi yang menjadi tempat dihelatnya 
pembukaan sertifikasi dan pelatihan ini keberadaannya 
nanti bakal dioptimalkan fungsinya untuk menyediakan 
air baku dan pengendali banjir di kawasan IKN Nusantara 
dan Balikpapan.

Direncanakan rampung pada tahun 2023, Sepaku 
Semoi garapan Brantas Abipraya yang dikenal sebagai 
champion dalam pembangunan bendungan ini nantinya 
dapat menyediakan air baku di kawasan IKN Nusantara 
sebanyak 2.000/detik dan kota Balikpapan sebesar 
500/detik. Kehadiran bendungan inipun juga mampu 
mereduksi banjir sebesar 55%. 

“Sebagai agen pembangunan, ini adalah bukti 
komitmen Brantas Abipraya yang selalu ada untuk 
Indonesia dalam peran aktifnya mendukung peningkatan 
kompetensi, memberikan nilai tambah pekerja Indonesia. 
Mengingat saat ini sertifikasi keahlian menjadi hal 
penting yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya 
saing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 
(MEA),” tutup Anas. 

Laporan Atria Dea Prawesti.
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Ground Breaking 
Kantor Gubernur Sulawesi Barat
Kantor Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) yang rusak akibat gempa 6,2 magnitudo pada 
Januari tahun lalu yang mengguncang Mamuju dan Mejene, resmi dibangun kembali PT 
Brantas Abipraya (Persero). Dimulainya rehabilitasi dan rekonstruksi Gedung Kantor 
Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) ini ditandai dengan seremonial ground breaking (1/9).

Brantas Abipraya yang merupakan Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) Karya ini dalam 
pelaksanaan pembangunan kembali Kantor 
Gubernur Sulbar akan didesain dengan 

teknologi konstruksi tahan gempa. “Pembangunan ini 
akan memakan waktu selama setahun. Sebagai kontraktor, 
Brantas Abipraya akan memastikan pekerjaan Kantor 
Gubernur ini dapat tuntas tepat waktu dengan tepat mutu 
dan biaya. Tentunya dengan memperhatikan penerapan 
K3 di lingkungan proyek,” ujar Miftakhul Anas, Sekretaris 
Perusahaan Brantas Abipraya.

Anas menambahkan bahwa dalam pelaksanaan 
pembangunan Kantor Gubernur Sulbar, ruang lingkup 
pekerjaan Brantas Abipraya meliputi pekerjaan struktur, 
pekerjaan arsitektur, pekerjaan Mechanical, Electrical dan 
Plumbing (MEP), serta pekerjaan lansekap. Dibangun 
dengan masa pelaksanaan 390 hari kalender dan 180 
hari kalender masa pemeliharaan, Kantor Gubernur ini 
nantinya akan dibangun tiga lantai.

Di kesempatan yang sama, Anas menjelaskan bahwa 
gedung ini dibangun di atas lahan seluas 12.501 meter 
persegi (m2). Dengan total luas bangunan 9.683 meter 
persegi, lantai 1 gedung ini memiliki luas 2.663 m2, 
lantai 2 dan 3 seluas 2.557 m2, serta luas lantai atap 

sebesar 1.869 m2.
Sebagai tambahan informasi, gempa di Mamuju yang 

terjadi Januari 2021 lalu berpusat enam kilometer timur 
laut Kabupaten Majene 2,98 LS-118,94 BT pada kedalaman 
10 kilometer. Gempa susulan dengan magnitudo 6,2 
kembali terjadi dan berlangsung selama 5 hingga 7 detik.

Getaran gempa terasa hingga Mamuju, Makassar dan 
Palu dan mengakibatkan sejumlah gedung rusak, termasuk 
Rumah Sakit Mamuju, Kantor Gubernur Sulbar dan RSUD 
Mamuju. Gempa ini juga mengakibatkan longsor di 3 
titik sepanjang jalan poros Majene-Mamuju, sehingga 
akses jalan terputus. Tak hanya melakukan rehabilitasi 
bangunan, aksi tanggap darurat yang dilakukan Brantas 
Abipraya pasca gempa untuk membangkitkan Sulbar 
lainya adalah mengerahkan alat berat untuk membongkar 
reruntuhan bangunan rumah dan gedung, tumpukan 
beton dan besi-besi.

“Langkah-langkah ini merupakan upaya Brantas 
Abipraya dalam memberikan yang terbaik untuk Indone-
sia, khususnya masyarakat Mamuju. Kami optimis pem-
bangunan gedung ini dapat selesai tepat waktu agar 
manfaatnya dapat segera dirasakan dan dapat menunjang 
pro duktivitas Pemerintahan Daerah Sulbar,” tutup Anas. 

Laporan Atria Dea Prawesti.

K I N E R J A



Spirit / edisi 30 - September 2022 11

Pembangunan hunian yang diperuntukkan 
bagi pekerja ini berlokasi di Kawasan Industri 
Terpadu, Batang, Jawa Tengah. “Ya pekerjaan 
fisik pembangunan rusun untuk tempat tinggal 

para pekerja industri ini telah tuntas 100 persen. Brantas 
Abipraya telah menyelesaikan pembangunan tiga tower, 
yaitu tower 8, tower 9 dan tower 10,” ujar Miftakhul Anas 
selaku Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya.

Ditambahkan Anas, adapun ruang lingkup pekerjaan 
BUMN Karya ini meliputi pekerjaan persiapan, pekerjaan 
struktur, pekerjaan arsitek, pekerjaan mekanikal standart, 
pekerjaan elektrikal, pekerjaan mekanikal eletrikal non 
standart, pekerjaan utilitas, pekerjaan pemasangan atap 
berteknologi solar panel PVRoof 43 kWp, pekerjaan jalan 
dan drainese, seta pekerjaan lansekap.

Penuntasan Rusun 
untuk Pekerja Industri di Batang
Setiap tahunnya kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak terus meningkat, 
PT Brantas Abipraya (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
membuktikan komitmennya dalam berperan aktif mendukung program sejuta rumah 
yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Hal ini ditunjukkan 
dengan memenuhi kebutuhan hunian tersebut lewat pembangunan Rumah Susun 
(Rusun) Pekerja Industri Batang III pada bulan September 2022. 

Sebagai tambahan informasi, ketiga tower yang 
dibangun Brantas Abipraya ini memiliki lima tingkat 
dengan total unit per tower 22 unit dengan tiga tipe. 
Unit dengan Tipe 1 sebanyak 4 unit dengan ukuran 16,8 
x 6 meter; Tipe 2 sebanyak 17 unit dengan ukuran 12,6 
x 6 meter; dan Tipe 2A ukuran 8,4 x 6 meter sebanyak 
1 unit.

“Semoga dengan selesainya rusun ini, Brantas 
Abipraya turut berkontribusi dalam pemenuhan 
kebutuhan dasar penduduk Indonesia, khususnya di 
sekitar Batang. Tentunya dalam penyelesaiannya Brantas 
Abipraya mengutamakan keunggulan konstruksinya, 
sehingga rusun ini selesai tepat waktu, mutu dan biaya,” 
tutup Anas. 

Laporan Atria Dea Prawesti.

K I N E R J A
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Keseriusan BREN dalam mengembangkan EBT 
terlihat dari kiprahnya yang telah melahirkan 
sebanyak empat Unit Pembangkit Listrik Tenaga 
Minihidro (PLTM) dan satu Unit Pembangkit Listrik 

Tenaga Surya (PLTS). Juli lalu BREN juga telah melaksanakan 
penandatanganan Sertifikat Tanggal Pembiayaan (Financing 
Date) untuk PLTM Batanghari kapasitas 5,10 MW yang 
berlokasi di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera 
Barat.

Penandatanganan Sertifikat Tanggal Pembiayaan 
dilakukan oleh Direktur PT Brantas Total Energi, Syaiful 
Arif yang merupakan Special Purpose Company (SPC) milik 
BREN dengan General Manager PT PLN Unit Induk Wilayah 
Sumatera Barat, Wahyu Wibowo, didampingi Direktur 
Keuangan, HC, dan Manajemen Risiko BREN, Tumpang 
Muhammad.

Dengan telah dilakukannya penandatanganan Sertifikat 
Tanggal Pembiayaan secara resmi pada Juli lalu ini, maka 
menjadi tanda bahwa PLTM Batanghari sudah bankable 
dan menjadi tanda dimulainya pekerjaan konstruksi PLTM 
Batanghari. PLTM Batanghari sendiri memiliki kapasitas 
3 x 1,70 MW yang terletak di Kecamatan Sembilan Koto, 
Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. 
Merupakan pembangkit yang memanfaatkan bendung 
eksisting milik Kementerian PUPR yang dikembangkan 
oleh BREN melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan 
Usaha (KPBU).

PLTM ini menghasilkan energi listrik dengan 

memanfaatkan potensi energi terbarukan dari aliran 
Sungai Batanghari, sehingga pembangkit listrik ini bersifat 
ramah lingkungan. Adapun pelaksanaan konstruksi PLTM 
Batanghari ini dikerjakan Brantas Abipraya selaku induk 
usaha dari BREN. 

“PLTM Batanghari ini merupakan salah satu dari tiga 
pembangkit BREN yang memanfaatkan bendungan eksisting 
milik Kementerian PUPR. Harapannya, lewat anak usaha 
Abipraya ini di tahun yang akan datang, kami dapat lebih 
berperan lagi dalam pemanfaatan Barang Milik Negara 
(BMN) yang berpotensi menghasilkan listrik untuk dijadikan 
pembangkit listrik yang ramah lingkungan,” imbuh Tumpang.

Tahun 2022 ini, BREN melalui Special Purpose Company-
nya juga telah melaksanakan tiga kegiatan konstruksi dengan 
skema Pemanfaatan BMN, di antaranya adalah PLTM Titab 
(kapasitas 2 x 0,64 MW) terletak di Kabupaten Buleleng - 
Bali, PLTM Pandanduri (kapasitas 2 x 0,29 MW) terletak di 
Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat dan yang 
terbaru adalah PLTM Batanghari (kapasitas 3 x 1,7 MW) di 
Sumatera Barat.

“Komitmen Brantas Abipraya dalam membangun 
Indonesia khususnya dalam pengembangan EBT lewat BREN 
ini juga terlihat dari telah dibangun dan dioperasikannya 
PLTM Padang Guci-1 (3 x 2,0 MW) dan PLTM Padang Guci-
2 (2 x 3,5 MW) di Bengkulu, PLTM Sako-1 di Sumatera 
Barat dengan kapasitas 2 x 3,0 MW, PLTM Maiting Hulu-2 
di Sulawesi Selatan dengan kapasitas 2 x 4,0 MW, dan PLTS 
Gorontalo sebesar 2,0 MWp yang berada di Gorontalo,” 
pungkas Tumpang. 

Laporan Ramadhana K. Adiputra.

PT Brantas Energi,
Komitmen di Pengembangan 
Sektor EBT
PT Brantas Energi (BREN) anak usaha dari BUMN Konstruksi, yakni PT Brantas 
Abipraya (Persero) yang bergerak di bidang Pengembangan Energi Baru dan 
Terbarukan (EBT) ini membuktikan keseriusannya dalam pengembangan EBT.

Penandatanganan Sertifikat Financing Date PLTM Batanghari

Bendung Batanghari di Kab. Dharmasraya – Prov. Sumatera Barat
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Hidangan dengan rasa yang lezat dan aroma 
yang menggoda tentu siapapun pasti suka 
apalagi tampil cantik dan indah tentu akan 
menambah selera penikmatnya. Sehingga, 

dihelatlah kegiatan webinar Percantik Hidangan dengan 
Garnish yang dihadiri oleh para istri pejabat Brantas 
Abipraya dan para istri Insan Abipraya serta 
Srikandi Brantas Abipraya yang langsung 
dibuka oleh Inaka Sugeng Rochadi selaku 
Ketua IIBA di ruang serba guna lantai 6 
Kantor Pusat Brantas Abipraya.

“Alhamdulillah IIBA dapat menga-
dakan kembali acara bersama Ibu-Ibu 
dan Srikandi Brantas Abipraya ini dengan 
tujuan mempererat tali silaturahmi, kita 
menjadi saling mengenal semua. Selain 
berkumpul, harapannya setelah selesai acaranya 
ini kita semua menjadi memiliki tambahan keahlian 
dalam menghias hidangan,” ujar Inaka.

Acara yang dipandu oleh Kartika Unggul ini kian seru 
karena seluruh undangan dapat langsung mempraktekan 
ketrampilan garnish setelah mendapatkan penjelasan 
materi dari Tika Srikandi Garnish.

Inaka menambahkan, tidak hanya bersilaturahmi 
pada kegiatan ini IIBA juga mengadakan bazaar mini 

Belajar Percantik Hidangan 
dengan IIBA
Untuk meningkatkan keahlian “dapur” Ibu-Ibu dan Srikandi PT Brantas Abipraya 
(Persero), Ikatan Ibu Brantas Abipraya (IIBA) menggelar acara secara hybrid bertajuk 
Percantik Hidangan dengan Garnish. Selain kelas mempercantik hidangan, ajang 
silaturahmi ini juga diisi dengan arisan pihak pertama dan bazaar mini.

I I B A

IIBA yang menjual beraneka ragam 
jajanan dan kreasi UMKM. Acara yang 

dihadiri 111 peserta ini pun diakhiri dengan 
pengumuman pemenang arisan putaran 

pertama periode 2022-2023 dan foto bersama.
“Terima kasih banyak untuk Ibu-ibu yang telah 

menyempatkan hadir untuk bertemu kangen, berbagi 
keseruan bersama menambah keahlian menghias 
hidangan. Terima kasih juga untuk panitia yang telah 
mempersiapkan acara ini sebaik mungkin, semoga kita 
semua dapat dipertemukan pada acara selanjutnya,” 
tutup Inaka. 

Laporan Atria Dea Prawesti.
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Peran Strategis LSP 
dalam Menyiapkan SDM 
Jasa Konstruksi Bersertifikat

4. Lembaga Sertifikasi dalam Menyiapkan tenaga 
Jasa Konstruksi Bersertifikat 
- Fungsi dan Peranan Lembaga Sertifikasi 

dalam Orgranisasi
Lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi 

profesi yang mendapat lisensi dari Badan Nasional 
Sertifikasi Profesi (BNSP) yang berfungsi sebagai 
sertifikator, melaksanakan sertifikasi kompetensi 
dengan tugas-tugas sebagai berikut:
1. Membuat materi uji kompetensi
2. Menyediakan tenaga penguji (assesor)
3. Melakukan Assesmen
4. Menyusun kualifikasi yang mengacu kepada 

SKKNI
5. Memelihara kinerja assesor dan TUK

Kemudian sebagai developer, melakukan 
pemeliharaan dan pengembangan standar 
kompetensi dengan tugas-tugas sebagai berikut:
1.  Mengidentifikasikan kebutuhan kompetensi 

industri
2.  Mengembangkan standar kompetensi
3.  Mengkaji ulang standar kompetensi

- Abipraya Mendirikan Lembaga Sertifikasinya 
Sendiri

Merujuk kepada UU Jasa Konstruksi No. 2 
Tahun 2017 jo PP 14 Tahun 2021 yang merupakan 
hasil perubahan dari PP no. 22 tahun 2020, 
tentang peraturan pelaksanaanya. Dalam pasal 
30, 30-b, diatur bahwa LSP bentukan asosiasi 
profesi merupakan Badan Hukum yang disahkan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
udangan. LSP Bentukan LPPK merupakan 
badan Hukum Lembaga induknya atau lembaga 

pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangan. LSP diberikan lisensi sesuai 
dengan peraturan perundangundangan setelah 
mendapat rekomendasi dari Menteri.

Jenis LSP diklasifikasikan dan ditetapkan 
berdasarkan badan atau Lembaga yang 
membentuknya dan sasaran sertifikasinya. 
Abipraya dalam hal mendirikan LSP-nya 
merujuk kepada model pendirian dengan 
menggunakan LPPK. Prosesnya memang tidak 
semudah melalui Asosiasi. Hal ini sangat 
beralasan, Abipraya memiliki banyak afiliasi. 
Pilihan mendirikan LSP dengan menggunakan 
LPPK bukan asosiasi, karena bentuknya LSP 
P-2. Jika melalui Asosiasi, bentuknya LSP-3. 
Karena memang kepentingan hanya untuk 
internal. Namun produk sertifikasi yang 
dihasilkan sama. Skema yang diusung di LSP 
Abipraya adalah semua jabatan kerja yang 
menjadi unit bisnis dari Abipraya. Gedung, 
DAM-SDA dan Jalan Jembatan. Tambahan 
Skema, merupakan skema pendukung, seperti: 
K3 Konstruksi (K4), Administrasi Kontrak, Alat, 
Keuangan dan SDM.

Semoga dengan berdirinya LSP Abipraya, 
semua kebutuhan sertifikasi untuk kepentingan 
bisnis dan afiliasinya dapat dipenuhi.

- Hasil yang dicapai Abipraya dalam 
Pelaksanaan Sertifikasi periode 2016-2021

Pelaksanaan sertifikasi tidak lepas dari 
pilihan strategi pelaksanaanya. Kaitan dalam 
hal ini Brantas Abipraya menggunakan 
pendekatan sertifikasi dengan cara seperti 
yang terlihat pada grafis di bawah ini.

Hadirnya UU Jasa Konstruksi/JAKON juga dinilai sebagai upaya agar jasa konstruksi 
nasional semakin profesional dan berdaya saing di tengah kompetisi global. Beberapa 
kalangan menilai positif atas terbitnya aturan tentang jasa konstruksi ini. Tidak 
kecuali dari para pengusaha. Lahirnya UU ini memperkuat penyediaan jasa konstruksi, 
sehingga bisa bersaing di dalam negeri, memperbaiki rantai pasok, hingga mutu.
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Strategi ini tidak lepas dari peran BRAP 
sebagai BUMN yang juga memiliki peranan untuk 
menyalurkan CSRnya. Kali ini BRAP menyalurkan 
CSRnya dalam bentuk melakukan sertifikasi kepada 
semua karyawan mitra kerjanya. Sebuah konsep 
strategis yang tidak hanya menyiapkan diri sendiri 
dalam rangka menyambut berlakunya UU JAKON 
Baru. Tapi juga membantu mitra kerja dalam 
menyiapkan SDM yang tersertifikasi. Hal ini sanga 
di apreasiasi oleh Kemen PUPPR. Terbukti BRAP 
mendapat penghargaan sebagai mitra kerja terbaik 
tahun 2018. Penilaian di hitung sejak tahun 2016. 
Dari semua sertifikasi Keterampilan yang telah 
dilakukan, porsi paling banyak di ambil oleh SKT 
Gedung. Hampir 60% dari total keseluruhan SKT.

Dari semua sertifikasi Keterampilan yang telah 
dilakukan, porsi paling banyak diambil oleh SKT 
Gedung. Hampir 60% dari total keseluruhan SKT. 

- Sertifikasi Keterampilan (SKT)

Sertifikasi keterampilan menempati porsi 
yang paling banyak. Total nyaris 3000 orang yang 
telah berhasil BRAP lakukan sertifikasi. Di tahun 
2018 ada tambahan kluster sertifikasi. Tidak hanya 
terbatas pada karyawan subkon yang bekerja 
langsung dengan BRAP, tetapi mahasiswa semester 
7 juga sudah kita lakukan. Mulai dari Malang Raya, 
bertempat di POLINEMA, telah mensertifikasi 
Keahlian untuk mahasiswa sebanyak kurang 
lebih 1300 orang. Sejumlah mahasiswa tadi, 1300 
orang yang telah disertifikasi, bisa juga menjadi 
cadangan tenaga kerja selama 3 tahun mendatang. 
Jadi BRAP telah mencadangkan pasokan SDMnya 
hingga tahun 2022.

- Sertifikasi Keahlian (SKA)

Untuk Sertifikasi keahlian juga Brantas 
Abipraya melakukan upaya yang signifikan. 
Khusunya 2017. Dimana perubahan dari tahun 
2016 dengan peningakatan setara dengan 
84% (dari 137 menjadi 252). Tahun 2018 sifat 
melengkapi kekurangan karena banyak para ahli 
yang pensiun khusunya SKA bendungan. Tahun 
2017 ke 2018 juga ada peningkatan senilai ¼ dari 
angka sebelumnya 25%. (Akhir Desember 2018). 

Oleh Aries Zuswana. 

Sumber: https://nasional.kontan.co.id/news/harapan-besar-
implementasi-uu-jasa-konstruksi.

https://properti.kompas.com/read/2018/01/25/180142021/
jumlah-tenaga-kerja-konstruksi-tersertifikasihanya720000
https://properti.kompas.com/read/2018/07/30/161920121/

hanya-720000-dari-81-juta-tenagakonstruksi-yang-bersertifikat.
http://www.lsp-ipi.org/pengembangan-kualitas-sdm-indonesia-

dengan-sertifikasi-profesi
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Jika Anda memiliki hobi dan ketika melakukannya 
dapat bayaran, maka itu adalah pekerjaan yang 
paling menyenangkan. Saat melakukan aktivitas 
kegemaran, orang cenderung menikmati apa yang 

kita kerjakan dan lebih mudah merasa puas atau senang.
Jika melakukan hobi yang tidak dibayar saja sudah 

terasa menyenangkan, apalagi kalau kita melakukan 
hobi yang menghasilkan uang kan? Lalu, apa saja 
macam-macam hobi yang bisa menghasilkan uang dan 
bagaimana cara memulainya? Berikut beberapa ide yang 
bisa kamu jalankan.

Design dan Ilustrasi
Sejak beberapa tahun ke belakang, profesi desain 

dan ilustrator menjadi makin tinggi tingkat “ordernya” 
seiring meningkatnya konsumsi gambar yang diinginkan 
masyarakat, maka makin banyak pula desain dan ilustrasi 
yang dibutuhkan. Buat orang di kelompok usia milenial 
yang punya hobi mendesain atau membuat ilustrasi bisa 
menjadikan hobi ini sebagai ladang keuntungan. Seperti 
halnya fotografer dan videografer, seorang desainer atau 
ilustrator juga bisa mendapat keuntungan maksimal 
dengan menjadi pekerja lepas atau menawarkan jasanya 
kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di dunia 
digital.

gaming
Anda hobi bermain game? Kalau iya, hobi Anda tidak 

sia-sia. Saat ini, sudah banyak orang yang menawarkan 
pembayaran untuk para jago gamer. Beberapa cara yang 
bisa dilakukan lewat hobi yang menghasilkan uang ini 
antara lain adalah live streaming, membuat video review, 
atau menjadi tester. Sudah pernah coba? Ayo dicoba!

Memasak
Setelah mencoba di dapur, jangan berhenti hanya 

untuk dinikmati sendiri! Jadi jangan cuma bereksperimen 
di dapur, gunakan hobi memasak yang kamu miliki untuk 
meraup keuntungan! 

Beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk 
memperoleh penghasilan tambahan dari memasak 

Hobi yang Cepat Menghasilkan 
Cuan bagi Generasi Milenial
Pasca pandemi Covid-19 dinyatakan landai dan aktivitas publik sudah mulai kembali 
ramai, ada sejumlah hal “bentukan” masa pandemi yang lahir karena dorongan pemanfaat 
teknologi yang kian pesat masih berlanjut hingga hari ini. “Bentukan” masa pandemi itu 
di antaranya adalah munculnya berbagai kegiatan hobi yang mampu mengeruk cuan, 
dan banyak dilakukan generasi milenial yang “menguasai” era digital saat ini. Hobi 
menyenangkan yang cepat menghasilkan cuan, apa saja sieh, yuk kita ulik bersama!
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antara lain adalah membuka jasa katering, bisnis 
makanan online, atau kursus memasak.

Crafting
Jika Anda memiliki ketrampilan tangan yang khas, 

hobi yang satu ini bisa menjadi ladang keuntungan. 
Hasil kerajinan tangan yang kamu buat bisa kamu jual 
secara online ataupun offline dan menitipkannya di 
pameran-pameran seni. Saat ini, sudah banyak orang 
yang menyadari pentingnya seni sehingga rela membeli 
hasil kerajinan tangan dengan harga yang tinggi.

Foto dan Videografi
Kegemaran memotret dan mendokumentasikan 

aneka momen seacara audio visual di masa lalu mungkin 
menjadi profesi khusus orang-orang dengan keahlian 
itu. Namun saat ini, tak sedikit orang memiliki hobi 

memotret dan merekam momen dalam bentuk video 
yang mampu mendatangkan cuan. 

Jenis hobi bidang foto dan videografi saat ini, dengan 
meningkatnya penggunaan alat teknologi, makin banyak 
produk yang dipasarkan dalam bentuk foto menarik 
dan video. Itulah sebabnya, banyak perusahaan yang 
kemudian mencari foto dan videografer untuk membuat 
produk mereka makin ciamik. Nah, jika kamu senang 
menjalankan hobi yang satu ini, tidak ada salahnya kan 
kalau membuka jasa videografi untuk profil perusahaan, 
dokumentasi acara, hingga konten pemasaran. Namun, 
jangan lupa untuk terus mempelajari teknik shooting 
yang dibutuhkan sehingga kemampuan videografi yang 
kamu miliki makin andal dan terpercaya. 

Yuk kenali hobimu dan rasakan kenikmatan cuannya!
Oleh Viskha F. Utami.

Source: https://bmoney.id/blog/hobi-yang-
menghasilkan-uang-119008

H o B I

Pelaksanaan pembangunan harus ramah 
lingkungan agar tidak menimbulkan dampak 
negatif sehingga pembangunan berkelanjutan 
dapat terwujud. Beton geopolimer merupakan 

teknologi beton yang ramah lingkungan dimana bahan 
dasar dari beton tersebut bukan menggunakan semen, 
melainkan sisa pembakaran batu bara, yaitu abu 

terbang (fly ash).
Ternyata, penggunaan abu terbang sebagai 

bahan baku beton ini mampu mengurangi biaya 
pembuatan sekaligus menekan pemanasan global. Hal 
ini dikarenakan jika menggunakan semen portland 
biasa, proses produksinya banyak melepaskan gas 
karbondioksida yang berdampak pada pemanasan 

Material Ramah Lingkungan, 
Pengganti Semen pada Pembuatan 
Beton Pracetak
Pembangunan infrastruktur terus dilakukan untuk percepatan pembangunan 
dalam mengejar ketinggalan dan meningkatkan daya saing nasional. Seiring dengan 
kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan percepatan pembangunan untuk mengejar 
ketertinggalan dan meningkatkan daya saing nasional, maka pembangunan infrastruktur 
pada saat ini terus mengalami perkembangan. Sebagian besar infrastruktur yang 
dibangun menggunakan beton sebagai bahan pembentuknya.

Q
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A
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global. Sehingga sisa pembakaran batu bara dapat 
dimanfaatkan karena fly ash yang tidak dimanfaatkan 
dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Selain itu, 
penanganan fly ash pada saat ini masih terbatas pada 
penimbunan di lahan kosong Penggunaan fly ash sebagai 
material pembentuk beton memberikan dampak positif 
jika ditinjau dari segi lingkungan 

Hasil penelitian dari Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember menunjukan bahwa geopolimer mempunyai 
kinerja dan daya tahan yang lebih baik daripada bahan 
semen portland. Beton geopolimer merupakan material 
yang tahan terhadap api dan bisa digunakan sebagai 
material pelapis beton. Kuat tekan beton geopolimer 
mengalami sedikit penurunan hanya jika dibakar di atas. 
Suhu 600 derajat celcius selama 24 jam.  Hal ini jauh 
berbeda dari beton konvensional yang tidak mampu 
dibakar diatas suhu 200 derajat celcius selama 24 jam. 
Mortar geopolymer juga bisa dimanfaatkan sebagai 
bahan penambal beton tua yang sudah mengalami 
keropos atau kerusakan.

Pemanfaatan fly ash dan bottom ash diterapkan 
kedalam campuran pembuatan. Beton geopolymer 
dengan presentase yang telah ditentukan. Fly ash dapat 
dimanfaatkan sebagai binder pengganti semen dengan 
mereaksikan dengan alkali, sehingga beton geopolymer 
ini tidak menggunakan semen. Kemudian pada agregat 
halusnya sendiri penggunaan bottom ash dapat 
digunakan sebagai substitusi pasir sehingga beton ini 
juga mengurangi penggunaan agregat halus dan menjadi 
beton hasil pemanfaatan limbah yang ramah lingkungan 
dan juga ekonomis. 

Bagan ini menunjukkan komposisi-komposisi 
campuran pembentuk beton geopolymer dengan 
memaanfaatkan fly ash dan bottom ash sebagai mineral 

penyusunnya. Pada komposisi campuran yang di 
desain di Institut Teknologi Sepuluh Nopember ini 
menunjukkan penggunaan fly ash sebagai binder yang 
direaksikan dengan alkasi sebagai pengganti semen, 
sehingga water glass 67% beton ini menghasilkan beton 
yang ramah lingkungan dengan emisi CO2 yang rendah.

Fly ash juga dimanfaatkan sebagai agregat 
halus. Tetapi atas. Dasar pertimbangan mutu dan 
persyaratan yang. ditetapkan, bahwa penggunaan fly 
ash maupun botton ash memiliki kadar optimum dalam 
penggunaannya.  Pada rencana campuran yang di desain 
penggunaan bottom ash dijadikan sebagai substitusi 
pasir sebesar maksimal 50% dari  agregat halus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan 
limbah fly ash maupun bottom ash dapat menjadi solusi 
alternatif yang dapat dimanfaatkan pada konstruksi 
yang. membutuhkan mutu baik dengan harga yang 
ekonomis.  Selain itu, pemanfaatan limbah ini juga 
menjadi solusi efisiensi pemanfaatan limbah batu bara 
secara maksimal di Indonesia. 

Oleh Nabilla Nur Aufa
Sumber: https://repository.its.

ac.id/2952/7/3115040616-Undergraduate-Theses.pdf.
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Sebelumnya, kita sudah membahas mengenai 
inflasi yang mungkin meningkat dari Mei 
2022 (3,55%) di Indonesia dan cara mengatasi 
inflasi tersebut. Saat ini, Bank Indonesia sudah 

mengeluarkan kebijakan untuk menekan laju inflasi yang 
pada Agustus 2022 lalu sudah mencapai 4,69% dengan 
cara menaikkan suku bunga acuan yang sejak November 
2018 belum ada kenaikan.

Melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank 
Indonesia pada 21-22 September 2022 memutuskan  
untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rat (BI7DRR) 
sebesar 50 bps menjadi 4,25% yang pada Agustus lalu 
sebesar 3,75%. Keputusan tersebut sebagai langkah 
front loaded, pre-emptive, dan foward looking untuk 
menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi 
inti kembali ke sasaran 3,0±1% pada paruh kedua 2023, 
serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar 
Rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya akibat 
tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, di 
tengah peningkatan permintaan ekonomi domestik yang 
tetap kuat.

Keputusan menaikkan suku bunga memiliki sisi 
positif dan negatif. Kenaikan suku bunga akan membuat 

biaya pinjaman semakin mahal, tetapi dapat menekan 
inflasi sehingga harga-harga bisa terjangkau. Dengan 
inflasi yang terjaga, maka daya beli rumah tangga juga 
terjaga.

Sikap insan untuk menghadapi kenaikan suku bunga 
ini, berikut tipsnya.
1. Segera lunasi pinjaman khususnya pinjaman 

konsumtif
2. Lakukan pengajuan take over KPR ke bank  yang 

tawarkan bunga lebih rendah
3. Mengalihkan sebagian simpanan perbankan ke 

instrumen lain yang menawarkan imbal hasil lebih 
tinggi misalnya reksa dana pasar uang dan reksa 
dana saham

4. Kendalikan belanja yang tidak mendesak apalagi 
sampai terjebak pinjaman online

Lalu bagaimana jika ingin membeli properti atau 
kendaraan melalui kredit saat suku bunga naik? Dilansir 
dari CNN Indonesia, berikut langkah-langkah yang dapat 
diambil Insan untuk pengajuan kredit:
1. Menaikkan Uang Muka

Perencana Keuangan OneShildt Consulting Budi 
Rahardjo mengatakan kenaikan suku bunga memang 
dapat berdampak pada kenaikan cicilan. Di sisi 
lain, hal itu juga akan membuat lembaga pemberi 
pinjaman mempertimbangkan kembali kemampuan 
mencicil calon debitur.

Menurutnya, dengan kenaikan bunga yang 
berdampak pada kenaikan besar cicilan, berarti 
persyaratan penghasilan minimal yang dapat 
disetujui lembaga keuangan akan meningkat. Cara 
agar pengajuan kredit disetujui salah satunya 
dengan meningkatkan jumlah down payment atau 
uang muka.

Dengan menaikkan uang muka kredit, maka 
secara tidak langsung Anda menjaga batas 

Pengajuan Kredit 
di Tengah Naiknya Suku Bunga
Keputusan menaikkan suku bunga memiliki sisi positif dan negatif. Kenaikan 
suku bunga akan membuat biaya pinjaman semakin mahal, tetapi dapat 
menekan inflasi sehingga harga-harga bisa terjangkau. Dengan inflasi yang 
terjaga, maka daya beli rumah tangga juga terjaga.

K E u A N g A N
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kemampuan mencicil. Semakin besar uang muka 
yang diberikan akan semakin kecil nilai cicilan.

2. Ambil Kredit Hanya untuk Tujuan Produktif
Perencana Keuangan Advisor Alliance Group 

(AAG) Indonesia Dandy mengatakan kenaikan 
suku bunga BI berdampak pada pengajuan kredit, 
khususnya kredit dengan floating rate akan 
berdampak cukup signifikan.

Ia menyebut yang perlu diperhatikan saat 
hendak mengajukan kredit adalah tujuannya 
itu sendiri. Pastikan tujuan mengambil kredit 
adalah untuk hal-hal yang produktif, misalnya 
mengembangkan bisnis.

3. Return Harus Lebih Besar dari Bunga
Selanjutnya, jika tujuannya sudah jelas, maka 

Anda perlu memastikan return atau keuntungan 
yang didapat lebih besar dari bunga kredit.

Menurut Dandy, ketika akan mengambil kredit, 
Anda harus memperhitungkan bahwa pendapatan 
cukup besar untuk membayar tagihan beserta 

bunganya. Jangan sampai bunga kredit malah lebih 
tinggi dibanding pendapatan, sehingga Anda jadi 
terlilit utang.

4. Cek Arus Kas
Ketika mengajukan kredit, Anda perlu mengecek 

arus kas. Hitung dengan pasti porsi cicilan dan 
pendapatan rutin. Dandy menilai porsi cicilan 
maksimal adalah 30 persen dari pendapatan rutin. Ia 
mencontohkan jika Anda memiliki gaji Rp8 juta per 
bulan, maksimal cicilan adalah Rp2,4 juta.

5. Persiapkan Dana Darurat
Setelah Anda mengajukan kredit, jangan 

lupa untuk menyiapkan dana darurat. Hal ini 
dilakukan agar menjadi proteksi jika suatu hari 
Anda menghadapi kondisi yang membuat tidak bisa 
membayar cicilan.
Dengan begitu, ketika Anda katakan lah, kehilangan 

pekerjaan atau tidak bisa bekerja karena sakit, dana 
darurat bisa dipakai untuk membayar cicilan. 

Oleh Ikbal Yuhendra.
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Proses pengadaan suatu perusahaan pada 

umumnya memiliki perbedaan dengan 

perusahaan yang lainnya, hal ini dikarenakan 

setiap perusahaan memiliki proses sesuai 

kondisi dan kebutuhannya masing-masing. Hal lain 

yang mempengaruhinya antara lain adalah ukuran 

perusahaan, jenis usaha, sumber daya manusia yang 

tersedia dan struktur organisasi, serta kegiatan 

pengadaan yang tergantung dengan beberapa faktor 

seperti;

 Perencanaan pengadaan

 Sumber kebutuhan

 Daftar risiko

 Perjanjian kesepakatan tim

 Dokumen pengadaan

 Estimasi Biaya

 Jadwal proyek

 Stakeholder

Namun dalam rangka memberikan keseragaman 

dalam procurement model ada beberapa upaya yang dapat 

kita lakukan untuk menentukan faktor kunci dalam 

proses pengadaan yaitu:

 Workforce and Organisation ( Capability Gaps )

 Technology ( Request-to-Pay Process and Future 

Advanced Analytics )

 Process ( Risk Management and Closed -Loop Spend 

Management )

Sehingga untuk melihat status level suatu perusahaan 

dalam penerapan proses pengadaan dapat disandarkan 

pada faktor tersebut.

Tantangan implementasi  pada proses juga terjadi 

Tidak ada “one size fits for all” pada proses pengadaan.

One Size Fits for All,

Procurement Model Series

K N o w L E D g E  S H A R I N g
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pada faktor kesadaran dan dukungan pimpinan puncak, 

hubungan dengan unit bisnis, tidak tersedianya skill, 

tidak tersedianya teknologi yang tepat guna atau 

teknologi sudah usang, data yang berada pada multiple 

systems atau bahkan data yang tidak tersedia.

Kali ini akan dibahas tentang teknologi pada proses 

pengadaan, dimana dalam penggunaan teknologi suatu 

perusahaan dapat dinilai dengan 4 (empat) kriteria yaitu:

1. Basic, dengan kriteria tidak adanya e-tools yang 

tersedia dan masih melakukan komunikasi dengan 

rekanan secara konvensional.

2. Average, penggunaan RFx yang masih menggunakan 

email, reverse auction baru dilakukan pada beberapa 

pengadaan, belum adanya kemampuan andal dalam 

membuat keputusan strategi pengadaan, nilai 

kesadaran yang rendah terhadap digitaliasi

3. Above Average, sudah adanya implementasi RFx, 

reverse auction, spend management secara tepat 

dan baik, teknologi berperan banyak dalam setiap 

aktifitas pengadaan, penggunaan moderat berbasis 

Internet untuk RFQ/RFP

4. Advanced, penggunaan teknologi secara ekstensif 

termasuk e-Procurement, e-Sourcing dan e-Auction, 

terdapatnya portal khusus perusahaan untuk layanan 

pengadaan, eSourcing yang telah terintegrasi dengan 

manajemen kontrak dan R2P atau Request-to-Pay 

Process.

Request-to-Pay Process

Pengadaan (Source to Pay) merupakan sistem yang 

diawali dari perencanaan (sourcing) sampai dengan 

pembayaran, dimana permasalahan yang terjadi di 

Indonesia adalah proses pembayaran yang masih 

dipisahkan dari bagian procurement. Terkait dengan 

bagaimana cara untuk dapat mengetahui nilai kontrak 

adalah sama dengan nilai kesepakatan atau hasil 

tender, bagaimana mengendalikan agar tidak adanya 

lebih bayar atau kesalahan pembayaran, bagaimana 

dapat diketahui apakah hak dan kewajiban rekanan 

sudah terpenuhi dan seperti apa kesepakatannya 

semisal cara bayar, jatuh tempo, resiko-resiko yang ada 

pada kontrak rekanan yang sudah dapat diprediksi atau 

dimitigasi dan disepakati pada saat proses pemilihan.

Kegiatan dalam proses R2P ( Request-to-Pay ) dapat 

dibagi menjadi tiga yaitu Ordering, Receipt to Payment 

dan Master Data Management. Di mana tahap advanced 

pada ordering adalah ERP dimanfaatkan di seluruh 

organisasi sehingga seluruh data ter-capture dan 

mempunyai kemampuan untuk mendukung keputusan 

serta integrasi end-to-end dioptimalkan sesuai kategori 

dan lingkungan user. Tahap Receipt to Payment dimana 

aktifitas accounts payable terkonsolidasi dalam pusat 

layanan bersama, telah dilaksanakannya 3 way match 

process, telah digunakannya proses otomatis semisal 

adopsi teknologi OCR, tingkat pembayaran tepat waktu 

dan hanya sedikit peristiwa mismatches. Pada Master 

Data Management terdapat data antara lain master 

data vendor, master item dengan pengkodean dan 

proses telah melalui kontrol dan persetujuan.

Future Advanced Analytics

Suatu proses yang menggunakan metode 

kuantitatif berdasarkan data yang telah terjadi 

berdasarkan fakta dalam mendukung keputusan 

untuk mendapatkan keuntungan dengan 

memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. 

Pada prinsipnya pengadaan yang dilakukan diawal 

akan menguntungkan, namun tidak berlaku untuk 

semua pengadaan semisal pengadaan material yang 

harganya naik turun atau adanya momen tertentu 

seperti akan adanya kompetitor (rekanan) baru di 

waktu tertentu. Predictive modeling diperlukan antara 

lain untuk menentukan kapan dan berapa banyak 

kita memutuskan untuk membeli. Dengan informasi 

volume dan waktu yang akurat akan dapat mengarah 

kepada proses negosiasi yang lebih baik. 

Oleh Dwi Adi Sunarko.
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Sejumlah Langkah bisa Anda lakukan untuk 
melakukan olahraga yang baik dan benar, antara 
lain adalah: 

Memastikan Kondisi Tubuh Sedang Baik
Untuk memastikan kondisi fisik Anda cukup fit 

sebelum langsung berolahraga bisa lakukan dengan 
konsultasi ke dokter. Anjuran ini khususnya penting bagi 
orang-orang yang tidak pernah terbiasa beraktivitas fisik 
berat, serta individu berusia 45 tahun ke atas. Konsultasi 
dengan dokter dapat bantu mendeteksi masalah atau 
kondisi kesehatan apa pun yang dapat membuat Anda 
berisiko mengalami cedera saat berolahraga. Jika Anda 
memiliki asma, penyakit jantung, atau kondisi kronis 
lainnya, kemukakan ke dokter sehingga panduan 
olahraganya tepat.

Selain dokter, personal trainer juga bisa menjadi 
orang yang tepat untuk berkonsultasi, tentunya yang 
bersertifikat untuk mengoptimalkan latihan, memahami 
batasan fisik Anda, dan membuat rencana olahraga yang 
disesuaikan dengan kebutuhan Anda.

Ingat, jangan pernah lakukan olahraga ketika sedang 
sakit. Berolahraga ketika sakit malah semakin membuat 
badan lemah dan memperlambat proses penyembuhan. 
Istirahatkan dulu tubuh sampai sembuh, barulah kembali 
berolahraga.

Rencanakan Olahraga yang Realistis
Setelah Anda terkonfirmasi dalam kondisi sehat 

dan memutuskan untuk mulai berolahraga, rencanakan 
secara sederhana yang realistis agar Anda dapat tetap 
berkomitmen untuk berolahraga secara rutin. Sebagai 
permulaan, Anda bisa coba menjadwalkan berolahraga 
pada waktu yang sama setiap hari, misalnya di pagi 
hari sebelum mulai berangkat ke kantor atau sekolah. 
Secara umum, para personal trainer akan menyarankan 
bahwa akan lebih mudah untuk mempertahankan 
kebiasaan berolahraga teratur dalam jangka panjang jika 
memasukkannya ke dalam rutinitas harian. 

Cobalah juga untuk menetapkan tujuan berolahraga 
yang terukur dan dapat dicapai. Sebagai contoh, tujuan 
berolahraga Anda pertama adalah “mampu berlari 
sejauh 5 kilometer”. Anda dapat mulai dengan membuat 
rencana olahraga yang mencakup lari jarak pendek 
terlebih dulu, misalnya 500 meter. Memulai dengan 
langkah dan tujuan kecil tidak hanya akan meningkatkan 
peluang Anda untuk sukses, tapi juga membuat Anda 
tetap termotivasi untuk terus berolahraga.

Pilih Jenis Olahraga yang Sesuai 
Satu hal yang penting dalam berolahraga adalah 

memilih jenis olahraga yang disukai bukan ikutan trend 
semata. Sebab, pilihan ini akan membuat Anda senang 
dan tidak merasa terbebani untuk menjadikannya 
kebiasaan. Dan sebaiknya mulailah dengan olahraga 
berintensitas paling rendah dulu, seperti jalan kaki 
keliling komplek rumah. Setelah terbiasa dan kebugaran 
fisik mulai meningkat, lanjutkan dengan terus menambah 
frekuensi, durasi, serta intensitas olahraganya untuk 

S E B A I K N Y A  T A H u

Olahraga yang Benar 
untuk Menjaga Kesehatan Tubuh
Konon, tak semua olahraga dilakukan 
dengan cara yang benar, sehingga hasilnya 
tidak maksimal. Padahal berolahraga 
dengan cara yang baik dan benar juga 
dapat meningkatkan pembentukan otot 
dan menurunkan berat badan. Sehingga, 
mengetahui cara olahraga yang benar 
adalah salah satu kunci untuk menjaga 
kesehatan tubuh. Meskipun kita semua 
tahu bahwa manfaat olahraga tidak 
bisa cuma-cuma didapatkan hanya 
dengan menjadikannya sebuah rutinitas 
semata. Agar olahraga Anda efektif dan 
membuahkan hasil memuaskan, cara 
melakukannya harus juga baik dan benar.
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menyesuaikan dengan tujuan akhir Anda.

Durasi dan Frekuensi Berolahraga
Semua orang mungkin sepakat bahwa olahraga baik 

untuk dilakukan secara teratur. Namun, Anda harus 
tahu jadwal yang baik agar cara olahraga Anda benar 
dan aman. Pasalnya, olahraga yang berlebihan justru 
tidak baik untuk kesehatan tubuh. Maka itu, Anda harus 
tahu  batasan waktu serta frekuensinya. Berapa lama 
sebaiknya kita berolahraga?  WHO dan Kementerian 
Kesehatan Republik Indonesia menganjurkan 
jadwal  olahraga yang baik untuk orang dewasa sehat 
adalah rutin berolahraga intensitas sedang minimal 
150 menit per minggu. Jenis olahraga intensitas sedang 
termasuk jogging atau berenang. 

Jangan langsung berolahraga selama 150 menit 
dalam sekali waktu. Lakukan olahraga yang baik selama 
30 menit setiap hari jika Anda ingin menjaga kesehatan 
tubuh. Jadwal olahraga ini boleh dibagi sebanyak 30 menit 
dalam satu hari untuk dilakukan 5 hari dalam seminggu. 
Jika Anda tidak sanggup langsung berolahraga lama, 
boleh juga mulai dilakukan selama 10 menit sebanyak 3 
kali dalam satu hari atau 2 kali sehari selama 15 menit. 
Ohya, jika Anda punya tujuan lain, seperti menurunkan 
berat badan atau membentuk otot, cara olahraga yang 
benar adalah meningkatkan porsi olahraganya.

Jangan Berolahraga Setiap Hari
Berolahraga setiap hari berturut-turut justru 

membuat tubuh jadi kelelahan karena dipaksa bekerja 
melampaui kapasitasnya. Terlebih jika tujuan Anda 
berolahraga adalah untuk membentuk otot. Olahraga 
setiap hari tanpa rehat justru melemahkan otot. 
Sebaiknya beri jeda untuk memberikan waktu tubuh 
beristirahat. Sebagai contoh, jika rencana olahraga Anda 
adalah 3 kali seminggu, buat jadwal  olahraga selang-
seling: satu hari olahraga, satu hari istirahat.

Pantau Detak Jantung
Memantau detak jantung adalah hal yang sangat 

penting, sebab tak sedikit orang yang stroke karena gagal 
mewaspadai dan mengecek detak jantung sebelum dan 
saat berolahraga. Target detak jantung selama aktivitas 
intensitas sedang adalah sekitar 50-70 persen dari detak 
jantung maksimum. Selama aktivitas fisik yang berat, 
target detak jantung target sekitar 70 hingga 85 persen 
dari maksimumnya. Sebagai contoh, detak jantung 
maksimum orang dewasa yang berusia 30 tahun adalah 
190. Saat menyelesaikan latihan intensitas sedang, detak 

S E B A I K N Y A  T A H u

jantung harus berada dalam kisaran 95 hingga 133. 
Namun, jangan sampai terlena dan membiarkan jantung 
berdetak terlalu kencang atau cepat karena dapat 
membahayakan kesehatan tubuh.

Pemanasan dan Pendinginan
Ini yang terkadang orang sepelakan, yaitu pemanasan, 

jikalau pun dilakukan masih belum mencukupi kebutuhan 
jantung dan otot-otot lainnya untuk menyesuaikan. Jadi 
pemanasan ini penting untuk membuat otot lebih lentur 
dan kuat serta mempersiapkan anggota gerak tubuh 
melakukan pekerjaan yang berat agar tidak cedera. 
Pemanasan juga berguna untuk menyuplai “bahan 
bakar” bagi tubuh dengan meningkatkan aliran darah 
beroksigen ke otot. 

Yang tak boleh di-skip juga adalah setelah selesai 
berolahraga, yaitu pendinginan. Sehingga tidak 
disarankan setelah olahraga untuk langsung duduk 
atau rebahan. Pastikan untuk melakukan pendinginan 
dan peregangan otot. Saat otot masih hangat, 
perlahan turunkan intensitas olahraga Anda. Lakukan 
pendinginan dengan jalan kaki selama 10 menit untuk 
memungkinkan detak jantung menurun kembali 
normal. Jalan kaki juga bantu kembali mengatur napas 
dan menghilangkan kadar asam laktat dari tubuh. Lalu 
lanjutkan dengan peregangan statis sambil tarik napas 
dalam-dalam dan tahan hingga 30 detik setiap kali. 
Peregangan otot seperti ini membantu memperpanjang 
otot dan meningkatkan fleksibilitasnya.

Cukup Minum Air
Jangan lupa menyiapkan air minum, sebab hidrasi 

penting dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh 
selama berolahraga.   Jika cairan tubuh yang hilang 
bersama keringat saat berolahraga tidak segera diganti, 
Anda akan berisiko mengalami dehidrasi. Dehidrasi 
dapat menyebabkan kram otot selama olahraga. 
Menghidrasi tubuh dapat menurunkan risiko kram 
otot yang disebabkan oleh dehidrasi. Hidrasi yang 
cukup juga penting untuk menjaga proses metabolisme 
berjalan efisien. Secara umum Anda disarankan minum 
setidaknya 2 liter air setiap hari. Namun jika Anda rutin 
berolahraga atau tergolong aktif secara fisik, porsinya 
mungkin perlu ditambah

Nah, sudah siap berolahraga, yuuk kita mulai dari 
sekarang demi menjaga kesehatan! 

By. N. Aris Rianto.
Sumber: rewrite dari https://www.sehatq.com/

artikel/panduan-olahraga-yang-efektif.
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Mengusung tema Setetes Darahmu 
Selamatkan Jiwa Sesama, kegiatan donor 
darah Abipraya bertujuan mendukung 
terwujudnya Indonesia untuk pulih lebih 

cepat, bangkit lebih kuat sesuai slogan hari ulang tahun 
(HUT) RI kali ini. 

Kegiatan diadakan di ruang serba guna lantai 6 
Kantor Pusat Brantas Abipraya, acara ini dibuka oleh 
Suradi selaku Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia 
(SDM) dan Manajemen Risiko Brantas Abipraya, juga 
diikuti oleh Insan Abipraya yang berada di Kantor Pusat 
dan proyek-proyek yang berada di sekitar Jabodetabek.

”Kegiatan ini merupakan implementasi dari 
komitmen Brantas Abipraya dalam menjalankan 
program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). 
Melalui salah satu dari enam pilar TJSL yaitu Abipraya 
Sehat, kami juga ingin menunjukkan kontribusi dalam 
menyokong Pemerintah menjaga stabilitas suplai darah 
Indonesia,” ujar Suradi, Direktur Keuangan, SDM dan 
Manajemen Risiko Brantas Abipraya.

Ditambahkan Suradi, aksi sosial yang secara rutin 
dilakukan tiap tahunnya ini adalah kegiatan donor 
darah yang ke-2 yang dilaksanakan di tahun 2022. Masih 
dalam masa pandemi Covid-19, acara ini pun digelar 
dengan memperhatikan protokol Kesehatan dalam 

Donor Darah Bantu Sesama 
di Hari Kemerdekaan
Masih dalam rangka menyemarakkan hari kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-77, 
pada bulan Agustus akhir pekan ke-3, PT Brantas Abipraya (Persero) menggelar aksi 
kemanusiaan untuk membantu sesama yaitu donor darah.

pelaksanaannya. Kondisi ini pula yang menjadi salah 
satu faktor kelangkaan kantong darah di Indonesia. 
Dari total 208 pendonor, Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) yang bergerak di bidang konstruksi ini berhasil 
menyumbangkan 161 kantung darah kepada yang 
membutuhkan.

Tak hanya mendonorkan darah, kegiatan ini juga 
dapat turut menyebarkan semangat membantu sesama 
dan menebar kebaikan. Aksi kemanusiaan ini juga 
tentunya memberikan keuntungan untuk kesehatan, 
di antaranya adalah dapat menurunkan risiko terkena 
penyakit jantung dan pembuluh darah, menurunkan 
risiko kanker, membantu menurunkan berat badan, 
dan bila dilakukan secara rutin dapat menurunkan 
kekentalan darah dan membuat tubuh menjadi lebih 
sehat.

“Semoga kegiatan donor darah ini dapat digelar 
secara rutin dan Brantas Abipraya dapat selalu ada 
untuk Indonesia dalam mendukung Pemerintah 
mendorong kesehatan masyarakat di tengah pandemi 
Covid-19. Diharapkan melalui kegiatan ini pula kita 
dapat meningkatkan kesadaran kita untuk saling 
menolong antar sesama manusia, meringankan 
penderitaan sesama,” tutup Suradi. 

Laporan Atria Dea Prawesti.

T A N g g u N g  J A wA B  S o S I A L 
D A N  L I N g K u N g A N
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Festival UMK yang diadakan selama tiga hari 
sejak tanggal 10 Agustus - 12 Agustus di 
pelataran parkir The Hive, Cawang, Jakarta 
Timur, disambut antusias oleh masyarakat 

umum utamanya kalangan UMK.
“Ini adalah tindak lanjut BUMN Konstruksi 

terhadap Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-10/
MBU/08/2020 Tentang Peningkatan Peran Usaha UMK 
dalam Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN. Kami 
berharap dengan adanya kegiatan ini Brantas Abipraya 
dan BUMN lainnya dapat turut mempromosikan UMK 
agar dapat dikenal masyarakat,” ujar Miftakhul Anas 
selaku Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya.

Ditambahkan Anas, kegiatan ini juga diharapkan dapat 
mendukung program Pemerintah untuk mengembangkan 
UMK serta dunia kreatif, dengan tujuan akhir 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong 
percepatan pertumbuhan ekonomi dan menarik para 
investor. Pada gelaran ini sebanyak kurang lebih 65 
produk unggulan dari UMK yang merupakan mitra binaan 
BUMN Karya ditampilkan. Produk yang ditawarkan mulai 
dari fashion, makanan, aksesoris dan pakaian.

Kolaborasi ini merupakan wujud Brantas Abipraya 
dan BUMN lainnya terhadap pemberdayaan UMK. 
Keberadaan UMK sangat penting sebagai pilar 

Brantas Abipraya Dorong 
Pemberdayaan Melalui Festival UMK
Dalam rangka menyambut HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Nasional yang jatuh tepat hari 12 Agustus 2022, PT 
Brantas Abipraya (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di 
bidang konstruksi ini berkolaborasi dengan BUMN konstruksi lainnya menyelenggarakan 
Festival Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk mendorong  dan mengembangkan UMK 
yang merupakan mitra BUMN Karya.

perekonomian nasional dan untuk menggeliatkan 
kembali sektor ekonomi UMK yang sempat padam karena 
terdampak pandemi COVID-19, sehingga kolaborasi ini 
sangat dibutuhkan. 

Tak hanya berjualan produk-produk unggulan 
UMK, menambah keseruan acara yang digelar selama 
tiga hari itu diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan 
yang diharapkan mampu menarik perhatian publik 
khususnya target pasar dalam jumlah yang besar 
diantaranya karnaval bertemakan daur ulang, peragaan 
busana, bazaar serta sharing session dari para UMK dan 
penampilan musik akustik.

Sementara itu, Asisten Deputi Kementerian BUMN 
Bidang TJSL, Edi Eko memberikan apresiasinya terhadap 
kolaborasi apik ini yakni Festival UMK BUMN Karya yang 
sejalan dengan fokus TJSL BUMN yaitu Pengembangan 
UMK.

“Semoga acara yang merupakan wadah promosi 
dan bertemunya UMK binaan BUMN Karya khususnya 
Brantas Abipraya ini dapat digelar tiap tahunnya. Sebagai 
tambahan informasi, mitra binaan Brantas Abipraya pun 
juga telah terdaftar dalam Padi UMKM yang merupakan 
marketplace untuk mempertemukan barang dan jasa 
dari UKM dengan kebutuhan pengadaan di lingkungan 
Brantas Abipraya,” tutup Anas. 

Laporan Atria Dea Prawesti.

T A N g g u N g  J A wA B  S o S I A L 
D A N  L I N g K u N g A N



Spirit / edisi 30 - September 202228

T A N g g u N g  J A wA B  S o S I A L 
D A N  L I N g K u N g A N

Pembangunan jembatan Banten merupakan 
wujud kepedulian BUMN atas masalah 
pendidikan dan pembinaan usaha mikro, 
kecil dan menengah (UMKM). “Ini adalah 

sebuah kolaborasi dari kegiatan Tanggung Jawab Sosial 
dan Lingkungan (TJSL) BUMN. Semoga pembangunan 
jembatan ini dapat membantu dan memberikan banyak 
manfaat, serta jadi penghubung kebaikan antar desa,” 
ujar  Miftakhul Anas selaku Sekretaris Perusahaan 
Brantas Abipraya.

Dikatakan juga oleh Anas, Jembatan Sungai Kimarpu 
adalah jembatan yang menghubungkan Desa Pasilian 
dan Desa Pagedangan Udik yang berada di Provinsi 
Banten, Jawa Barat. Jembatan dibangun di atas Sungai 
Kimarpu dengan panjang 37 meter dan lebar 1,5 meter. 
Jembatan ini merupakan akses utama bagi Desa Pasilian 
dan Desa Pagedangan Udik untuk menghubungkan 
kedua desa tersebut yang aktivitas masyarakat sehari-
harinya sangat bergantung pada jembatan tersebut. 
Tak hanya itu, jembatan ini juga menjadi akses dalam 
mendapatkan suplai air minum.

Semangat untuk membantu sesama, BUMN yang 
dikenal unggul dalam pembangunan infrastruktur air 
khususnya bendungan ini berharap dapat meringankan 
beban dan memperlancar kegiatan masyarakat di 

Kontribusi Abipraya 
Turut Membangun Jembatan Banten
Sebagai upaya dalam mendukung peningkatan infrastruktur di Provinsi Banten, 
PT Brantas Abipraya (Persero) bersama Kementerian Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) serta beberapa BUMN meresmikan Jembatan Sungai Kimarpu 
di Pagedangan Udik, Kronjo, Kabupaten Tangeran. Jembatan ini pun langsung 
diresmikan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir (20/8).

sekitarnya, khususnya yang menunjang perekonomian.
Melalui program TJSL-nya, Brantas Abipraya selalu 

berkomitmen untuk berperan serta menjalankan 
roda perekonomian Indonesia apalagi di saat bangsa 
kita diterpa wabah Covid-19. Dalam pelaksanaan 
program TJSL, BUMN Karya ini fokus mendorong 
pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, hukum 
dan tata kelola yang merupakan pilar dari tujuan 
pembangunan berkelanjutan. Sesuai dengan skala 
prioritas program pemerintah dan program prioritas 
TJSL di Kementerian BUMN yaitu bidang Pendidikan, 
Lingkungan, dan Pembinaan UMKM, maka perusahaan 
dalam pengelolaan TJSL tersebut memprioritaskan tiga 
bidang itu. Karena hal ini mendukung keberlanjutan 
bisnis perusahaan.

“Meski mengusung tiga sektor utama dalam TJSL, 
namun Brantas Abipraya  juga tetap memiliki program-
program lain yang menjadi unggulan. Kesemua pilar 
tjsl dijalankan melalui Abipraya Pintar, Abipraya 
Peduli Lingkungan, Abipraya Peduli UMKM, ada juga 
program Abipraya Peduli Pangan, Abipraya Sehat, 
Abipraya Patuh, dan lainnya. Ini semua dijalankan 
sebagai komitmen sebagai BUMN yang selalu ada untuk 
Indonesia,” pungkas Anas. 

Laporan Atria Dea Prawesti.
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Ibu Guru: “Anak-anak, apa yang kalian dapat lakukan 
untuk mengisi kemerdekaan saat ini?” 
Dino: “Belajar dengan rajin!” 
Ibu Guru: “Bagus, Dino. Siapa lagi yang bisa menjawab?” 
Bejo (mengangkat tangan) : “Membantu orangtua, Bu 
Guru.” 
Ibu Guru: “Bagus sekali, Bejo. Coba kamu sebutkan 
contohnya…” 
Bejo: “Hmmm... jadi makan harus teratur dan tidur juga 
harus teratur Bu. Intinya, makan tidur Bu.
Ibu Guru: preketek..#%@$*&!!

Makan Tidur

Banyak Semut

Kakek Waktu Dulu

Bersyukur Bendera 
Kita Merah Putih

Menjelang perayaan Agustusan, seorang pemuda 
bernama Casim berbincang santai dengan panitia 17 
Agustus di desanya bernama Sogol. 
Casim:  “Anak-anak muda sekarang perlu disadarkan 

untuk menjiwai nilai-nilai  kebangsaan” ( ucap 
Casim dengan nada serius ). 

Sogol:  (Segera sigap untuk mencairkan suasana 
obrolan) “ iya, terutama dengan bendera kita, 
Merah Putih, Kita harus bersyukur bendera kita 
hanya merah putih.” 

Casim:  “Memang kalau warna lain kenapa?”
Sogol:  “Komandan upacara susah ngasih aba-abanya. 

Coba kalau bendera kita kayak Amerika, “Kepada 
bendera garis-garis putih dan merah, pojok kiri 
atasnya bintang-bintang putih banyak sekali di 
dalam kotak berwarna biru, hormaaat graakk!” 

Casim:  #%@$*&!!

Komandan Upacara: “Kepada Inspektur upacara…, 
Hormaaat Graaak !! Lapor ! Upacara memperingati Hari 
Proklamasi 17 Agustus siap untuk dilaksanakan…!!” 
Inspektur Upacara: “Kembali ke tempat!” 
Komandan Upacara: “Di sini saja pak…!!” 
Inspektur Upacara: “Kembali ke tempat…!!” 
Komandan Upacara: “Di sini aja ya pak…?!!” 
Inspektur Upacara (kesal): Komandan Upacara, kenapa 
anda tidak kembali ke tempat??!!” 
Komandan Upacara: “SOALNYA DIBELAKANG BANYAK 
SEMUT MERAH PAK….!!! 
Inspektur Upacara: “$)#*($#$$@”

H u m o R

Kakek: “Dulu kakek perang 
melawan Belanda hingga 
penjajahan Jepang, kakek tidak 
takut. Maju terus pantang 
mundur, hanya jari kelingking 
kakek yang sedikit tergores...” 
Cucu: “Wow,… kakek hebat 
ya?! Hanya jari kelingking 
kakek yang tergores. Trus yang 
lainnya apa Kek?” 
Kakek: “Benjol-Benjol dan 
patah tulang Cu…”

Oleh I. Rudi Pudianto
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Cuaca yang sangat panas di siang hari, lalu menjadi 
sangat dingin karena terjadi hujan secara tiba-tiba 
di sore hari. Saat terjadi perubahan suhu di sekitar, 
tubuh akan bekerja lebih ekstra untuk menyesuaikan 

suhu tubuh. Menurut dr. Irma Lidia sebagaimana dilansir 
dalam laman https://jovee.id/5-cara-untuk-menjaga-
kesehatan-di-musim-pancaroba/, menyebutkan bahwa 
perubahan cuaca inilah yang menyebabkan tubuh menjadi 
lebih rentan terserang penyakit. Perubahan suhu udara 
yang tidak menentu menyebabkan sistem kekebalan tubuh 
melemah, terlebih lagi virus dan bakteri yang cenderung lebih 
cepat berkembang biak pada musim ini.

Menurutnya lagi, penyakit yang sering menyerang di 
musim ini adalah penyakit gangguan pernafasan seperti 
sakit tenggorokan, batuk dan flu. Oleh karena itu, Anda harus 
mempersiapkan diri dengan meningkatkan usaha untuk 
menjaga kesehatan dan meningkatkan sistem imun. Masih 
dalam laman yang sama, berikut beberapa cara untuk menjaga 
kesehatan di musim pancaroba yang dapat dilakukan agar 
tidak terserang penyakit. 

Minum Air Putih Lebih Banyak
Jangan membiarkan tubuh tidak terhidrasi dengan baik. 

Minum air putih yang cukup dapat membantu untuk menjaga 
suhu tubuh tetap normal. Minum air putih yang cukup juga 
dapat membuat pikiran kamu tetap jernih. Saat cuaca sedang 
panas, penting untuk banyak minum air putih karena tubuh 
kehilangan banyak cairan tubuh. Merujuk pada himbauan 
Kementerian Kesehatan, walaupun kebutuhan cairan setiap 
orang berbeda-beda, anjuran air putih yang harus dikonsumsi 
per harinya adalah dua liter sehari (delapan gelas).

Orang seringkali malas dan lupa minum saat sibuk 
beraktivitas, karena harus beranjak mengambil gelas dan 
menuangkan air putih. Untuk mengurangi pergerakan ini, 
bawa dan gunakan serta letakkan di meja depan Anda botol 
minum ukuran 1-2 liter untuk penuhi kebutuhan cairan 
sepanjang hari.

Cukup Istirahat dan Tidur 
Kurangi begadang demi menjaga kesehatan! Kebiasaan 

begadang juga dapat membuat tubuh lebih mudah terserang 
penyakit di musim pancaroba. Istirahat dan tidur yang cukup 
sangat penting bagi tubuh, karena tidur membantu tubuh 

memperbaiki, meregenerasi dan memulihkan diri. Kualitas 
istirahat dan tidur yang lebih baik dapat membantu tubuh 
melawan infeksi. 

Kebutuhan istirahat dan tidur sama seperti cairan dalam 
tubuh, setiap orang berbeda-beda, namun demi menjaga 
kesehatan disarankan untuk rehat dan tidur cukup setidaknya 
7 tujuh jam sehari.

Rutin Berolahraga
Olahraga rutin bukan berarti harus setiap hari berturut-

turut dengan Gerakan keras, namun melakukan pergerakan 
badan dalam bentuk apa pun selalu punya manfaat yang baik 
bagi tubuh. Olahraga rutin dapat memperkuat antibodi untuk 

Menjaga Kesehatan 
di Musim Pancaroba
Kondisi kesehatan orang seringkali terpengaruh oleh kondisi perubahan udara 
dan suhu yang ekstrem saat musim pancaroba. Panas dan hujan saat ini seringkali 
tidak lagi bisa diprediksi menurut musimnya. Sehingga setiap orang harus mulai 
mengantisipasi dampak dari perubahan itu, yaitu menjaga kesehatan.

melawan infeksi dan mengurangi hormon stres.
Jika kamu mager alias malas gerak, lakukan olahraga 

kecil dan ringan sebab olahraga juga berdampak pada sel-sel 
kekebalan tubuh menjadi lebih efektif, mengurangi inflamasi 
atau peradangan dan membuat imun tubuh bekerja lebih baik. 
Lakukan olahraga setidaknya 10 – 20 menit saja per harinya, 
kamu sudah bisa memperkuat sistem imun.

Olahraga juga tak harus yang berat karena ada banyak 
jenis olahraga yang dapat dilakukan di rumah seperti yoga, 
skipping, jalan ringan di tempat yang bisa dilakkan di halaman 
rumah atau naik turun tangga dengan gembira.

Hindari Stres
Tekanan pekerjaan seringkali memicu stres, belum lagi 

ditambah beban pikiran yang belum tertuntaskan dengan baik. 
Namun perlu disadari bahwa beban kerja dan pikiran tak bisa 
dihindari, namun bisa dikurangi atau diberi jalan solusi agar 
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KKBA melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2021 pada tanggal 06 Juli 2022 yang dihadiri oleh 
Direksi PT Brantas Abipraya (Persero) selaku Pembina, Pengurus, Pengawas, Dewan Perwakilan Anggota (DPA) serta 
perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM wilayah Jakarta Timur.

Kegiatan Bisnis Unit Jasa Usaha Mobiliasi yang 
dilaksanakan oleh Koperasi.

Unit Simpan Pinjam selain memberikan pinjaman 
anggota dengan margin yang rendah, juga memiliki 
produk Tabungan Sukarela untuk Anggota dengan 
pengembangan 5%.

Oleh Joko Triyono

tidak stress karena stres menjadi penyebab berbagai penyakit, 
memberikan efek buruk pada sistem kekebalan tubuh. 

Dari tinjauan dr. Irma Lidia, saat stres, sel darah putih 
yang bekerja untuk melawan infeksi akan berkurang sehingga 
tubuh menjadi lebih rentan terkena penyakit. Level stres yang 
tinggi menurutnya juga menyebabkan tingkat inflamasi yang 
lebih tinggi, sehingga sistem kekebalan tubuh yang bekerja 
ekstra akan kelelahan dan tidak dapat melindungi tubuh 
dengan baik.

Lalu apa cara mengurangi stres? Lakukan bebarapa hal 
antara lain meditasi, rutin berolahraga dan mengonsumsi 
makanan yang mengandung vitamin B kompleks. Vitamin 
B kompleks didapat dari makanan seperti daging sapi, susu, 
sayuran hijau, telur, kerang, dagung ayam, hati dan jeroan 
serta ikan salmon.

Kurangi Gorengan dan Minuman Dingin
Memulai pagi hari dengan minum air putih hangat lebih 

sehat dibandingkan minuman dingin dan manis. Apalagi jika 
ditemani gorengan, menjadi nikmat namun tidak sehat. Terlalu 
banyak mengonsumsi gorengan atau makanan berminyak dan 
minuman dingin dapat merangsang pertumbuhan bakteri dan 

virus, oleh karena itu sebaiknya hindari makanan yang serba 
digorang dan minuman dingin di musim pancaroba.

Akan lebih baik dan sehat di kala cuaca yang tidak menentu 
dengan mengonsumsi makanan berserat dan kaya akan nutrisi 
seperti minum air jahe hangat, jus buah dan konsumsi lebih 
banyak sayuran hijau untuk mencegah serangan penyakit di 
musim pancaroba seperti flu dan batuk.

Suplemen untuk Ketahanan tubuh
Mengonsumsi suplemen harian untuk bantu jaga daya 

tahan tubuh di musim pancaroba juga diperlukan. Namun 
tetap harus waspada terhadap kandungan suplemennya ya! 
Penelitian menunjukkan bahwa suplementasi dengan vitamin, 
mineral, herbal dan zat lain tertentu dapat meningkatkan 
respons kekebalan tubuh dan berpotensi melindungi terhadap 
penyakit. Untuk hasil yang tepat, konsultasi dengan dokter 
akan lebih baik. 

Selamat mensyukuri musim yang ada dan terus menjaga 
kesehatan ya! 

Oleh Veni Kusumandari.
Sumber: https://jovee.id/5-cara-untuk-menjaga-

kesehatan-di-musim-pancaroba/

K E S E H A T A N
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Sejarah dan Perkembangan Ditjen Bina Konstruksi
Organisasi pelaksana pembinaan konstruksi 

memiliki sejarah yang cukup panjang. Bermula ketika 
dibentuknya Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi 
(BAPEKIN) serta Badan Pembinaan Sumber Daya 
Manusia (BPSDM) pada tahun 2001. Kemudian pada 
tahun 2005, BAPEKIN dan BPSDM melebur menjadi 
BPKSDM (Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber 
Daya Manusia), sesuai dengan Perpres No. 10 Tahun 2005 
Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian 
Negara Republik Indonesia, di mana BPKSDM merupakan 
1 dari 9 komponen setingkat Eselon I di lingkungan 
Departemen Pekerjaan Umum dan mempunyai tugas 
melaksanakan pembinaan di bidang konstruksi dan 

sumber daya manusia. TUPOKSI terdapat pada Permen 
PU no 286/PRT/M/2005.

Selanjutnya pada tahun 2010, sesuai Perpres 24 
tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, 
dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara telah dibentuk 
badan baru di lingkungan Kementerian PU menggantikan 
BPKSDM dengan nama Badan Pembinaan Konstruksi 
(BP Konstruksi) yang dipimpin oleh seorang Kepala 
Badan setingkat Eselon I dan dilengkapi dengan struktur 
organisasi yang terdiri atas Sekretariat Badan, Pusat-
pusat Pembinaan Konstruksi, serta dilengkapi dengan 
Balai-Balai sebagai unit pelaksana teknis.

Berdasarkan Permen PU No. 08 Tahun 2010 Pasal 

I N F o  S D m

Mitra Strategis Korporasi 
dalam Rangka Pengembangan SDM 
(Bagian I)
Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi Kementerian pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) memiliki peran sebagai mitra strategis 
dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Insan Abipraya. 
Berikut ulasannya.

RPJM 2
RPJM ke-2 (2010 - 2014)

Peningkatan SDM

Tahapan Strategi Nasional (Roadmap) Pembina Jasa Kontruksi 2010-2024

RPJM 4
RPJM ke-4 (2020 - 2024)

Struktur Usaha yang Kokoh
dan Daya Saing Tinggi

RPJM 1
RPJM ke-1 (2005 - 2009)
Dasar Hukum dan Kelembagaan

RPJM 3
RPJM ke-3 (2015 - 2019)
Teknologi dan Inovasi

Tahapan Strategi Nasional (Roadmap) Pembina Jasa Konstruksi 2010-2024
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723 Bagian Kedua, susunan organisasi BP Konstruksi 
terdiri atas Sekretariat Badan; Pusat Pembinaan Usaha 
dan Kelembagaan; Pusat Pembinaan Penyelenggaraan 
Konstruksi; Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi; 
Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan 
Konstruksi; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Kemudian dengan perubahan organisasi 
Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian 
PUPR), sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden 
No. 15 Tahun 2015 mengenai Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat, dibentuk beberapa 
Ditjen baru di lingkungan Kementerian PUPR dan 
salah satu di antaranya adalah Ditjen Bina Konstruksi 
(Binakon). Tujuan dari pembentukan Ditjen Binakon 
tidak berbeda dengan BP Konstruksi, namun yang 
berubah adalah peranannya menjadi lebih strategis 
yaitu yang semula sebagai unsur pendukung menjadi 
unsur pelaksana dalam Kementerian PUPR. 

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Binakon 
diharapkan dapat menyelaraskandiri dengan 
pencapaian strategis dari masing-masing Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) guna 
menjamin ketercapaian secara keseluruhan sasaran 
strategis rencana jangka panjang, yaitu Roadmap 
Pembina Jasa Konstruksi 2010-2024. Renstra BP 
Konstruksi 2010-2024 mendukung ketercapaian 
sasaran RPJM 2 yaitu melalui pencapaian peningkatan 
SDM. Sedangkan Renstra Ditjen Bina Konstruksi 2015-
2019 berfungsi untuk mendukung pencapaian sasaran 
RPJM 3.

Tahapan pencapaian strategis pembinaan jasa 
konstruksi menurut Roadmap Pembina Jasa Konstruksi 
2010-2024 terbagi atas tiga tahap lima-tahunan (RPJM-
RPJM 4), di mana masing-masing tahap memiliki 
tonggak dan tolak ukur yang perlu dicapai secara 

berkesinambungan untuk menjaga keberlangsungan 
pengembangan di masing-masing tahapan.

Tugas dan Fuksi Ditjen Bina Konstruksi 
Kementerian PUPR

Ditjen Binakon mempunyai tugas 
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dalam melaksanakan tugas Ditjen Binakon 
menyelenggarakan fungsi:
-	 Perumusan kebijakan di bidang pembinaan 

penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya 
jasa konstruksi;

-	 Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan 
penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya 
jasa konstruksi;

-	 Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan 
dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi 
yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah 
daerah;

-	 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
di bidang pembinaan jasa konstruksi;

-	 Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di 
bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, 
dan sumber daya jasa konstruksi;

-	 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 
pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan 
sumber daya jasa konstruksi;

-	 Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina 
Konstruksi; dan Pelaksanaan fungsi lain yang 
diberikan oleh Menteri.
Spirit for Giving The Best, bersambung….

Oleh Septian Zulfikar Andwilana,
Departemen Human Capital,

Koordinator LPK & LSP Abipraya.
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Bulan Oktober 2022 akan ada banyak film Indonesia dan Hollywood atau Barat yang hadir 
menghiasi layar bioskop. Meski hadir dalam berbagai genre, film horor akan mendominasi. 
Bagi penggemar genre satu ini pasti bakal suka terhadap alur ceritanya yang beragam.

Hero dan Horor di Bioskop Indonesia

Para penggemar film, siap-siap 
luangkan waktu untuk datang ke 
bioskop karena banyak banget film 
seru yang sayang insan Abipraya 

lewatkan, yuk kita simak bersama-sama!

Sri Asih
Sri Asih bercerita tentang pahlawan 

superhero Indonesia ini disutradarai oleh 
Upi Avianto dan akan menjadi film kedua 
dari Jagat Sinema Bumi Langit setelah film 
Gundala yang tayang 2019. Tanggal resmi 

penayangan tersebut akan bertepatan 
dengan tanggal lang tahun Pevita Pearce, 
pemeran utama Sri Asih. 

Sri Asih merupakan film superhero 
perempuan asal Indonesia yang akan tayang 
tahun ini. Film Sri Asih menceritakan 
tentang kehidupan sosok wanita bernama 
Nani Wijaya yang terlahir dari keluarga 
kaya raya. Nani Wijaya merupakan seorang 
pekerja di salah satu Biro Penyelidikan 
Kriminal. Namun demikian, Nani selalu 
dipandang sebelah mata oleh orang lain, 
dirinya selalu terlihat lemah dan dianggap 
tak berdaya.

Amsterdam
Film bertabur bintang dan digarap oleh 

sutradara hebat. Amsterdam akan jadi salah 
satu film menarik dan paling dicari bagi 
pengemar seni. Nama-nama aktor seperti 
Christian Bale, Margot Robbie, John David 
Washington, Rami Malek, Mike Myers, 
Taylor Swift, Zoe Saldana Robert De Niro, 
Anya Taylor-Joy, Chris Rock hingga Michael 
Shannon   akan tampil di film ini dengan 
cerita yang tentu saja berbeda dari film-film 
biasanya. Bertema drama, film ini berlatar 
tahun 1930-an yang mengisahkan tiga 
sahabat Burt Berendsen (Christian Bale), 
Valerie Voze  dan Harold Woodman. Tanpa 
dinyana, ketiga sahabat ini terlibat sebagai 

saksi kasus pembunuhan. Konyolnya lagi, 
mereka pun dicap sebagai tersangkat. 
Ketiganya berusaha mencari jalan keluar. 
Konsekuensinya, mereka adalah tiga orang 
yang kemudian menjadi bagian dari sejarah 
Amerika.

Black Adam 
Sudah siap nonton film superhero lagi? 

Kali ini, ada karakter superhero DC Black 
Adam yang akan hadir. Dalam jaga DC 
Universe, karakter ini jadi salah satu lawan 
tangguh Shazam! hingga Superman. Kali 
ini dengan peran utama yang dimainkan 
Dwayne Johnson (The Rock), film ini 
bakalan jadi salah satu yang paling ditunggu 
di bulan Oktober 2022. Berasal dari masa 
lalu, seseorang bertahan hidup hingga 
kini. Ratusan tahun mengubahnya menjadi 
manusia super yang mendapatkan kutukan. 
Kini di kehidupan yang lebih modern sosok 

tersebut harus bertemu dengan superhero-
superhero lainnya. Cerita pembuka dari 
Black Adam akan menjadi penanda baru DC 
Universe.

Inang 
Selain film bergenre aksi superhero 

Indonesia, ada juga film bergenre horor 
thriller berjudul ‘Inang’ yang akan 
dirilis di bioskop pada 13 Oktober 2022. 
Film ini disutradarai oleh Fajar Nugros, 
berkisah tentang seorang perempuan 

yang berprofesi kasir di supermarket, 
ditinggalkan oleh pacarnya setelah 
mengetahui soal kehamilannya yang di 
luar rencana. Selain itu, film Inang juga 
diperankan aktor dan aktris tanah air, 
seperti Naysilla Mirdad, Dimas Anggara, 
Emil Kusumo, Ruth Marini, Rania Putrisari, 
dan masih banyak pemeran lainnya. 

Ticket to Paradise
Pulau Dewata Bali kembali jadi pusat 

perhatian dunia perfilman Hollywood. 
Bukan lagi karena keindahan wisata, 
namun latar cerita film Ticket to Paradise 
yang tampaknya juga akan tayang di 
bioskop pada bulan Oktober 2022. Film ini 
mengisahkan perjalanan dua aktor senior 
Hollywood. Cerita tentang David (George 
Clooney) dan Georgia (Julia Roberts) 
yang sudah punya kehidupan masing-
masing setelah berpisah. Keduanya kini 

bertemu kembali dan bekerjasama. Mereka 
melakukan sebuah perjalanan ke Bali, 
agar putri mereka membatalkan rencana 
pernikahannya. Sebuah drama komedi 
yang tentunya akan menjadi salah satu film 
menarik pada bulan Oktober 2022.

Wow menarik semua kan, ayo siapkan 
tiketmu! 

Oleh Viskha F. Utami
Sumber: http://cdn.idntimes.com, https://asset.

kompas.com, https://cdn.cinematerial.com, 
https://www.moviegoers.me, https://static-

koimoi.akamaized.net.
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Guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi 
proses pembangunan tersebut, United 
Tractors menjual berbagai jenis alat berat 
seperti single drum roller, excavator, bulldozer, 

truk dan lain-lain. 
Alat berat akan nyaman digunakan jika dioperasikan 

dengan benar dan aman. Untuk itu, memonitor alat 
berat perlu dilakukan secara rutin dengan memerhatikan 
sejumlah aspek. Mulai dari konsumsi bahan bakar, 
lamanya penggunaan, hingga cara kerja alat berat yang 
digunakan. Jadi, yang terpenting adalah memahami tips 
untuk mengoperasikan alat berat secara aman, sehingga 
dapat sekaligus mengurangi risiko kecelakaan.

Dalam upaya meningkatkan mutu layanan terhadap 
pelanggan, United Tractors (UT) menyediakan aplikasi 
yang dapat digunakan sebagai media penghubung antara 
pelanggan dan UT, yakni aplikasi UT Connect. Dengan 
aplikasi UT Connect, pelanggan akan mendapatkan 
informasi mengenai kondisi kesehatan alat beratnya, 
proses pemesanan suku cadang, hingga feedback atas 

pertanyaan-pertanyaan pelanggan terhadap layanan 
United Tractors.  Pelanggan dapat mengunduh aplikasi 
ini melalui PlayStore ataupun AppStore dan juga melalui 
perangkat komputer Anda.

Aktivitas monitor alat berat pun jadi lebih mudah 
dan nyaman dengan aplikasi UT Connect yang memiliki 
fitur lengkap, di antaranya Working History. Fitur ini 
berfungsi untuk memantau kondisi kesehatan alat berat 
berdasarkan tiga kategori, yaitu penggunaan bahan bakar, 
lama penggunaannya, dan karakteristik kinerjanya. Tidak 
hanya monitor kondisi kesehatan alat berat, UT Connect 
juga memiliki berbagai fitur lainnya, seperti Order 
Tracking, Ticketing, serta Promo. Jadi, pengguna juga dapat 
mengetahui setiap kali ada promo dari UT. Kelengkapan 
fitur UT Connect diharap dapat memberikan bantuan, 
khususnya untuk monitor alat berat. Jadi, pelanggan dapat 
mengevaluasi kinerja alat berat setiap bulan. Dengan 
begitu, alat berat dapat tetap bekerja secara efektif dan 
efisien karena performanya tetap terjaga. 

Oleh Alief Fikrul Hakam E. J.

Kemudahan untuk Mitra 
United Tractors

m I T R A

United Tractors merupakan anak usaha dari PT Astra International Tbk (“Astra”), salah 
satu grup usaha terbesar dan terkemuka di Indonesia dengan jaringan layanan menjangkau 
berbagai industri dan sektor. United Tractors mendukung mitra usaha dalam bisnis 
konstruksi. Berbagai alat berat konstruksi yang ada di United Tractors dikenal produktif 
dan efisien dalam pengoperasiannya serta telah berkontribusi dalam mendukung berbagai 
pembangunan strategis di Indonesia.
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Mengenal 
Desa Kete Kesu 
Di toraja utara
Indonesia dikenal sebagai negeri dengan 
banyak pulau dan saat ini terbagi dalam 
37 provinsi. Dengan wilayah yang luas 
tersebut, tidak heran jika banyak wisata 
hidden gem di Indonesia. Mengutip dari 
buku berjudul “Etnografi Kuliner: Makanan 
dan Identitas Nasional” karya Adzkiyak 
(2021:116), Indonesia memiliki banyak 
macam destinasi wisata yang mengesankan. 
Hal ini membuat Indonesia disebut sebagai 
hidden gem Asia yang memikat banyak 
wisatawan dunia. Salah satunya Desa Kete 
Kesu Kabupaten Toraja Utara.

Keindahan dan keanekaragaman budaya 
Indonesia terbukti dapat menarik wisatawan 
untuk datang berkunjung dan menikmatinya. 
Salah satu hidden gem negeri ini yang ada di 

wilayah timur Indonesia, tepatnya di Kabupaten Toraja 
Utara, Sulawesi Selatan, Namanya Desa Kete Kesu.

Desa Kete Kesu dikenal sebagai desa yang menyimpan 
berbagai cerita bersejarah. Desa ini memiliki kearifan 
lokal yang tidak berubah sejak pertama kali berdiri. 
Masyarakatnya yang masih menjunjung tinggi adat 
istiadat setempat, seakan menjadi alasan pelengkap 
mengapa desa tersebut harus dikunjungi. Desa Kete Kesu 
sendiri merupakan kawasan cagar budaya dan pusat 
berbagai upacara adat Toraja yang meliputi pemakaman 
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adat yang dirayakan dengan meriah (Rambu Solo), 
upacara memasuki rumah adat baru (Rambu Tuka), 
serta berbagai ritual adat lainnya. Pada bulan Juni 
- Desember, berbagai upacara dan perayaat adat 
umumnya dilakukan oleh masyarakat sekita di lokasi 
ini. 

Di desa ini, wisatawan yang berkunjung dapat 
melihat rumah adat Tongkonan yang berjajar rapi 
serta upacara adat Rambu Solo, yang merupakan 
upacara kematian. Dibuat tanpa menggunakan 
material paku sedikitpun, rumah adat ini dibangun 
dengan menumpuk kayunya dengan sedemikian rupa. 
Jika dilihat sepintas memang serupa dengan rumah 
panggung yang ada di daerah lainnya, namun ada 
beberapa perbedaan yang membuatnya terlihat unik 
nan berbeda. 

Rumah Tongkonan yang diperkirakan berusia 
lebih dari 300 tahun ini ditempati sekitar 20 keluarga. 
Ada delapan rumah adat Tongkonan yang diatur 
berbaris dan berhadapan dengan lumbung padi yang 
terhubung. Dinding rumah adat Tongkonan dihiasi 
dengan tanduk kerbau dan ukiran indah sebagai 
penanda status pemilik rumah.  Menurut masyarakat 
Toraja, hanya masyarakat berdarah bangsawan yang 
boleh membangun rumah adat Tongkonan. Sedangkan, 
masyarakat biasa tinggal di rumah yang lebih kecil 
dengan desain yang tidak serumit seperti Tongkonan.

Rumah adat Tongkonan memiliki ciri khas memiliki 
atap seperti perahu. Proses pembuatan rumah dibantu 
oleh seluruh anggota keluarga. Tongkonan di Kete 
Kesu dibuat pertama kali pada abad ke-17. Salah 
satu rumah adat Tongkonan di Desa Kete Kesu telah 
diubah menjadi museum. Museum tersebut berisi 
benda-benda bersejarah, keramik Tiongkok, patung, 
belati, parang, hingga bendera pertama yang pernah 
dikibarkan di Toraja.

Ciri khas lainnya dari Tongkonan, yaitu pintu 
rumahnya yang dibuka ke arah atas. Selain pintunya 
yang unik, atapnya pun tidak kalah menarik untuk 
diperhatikan. Bentuknya yang seperti perahu 
terkelungkup, ternyata hanya dibuat dari buritan 
yang dilapisi dengan ijuk hitam. Bentuk atapnya 
yang menarik, tatkala mengibaratkannya seperti 
tanduk kerbau. Setiap Tongkonan yang dibangun 
harus menghadap utara, lantaran kepercayaan 
masyarakatnya.

Masyarakat Toraja percaya bahwa para leluhurnya 
berasal dari utara, sehingga rumah adatnya pun 
dibangun menghadap ke arah tersebut. Bahkan mereka 

meyakini jika, setiap orang yang telah meninggal akan 
berkumpul kembali dengan arwah leluhur yang berada di 
utara. Adat serta kehidupan tradisionalnya yang masih 
terasa kental, mengharuskan para tamu untuk mematuhi 
segala peraturan dan larangan yang telah ditetapkan. 
Semakin menarik untuk dikunjungi, desa ini menyimpan 
berbagai peninggalan purbakala. Peninggalan tersebut 
berupa kuburan batu, yang ditafsirkan telah berumur 
ratusan tahun. Dengan adanya peninggalan tersebut, 
bisa menjadi bukti kehidupan sebelumnya di kawasan 
tersebut.

Adanya peninggalan sejarah, menjadikannya masuk 
dalam daftar cagar budaya yang perlu dilestarikan. Selain 
memikat wisatawan dengan temuan peninggalannya, 
desa ini dikenal sebagai penghasil kerajinan pahat hingga 
lukis yang telah diakui dunia. Hasil karyanya yang begitu 

menawan, berhasil memikat hati para wisata asing untuk 
membelinya. Apabila tertarik untuk membeli salah satu 
karyanya, silahkan membawa budget lebih.

Tidak jauh dari Tongkonan, ada bantu menhir di 
tengah sawah sebagai jalan menuju bukit Buntu Kesu. 
Bukit itu merupakan situs pemakaman kuno yang 
berusia 700 tahun. Jalur menuju bukit banyak berserakan 
tengkorak dan tulang manusia, beberapa diantaranya 
menumpuk pada suatu bejana. 

Pada tebing bukit terdapat lubang untuk 
menguburkan mayat. Dalam tradisi setempat, warga 
yang berdarah bangsawan akan di makamkan di lubang 
tinggi, sedangkan orang biasa di kaki bukit. Masyarakat 
Toraja percaya bahwa semakin tinggi orang tersebut 
dikubur, maka akan semakin mudah menuju jalan surga. 
Masyarakat Desa Kete Kesu dikenal sebagai pengrajin 
ukir yang terampil. Bambu atau batu diukir abstrak 
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maupun geometris. Berbagai peninggalan tersebut 
tidak hanya diakui oleh masyatakat tanah air, pihak 
UNESCO mengakui keberadaannya sebagai cagar budaya 
warisan dunia. Penobatan yang diterima, menandakan 
masyarakat turut serta dalam peran dan tanggung jawab 
bersama untuk menjaga warisan tersebut.

Untuk sampai di Desa Kete Kesu, Anda harus 
naik pesawat menuju Bandara Internasional Sultan 
Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, 
perjalanan dilanjutkan melalui perjalanan darat 
menuju Rantepao Toraja. Perjalanan menuju Rantepao 
akan ditempuh dalam waktu delapan jam. Setelah itu, 
melanjutkan perjalan ke Desa Kete Kesu dalam waktu 
satu jam. Jarak tempuh dari Makassar menuju Desa Kete 
Kesu kurang lebih 316 Km.  

 Sesampainya di lokasi wisata, wisatawan domestik 
hanya ditarik tiket masuk sekitar Rp 5.000,- saja, 
sedangkan untuk wisatawan mancanegara, hanya perlu 
membayar sekitar Rp 10.000,- saja. Selain harganya yang 
sangat terjangkau, pengunjung akan mendapatkan ilmu 

terkait sejarah desa tersebut. Jika beruntung, pengunjung 
juga bisa menyaksikan upacara adat secara langsung di 
sini. 

Desa Kete Kesu terkenal juga dengan adat istiadatnya 
yang masih kental, sehingga para wisatawan haruslah 
mematuhi segala peraturan beserta larangan dari 
masyarakat sekitar. Yang membuatnya semakin menarik 
untuk dikunjungi, lantaran desa satu ini menyimpan 
peninggalan sejarah yang cukup unik untuk diulas. Selagi 
berkunjung untuk menyegarkan pikiran, pengunjung 
pun bisa menambah wawasan terkait sejarah.

Gimana travelers Abipraya, sudah bersiap mengun-
jungi Kete Kesu? Ayo siapkan back pack dan ambil cutimu 
untuk libur yang edukatif dan menyenangkan! 

Oleh Nabilla Nur Aufa.
Foto-foto: Gambar 1. Tongkonan di Tana Toraja 

(Instagram/t_rizqi). Gambar 2. Tanduk Kerbau tergantung 
di Depan Tongkongan (Instagram/visittoraja). Gambar 

3. Situs Megalitik yang ada di Kete Kesu (http://www.
diaspora iqbal.com)

I N D A H N Y A  N E g E R I K u
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Lima tahun belakangan ini adalah tahun-
tahun yang begitu berat. Namun berkat 

dedikasi yang tinggi semuanya pada 
perusahaan, tantangan dan hambatan 
bisa diterjang dengan banyak prestasi 

tercetak di dalamnya. Semoga ulang tahun 
Abipraya yang ke-42 ini dapat menjadi titik 

awal kebangkitan yang lebih maju lagi.” 
DIRGAHAYU BRANTAS ABIPRAYA! 

Tahun yang baru adalah langkah yang 
baru. Apresiasi yang sebesar-besarnya 
buat seluruh tim Abipraya yang telah 
berusaha keras hingga sekarang ini, 
tetap solid, terus berjaya, Spirit for 

Giving The Best!

Malam hari pergi ke kota
Pergi ke kota untuk bertamu

Untuk Abipraya yang aku cinta
Selamat bertambah usiamu

Merupakan suatu kehormatan bisa menjadi bagian dari kesuksesan PT Brantas Abipraya 
(Persero) Kebahagiaan dan rasa bangga turut saya rasakan atas ulang tahun tahun yang 
ke-42, Dirgahayu Abipraya!

Ari HAriAdi S.
Manajer Pengembangan Sistem HC & Organisasi.

dOddy QuAryAntO
Staf HSE.

VAnESSA ElySiA A.
Staf Manajemen talenta.

Anak ayam disambar oleh alap-alap
Dibawa terbang lalu tinggi melayang 

Penuh cinta aku mengucap
Selamat ulang tahun Abiprayaku sayang!

Alfi AniSA Putri 
resepsionis.

rifiAni
Operator telepon.

D A R I  A N D A

Oleh Viskha F. Utami
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