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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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Semangat memberikan yang terbaik adalah motto 
PT Brantas Abipraya (Persero) untuk terus berinovasi 
mencapai mimpi dan harapan yang dicita – cita dan 
terus dapat memberikan yang terbaik demi kemajuan 

Negeri kita tercinta, Indonesia.
Satu per satu karya infrastruktur unggul telah rampung, 

PT Brantas Abipraya (Persero) telah membuktikan kinerja 
positifnya dan lebih menguatkan diri sebagai salah satu 
BUMN Kontraktor Terpercaya di Indonesia. Prestasi yang 
terukir tidak akan pernah terwujud tanpa ada kerja sama 
yang solid antara Insan Abipraya dan Stakeholders.

Dalam edisi Spirit di bulan ke – 3 tahun 2020 ini, kami 
menyuguhkan sederet cerita tentang kegiatan PT Brantas 
Abipraya (Persero) mulai dari stakeholder gathering yang 
bertajuk “Harmony to be Success”, di Jakarta. Selain itu, pada 
tanggal 26 Februari 2020 kemarin, Brantas Energi yakni anak 
perusahaan PT Brantas Abipraya (Persero), meresmikan 
Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Sako-1 melalui 
SPC (Special purpose company) PT Brantas Cakrawala Energi 

di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Penandatangan 
nota kesepahaman antara Abipraya Properti dengan Bank 
BTN, dan tak hanya sampai disitu, kegiatan kemanusiaan juga 
telah dilakukan dengan adanya penyuluhan tentang bahaya 
corona virus dan pemberian bantuan kepada korban banjir 
yang sempat terjadi beberapa waktu lalu

Dengan kesungguhan hati, Abipraya akan berkomitmen 
memberikan yang terbaik untuk membangun dan demi 
kemajuan Negeri tercinta, sederet kegiatan dan artikel akan 
tergambar jelas didalam rubik - rubik menarik yang sayang 
untuk kita lewatkan, seperti Liputan Khusus, Utama, rubik 
humor, epic, rubik sebaiknya tahu, kinerja serta jangan lupa 
untuk membaca rubik resensi karena ada info film dan buku 
baru yang akan release di tahun 2020, dan rubik Indahnya 
Negeriku yang akan memberikan informasi menarik dan bisa 
dijadikan referensi mengenai spot wisata yang mungkin bisa 
anda kunjungi saat berlibur nanti

Selamat membaca, tetap postif dan sampai jumpa lagi di 
edisi Spirit berikutnya!

Abipraya Terus Berinovasi 
Demi Kemajuan Indonesia

dari kami

Oleh : Viska F. Utami



Acara Stakeholder Gathering digelar di Ballroom Puri 
Ardhya Garini-Jakarta Timur ini dihadiri Komisaris 
dan Direksi Abipraya, Komsaris dan Direksi anak 
usaha PT Brantas Energi, jajaran Eselon I serta Project 

Manager Abipraya, beserta tamu undangan stakeholder 

STAKEHOLDER 
GATHERING, 
BERSINERGI 
MERAIH SUKSES
PT Brantas Abipraya (Persero), perusahaan kontraktor milik negara ini 
mengadakan acara stakeholder gathering yang bertajuk “Harmony to be Success”, 
pada hari Jumat 24 Januari 2020 di Jakarta. 

Abipraya terdiri dari 153 peserta yang tersebar di Indonesia.
“Ini adalah komitmen kami dengan terus melakukan 

penerapan tata kelola Perusahaan yang baik, sebagai sarana 
meningkatkan komunikasi yang melibatkan stakeholder 
Perusahaan untuk membangun sinergi dalam satu koridor 

04 utamaEDISI 20
MAR 2020

Oleh : Atria Dea Prawesti



etika bisnis yang bersih dan sehat. Juga diharapkan dapat 
memperkuat pelayanan kami dalam hubungan kemitraan 
khususnya pada proses pengadaan barang atau jasa,” ujar 
Bambang E. Marsono selaku Direktur Utama PT Brantas 
Abipraya (Persero).

Bambang menambahkan bahwa stakeholder Abipraya 
ini sangat berperan penting dalam mendukung kegiatan 
operasional untuk memastikan kemajuan bisnis perusahaan 
dengan mitra usaha yang beragam. Hubungan kerja sama 
yang berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik 
(Good Corporate Governance) perlu dilakukan agar kedua 
belah pihak saling percaya dan bekerja secara professional.

Perjalanan Abipraya Mendukung Nawacita
Pada kesempatan Stkaholder Gathering pula Bambang 

menceritakan Company Journey, atau perjalanan Abipraya di 
bidang konstruksi. Pencapaian kinerja Abipraya yang sangat 
baik dari tahun ke tahun membuat Perusahaan berplat merah 
ini dikenal sebagai salah satu BUMN konstruksi terdepan. 
Mengawali pengalaman panjang di pekerjaan sumber daya 
air seperti bendungan, irigasi dan waduk, kini Abipraya sudah 
berinvestasi di jalan tol melalui unit usaha Abipraya Tol, juga 
di bisnis beton pra cetak lewat Abipraya Beton, properti, 
gedung dan infrastruktur jalan, jembatan dan dermaga. PT 
Brantas Abipraya yang turut andil menyukseskan Program 
Nawacita Presiden Joko Widodo dengan proyek-proyek 
jawaranya.
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“Tentu saja Abipraya ikut berperan aktif dalam 
proyek strategis (Nawacita). Di timur Indonesia , Abipraya 
mengerjakan infrastruktur Jalan Seredala - Dekai, Papua. 
Lalu di Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Barat, kami 
membangun Pos Lintas batas negara (PLBN) Nanga Badau. 
Tak hanya itu, Abipraya pun turut support Program Sejuta 
Rumah,” papar Bambang. 

Memperkuat posisinya sebagai salah satu kontraktor 
terpercaya, dalam Program Sejuta Rumah, Abipraya 
mendukung dengan pembangunan beberapa rumah susun 
sederhana (Rusunawa), salah satunya yang adalah Wisma 
Atlet Kemayoran. Hunian vertikal ini pun telah sukses 
menjadi tempat singgah sementara para atlet Asian Games 



2018. Abipraya juga tawarkan landed house lewat unit usaha 
Abipraya Properti. Deretan landed house yang telah dibangun 
adalah Arya Tajurhalang di Bogor, Arya Setu di Bekasi, Arya 
Green Simatupang di Jakarta Selatan. Selain itu dalam bidang 
ketahanan pangan yang tercatat dalam Nawacita, Abipraya 
pun ikut menyokong dengan pembangunan bendungan-
bendungan. Diantara Bendungan Keureuto di Aceh Utara, 
Bendungan Ciawi di Bogor juga Bendungan Tukul di Pacitan.

Menapaki usianya yang ke-39 tahun ini Abipraya pun 
telah memiliki anak usaha yaitu PT Brantas Energi yang telah 

resmi didirikan pada tahun 2011. Bergerak di bidang investasi 
energi terbarukan, khususnya Hydro Power, Brantas Energi 
telah berhasil mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga 
Minihidro (PLTM) Padang Guci di Desa Bungin Tambun III 
dengan daya 3 x 2,0 Megawatt (MW). “Tak hanya tenaga air, 
Brantas Energi juga menjajaki Pembangkit Listrik Tenaga 
Surya (PLTS) dengan membangun PLTS Gorontalo sebesar 
2,0 MWp dan tak menutup kemungkinan untuk merambah 
bisnis jenis Energi Baru dan Terbarukan (EBT) lainnya,” ujar 
Bambang.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada pagelaran ini 
Brantas Abipraya juga memberikan penghargaan kepada 
vendor-vendor terbaik. Diantaranya adalah PT Annapurna 
Jaya Agung, vendor terpilih Abipraya Alat, PT Anugerah Mulia 
Abadi sebagai vendor terpilih Divisi Operasi 1, PT Bumi Sekar 
Indah selaku vendor pilihan Divisi Operasi 2, PT Aneka Dharma 
Persada yaitu vendor terpilih dari Divisi Operasi 3, PT Cipta 
Ekatama Nusantara sebagai vendor terpilih Abipraya Properti, 
PT Subur Buana Raya sebagai vendor terpilih Abipraya Beton. 
Sedangkan untuk mitra terpilih perbankan adalah  PT Bank 
Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) 
Tbk. Tak ketinggalan, untuk vendor dari Departemen Produksi, 
diberikan kepada PT Tigara Mitra Sejahtera.

Stakeholder Gathering juga merupakan sebuah wadah 
bersinergi yang selama ini dibangun oleh Abipraya bersama 
mitra kerjanya dalam berperan aktif demi mendukung 
suksesnya pembangunan Indonesia di bidang konstruksi.
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SI BUTA

Seorang lelaki buta 
memasuki sebuah rumah 
makan.
Joni pemilik rumah makan 
sekaligus berperan sebagai 
pelayan datang sambil 
menyodorkan daftar menu.
Si Buta :
“Saya orang buta, tentu saja tidak bisa membaca daftar menu, tolong 
bawakan sendok kotor yang telah dipakai pengunjung sebelumnya, 
dan saya akan menciumnya. 
Dari situ nanti saya akan tahu masakan apa yang enak untuk dipesan.”
Joni :
“Baik, ini Pak sendok kotornya.”
Si Buta :
(Sambil menciumnya)
“Baik.
Saya pesan pepes ikan mas dan sayur asam.”
Dengan agak terperanjat Joni menulis pesanannya.
Menu itu memang menjadi pesanan favorit rumah makan itu.
Beberapa hari kemudian, lelaki buta tersebut datang lagi.
Sekali lagi ia minta sendok bekas pakai untuk dibaui, tetapi bukan 
yang habis dipakai untuk makan pepes dan sayur asam.
Hanya ada satu sendok yang habis dipakai untuk menu lainnya.
Si Buta :
“Bau sendok ini enak juga, sepertinya habis dipakai untuk makan 
ayam bakar dengan lalapan dan sambal terasi.”
Joni mengiyakan dan lelaki buta pun memesan masakan itu.
Lelaki buta itu untuk ketiga kalinya datang lagi dikemudian hari.
Ia datang lebih awal ketika belum ada satu pengunjungpun yang 
datang, sehingga tidak ada sendok bekas pakai yang bisa diberikan.
Entah darimana datangnya tiba-tiba sifat iseng Joni muncul.
Ia mendatangi isterinya yang berperan sebagai tukang masak di 
dapur.
Disodorkannya sebuah sendok ..
Joni :
“Ningsih, kamu usapkan sendok ini diketek-mu.”
Ningsih :
“Apa-apaan sih, Mas ?!”
Joni :
“Udahlah nurut aja demi kemajuan rumah makan kita.”
Ningsih pun menurut, lalu mengusapkan sendok di “ketek-nya” dan 
mengembalikannya ke Joni suaminya.
Lalu dibawanya sendok tersebut ke lelaki buta yang sedang duduk 
menunggu.
Begitu membauinya, sambil mengusap keningnya si buta itu berkata 
kaget...
Si Buta :
“Haahh !!
Ningsih kerja disini..??”
Joni langsung semaput..

MAHASISWA CERDAS

Profesor LINGLUNG,  melakukan 
percobaan di depan mahasiswa nya.

Seekor tikus jantan di masukkan ke kotak.
Di dalam kotak  ada tikus betina dan roti.
Ternyata tikus jantan berlari ke roti dan 
memakannya

Hari ke dua
Tikus di masukkan ke kotak lagi.., rotinya 
di ganti ikan goreng .
Tikus jantan berlari ke ikan goreng.

Hari ke tiga
Tikus di masukkan ke kotak lagi.
Kue diganti kacang.
Tikus jantan tetap berlari ke kacang.

Selama tiga hari berturut, tikus hanya 
berlari ke makanan, tanpa sedikitpun 
peduli kepada tikus betina.

“Jadi saudara saudari mahasiswa semua, 
kita dapat mengambil kesimpulan 
dari percobaan tadi. Bahwa daya tarik 
makanan bisa mengalahkan daya tarik 
wanita”.

Namun, UCOK angkat tangan.

“ Maaf Profesor. Percobaan ini saya kira 
kurang sempurna dan valid. Bagaimana 
kalau si tikus betina kita ganti ? “

“ Maksudnya  gimana saudara  UCOK ??? “

“ Tikus betina itu, kita ganti dengan 
tikus betina yang lain Prof. Siapa tahu 
tikus betina yang ada di kotak selama ini 
adalah ISTRINYA !!!....”

“UCOOOK..!?, 
Anda dapat nilai A”

SELAMAT YA COK
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Berupaya memantapkan kinerja tenaga SDM (Sumber Daya Manusia) 
yang dimiliki, PT Brantas Abipraya (Persero) selaku salah satu 
perusahaan BUMN konstruksi terdepan di Indonesia ini menggelar 
rapat kerja di awal tahun dengan Tema Transformasi SDM Menghadapi 
Era Digitalisasi Menuju Pertumbuhan.

Raker 2020,

TRANSFORMASI SDM 
MENGHADAPI ERA DIGITAL



Tanggal 23 Januari 2020, Abipraya menghelat Rapat 
Kerja (Raker) dengan memilih tema Transformasi SDM 
Menghadapi Era Digitalisasi Menuju Pertumbuhan. 
Raker ini diikuti seluruh Direksi, Komisaris, Insan 

Abipraya yang terdiri dari Senior Manager, General Manager, 
Marketing Executive dan Project Manager di ruang serba guna, 
lantai 6 Gedung Brantas Abipraya, Jakarta.

Gelaran rapat yang dimulai pada pukul 09.00 WIB itu 
diisi dengan paparan presentasi dari Direktur Utama Brantas 
Abipraya, Bambang E. Marsono dengan moderator Direktur 
Operasi 2, Widyo Praseno lalu dilanjutkan dengan pemaparan 
dari Haryadi selaku Komisaris Utama Brantas Abipraya dengan 
moderator Direktur Keuangan dan SDM yaitu Suradi.

Dalam paparannya, Bambang menjelaskan mengenai 
Tranformational Leadership kepada para paprtisipan rapat. “Ini 
adalah jenis gaya kepemimpinan yang dapat menginspirasi 
perubahan positif pada mereka yang mengikuti,” ujar Bambang.

Ditambahkannya, Tranformational Leadership ini 
juga merupakan proses membangun komitmen pada 
tujuan organisasi dan memberdayakan pengikut untuk 
mencapainya. Selain itu pula Bambang menyampaikan bahwa 
dalam kepemimpinan ini pemimpin dan pengikut saling 
meningkatkan moralitas dan motivasi. Antusias para audiens 
sangat terlihat dalam kegiatan ini. Hal ini dibuktikan dengan 
banyaknya pertanyaan, rasa keingintahuan lebih dalam para 
Insan Abipraya di sesi tanya jawab.

Usai pemaparan tentang Tranformational Leadership, 
peserta rapat kerja pun disajikan penyampaian materi Collective 
Intelligence oleh Haryadi selaku Komisaris Utama Brantas 
Abirpaya. “Insan Abipraya adalah bagian dari solusi, bukan 
bagian dari masalah. Kerja Abipraya adalah kerja bersama. 
Collective Intelligence niscaya penting untuk kemajuan dan 
kesinambungan Abipraya, jelas Haryadi.

Program HOPE
Di kegiatan siang hari seusai istirahat untuk shalat 

dan makan siang, para peserta rapat kerja diajak untuk 
olah tubuh untuk membangkitkan semangat untuk terus 
mengikuti rapat hingga usai. Senam ini pun langsung 
dipandu oleh dua instruktur senam. Peserta pun semakin 
bersemangat semakin fokus melanjutkan rapat. 

Dalam kesempatan ini Abipraya Properti, salah 
satu Unit Bisnis milik Brantas Abipraya memberikan 
presentasi terkait program untuk Insan Abipraya yaitu 
HOPE (Home Ownership Program for Employee). Materi 
ini disampaikan langsung oleh General Manager Unit 
Abipraya Properti, Prasetyadhie. Pras mengatakan 
bahwa ini adalah program yang membantu secara 
selektif Insan Abipraya untuk memiliki hunian dengan 
mudah dan terencana.

Membuktikan komitmen yang selalu memberikan 
yang terbaik selaras dengan moto Abipraya “Spirit 
for Giving the Best”, dilaksanakan diakhir Rapat Kerja 
Tahun 2020, para peserta Raker menandatangani Pakta 
Integritas. Dengan ditandatanganinya Pakta Integristas 
ini para Insan Abipraya sepakat untuk melaksanakan 
tugas dan kewajiban secara bersih dan profesional sesuai 
dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) 
yang meliputi Transparancy, Accountability, Responsibility, 
Independency, dan Fairness serta melakukan Pedoman 
Etika dan Tata Perilaku (Code of Conduct) dengan penuh 
tanggung jawab. Tak hanya itu, memperkuat komitmen 
perusahaan dalam memerangi korupsi, di saat yang 
sama para Insan Abipraya juga melakukan Deklarasi Anti 
Korupsi.

Sukse terus Abipraya dan terwujud dengan baik pula 
semua program kerja di tahun 2020!
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Dukungan Abipraya pada EBT dibuktikan dengan 
peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro 
(PLTM) Sako-1 yang dibangun anak usaha Brantas 
Abipraya yaitu PT Brantas Energi melalui SPC 

(Special purpose company) PT Brantas Cakrawala Energi 
pada 26 Februari 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera 
Barat.

“Ini merupakan sinergi BUMN (Badan Usaha Milik Negara). 
Melalui cucu usaha kami, berita acara COD (Commercial 
Operation Date)-nya sudah ditandatangani awal Januari lalu 
(2/1) oleh Brantas Cakrawala Energi dengan PT PLN (Persero) 
wilayah Sumbar,” ujar Bambang E. Marsono, Direktur Utama 

MANTAPKAN 
KOMITMEN SOKONG 
PENGEMBANGAN EBT
PT Brantas Abipraya (Persero), perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi 
ini menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan Energi Baru 
Terbarukan (EBT) agar dapat mencapai  target 23% EBT pada bauran energi nasional 
tahun 2025 yang menjadi salah satu program pemerintah. 

PT Brantas Abipraya (Persero).
Bambang menambahkan, PLTM Sako-1 yang 

konstruksinya selesai pada Desember 2019 ini sendiri, lanjut 
dia, memiliki kapasitas terpasang 2x3 Mega Watt (MW). 
Pembangkit ini akan menambah dukungan ketersediaan 
dan keandalan listrik bagi wilayah Kabupaten Pesisir Selatan 
dan sekitar. Tak hanya itu, diharapkan dengan adanya PLTM 
Sako-1 ini dapat memberikan manfaat lebih pada sumber 
daya alam setempat yang tidak menimbulkan polusi (water 
to wire technology). Hal ini pun yang menjadikan PLTM Sako-
1 adalah investasi energi yang ramah lingkungan sehingga 
dapat menurunkan emisi karbon dalam isu global warming.

Oleh : Atria Dea Prawesti
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Pembangkit listrik yang lokasinya berada di Kabupaten 
Pesisir Selatan ini, diharapkan bakal menyokong 
pertumbuhan ekonomi regional. Bukannya tanpa alasan, 
Bambang mengatakan adanya PLTM milik Brantas Energi di 
sini dapat memberdayakan masyarakat setempat sebagai 
tenaga kerja sesuai kompetensi.

Semakin mantap berkontributif mendorong percepatan 
pengembangan EBT melalui Brantas Energi, PT Brantas 
Abipraya optimistis dapat terus aktif mendukung program 
pemerintah untuk merealisasikan program 35.000 MW. 
Dikatakan Bambang E. Marsono, anak usahanyanya yang 
bergerak di bidang investasi energi terbarukan, khususnya 
Hydro Power ini juga telah berhasil mengoperasikan tiga 
pembangkit listrik. Dalam kesempatan yang sama, Bambang 
juga menceritakan bahwa sebelum PLTM Sako-1, Brantas 
Energi juga telah berhasil mengoperasikan Pembangkit 
Listrik Tenaga Surya (PLTS) Gorontalo yang berkapasitas 2MW 
dan PLTM Padang Guci di Bengkulu sebesar 3x2,0MW.

Mempertegas posisinya sebagai salah satu kontraktor 
terdepan, juga sebagai BUMN konstruksi yang selalu 
hadir untuk negeri, Brantas Abipraya tunjukkan dengan 
keseriusannya menerangi pelosok negeri di beberapa wilayah 
lainnya seperti di Bengkulu yaitu PLTM Padang Guci 2 serta di 
Sulawesi Selatan yaitu PLTM Tangka dan PLTM Maiting Hulu.

“Kesemuanya ini masih tahap konstruksi dan rencananya 
akan COD di triwulan III tahun ini dengan total kapasitas 21, 5 
MW,” pungkas Bambang.



Dalam upayanya pada penyediaan perumahan di seluruh Indonesia, 
ABIPRAYA PROPERTI terus aktif dalam menggandeng beberapa pihak tidak 
hanya pada ketersediaan supply rumah tetapi juga pada sisi permintaan 
akan rumah itu sendiri.

KESEPAKATAN PROGRAM 
HOPE DI SELURUH NEGERI

PT Brantas Abipraya (Persero) adalah Badan Usaha 
Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang 
Konstruksi dan Kontraktor Umum. Perusahaan ini 
didirikan pada tanggal 12 November 1980 dan 100% 

dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Bermula dari sebuah 
proyek induk pengembangan Sungai Brantas, PT Brantas 
Abipraya (Persero) berkembang menjadi sebuah perusahaan 
handal di bidang industri konstruksi, dengan pengelolaan 
manajemen yang konsisten, dalam perkembangan 
selanjutnya Perusahaan telah memasuki bidang pekerjaan 
lain, seperti Jalan dan Jembatan, Prasarana Perhubungan 
(laut dan udara) seperti pelabuhan laut dan bandar udara, 
Kelistrikan, Bangunan Gedung, dan lain sebagainya seperti 
industri properti dan jalan tol.

Widyo Praseno, selaku Direktur Operasi II PT Brantas 
Abipraya (Persero)  mengungkapkan, “Abipraya Properti 
merupakan salah satu diversifikasi usaha dari PT Brantas 
Abipraya (Persero). Seiring dengan perkembangan 
perusahaan Abipraya Properti sebagai UNIT USAHA di 
bidang properti, perusahaan mengembangkan beberapa 
produk properti unggulan dalam rangka mendukung 
Program Pemerintah memenuhi kebutuhan perumahan bagi 
masyarakat”.

Abipraya Properti berusaha mendukung Program 
Pemerintah untuk menekan angka kebutuhan atau backlog 
rumah rakyat. Bagi Pemerintah, memperkecil angka backlog 
rumah bukanlah perkara mudah. Karenanya, seluruh elemen 
bangsa harus bahu-membahu membantu merealisasikan 
pembangunan Sejuta Rumah. 

MoU dalam Rangka Program HOPE
Selain fokus pada perumahan berbasis retail Abipraya 

Properti juga fokus pada penyediaan perumahan bagi para 
Aparat Sipil Negara (ASN), karyawan BUMN, dan Anggota 
TNI/Polri. Salah satu langkah nyata yang dilakukan Abipraya 
Properti adalah dengan meluncurkan Program HOPE (Home 
Ownership Program For Employee) atau Program Perumahan 
Non Kedinasan.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan Abipraya 
Properti, sepakat bekerjasama dalam penyediaan Kredit 
Pemilikan Rumah dan Apartemen (KPR/KPA) yang di 
kembangkan oleh Abipraya Properti dalam program HOPE.

Kerjasama antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 
dan Abipraya Properti ini ditandai dengan Penandatangan 
Memorandum of Understanding (MoU) yang bertajuk HOPE, 
di Menara BTN Lantai 23, Harmoni Jakarta,Jumat 14 Februari 

Oleh : Agus Hariyadi
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2020. Hadir dalam tersebut, Direktur Operation, IT & Digital 
Banking PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Andi 
Nirwoto, Direktur Operasi II PT. Brantas Abipraya (Persero) 
Widyo Praseno, dan pejabat dari masing-masing perusahaan.

“Kerjasama ini merupakan komitmen kami dalam 
menjalankan program sinergi antar BUMN. Kami akan 
terus menjalin kerjasama dengan sesama BUMN lain guna 
meningkatkan kinerja bisnis yang saling menguntungkan,” 
kata Widyo Praseno, saat sambutan acara penandatangan 
MoU. “Kami berharap, Program HOPE dapat menggairahkan 
pasar di semester I-2020, seiring dengan mulai tumbuhnya 
optimisme industri properti di tahun 2020 ini.”

Turut hadir para Stakeholder / Pemangku Kepentingan 
dari Abipraya Properti yang saat ini bersama-sama 
mempersiapkan Program HOPE adan Program Perumahan 
Non. Terkait Program Perumahan ini hadir Perwakilan dari 
Direktorat Jenderal Pajak RI, Perwakilan dari Kementerian 
Dalam Negeri, Perwakilan dari KPU, Perwakilan dari 
Lemhanas, Perwakilan dari Kemenkominfo, Perwakilandari 
Kementerian Sosial, dan tamu undangan lainnya yang tidak 
dapat kami sebut satu persatu.

Tentang Abipraya Properti 
Dengan portofolio yang terus bertambah, Abipraya 

Properti makin mantap menapaki bisnis properti Tanah Air. 
Proyek-proyek Abipraya Properti terbagi dalam 2 kategori, 
yaitu HIGH RISE BUILDING seperti apartemen, hotel dan 
perkantoran serta LANDED HOUSE yaitu perumahan.

Beberapa Proyek ABIPRAYA PROPERTI di antaranya :
•	 APARTEMEN URBAN HEIGHTS RESIDENCES, 

dikembangkan oleh PT.Graha Investama Bersama 
(GIB Land) yang merupakan anak usaha   PT Brantas 
Energi. Terletak di jantung kota Tangerang Selatan yang 
dikelilingi oleh fasilitas kota modern yang lengkap. 
Dengan jarak tempuh hanya 200m dari dan menuju pintu 
tol BSD, waktu tempuh 15 menit dari CBD BSD, 25 menit 
dari Simatupang Business District, dan dihubungkan oleh 
berbagai moda transportasi seperti KRL dan Shuttle bus 
menjadikan Urban Heights Residences sebagai pilihan 
hunian yang tepat untuk gaya hidup urban.

•	 ARYA GREEN TAJURHALANG, dikembangkan oleh 
KSO Koperasi Sejahtera Bersama Group dan  PT Brantas 
Abipraya (Persero) Unit Bisnis Properti. ARYA GREEN 
TAJURHALANG berada ditengah kawasan seluas 55 
Hektar berlokasi strategis dijantung kota Bojong Gede, 
merupakan investasi hunian yang tepat untuk keluarga 
yang mendambakan kualitas hidup. Lokasi ARYA GREEN 
TAJURHALANG mudah dicapai dari ibukota dengan 
transportasi umum kereta dengan hanya 15 menit dari 
Stasiun Bojong Gede dan tidak jauh dari 2 akses tol yaitu 
JL. TOL BOGOR OUTER RING ROAD dan  JL. TOL DEPOK 
ANTASARI

•	 ARYA GREEN SIMATUPANG, merupakan town house 
dengan konsep Bali, berada di Jalan TB. Simatupang, 
sebuah pilihan yang tepat bagi Anda yang ingin 
mendapatkan hunian yang nyaman. Arya Green 
Simatupang adalah hunian dengan konsep Bali tropikal 
minimalis yang merupakan jawaban bagi Anda yang 
ingin Suasana yang berbeda dari kehidupan Jakarta. Arya 
Green Simatupang bagaikan oasis bagi warga Jakarta 
yang membutuhkan hunian yang nyaman setelah 
seharian beraktivitas.

•	 ARYA GREEN SETU, BEKASI dirancang menjadi sebuah 
komunitas baru di kawasan Setu, Kabupaten Bekasi.  
Menawarkan kemudahan akses dari berbagai lokasi dan 
berbagai moda transportasi menjadikan ARYA GREEN 
SETU, BEKASI menjadi pilihan yang tepat bagi Anda 
yang membutuhkan hunian. Dikelilingi berbagai pusat 
perbelanjaan modern maupun tradisional, rumah sakit, 
sekolah, dan kawasan perniagaan.

Semoga kiprah Abipraya Properti terus eksis dan berjaya!
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Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Tenaga 
Kerja Republik Indonesia No M/5/HK.04.00/
VII/2019 Tentang Pemberlakuan Wajib 
Sertifikasi Kompetensi Terhadap Jabatan Bidang 

Manajemen Sumber Daya Manusia, Surat Edaran tersebut 
diterbitkan dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia 
Perusahaan yang kompeten, kompetitif, beretika dan patuh 
pada ketentuan yang berlaku, serta guna membangun 
hubungan industrial yang harmonis diPerusahaan diperlukan 
bagian SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan  SKKNI 
(Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia). Berkaitan 
dengan hal tersebut, Kementerian Tenaga Kerja sebagai 
instansi Pembina teknis dibidang Manajemen Sumber Daya 
Manusia akan memberlakukan wajib Sertifikasi kompetensi 
bagi pekerja yang menduduki jabatan bidang Manajemen 
SDM terhitung 2 (dua) tahun sejak diterbitkan Surat Edaran 
tersebut.

Pada tanggal 28 Februari 2020 telah dilaksanakan 
rangkaian persiapan program sertifikasi MSDM di lingkungan 
Abipraya, Sebagai pembekalan awal diselenggarakan 
Program Pelatihan Manajemen Sumber Daya Manusia 
Berbasis SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) 
dengan diikuti oleh 65 (enam puluh lima) peserta pelatihan 
yang terdiri dari jabatan Site Administration Manager hinga 
Staf Keuangan dan SDM unit kerja/ unit bisnis. Kegiatan ini 
diharapkan juga dapat menjadi Forum Community Of Practice 
lintas Divisi bagi insan Abipraya yang mengemban fungsi 
HR, tutur Satyobudi Santoso, Senior Manager Departemen 
Human Capital. Peserta yang menghadiri agenda tersebut, 
mulai dari Proyek Pembangunan Bendungan Keureuto 
Kabupaten Aceh Utara Paket 1 sampai dengan  Proyek 
Pekerjaan Pembangunan Restrengthening Dermaga, Apron 

dan Container Yard (CY) di Pelabuhan Jayapura.
Sertifikasi Kompetensi merupakan proses pemberian 

sertifikat kompetensi atau keahlian yang dimiliki oleh 
seseorang secara sistematis dan obyektif lewat uji kompetensi 
yang didasarkan kepada standard kompetensi kerja baik 
secara nasional maupun internasional. Ukuran kompetensi 
tersebut didasari oleh sikap, pengetahuan, keterampilan 
dan keahlian yang dimiliki oleh orang tersebut. Sedangkan 
uji kompetensi bertujuan sebagai alat untuk mendapatkan 
bukti valid secara otentik sebagai acuan apakah peserta uji 
kompetensi tersebut sudah kompeten atau tidak terhadap 
materi kompetensi yang telah diujikan.

Uji kompetensi tersebut diselenggarakan secara terbuka 
dan transparan, tanpa adanya diskriminasi. Hal-hal penting 
yang harus terpenuhi saat uji kompetensi adalah valid, efektif, 
efisien, adil, flexible, dan reliable. Seseorang dapat mengikuti 
uji kompetensi jika ia memiliki latar belakang pendidikan 
serta pengalaman kerja yang sesuai dengan standard uji 
kompetensi yang akan ia ikuti. Uji kompetensi bisa berupa 
test tulis, praktik, observasi, dan gabungan dari beberapa 
test tersebut. Seseorang yang telah memiliki sertifikat 
kompetensi akan diakui keahliannya dengan memperoleh 
bukti tertulis atas keahlian kerja yang ia kuasai.

Di Indonesia, lembaga yang memiliki wewenang untuk 
melaksanakan sertifikasi kompetensi adalah Lembaga 
Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah mendapatkan lisensi dari 
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). BNSP merupakan 
lembaga yang mempunyai kewenangan dan menjadi pusat 
rujukan dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja 
dalam lingkup nasional. Ruang lingkup sertifikasi kompetensi 
kerja yang sangat luas membuat BNSP membuat kebijakan 
untuk memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi 
kompetensi lain guna memudahkan proses sertifikasi 
kompetensi kerja. Lembaga yang diberikan wewenang untuk 
melakukan sertifikasi kompetensi kerja tersebut merupakan 
lembaga yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi 
kompetensi dari BNSP.

Manajemen SDM sendiri merupakan bidang pekerjaan 
yang meliputi berbagai macam masalah yang termasuk 
ke dalam ruang lingkup sumber daya manusia seperti 
karyawan, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya agar 
dapat mendukung kegiatan organisasi atau perusahaan demi 
tercapainya tujuan organisasi atau perusahaan tersebut. 

Sertifikasi Kompetensi merupakan proses 
pemberian sertifikat kompetensi atau 
keahlian yang dimiliki oleh seseorang 
secara sistematis dan obyektif lewat uji 
kompetensi yang didasarkan kepada 
standar kompetensi kerja baik secara 
nasional maupun internasional. 

PERANAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

Oleh : Septian Zulfikar Andwilana
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Manajemen SDM juga bisa diartikan sebagai ilmu atau seni 
yang mengatur peranan tenaga kerja agar tujuan perusahaan 
dapat terwujud secara efektif dan efisien. Kegiatan pekerjaan 
yang terdapat di bidang Manajemen SDM ini meliputi dari 
kegiatan menganalis dan mengevaluasi pekerjaan serta 
kegiatan-kegiatan yang menyangkut tentang pengadaan 
tenaga kerja, pelatihan tenaga kerja, penilaian kinerja tenaga 
kerja, dan pengembangan potensi tenaga kerja.

Sertifikasi Kompetensi di Bidang Manajemen SDM tentu 
memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk 
dan menciptakan banyak sumber daya manusia yang handal 
dan kompeten di bidangnya. Dengan begitu perusahaan-
perusahaan berskala besar dapat memanfaatkan keahlian 
para pegawai di bidang Manajemen SDM tersebut untuk 
mencapai tujuan perusahaan. Untuk mengukur tercapai atau 
tidaknya tujuan perusahaan, setiap perusahaan biasanya 
akan menggunakan kunci indikator kerja yang telah 
ditetapkan oleh perusahaan tersebut.

Berikut ini fungsi manajer di bidang Manajemen SDM 
yang dengan sertifikasi kompetensi kerja MSDM:
1. Melakukan pengarahan terhadap segala bentuk aktivitas 

perusahaan.
2. Melakukan fungsi koordinasi dengan bidang-bidang 

lainnya di dalam perusahaan.
3. Melakukan tugas-tugas yang secara langsung 

bersentuhan dengan masalah pegawai, seperti 
memperkerjakan dan memberhentikan pegawai, 
mengeavaluasi kinerja pegawai, memberikan 
penghargaan atas prestasi pegawai, dan tugas-tugas 
lainnya.

4. Dapat merumuskan strategi dan tujuan kebijakan 
perusahaan.

5. Memberikan saran kepada pemimpin perusahan apabila 
timbul hambatan-hambatan dalam kinerja perusahaan.

6. Menjalankan fungsi sebagai pelaksana pengendalian 
perusahaan.

Beberapa fungsi di atas merupakan fungsi-fungsi 
penting yang sangat memengaruhi keseluruhan kinerja 
perusahaan, sehingga peran seorang manajer yang bekerja 
di bidang Manajemen SDM begitu sangat dibutuhkan oleh 
setiap perusahaan berskala besar. Dengan begitu sertifikasi 
kompetensi Manajemen SDM memiliki peranan yang sangat 
besar bagi terciptanya Sumber Daya Manusia yang mampu 
mengembangkan dan memajukan perusahaan-perusahaan 
yang ada di Indonesia dan secara tidak langsung menjadikan 
bangsa Indonesia menjadi negara yang memiliki sumber 
daya manusia berkualitas. 

Unit-unit Kempetensi MSDM



Pria
(Pakaian Dinas Harian Hari Senin dan Selasa)
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Wanita
(Pakaian Dinas Harian Hari Senin dan Selasa)

Pria & Wanita
(Pakaian Dinas Lapangan Hari Senin s/d Rabu)

Pria & Wanita
(Pakaian Dinas Lapangan Hari Kamis)

Pria
(Pakaian Dinas Harian Hari Rabu dan Kamis)
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Covid-19 atau dikenal dengan nama populer Virus 
Corona dengan beberapa gejala yang terlihat dari 
orang yang terinfeksi di antaranya demam, batuk, 
dan sesak napas. Pada kasus yang lebih parah, virus 

ini dapat menyebabkan pneumonia.
Hingga saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah 

Covid-19. Kendati demikian, ada beberapa hal yang dapat 
Anda lakukan untuk memproteksi diri.

“Perlindungan terbaik adalah dengan mencuci tangan 
dan berhati-hati saat kontak wajah dengan seseorang,” ujar 
ahli kesehatan dari Northwell Health, New York, Amerika 
Serikat, Eric Cioe-Pena, melansir dari laman Healthline.

Umumnya, virus menyebar melalui tetesan air liur yang 
tersentuh oleh orang lain untuk kemudian menyebar.

Berikut rekomendasi Pusat Pengendalian dan Pence-
gahan Penyakit (CDC) untuk memproteksi diri Anda.

LINDUNGI DIRI 
DARI VIRUS CORONA
Virus corona menjadi ternama di awal tahun 2020. Dunia masih dibuat gempar 
dan panic karena kemunculannya di akhir tahun 2019  yang mampu merenggut 
nyawa penderitanya. Virus jenis baru ini dikenal dengan nama Covid-19, dan 
menyebabkan penyakit serius, masalah pernapasan, hingga kematian. 

Oleh : Veni kusumandari



•	 Sering	 mencuci	 tangan	 setidaknya	 selama	 20	 detik	
dengan sabun. Pembersih berbasis alkohol dapat bekerja 
tanpa sabun dan air.

•	 Hindari	 menyentuh	 mata,	 hidung,	 dan	 mulut	 Anda	
dengan tangan yang belum dicuci.

•	 Tetap	 berada	 di	 rumah	 saat	 sakit,	 bila	 tidak	 membaik	
segera ke fasilitas kesehatan.

•	 Tutup	 mulut	 saat	 batuk	 atau	 bersin	 dengan	 tisu	 dan	
buang tisu ke tempat sampah.

•	 Bersihkan	 benda	 dan	 permukaan	 yang	 sering	 Anda	
sentuh.

•	 Anda	 juga	 bisa	 menggunakan	 masker	 wajah	 saat	
bepergian. Kendati demikian, masker tak sepenuhnya 
dapat menyaring partikel virus kecil. Selain itu, masker 
juga tetap membuat bagian mata terbuka. Sementara 
pada beberapa kasus, virus corona juga menginfeksi 
melalui mata. (Sumber; https://pramita.co.id/inspirasi-
sehat/lindungi-diri-dari-corona-virus/) 

Lebih Jauh tentang Covid-19
Novel Coronavirus (Covid-19) adalah virus baru 

penyebab penyakit pernafasan. Virus ini berasal dari Cina. 
Novel Coronavirus merupakan satu keluarga dengan 
virus penyebab SARS dan MERS. Gejala klinis dari Novel 
Coronavirus yaitu demam, batuk pilek, gangguan pernafasan, 
sakit tenggorokan, letih dan lesu. Novel Coronavirus dapat 
dicegah dengan cara sering cuci tangan pakai sabun, 
menggunakan masker bila batuk atau pilek, mengonsumsi 
gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, waspado kontak 
denga hewan, rajin olahraga dan istirahat cukup, tidak 
mengonsumsi daging yang tidak dimasak. 

Saat virus ini sedang menyebar seacar luas, disarankan 
bilamana batuk, pilek dan sesak nafas segera ke fasilitas 
kesehatan. Mungkin saja gejala yang dirasakan merupakan 
awal Virus Corona menyerang. Sehingga mengantisipasi 
secara lebih awal akan lebih baik dan mendapatkan 
penanganan yang lebih tepat.

Jadi, mari hindari dengan mencegah melalui pola hidup 
bersih!

19 kesehatanEDISI 20
MAR 2020



FORUM 
QHSE BUMN 
KONSTRUKSI 
UNTUK 
INDONESIA 
MAJU

QHSE (Quality, Health, Safety and Environment) BUMN 
Konstruksi Indonesia bertujuan mendukung 
peningkatan kesadaran pada Kesehatan 
Keselamatan Kerja (K3) di semua proyek strategis 

nasional, meningkatkan koordinasi dengan para stakeholder 
yang terkait dengan K3, berperan aktif kepada semua pihak, 
praktisi, akademisi dalam  peningkatan sumber daya manusia 
yang berkelanjutan terutama untuk fokus K3.

Forum QHSE BUMN Konstruksi Indonesia yang diwakili 
oleh Ketua Umum (Ketum) Bimo Prasetyo – WIKA, Wakil 
Ketum Subkhan – WASKITA, Bendahara Umum (Bendum) 
Lalu iqbal – ADHI, Wakil Bendum : Tri Wibowo – Hutama Karya 
(HK), Sekretaris 1 Agni Syah S.P – PP, Sekretaris 2 Ach Affandi – 
ADHI, Kepala Divisi Advokasi, Legislasi dan Kesisteman Pieter. 
S. – PP, Kadiv. Sertifikasi Dan Audit Wahyu Herry – Abipraya. 

Tim telah melakukan roadshow dengan mengunjungi 
beberapa Pembina Forum QHSE BUMN Konstruksi yaitu 
Pembina QHSE Brantas Abipraya (Persero) Suradi, Pembina 
QHSE PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Partha Sarathi, PT Wijaya 
Karya (Persero) Tbk. Danu Prijambodo, PT Waskita (Persero) 
Tbk. Fery dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh 
Indonesia (KSPSI). 

Pada kesempatan itu Tim mendapatkan banyak masukan 
dan arahan dari Direktur Keuangan dan SDM PT Brantas 
Abipraya (Persero) Suradi dan Partha Sarathi dari PT Adhi 
Karya (Persero) Tbk. yang dimana harapan ke depannya Tim 

Dalam memperingati Bulan K3 Nasional 
2020, para pembina QHSE dari 14 BUMN 
Konstruksi berkumpul dan menggagas ide 
untuk membentuk perkumpulan QHSE 
BUMN Konstruksi Indonesia.

Oleh : Wahyu Herry
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Forum QHSE mendapatkan dukungan dari para pembina 
QHSE BUMN Konstruksi lainnya untuk dapat melakukan 
pengukuhan secara resmi dan agar dapat memberikan yang 
terbaik untuk Negeri tercinta, Indonesia. 

Masukannya antara lain adalah dari Suradi (Brantas 
Abipraya) yakni, pembina sangat mendukung sekali 
dengan dibentuknya Forum QHSE BUMN dan hal ini dapat 
dijadikan sebagai wadah komunikasi dan sharing utk semua 
Perusahaan BUMN Konstruksi yang terdaftar sebagai anggota 
Forum QHSE BUMN Konstruksi Indonesia. Kemudian, 
pembina memberikan saran-saran strategis seperti yang 
sudah dilakukan oleh forum-forum yang lain seperti Forum 
Human Capital Indonesia (FHCI), sebagai berikut; Disarankan 
Forum QHSE segera membuktikan / mewujudkan program-
progra, startegis dimana program tersebut sebagai wujud 
kekompakan anggota Forum QHSE BUMN dan mempunyai 
manfaat besar untuk anggota ataupun khalayak umum. 
Disarankan agar Forum segera membuat rekening atas nama 
forum yang akan digunakan sebagai wadah resmi scr legal 
utk pengumpulan dana forum QHSE. Disarankan Forum 
segera menetapkan dan membentuk pusat kesekretariatan 
yg dijadikan sebagai pusat aktifitas & komunikasi melakukan 
kegiatan keorganisasian demi menunjang pelaksanaan 
tugas pokok organisasi agar dapat mencapai tujuan dengan 
baik. Disarankan melakukan konsolidasi dengan menemui 
Kementerian BUMN untuk menjelaskan maksud dan tujuan 
Forum QHSE BUMN setelah poin-poin penting di atas 
telah dipenuhi. Disarankan menunjuk Direktur Eksekutif/
Tim Pelaksana Harian untuk merancang program dan 
mewujudkan program-program Forum QHSE secara khusus 
dimana hal ini harus dimandatkan oleh semua anggota 
forum QHSE BUMN khususnya pengurus inti.

“Masukan berikutnya adalah, pembina sangat setuju 
adanya forum ini dapat menjadi wadah pembelajaran QHSE 
lintas Perusahaan BUMN Konstruksi,” singkat Suradi.

Masukan lainnya disampaikan oleh Partha Sarathi 
(Adhi Karya), yakni pembina mengharapkan Forum QHSE 
BUMN Konstruksi dapat bersinergi bersama stakeholder utk 
membuat standarisasi QHSE di proyek konatrukai melalui 
agenda evaluasi dan tinjauan kembali aturan HPS proyek 
yang ditetapkan oleh klien. Lalu, Forum QHSE BUMN harus 
segera mengambil langkah strategic / membuat program 
strategis dengan topik “Movement/Hijrah” seperti; Cross 
Audit yang dilaksanakan di proyek-proyek strategis/kritis 
BUMN Konstruksi sebagai terobosan untuk peningkatan dan 
standarisasi sistem QHSE BUMN sehingga dapat terwujud 
zero insiden dan zero defect dan menekan customer complaint.

Lalu, membuat sistem pelatihan terpadu sebagai metode 
peningkatan skill dan kompetensi bagi pekerja harian (tenaga 
kerja mandor) yang bekerja di proyek konstruksi sehinga 
tidak ada lagi insiden yang disebabkan oleh pekerja harian 
karena faktor unsafe action. Kemudian membuat standard 
and codes untuk QHSE seperti yang sudah diterapkan oleh 

Negara-negara maju seperti Jepang dan Australia sehingga 
semua produk yang dihasilkan oleh Perusahaan BUMN 
Konstruksi memiliki kualitas dan standar kerja yang sama.

Berikutnya, pembina mengharapkan Forum QHSE 
memiliki sistem pengendalian komunikasi utk mencegah 
terjadinya viral pada saat Perusahaan mengalami insiden 
serius. Lalu, pembina menyarankan Forum QHSE BUM utk 
merekrut tenaga kerja expert  dimana hal tersebut akan 
digunakan untuk memberikan masukan kepada seluruh 
Perusahaan yang terdaftar sebagai anggota forum QHSE 
selanjutnya utk fee-nya, Pembina menyarankan utk diadakan 
iuran atau sumbangan yg dibebankan kepada semua 
Perusahaan anggota Forum.  Selain itu pembina QHSE 
menyarankan kepada anggota Forum QHSE untuk melakukan 
benchmarking standar untuk melihat perkembangan QHSE 
di negara-negara maju seperti Jepang / Australia yg sudah 
konsisten menerapkan program QHSE dan standarnya telah 
dipakai di seluruh dunia. 

“Pembina menyarankan Forum QHSE memanfaatkan 
teknologi /sistem digitalisasi utk menunjang kinerja Forum 
QHSE BUMN atau aplikasi QHSE di lapangan,” pungkasnya 
Partha Sarathi.

Forum QHSE BUMN ini juga dibentuk guna mendukung 
Indonesia lebih maju. Sehingga semangatnya terasa bagi 
semua BUMN demi terus membangun negeri.
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Berangkat dari hal-hal kecil membuat perubahan 
besar bak suatu epidemi, lalu, supaya suatu epidemi-
epidemi mencapai Tipping Point, dalam arti meledak, 
menyebar ke segala penjuru dan diterima oleh banyak 

orang — ada 3 unsur penting yang menjadi penyebabnya. 
Ketiga unsur itu adalah sebagai berikut:

1. Law of the Few
Law of the Few atau Hukum tentang yang Sedikit, 

menjelaskan bahwa ada segelintir orang diantara kita 
yang mempunyai keahlian agar suatu hal — baik itu ide, 
gagasan, ataupun produk — dapat diterima oleh banyak 
orang. Segelintir orang itu adalah tipe-tipe orang yang 
diistilahkan dengan nama The Connector, Maven dan 
Salesmen. Intinya, bagian Law of The Few ini adalah 
tentang Si Orang. Si agen penginfeksi.

2. Stickiness Factor
Faktor Kelekatan, menjelaskan tentang “hal” itu sendiri 

dan cara penyampaiannya. Disini menjelaskan tentang 
hal - ide, gagasan, produk - degan kriteria seperti apa aja 
sih yang melekat dan dapat diterima oleh banyak orang. 
Lalu, bagaimana cara kita menyampaikan hal itu dengan 
baik. Intinya, bagian Stickiness Factor ini adalah tentang 
hal dan cara penyampaiannya kepada khalayak.

3. Power of Context
Kekuatan Konteks, menjelaskan tentang situasi dan 

kondisi yang mendukung proses penyampaian suatu 
epidemi. Segala sesuatu baik itu waktu, tempat, musim, 
lingkungan, jumlah orang pada suatu organisasi, dan 
yang lainnya yang mendukung keberhasilan penyebaran 
epidemi. Baiknya suatu epidemi yang akan kita sebar 
kepada khalayak itu dikirim di lingkungan yang seperti 
apa sih, dimana, kapan, dan lain sebagainya.

Ada banyak kisah yang membuktikan 
bahwa hal-hal kecil, yang sederhana, 
dengan modal yang minim, dapat 
menghasilkan perubahan yang besar 
dan drastis. Titik perubahan inilah yang 
Malcolm Gladwell istilahkan dengan 
Tipping Point. 

Biografi sebuah Gagasan
Tipping point berbicara mengenai biografi sebuah 

gagasan, dimana gagasan yang dimaksud tersebut adalah 
gagasan kecil atau dengan kata lainnya sangat sederhana. 
Gagasan sederhana ini kemudian mampu menghasilkan 
hal yang berdampak besar baik bagi si pembuat gagasan, 
maupun bagi sekelilingnya. Di dalam buku ini Malcolm 
Gladwell mengemukakan bahwa gagasan kecil ini dapat 
memicu terjadinya penularan yang sangat cepat di kalangan 
masyarakat. Ibarat virus yang mampu ditularkan dengan 
cepat dan dalam seketika membentuk epidemi. Kemunculan 
tren mode yang tiba-tiba, menurunnya jumlah angka 
kejahatan, atau peningkatan perokok dari kalangan remaja 
yang terjadi di berbagai tempat di belahan dunia merupakan 
fenomena dari perubahan misterius yang terjadi dalam 
kehidupan sehari-hari secara epidemik. Ide, produk, pesan, 
dan perilaku menyebar dan menulari masyarakat seperti 
yang virus lakukan, kemudian dalam waktu yang sangat 
singkat memberikan efek dramatis akan perubahan tertentu. 

Apa yang mendasari terjadinya penularan gejala sosial 
ini sangat mirip dengan apa yang terjadi di dunia kesehatan. 
Sebut saja Virus Corona. Virus ini dalam waktu cepat tumbuh 
dan berkembang di China pada beberapa tahun yang lalu, 
menular dengan cepat sehingga menjadikan Cina sebagai 
wilayah endemi WUhan flu menjalar ke seluruh dunia. Yang 
sampai hari ini terus menyebar. Prinsip penularan seperti 
yang dilakukan oleh virus ini juga terjadi di dalam kehidupan 
sosial, di mana sebuah gagasan dapat dengan cepat diterima 
dan diikuti di seluruh dunia seperti fenomena buku-buku 
best seller yang menjadi tren pemikiran dan gagasan. Selain 
itu produk-produk tertentu juga ada yang menyebar seperti 
virus dan kemudian “menginfeksi” banyak orang melebihi 
ekspektasi siapapun, membentuk tren yang diikuti banyak 
orang. 

Gagasan yang dikemukakan di dalam buku ini secara garis 
besar ialah memaparkan bagaimana hal-hal kecil mampu 
membawa perubahan besar dan menjadi ‘penyakit’ menular 
di dalam masyarakat. Ada tiga hal yang menjadi kaidah-
kaidah suatu fenomena itu dikatakan sebagai epidemik. 
Kaidah yang pertama ialah penularan. Kedua, adanya fakta 
yang membuktikan bahwa hal yang kecil dapat membawa 
efek yang besar. Ketiga, perubahan yang terjadi bukan secara 
bertahap. Akan tetapi terjadi dengan cepat dalam suatu saat 
yang sangat dramatis. Tipping point merupakan nama yang 
diberikan kepada suatu hal yang dapat mengubah segalanya 
secara sekaligus. 

NILAI BUDAYA ORGANISASI: 
BELAJAR DARI MALCOLM 
GLADWELL
Oleh: Aries Zuswana
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•	 Penularan:	Yang	dimaksud	penularan	ini	ialah	suatu	gejala	
dimana gagasan, produk, ataupun perilaku mampu 
menjadi hal yang ditiru/dianut oleh banyak orang. Yang 
dilakukan oleh orang-orang ini kemudian menjadi hal 
yang ditiru oleh kelompok lainnya sehingga gagasan, 
produk, ataupun perilaku tersebut memberikan dampak 
pada semakin luasnya untuk orang menggunakan atau 
menganutnya. 

•	 Fakta	bahwa	yang	kecil	mampu	memberikan	perubahan	
besar: Fenomena tren mode hush puppies yang dipakai 
oleh beberapa orang fashion forward (yang disebut 
sebagai superinfluential types) di Manhattan mampu 
mengantarkan sepatu itu menjadi sepatu yang dipakai 
di seluruh negeri dan dijual di seluruh mall di Amerika. 
Ada sebuah misteri mengapa segelintiran orang yang 
memakai hush puppies ini mampu memberikan 
dampak perubahan yang besar bagi tren mode di 
amerika. Beberapa orang yang mengerti tentang mode 
ini mampu mampu menularkan virus “hush puppies” ke 
seluruh negeri. Inilah sebuah contoh bagaimana yang 
kecil (segelintiran fashion forward) mampu memberikan 
dampak pada tren mode sepatu bagi seluruh daratan 
Amerika, bahkan kini juga mewabah di negara-negara 
lainnya. Hush Puppies, yang mestinya sekarat pada 1994, 
tiba-tiba berubah haluan karena ada segelintir orang 
amat berpengaruh memakai sepatu Hush Puppies. 
Hanya dalam tempo dua tahun, penjualannya naik 5 ribu 
persen tanpa sepeser pun mengeluarkan biaya iklan. 
Semua itu, menurut Gladwell, karena ada “segelintir 
superinfluential types” yang mempengaruhi orang lain 
untuk meniru mereka.

•	 Perubahan	 yang	 terjadi	 dengan	 dramatis:	 Epidemi	
merupakan sebuah keadaan dimana penyakit menular 
dengan begitu cepat melebihi ekspektasi. Begitu juga 
dalam prinsip tipping point. Sebuah hal kecil yang 
kita umpamakan sebagai virus (penyakit) ini mampu 
menjangkiti banyak orang sehingga memberikan 
dampak diluar perkiraan. 

Gagasan mengenai pentingnya kelekatan dalam proses 
tipping memiliki implikasi besar bagi cara kita memandang 
epidemi sosial. Kita cenderung menghabiskan banyak 
waktu untuk memikirkan bagaiman sebuah pesan dapat 
menjadi lebih menular dan dapat “menjangkiti” orang-
orang dengan lebih cepat. Kelekatan merupakan hal yang 
menjadi pemikiran dari orang-orang yang menginginkan 
agar gagasannya tidak hanya berlalu begitu saja, akan 
tetapi mampu melekat dalam pikiran banyak orang, 
melekat, memberikan dampak besar, dan tidak mudah 
dihapuskan begitu saja. Ada cara khusus untuk membuat 
kelekatan ini melalui apa yang disebut Gladwell sebagai 
diffusion model.

Epidemi versus Intuisi
Epidemi sosial tidak dengan mudah dapat diciptakan hanya 

melalui intuisi. Akan tetapi dibutuhkan sebuah pengamatan 
yang luas untuk melihat kemungkinan dari suatu gagasan 
agar dapat memebrikan dampak yang besar. Menciptakan 
sebuah epidemi membutuhkan perkiraan-perkiraan dan juga 
pemahaman khusus. Diffusion model merupakan cara yang 
dapat dilakukan oleh orang-orang yang ingin menciptakan 
epidemi sosial. Diffusion model merupakan langkah akademis 
yang dilakukan untuk melihat semenular apakah gagasan 
yang kita miliki. Ini dibutuhkan untuk memberikan perkiraan-
perkiraan agar produk atau gagasan kita mampu menjadi 
sebuah ‘tipping point’ baru di tengah populasi tertentu. 
Setidaknya ada lima hal yang menjadi perhatian untuk melihat 
seberapa menular ide atau produk kita:
1. Innovators, merupakan orang yang mampu melihat 

gejala baru di dalam masyarakat. Memiliki karakter 
visoner. Mereka adalah orang-orang yang mampu melihat 
bagaimana sebuah inovasi akan mampu dengan segera 
diterima dan diadopsi oleh early adopter (pihak pertama 
yang mengadopsi sebuah produk baru atau gagasan baru). 
Connector, mavens, dan salesmen merupakan orang-orag 
yang mampu melihat bagaimana sebuah ide, produk, 
ataupun perilaku ini dapat segera diterima. Sementara 
translator, menerjemahkan sebuah gagasan, produk, 
atau perilaku ini dengan bahasa yang dapat dimengerti 
dengan dan diterima. Connector, maven, salesmen, dan 
juga translator merupakan pihak yang disebut sebagai 
innovators.

2. Early Adopter, merupakan kelompok populasi tertentu 
yang disasar oleh innovator. Mereka dengan cepat akan 
menerima inovasi dari inovator. 

3. Early Majority, merupakan kelompok yang skeptis 
terhadap sesuatu. Mereka tidak akan mencoba hal baru 
sebelum salah seorang yang dihormati di dalam kelompok 
tersebut mencobanya.

4. Late Majority, merupakan kelompok yang terlambat 
menerima sebuah ide baru

5. Laggards, kelompok yang paling tradisional dan hampir 
tidak ada harapan untuk menerima sebuah perubahan.

Apa yang dimaksudkan dengan tren oleh Malcolm Gladwell 
sebenarnya merujuk pada beberapa penjelasan di sebelumnya 
mengenai epidemi. Menurut Gladwell, sebuah fenomena 
epidemi sosial itu dikatakan tren jika dipicu oleh segelintiran 
orang yang berpengaruh atau yang disebut sebagai 
superinfluential types. Superinfluential types ini kemudian 
mampu menularkan apa yang mereka lakukan kepada orang 
lain dan dengan cepat mewabah menjadi hal yang diterima 
dan ditiru oleh banyak kelompok orang sehingga menjadi tren. 

Ada banyak contoh kasus yang diberikan oleh Malcolm 
Gladwell agar kita lebih mengerti tentang isi pembahasan 
materi-materinya. Dengan adanya kasus-kasus tersebut, kita 
jadi lebih mengerti mana yang dimaksud dengan Law of the 



Few, epidemi yang seperti apa yang memiliki Stickiness Factor, 
dan apa Power of Context nya dari epidemi tersebut.

The Tipping Point Bermula
The Tipping Point bermula dari sebuah artikel yang ditulis 

oleh Malcolm Gladwell untuk Tina Brown di New Yorker. 
Sebagai Jurnalis dan penulis Gladwell mampu menyuguhkan 
sebuah pemikiran dan analisis epidemi menular. Bukan hanya 
epidemi penyakit tetapi, juga trend-trend mode, bisnis dan 
kehidupan sosial. Gladwell menerangkan kisah-kisah kecil 
yang akhirnya bisa mewabah menjadi sebuah kisah yang 
besar.Buku ini kecil dan ringan. Terbagi dalam delapan bab 
penuh kisah-kisah nyata mengagumkan.

Pada bab pertama Gladwell bercerita tentang 
pemahaman pemikiran The Tipping Point. Dia mengatakan 
bahwa cara terbaik untuk memahami The Tipping Point 
adalah membayangkan wabah flu yang bisa terjadi kapan 
saja. Pada saat tertentu ketika rata-rata pembawa flu bertemu 
dengan 50 orang setiap hari. Namun saat tingkat sosialisasinya 
meningkat menjadi 55 orang perhari terjadilah Tipping 
Point. Sebuah titik ketika fenomena biasa berubah menjadi 
sebuah krisis masyarakat. Apabila anda membuat grafik untuk 
perkembangan epidemi flu itu, Tipping Point adalah titik ketika 
grafik tiba-tiba menjulang hampir tegaklurus.

Pada epidemi terdapat tiga prinsip. Prinsip itu ada 

bukan cuma di epidemi penyakit patologi klinis. Trend mode, 
perkembangan bisnis ataupun masalah sosial kemasyarakatan 
juga memiliki tiga prinsip itu. Tiga prinsip untuk Tipping Point 
adalah : Hukum tentang yang sedikit; Faktor kelekatan dan 
Kekuatan konteks.

Di bab dua Gladwell mengungkapkan tentang prinsip 
Tipping Point yang pertama yaitu Hukum tentang yang sedikit. 
Disini menjelaskan adanya orang-orang yang mempunyai bakat 
khusus luar biasa berperan sebagai penghubung, orang bijak 
pandai dan penjaja. Ketiga peran ini dimiliki oleh sedikit orang 
dari sekian banyak orang yang ada di lingkaran epidemi.

Prinsip kedua adalah Faktor kelekatan dibahas dalam bab 
tiga. Untuk menyampaikan sebuah paket informasi, biasanya 
ada suatu cara sederhana yang dalam situasi tepat dapat 
membuatnya tak terbendung. Hal sederhana itulah diidentifikasi 
sebagai faktor kelekatan. Bab empat dan bab lima menyajikan 
seputar peristiwa-peristiwa berlatar belakang Kekuatan konteks. 
Bab enam berisi studi kasus. Salah satunya adalah sebuah merek 
sepatu olah raga terkenal Airwalk. Karena program kampanye 
iklannya yang inspiratif, Airwalk menjadi booming.

Studi kasus lain bisa dijumpai dalam bab tujuh. Bab ini 
mengulas secara dalam dan lebar Tipping Point yang terjadi 
pada kasus merokok disertai dengan hasil-hasil penelitian para 
psikolog. Statistik hasil penelitian memperkuat pemikiran bahwa 
merokok merupakan epidemi dengan prinsip Tipping Point. 
Bab delapan adalah kesimpulan. Bab ini menegaskan bahwa 
tipping point memungkinkan adanya perubahan yang dahsyat 
dari sebuah langkah kecil yang tepat.Sebuah wabah penyakit 
kelamin di Baltimore diangkat oleh Gladwell sebagai epidemi di 
bab pertama buku ini. Di kawasan tersebut sebenarnya epidemi 
bisa dilokalisir disatu daerah tertentu. Wabah ini meningkat saat 
sosialisasi yang terjadi dari orang di kawasan tersebut meningkat 
pula. Sosialisasi menurun pada saat musim dingin. Pada musim 
dingin di kawasan tersebut banyak orang yang memilih 
beraktivitas di rumah. Ini terutama terjadi pada malam hari saat 
orang membutuhkan hiburan malam. Setidaknya ada salah satu 
dari tiga prinsip Tipping Point yang menyertai wabah yang terjadi 
di Baltimore. Hukum tentang yang sedikit ini adalah peran yang 
dijalankan oleh para penginfeksi. Faktor Kelekatannya adalah 
cuaca dan dalam konteks pergaulan sosial yang menyimpang.

Pada tahun 1775 ada seorang pemuda bernama Paul 
Revere. Pemuda ini mendengar kabar bahwa tentara inggris 
akan menyerang kota Lexington. Dia mengambil inisatif untuk 
menyebarkan kabar tersebut kepada para milisi agar siap 
menghadapi tentara Inggris. Revere menempuh jalan menyewa 
kuda dan menyebarkan berita tersebut secara berantai ke 
pos-pos yang dituju. Setiap pos yang dituju diminta untuk 
menyebarkan ke oarang lainnya.Ketika tentara Inggris telah 
memasuki Lexington, tak terduga para millisi menyambut 
dengan perlawanan sengit yang terorganisir dengan rapih. 
Rangakain peristiwa inilah yang kemudian menjadi awal revolusi 
Amarika. Paul Revere menjalankan epidemi yang sering disebut 
‘getok tular’. Getok Tular di bahasa pemasaran disebut ‘Word Of 
Mouth’ atau’Buzz Marketing’. 

Mungkin kita bisa menghitung berapa banyak produk yang 
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kita beli atau jasa yang kita nikmati karena direferensikan oleh 
teman dan kenalan kita beberapa waktu yang lalu. Bahkan di 
jaman berteknologi informasi-pun metode komunikasi ini 
masih terasa sangat efektif. Jika seorang dengan bakat tipe 
penghubung sedang menjalankan proses ini bisa dilihat semakin 
efektifnya proses komunikasi ini. Saya pikir fenomena inul di 
negeri kita tak lepas dari hal ini. Orang yang semula melihat aksi 
Inul di panggung hajatan kampung atau di CD-nya yang murah 
itu, lalu orang-orang ini dengan sukarela menginformasikan 
ke orang lain secara ketok tular. Dalam konteks entertainment 
dangdut yang murah dan menyenangkan serta faktor kelekatan 
‘goyang ngebor’ yang masyur, terjadilah wabah Inul Mania.

Usaha Wunderman di tahun 1978 untuk meningkatkan 
penjualan majalah Parade dan TV Guide menggunakan 
prinsip Tipping Point. Wunderman mengiklankan semacam 
pemicu berupa kotak emas majalahnya di TV. Siapapun yang 
mendapatkan kotak emas di majalah itu berhak atas hadiah 
sebuah rekaman musik. Rekaman yang diminta bisa musik 
apa saja asal tercamtum di daftar yang ada. Teknik ini disebut 
‘Treasure Hunt’ yang mengajak penonton berinteraksi. 
Harapannya adalah setelah iklan tersebut tampil, penonton 
punya keinginan menyaksikan kotak emas sebenarnya yang 
ada di majalah itu. Unsur yang menjadi gagasan dari iklan ini 
adalah hal kecil yang merupakan faktor kelekatan bernama 
‘kotak emas’.

Bernie Goetz adalah seorang penembak dalam kasus 
pemalakan dirinya di kereta bawah tanah. Goetz diminta 
memberikan uang sejumlah lima dolar oleh empat pemuda 
preman. Keempat pemuda ini selalu dijauhi orang karena 
profesinya itu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Keempat 
pemuda itu sama sekali tak menyanga jika korbannya berani 
melawan. Goetz menembak keempat pemuda preman itu 
dengan lima kali tembakan. Peristiwa ini menjadi kajian 
menarik para kriminolog dan psikolog di kota New York. 
Yang menarik pada peristiwa ini adalah pada saat itu angka 
kriminalitas di New York sedang meningkat tajam. Pada kasus 
Bernie Goetz, kriminolog James. Q Wilson dan George Kelling 
mengungkapkan teori Broken Windows.

Teori ini mengatakan : Jika ada jendela yang pecah karena 
tindakan kejahatan atau anarki lalu dibiarkan saja, maka orang 
yang lewat disitu cenderung beranggapan bahwa rumah itu 
tak berpenghuni atau tak ada yang peduli. Hal ini akan memicu 
adanya jendela yang pecah lagi dan cenderung mengundang 
peningkatan angka kriminalitas di daerah tersebut. Lepas 
dari adanya penjahat disitu atau tidak, kondisi lingkungan 
yang mendukung atau tak menghalangi munculnya tindakan 
kriminalitas maka disitulah akan terjadi wabah peningkatan 
angka kriminalitas. Jadi wabah atau epidemi itu terjadi bukan 
hanya karena ada yang menyebarkan, tetapi didukung 
oleh adanya kesempatan yang tercipta oleh lingkungan 
sekelilingnya. Tipping Point menyebut hal ini sebagai Kekuatan 
konteks. Kekuatan konteks adalah prinsip ketiga dari Tipping 
point.

Gladwell juga menulis tentang aturan 150 atau the rule of 
150. Angka 150 menyatakan sebuah rentang dimana seseorang 

masih mampu berhubungan sosial secara baik dengan orang 
lain. Apabila seorang pemimpin mempunyai 150 anak buah 
maka secara umum komunikasi yang efektif masih mungkin 
terjadi. Tentu ada kekhususan-kekhususan dalam peristiwa 
tertentu yang tidak masuk dalam aturan ini. Rule of 150 dapat 
diberlakukan pada Span of Control sebuah struktur organisasi. 
Contoh yang menarik adalah Gore Associates, sebuah 
perusahaan yang membuat Kabel Komputer, Baju tahan air, 
Dental Floss, pipa untuk otomotif, semikonduktor, farmasi, 
isolator dan perlatan kesehatan. Organisasi di buat datar 
dengan rentang kendali tidak lebih dari 150 orang. Bahkan 
setiap lahan parkir untuk tiap associate-nya tidak lebih cukup 
untuk 150 mobil. Apabila karyawan dalam satu pabriknya 
telah mencapai lebih dari 150, maka Gore membentuk pabrik 
lagi yang independen. Gore berpendapat apabila tiap orang 
memiliki tanggung jawab atas tugas atau informasi tertentu 
dan mendapat pengakuan dari seluruh kelompok, masing-
masing menjadi efisien dengan sendirinya.

Agar bisa membuat perubahan besar dari hal-hal kecil, 
carilah kekuatan konteks sekeliling Anda, lalu dapatkan 
hukum yang sedikit (orang yang berperan sebagai konektor, 
penasihat bijak, dan penjaja atau salesman) dan bangun faktor 
kelekatan. Power of network, buzz marketing, dan kesuksesan 
dengan memanfaatkan jalur tidak resmi, dapat Anda 
manfaatkan untuk kesuksesan Anda. 



26 aksi di piguraEDISI 20
MAR 2020

KETERANGAN FOTO:
Telah berlangsung kegiatan Training 
Dasar Pemadam Kebakaran dengan 
Tema “Program Pencegahan dan 
Penanggulangan Kebakaran” di Jakarta 
pada hari Sabtu, 08 Februari 2020.

Oleh : Atria Dea Prawesti
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KETERANGAN FOTO:
Gambar1:  Pelatihan Manajemen Sumber Daya Manusia berbasis SKKNI 

(Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia). Digelar oleh 
Departemen Human Capital, diharapkan kegiatan ini dapat 
menjadi forum Community of Practice lintas Divisi bagi insan 
Abipraya yang mengemban fungsi HR. (28 Februari 2020).

Gambar2:  Dalam rangka menambah, membekali, meningkatkan serta 
mengembangkan kompetensi insan Abipraya, Unit Abipraya Toll 
menginisiasi Program InHouse Training “Analisis Investasi Jalan Tol”. 
Dalam kegiatan ini Herman Dwi Haryanto selaku General Manager 
Abipraya Tol mengundang narasumber expert dibidangnya yaitu 
Drs. Djumirin, MM. (12 Februari 2020).

Gambar3:  Memperkuat good corporate governance (GCG), Brantas Abipraya 
menandatangani perjanjian kerja sama dengan Jaksa Agung 
Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) terkait 
penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha 
Negara (TUN). Penandatangan MoU ini dilakukan oleh Direktur 
Utama Brantas Abipraya, Bambang E. Marsono dan Feri Wibisono 
selaku Jaksa Agung Muda (JAM). Sebagai salah satu kontraktor 
BUMN, ini merupakan komitmen Abipraya untuk menjalankan 
prinsip tata kelola Perusahaan yang baik GCG, serta berkomitmen 
menerapkan moto Spirit for Giving the Best. (12 Februari 2020).

1

2

3
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Dalam mengambil keputusan yang baik maka proses 
secara kognitif dapat dilakukan. Lalu apa yang 
dibutuhkan untuk mengambil keputusan adalah 
cerita-cerita tentang intuisi, pertimbangan dan 

berbagai macam perhitungan. 
Kategori keputusan terdiri dari keputusan dalam kondisi 

kepastian dan keputusan dalam kondisi ketidakpastian. 
Mathematical Programming Methods masuk sebagai keluarga 
dari program matematik yang dapat digunakan dalam 
pengambil keputusan pada kondisi kepastian. Pay-off dan 

LINEAR 
PROGRAMING, 
PAY-OFF DAN 
DECISION TREE
Apakah Anda pikir semua orang menyukai 
keputusan Anda, tanpa pernah ada kontra, 
itu mimpi Bung! Kalaupun sepertinya ada, 
bisa jadi karena mereka cari aman berpura-
pura saja di depan Anda. Selama kita masih 
hidup, selama itu pula pasti ada orang 
yang berbeda dengan kita. Memangnya kita 
siapa, para Nabi saja sampai saat ini masih 
ada yang tidak menyukainya. Hal tersebut 
hendaknya memotivasi kita untuk dapat 
selalu membuat keputusan yang terbaik.

Oleh : Dwi Adi

Decision Tree adalah salah satu alat pengambil keputusan 
pada kondisi ketidakpastian.

Mathematical Programming Methods
Adalah termasuk metode yang sangat baik untuk 

memecahkan masalah dalam menentukan suatu keputusan. 
Salah satu dari tekniknya adalah Linear Programing (LP), 
yaitu memaksimalkan atau meminimalkan subjek fungsi 
linear terbatas untuk sistem linear dari batasan-batasan 
dengan solusi menggunakan angka nilai riil dari model LP. 

Contoh; Anda telah direkrut Unit Properti dan ditugaskan 
untuk merencanakan pengembangan perumahan 
baru. Tugas Anda merumuskan program linier untuk 
pengembangan yang optimal. Data yang dievaluasi adalah 
dua opsi rumah untuk type  36m2 dan 42m2. Berikut ini 
adalah uraiannya:

Type Rumah (m2) Biaya (Rp) Profit (Rp)

36 65juta 40juta

42 80juta 70juta

Modal yang akan diberikan untuk proyek ini adalah 
Rp.5Miliar, selain itu konsultan Anda memberikan analisa 
untuk kepentingan target pasar, setidaknya sepertiga dari 
jumlah total rumah harus type 36m2. 

Pemecahan masalah pada LP menggunakan bantuan 
grafik dimana optimal bermakna memaksimumkan 
keuntungan atau meminimumkan biaya yang diwakili 
dengan nilai Z. Namun suatu masalah dapat tidak memiliki 
pemecahan optimal ketika salah satu aktifitas tidak 
terpengaruh oleh batasan yang ada dan tidak memiliki 
daerah feasible. Dari contoh diatas didapat beberapa 
batasan/kendala dan fungsi tujuan:

TOTAL
40x1 + 70x2 = Z

65x1 + 80x2 ≤ 5,000
x1 ≥ 0,33(x1 + x2)  atau  -0,33x1 + 0,67x2 ≥ 0

Dari persamaan-persamaan tersebut dapat dibuat grafik 
menjadi: 
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Sehingga dari grafik diketahui bahwa pengembangan yang 
optimal terjadi apabila type 36m2 dibangun sebanyak 47 unit 
dan type 42m2 dibangun sebanyak 23 unit dimana keuntungan 
maksimum yang dapat diperoleh adalah Rp.3,5M.

Pay-off
Adalah merupakan nilai yang menunjukan hasil yang 

diperoleh dari kombinasi suatu alternatif tindakan dengan 
kejadian tidak pasti tertentu. Dalam contohnya bisa dilihat 
pada kasus menyangkut ketinggian Cofferdam dari Steel Sheet 
Pile untuk jembatan dermaga disungai. Keputusan ketinggian 
cofferdam harus dibuat sesuai dengan ekspektasi dari 
ketinggian level air tertinggi dengan data-data sebagai berikut:

Payoff Solution: Cofferdam
≤ 3

0,1

Kemungkinan maksimum limpahan dengan 
range

EMV

3-4 4-5 5-6 >6
0,5 0,3 0,05 0,05

Tinggi 
Dinding 
dengan 
biaya 
konstruksi 
dan 
perbaikan

3 18+0=

18

18+50=

68

18+50=

68

18+50=

68

18+50=

68

63

4 24+0=

24

24+0=

24

24+52=

76

24+52=

76

24+52=

76

44,8

5 40+0=

40

40+0=

40

40+0=

40

40+54=

94

40+54=

94

45,4

6 44+0=

44

44+0=

44

44+0=

44

44+0=

44

44+56=

100

46,8

Karena tujuan pengambilan keputusan untuk EMV maksimum 
(minimum cost=maksimum profit), maka Kontraktor 
direkomendasikan membangun Cofferdam dengan ketinggian 
4meter

Decision Tree
Adalah metode bergambar untuk menunjukkan urutan 

keputusan dan hasil yang saling terkait dimana semua pilihan 
yang mungkin ditampilkan pada pohon sebagai cabang dan hasil 
yang mungkin sebagai cabang pembantu. Mengevaluasi dengan 
pohon menggunakan nilai yang diharapkan sehingga terbentuk 
Struktur Pohon Keputusan. 

Contoh; Lokasi proyek berada di daerah pantai yang diprediksi 
terdapat risiko Angin Topan pada masa tertentu dalam satu minggu. 
Selama pekerjaan konstruksi, kontraktor harus menyediakan 
direksi keet. Ketika terjadi angin topan maka pilihan Kontraktor 
dapat membiarkan direksi keet di lokasi atau memindahkannya 
ke tempat yang aman. Jika kontraktor ingin membiarkan direksi 
keetnya di lokasi, maka harus dibuat perlindungan dengan biaya 
Rp30juta tetapi hanya dapat melindungi dari Angin topan kecil, 
atau ia dapat meninggalkan direksi keet tanpa ada perlindungan 
di lokasi tanpa mengeluarkan biaya. Tetapi, ia kemudian berisiko 
kehilangan direksi keet nya jika ada topan, baik topan yang besar 
maupun kecil.

Di sisi lain, Kontraktor dapat memindahkan direksi keet ke 
tempat yang aman, menyimpannya di sana selama seminggu, 
dan kemudian memindahkannya kembali ke lokasi dengan biaya 
total Rp.42,5juta. Biaya pembuatan direksi keet menelan biaya 
Rp.400juta, akan dihancurkan oleh topan kecil atau besar jika 
dibiarkan tidak terlindungi di lokasi. Topan tidak dapat merusak 
jika direksi keet disimpan di tempat yang aman dan jauh dari 
lokasi. Peluang terkena topan kecil atau topan besar adalah sama 
yaitu selama seminggu, seperti yang diperkirakan dari Badan 
Meteorologi, Klimatologi & Geofisika, adalah 0,01 dan 0,09 secara 
berurutan. Bagaimanakah cara menggambar pohon keputusan 
untuk masalah yang dihadapi kontraktor.

Dari pohon keputusan dapat disimpulkan bahwa dengan tidak 
memindahkan Direksi Keet dan membuat perlindungan untuk 
melindungi dari Topan Minor adalah hasil dari keputusan yang 
direkomendasikan.

 
Tinjauan singkat dari teknik Linear Programing, Pay-off dan 
Decision Tree untuk mengambil keputusan telah diuraikan, namun 
kombinasi atas subyektif dan kualitatif tetap diperlukan untuk 
memberikan wawasan sebuah solusi. Keputusan harus mencakup 
komponen metodologi kuantitatif. Namun, semua keputusan 
tetap membutuhkan penilaian pribadi.
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Virus telah menjadi musuh manusia sejak zaman kuno, 
sebelum peradaban menjadi lebih modern seperti 
sekarang ini. Bagaimana tidak, makhluk mikroskopis 
ini sangat jahat. 

Mereka dapat menyerang manusia kapan saja dan 
menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari yang ringan 
hingga yang mematikan. Misalnya flu, batuk, TBC, demam 
berdarah, dan yang terbaru adalah virus corona. Berikut 7 virus 
terburuk dan paling kejam di dunia!

1. Marburg
Tidak banyak orang tahu jenis virus ini sejak menjangkit 

pada tahun 1967, lebih dari 50 tahun yang lalu. Wabah kedua 
terjadi pada 2005, tetapi hanya terjadi di Angola, Afrika. Meski 
begitu, Marburg pantas disebut sebagai salah satu virus paling 
mematikan di dunia.

Lalu seberapa berbahayakah virus ini? Gejala infeksi virus 
ini mirip dengan malaria, Ebola, dan tifus, tetapi dengan 
intensitas yang lebih tinggi. virus Marburg menyebabkan 

kejang-kejang dan pendarahan pada selaput lendir, kulit dan 
organ-organ. Menurut informasi dari Pusat Pengendalian dan 
Pencegahan Penyakit (CDC), tingkat kematian Marburg bisa 
mencapai 90 persen.

2. Ebola
Tidak lengkap membicarakan virus mematikan di dunia 

tanpa menyertakan Ebola. Penyakit itu yang dari 2014 hingga 
2016 menyerang warga Afrika Barat telah menewaskan lebih 

7 VIRUS PALING 
MEMATIKAN DI DUNIA

10 TRADISI TAHUN BARU 
UNIK BERBAGAI NEGARA

Oleh : N Aris Rianto

Masih hangat pembicaraan tentang virus. 
Berikut ini ada tujuh virus yang dinyatakan 
paling mematikan di dunia, apa sajakah itu? 
Mari simak bersama!

dari 11 ribu orang di dunia. Angka kematiannya sangat tinggi, 
mencapai 90 persen. Seperti Marburg, Ebola adalah demam 
berdarah. Ciri khasnya adalah menyebabkan pendarahan di 
luar dan di dalam tubuh. Pasien akan berdarah dari hidung, 
telinga, mulut, anus, bahkan mata.

3. Hantavirus
Hantavirus pulmonary syndrome (HPS)  biasanya 

menghasilkan gejala yang mirip dengan flu. HPS pertama 
kali menyita perhatian di Amerika Serikat pada 1993, ketika 
pasangan muda sehat meninggal hanya beberapa hari setelah 
mengalami napas pendek-pendek. Namun jangan salah, 
setelah kondisi tersebut, pasien akan mengalami kegagalan 
organ pernapasan. Paru-paru dipenuhi dengan cairan yang 

menyebabkan kesulitan bernafas. Hanya dalam hitungan jam, 
seorang pasien bisa mati. Ternyata virus ini berasal dari kotoran 
tikus. Kabar baiknya, virus ini tidak menular antar manusia. Tapi 
ia sangat mematikan di mana dari sekitar 600 penderita di AS, 
sebanyak 36% meninggal dunia.

4. Rabies
Penyakit ini identik dengan anjing. Alasannya adalah 

bahwa hewan-hewan ini sering menularkan rabies ke 
manusia. Meskipun tikus, kucing, dan mamalia lain juga bisa 
menjadi perantara. Namun, tahukah Anda apa sebenarnya 
rabies terhadap tubuh kita? Dilansir dari MDLinx, penyakit 



31 sebaiknya tahuEDISI 20
MAR 2020

ini menyerang sistem saraf dan dapat menghancurkan otak. 
Itu sebabnya rabies dapat memengaruhi perilaku penderita. 
Menurut CDC, tingkat kematian untuk penyakit ini mencapai 
100 persen.

5. HIV
HIV adalah virus yang menyebabkan melemahnya sistem 

kekebalan tubuh. sehingga tubuh menjadi lemah dalam 
melawan infeksi. Akibatnya, pasien rentan terhadap semua 
jenis penyakit. Jika virus ini terus menyerang tubuh lama 
kelamaan tubuh kita akan menjadi lemah. Tanpa pengobatan, 
seorang dengan HIV bisa bertahan hidup selama 9-11 tahun 
setelah terinfeksi, tergantung tipenya. 

Penyaluran virus HIV bisa melalui penyaluran  reproduksi,   
darah, cairan vagina, dan ASI. HIV bekerja dengan membunuh 
sel-sel penting yang dibutuhkan oleh manusia, salah satunya 
adalah  Sel T pembantu,  Makrofaga,  Sel dendritik. Halaman 
LiveScience hingga 2014, mengatakan bahwa setidaknya 36 

juta orang telah meninggal karena virus ini.

6. Influenza
Influenza atau flu dapat diklasifikasikan sebagai penyakit 

ringan. Akan tetapi, virus ini memiliki tipe yang sangat 
beragam. Virus flu yang mematikan yang telah beredar 
di dunia adalah H5N1 (flu burung), H1N1 (flu babi dan flu 
Spanyol), virus corona, dan lainnya.

7. Corona
Keterangan: Gambar Mikroskop electron pemindai 

menunjukan virus corona wuhan atau Covid-19 (kuning) 
diantara sel manusia (biru, merah muda dan ungu).

Coronavirus adalah kumpulan virus yang menyerang 
sistem pernapasan.  Penyakit karena infeksi virus ini disebut 
COVID-19.  Virus  Corona  bisa menyebabkan  gangguan 
pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. 
COVID-19 adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke 
manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-
anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun  ibu 
menyusui.  Virus ini Pertama kali ditemukan di kota Wuhan, 
Cina, pada akhir Desember 2019 lalu. Virus ini menular dengan 
cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke 
beberapa negara.

Virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, 
seperti pneumonia, Middle-East Respiratory Syndrome  (MERS), 
dan Severe Acute Respiratory Syndrome  (SARS). COVID-19 bisa 
menyebabkan penderitanya mengalami  gejala flu, seperti 
hidung berair dan meler, sakit kepala, batuk, nyeri tenggorokan, 
dan demam; atau gejala penyakit infeksi pernapasan berat, 
seperti demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak 
napas, dan nyeri dada.

Namun, secara umum ada 3 gejala umum yang bisa 
menandakan seseorang terinfeksi virus Corona, yaitu: Demam, 
Batuk, dan Sesak Napas. Menurut penelitian, gejala COVID-19 
muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar 
virus Corona.

Sumber: https://id.wikipedia.org/ , https://www.
livescience.com/, https://sains.kompas.com/ , https://

www.liputan6.com/. https://inet.detik.com/ , https://www.
wartaekonomi.co.id/, https://www.alodokter.com/



Pada tanggal 6 Januari 2020, Abipraya menerima 
penghargaan zero accident. Brantas Abipraya kembali 
mengantongi predikat ini dengan menekan angka 
kecelakaan kerja, kali ini di Proyek Peningkatan Jaringan 

Irigasi DI. Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo.
Penghargaan bergengsi zero accident tingkat provinsi 

Yogyakarta itu diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah 
D.I Yogyakarta, Kadarmanta Baskara Aji. Pencapaian ini tak 
lepas dari keberhasilan Abipraya dalam pelaksanaan program 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek yang mulai 
dikerjakan Juli 2017 dan selesai pada akhir tahun 2019 lalu, 
sehingga mencapai 1.425.441 jam kerja orang tanpa kecelakaan 
kerja.

“Penghargaan ini adalah bukti komitmen kami untuk selalu 
mengedepannya keselamatan kerja. Selama pengerjaan proyek 
ini tidak ada pekerja Abipraya yang mengalami kecelakaan 
saat bekerja,” ujar Slamet Haryono selaku Manager QHSE Divisi 
Operasi 2 Brantas Abipraya.

Slamet menambahkan bahwa keselamatan dan kesehatan 
kerja telah membudaya di lingkungan Brantas Abipraya, 
khususnya di proyek-proyek yang sedang digarap.  Memperkuat 
keseriusannya dalam mengedepankan K3, Brantas Abipraya pun 
telah berhasil meraih penghargaan Zero Accident di beberapa 
proyek lainnya yang telah selesai dikerjakan di tahun yang sama, 
salah satunya adalah Jaringan Irigasi Baliase di Sulawesi Selatan. 
Penghargaan Zero Accident ini pun diserahkan oleh Pemerintah 
Propinsi Sulawesi Selatan.

Miftakhul Anas, Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya 
menuturkan bahwa sebagai salah satu kontraktor terdepan 

di Indonesia, suatu keharusan Abipraya untuk menyokong 
kesuksesan K3 di lingkungan sekitarnya. Selain di proyek-proyek 
karya Abipraya, hal ini terlihat juga dari kemantapan Abipraya 
dalam mempersenjatai Insannya dengan sertifikat K3. 

“Kami (Abipraya) sangat mendukung percepatan program 
sertifikasi tenaga kerja konstruksi untuk meningkatkan 
pembangunan infrastruktur yang sangat gencar saat ini. 
Sebelumnya kami sudah melakukan uji sertifikasi di tahun 2017 
untuk para pekerja konstruksi kami dengan menggandeng 
Kementerian PUPR,” tutur Anas.

Dijelaskannya, total dari tahun 2014 Brantas Abipraya telah 
berhasil melakukan sertifikasi sebanyak 3.600 pekerja. Dan kami 
akan terus berkomitmen menyokong Kementerian PUPR untuk 
melakukan percepatan program sertifikasi ini.

Tak hanya itu, dengan menggandeng Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) melalui Direktorat Jenderal 
Bina Konstruksi dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya, 
Abipraya juga turut memberikan bimbingan teknis (Bimtek) 
K3 kepada calon pekerja konstruksi. Tahun 2019 lalu, Abipraya 
sebanyak 500 mahasiswa calon pekerja konstruksi di Solo Raya 
mendapatkan Bimtek K3 Konstruksi di Kampus Universitas 
Sebelas Maret (UNS) Solo, dengan diikuti pelajar dari beberapa 
universitas yang tersebar di Solo raya. Sedangkan di tahun 2018, 
Abipraya berhasil menggelar Bimtek K3 ini di  Politeknik Negeri 
Malang (Polinema) dengan diikuti 1.000 peserta yang berasal 
dari beberapa universitas di Malang raya.

Selamat untuk Abipraya dengan komitmen zero accident di 
lingkungan kerja! 

TOREHKAN ZERO 
ACCIDENT DI BULAN K3
PT Brantas Abipraya (Persero), perusahaan BUMN yang bergerak di 
bidang konstruksi ini menerima penghargaan kecelakaan nihil (Zero 
Accident Award) dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
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Abipraya tahun ini kami mulai lebih fokus 
menerapkan Building Information Modelling (BIM) 
untuk digunakan sejak masa tender, hingga ke 
pelaksanaan dengan konsep lean construction 

untuk mempersingkat waktu pengerjaan proyek. “Sehingga 
lebih efisien dan produktif,” ungkap Aminudin Azis selaku 
Manager Teknologi dan Inovasi Departemen Pengembangan 
Bisnis, Brantas Abipraya.

Azis menambahkan implementasi BIM di tahun 2020 ini 
dapat ke semua proyek Abipraya dengan dibentuknya Tim BIM 
Task Force di Divisi Operasi 1, 2 dan 3. Tim ini telah dibentuk dan 
disiapkan baik skill maupun tools-nya untuk mengawal proses 
tender. Sedangkan untuk implementasi BIM pada pelaksanaan, 
tim Task Force akan menularkan knowledge BIM kepada tim 
proyek dengan cara pendampingan pada masa awal proyek.

Digitalisasi pada pelaksanaan juga menerapkan konsep 
lean construction yang aplikasinya juga memanfaatkan 

data BIM. Metode lean construction difokuskan untuk 
menghilangkan aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah atau 
dianggap sebagai pemborosan maupun kerugian serta akan 
memberi efek positif pada ketepatan waktu penyelesaian, 
kualitas dan biaya operasional yang dikeluarkan. Keseriusan 
Abipraya dalam upaya digitalisasi pada proses bisnis baik di 
masa perencanaan dan masa pelakasanaan ini diselaraskan 
dengan best practice sesuai Internasional Standard, yakni ISO 
BIM 19650; BS EN ISO 19650-1: 2018 dan BS EN ISO19650:2, 
British Standards Institution (BSI).

Sebagai kontraktor pertama di Indonesia yang 
mengantongi pedoman resmi BIM dari BSI, dengan perbaikan 
proses bisnis ini nantinya diharapkan dapat membawa 
Brantas Abipraya untuk menyabet sertifikasi ISO lebih cepat. 

“Beberapa proyek baru Abipraya telah kami kawal dengan 
menggunakan BIM, yaitu Proyek Rumah Susun (Rusun) Ujung 
Menteng, Proyek Gedung Kantor LPPNI Airnav, Proyek Rusun 
Cakung Cilincing, Proyek CY Banjarmasin, Proyek Jembatan 
S. Rahabangga dan Proyek Jembatan S. Asera. Khusus untuk 
Proyek Ujung Menteng menerapkan Lean Construction,” ujar 
Azis.

Keberhasilan dari program digitalisasi ini tidak lepas 
dari keseriusan dan kontribusi semua insan Abipraya, baik 
dari jajaran manajemen sampai ke unit terkecil di lapangan 
sehingga dengan upaya digitalisasi pada proses atau metode 
baru dalam konstruksi berbasis tiga dimensi ini diharapkan 
dapat membawa dampak positif pada proses bisnis Abipraya 
untuk dapat selalu bersaing dan mantapkan posisinya 
sebagai BUMN Konstruksi yang mumpuni.

PT Brantas Abipraya (Persero), perusahaan 
konstruksi milik negara inimemantapkan 
komitmenuntuk selalu menjadi salah 
satukontraktor terdepan dan terpercaya 
di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan 
menyokong kekuatan SDM (Sumber Daya 
Manusia) Abipraya dalam menguasai 
teknologi digital dalam melakukan percepatan 
pembangunan infrastruktur.
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Bukan tanpa upaya jika Brantas Abipraya meraih predikat 
Good Performance. Pencapaian ini diraih perusahaan 
kontraktor yang turut mendukung penuh program 
Pemerintah Nawa Cita di ajang penganugerahan 

BUMN Performance Excellence Award (BPEA) 2020. Gelaran 
yang diadakan oleh Forum Ekselen BUMN (FEB) di Grand 
Ballroom Kempinski, Jakarta 4 Maret 2020 ini dihadiri oleh 70 
BUMN yang masuk dalam Excellence Level Band 2020.

“Raihan ini merupakan apresiasi untuk para Insan Abipraya 
yang telah bersama-sama bekerja keras membangun PT 
Brantas Abipraya dengan meningkatkan kinerja unggul yang 
berdaya saing,” ungkap Widyo Praseno, Direktur Operasi II 
Brantas Abipraya.

Ditemui di ajang penganugerahan penghargaan BPEA, 
Seno begitu sapaan akrab dari Widyo Praseno mengatakan 
pada tahun 2020 ini Abipraya menargetkan pencapaian skor 
KPKU dapat naik kelas ke core band level kategori Emerging 
Industry Leader, dan Abipraya optimis dapat mencapainya 

mengingat tinggal selangkah lagi dengan menambah 7 
(tujuh) poin lagi kami sudah berada di level tersebut. “Untuk 
itu Brantas Abipraya akan lebih fokus meningkatkan Learning-
Integration dalam aplikasi strategi korporasi serta penataan 
Opportunity for Improvement (OFI) - Action for Improvement 
(AFI)-nya,” ungkap Seno.

Hal ini selaras dengan penjelasan Sekretaris Umum FEB, 
Firmanto Purdhy. Beliau mengatakan bahwa KPKU BUMN 
merupakan salah satu strategi inisiatif Kementerian BUMN 
melalui perbaikan dan peningkatan kinerja secara kesisteman 
dan berkelanjutan menuju kinerja kelas dunia. Kegiatan KPKU 
sendiri adalah suatu rangkaian yang dimulai dari pelatihan 
untuk mengembangkan kapasitas keilmuan para praktisi 
Business Excellence BUMN, proses asesmen sampai kepada 
penganugerahan BUMN yang mencapai prestasi kinerja 
ekselen. Hal ini dilakukan agar proses penerapan kerangka 
kerja bisnis ekselen (KPKU) ini berjalan secara runtut dan 
berkelanjutan sehingga dapat menjadi sarana penunjang 
bagi Kementerian BUMN dan BUMN untuk secara bersama 
mewujudkan 5 (lima) fokus utama Kementerian BUMN 
yaitu: Economic and Social Value for Indonesia, Business Model 
Innovation, Technology Leadership, Energize Investment dan 
Unleash Talent.

“Kami PT Brantas Abipraya akan terus berkomitmen untuk 
bertransformasi menuju kinerja unggul melalui penerapan 
KPKU dgn trend pencapaian skor yang konsisten meningkat 
dari tahun ke tahun. Pada akhirnya melalui Spirit of Excellence-
Giving the Best Insan Abipraya dan upaya-upaya Inovasi, Value 
Creating dan Continuous Improvement-nya, kami yakin dapat 
menembus batas untuk mencapai kinerja unggul,” pungkas 
Seno.
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PT Brantas Abipraya (Persero), perusahaan 
BUMN yang bergerak di bidang konstruksi 
ini tak henti menorehkan prestasi. Hal 
ini dibuktikan dengan keberhasilannya 
dalam mencetak skor Kriteria Penilaian 
Kinerja Unggul (KPKU) untuk tahun 2019 
sebesar 569, 75. Nilai ini pun membawa 
Abipraya berada dalam posisi kategori 
Good Performance. 

BRANTAS ABIPRAYA, 
GOOD PERFORMANCE BUMN
Oleh : Atria Dea Prawesti



Sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap 
sesama, Paguyuban Ibu - Ibu PT Brantas Abipraya 
(Persero) yang bekerjasama dengan PKBL / CSR 
Brantas Abipraya mengadakan penyuluhan 

mengenai bahaya Coronavirus / Covid - 19 yang 
disampaikan oleh Dr. Rini Wahyuni.

Selain itu, Ibu - Ibu Paguyuban Abipraya juga 
memberikan bantuan kepada korban bencana banjir 
yang diwakili oleh Kader Posyandu Wijayakusuma, 
Bojongkulur Bogor - Jawa Barat yakni peralatan medis 
(Alat timnangan dewasa dan balita, Alat tensi), Masjid - 
masjid yang terkena musibah (Mukena dan Sarung) dan 
200 nasi box yang akan dibagikan kepada masyarakat 
sekitar yang membutuhkan.

Harapannya, kepedulian yang dilakukan memberikan 
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PAGUYUBAN IBU-IBU 
ABIPRAYA PEDULI
Memberi itu membahagiakan jiwa, tak hanya untuk yang 
menerima namun juga yang memberi. Filosofi seperti ini 
meresap dalam setiap aksi peduli, salah satunya kegiatan 
Corporate Social Responsibility (CSR) Paguyuban Ibu-Ibu 
PT Brantas Abipraya Persero.

manfaat pada peserta penyuluhan dan meringankan beban 
korban terdampak banjir. Spirit for Giving the Best!

Oleh : Viska F. Utami



KAWASAN WISATA MANDEH MENJADI SALAH SATU PRIMADONA DI SUMATERA BARAT. TEMPAT 
INI SELALU RAMAI DIKUNJUNGI, BAIK HARI-HARI BIASA MAUPUN HARI LIBUR. KAWASAN INI 
DIJULUKI “RAJA AMPAT” PESISIR SELATAN, SUMATERA BARAT.

MANDEH RASA “RAJA AMPAT” 
DI SUMATERA BARAT

Kawasan wisata Mandeh merupakan perpaduan 
perbukitan dengan teluk-teluk yang sangat indah, 
gugusan pulau-pulau kecil berada di tengah-tengah 
Teluk Carocok Tarusan. Sementar dari Puncak 

Mandeh, anda bisa melihat gugusan Pulau Traju, Pulau 
Setan Kecil, Sironjong besar dan kecil serta Pulau Cubadak 
dan gradasi warna air lautnya yang menambah keindahan 
Kawasan Mandeh ini.

Gerbang masuk Kawasan Mandeh dapat dicapai melalui 
laut dan jalan darat. Bila naik kapal / boat bisa dari Pelabuhan 
Bungus, Gaung, Teluk Bayur atau dari Pelabuhan Muara 
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Padang serta Teluk Tarusan. 
Sedangkan bila melalui jalan darat, terdapat tiga alternatif 

dari tiga ruas jalan yang berbeda, alternatif pertama dari Pasar 
Tarusan melalui Simpang Carocok dan alternatif kedua dari 
Bungus terus ke Sungai Pinang dan Sungai Nyalo. Ruas jalan 
terbaru ialah melewati Carocok lalu menyusuri bibir pantai dan 
perbukitan yang landai sepanjang 12, 5 Kilometer. Lokasi ini 
menjadi salah satu tempat favorit untuk berekreasi.

Rasa “Raja Ampat”
Semua orang pasti mengetahui keindahan Raja Ampat, 

Oleh : Novie Yocient



baik bawah laut maupun daratannya. Namun karena faktor 
jarak dan biaya, masih banyak di antara kita yang masih 
belum bisa menikmati keindahannya.

Namun kamu tak perlu bersedih, karena kamu bisa 
berkunjung ke ‘Raja Ampat-nya’ Sumatera Barat. Karena di 
sana juga ada pesona yang hampir serupa. Meski tak sebanyak 
di Raja Ampat, namun keindahannya tak kalah juga.

Namanya Kawasan Puncak Mandeh, yang berada di 
Kabupaten Pesisir Selatan. Jarak tempat ini dari Kota Padang 
sekitar 56 km, dan bisa ditempuh dengan menggunakan 
mobil selama satu jam. Di sana, hal-hal inilah yang akan 
kamu dapatkan.

Puncak Mandeh juga dikenal memiliki pesona sunset-nya 
yang tak kalah indah dari pulau-pulau lainnya di Indonesia. 
Kawasannya yang berada pada ketinggian membuat 
matamu lebih luas memandang keindahan di langit. Plus 
menikmati sunset di Puncak Mandeh akan menjadi penutup 
harimu yang sempurna.

Mandeh di Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) selalu 
punya cara tersendiri untuk mengisahkan keindahannya. 
Mandeh adalah gugusan pulau melingkupi Traju, Sironjong 
Besar, Sironjong Kecil, Pulau Setan, hingga Pulau Cubadak 
yang seluruhnya cantik dengan perbukitan hijau nan alami.

Maka jika pernah singgah di Raja Ampat, Papua Barat, 
ingatlah bahwa Mandeh di Pesisir Selatan, Sumbar tak kalah 
kecantikannya.
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Mandeh masuk dalam wilayah administratif Kecamatan 
Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. 
Kini wilayah ini semakin menjadi primadona baru pariwisata 
di Kota Minang.

Mandeh yang dijuluki “Surga Tersembunyi”, memiliki 
pesona alam luar biasa. Karena memiliki dimensi keindahan 
seperti laut, pulau, alam bawah laut, pantai dan perbukitan.

Untuk dapat mencapai dan menikmati lokasi ada dapat 
dilakukan beberapa cara antara lain Yang pertama dengan 
melakukan “island hopping” dimulai dengan menyewa 
perahu nelayan dari Dermaga Lama Carocok. Di sana sudah 
ada beberapa pegiat wisata yang menawarkan paket-paket 
untuk perjalanan sehari (one day trip) mengelilingi kawasan 
mandeh. kegiatan wisatawan lainnya terdapat spot snorkling 
dengan berbagai macam ikan dan biota laut yang bisa 
langsung dilihat. Juga ada spot kapal Belanda yang karam 
bisa dilihat dengan cara scuba diving.

Aktivitas “cliff jump” atau lompat dari tebing langsung ke 
laut bisa menjadi atraksi sendiri di Pulau Sironjong. Terdapat 

anak tangga yang mengantar kita ke puncak tebing. Tingginya 
pun bervariasi mulai dari 5 meter sampai 20 meter.

“Cliff jump” ini sudah sangat familiar. Akan tetapi 
wisatawan yang belum pernah melakukannya disarankan 
tidak melompat dari ketinggian 20 meter. Atau dengan kata 
lain hanya untuk yang sudah profesional saja.

Selain wisata bahari, wisatawan juga bisa menikmati 
Mandeh dengan melakukan trekking ke beberapa air terjun. 
Salah satunya Air Terjun Mandeh. Bila beruntung, saat trekking 
wisatawan bisa berjumpa dengan kawanan Monyet Siamang, 
salah satu spesies kera hitam berlengan panjang dan hidup di 
pepohonan di kawasan Mandeh. Tertarik ke Mandeh? Ayo ke 
sana, nikmati indahnya!

Sumber: travel riyon fidwar, 25 Februari 2020, Rafika 
Saputry, Kontan 4/3/2019, https://www.tribunnews.com/

travel/2019/03/07/sejuta-pesona-pantai-mandeh-di-pesisir-
sumatera-barat. 

 
Editor: Choirul Arifin
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Ira Novianti, 
Staff KKBA
“In order to succeed, your desire for success should be greater thank your fear of failure -- Bill Cosby”.

Dr. Rini Wahyuni, Dokter Perusahaan PT Brantas Abipraya (Persero)
“Semoga semakin sukses, semakin sejahtera untuk kita semua, dan semoga bisa menjadi pelopor perusahaan BUMN konstruksi yang juga mengutamakan kesehatan kerja demi meningkatkan kualitas dan prestasi perusahaan, aamiin”.

Aldimas Febrinur Ramadhan, 

Staf Legal
“Jika kau mengharapkan sesuatu 

segeralah lakukan sesuatu itu, karena 

ada keraguan yang akan membuat 

harapan itu hilang”.

Fajar Farhan, Staff KKBA
Sukses dan maju terus abipraya, makin sejahtera karyawannya, Spirit for giving the best!

Nana Sutisna, 
Staff KKBA
“Di bumi, gerak jatuh namanya 
gravitasi, di hati namanya cinta 
selalu bersemi, sama hal nya dengan 

Abipraya yang selalu bersemi di hati, 

maju terus Abipraya”.

Bagus Putra Nino, 
Staff HSE Dept. QHSE
Semua manusia memiliki kesempatan 
yang sama, jadi ayo tetap semangat 
untuk melakukan pekerjaan sebaik 
mungkin.

Oleh : Viska F. Utami




