
                                                                         
                                                                        

Press Release 

Keren! Waskita Serah Terima ISO 19650 BIM dan ISO 31000 Manajemen Resiko 

 

Jakarta, April 2021, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Kode Saham: WSKT) telah 

melaksanakan serah terima ISO 19650 terkait Building Information Modelling (BIM) dan ISO 31000 

terkait Manajemen Risiko pada Selasa (14/04) yang berlokasi di Gedung Waskita Heritage, Jakarta. 

Acara ini dihadiri oleh Director of HCM & System Development Hadjar Seti Adji, Director of Business 

Development & QHSE Fery Hendriyanto, insan Waskita dari berbagai Business Unit serta perwakilan 

dari SGS selaku lembaga sertifikasi Internasional.  

 

Serah terima ISO 19650 secara simbolis diberikan oleh SGS kepada Hadjar Seti Adji dan ISO 31000 

oleh Fery Hendriyanto. ISO 19650 adalah standar Organisasi dan digitalisasi informasi tentang 

bangunan dan pekerjaan teknik sipil, termasuk pemodelan informasi bangunan (BIM) – Manajemen 

informasi menggunakan pemodelan informasi bangunan.  

 

Waskita Karya mendapatkan letter of conformance (LOC) atas penerapan ISO 31000:2018 Pedoman 

prinsip, kerangka, dan proses Manajemen Risiko. Hasil ini didapatkan melalui proses verifikasi dan 

interview online yang dilakukan oleh PT. SGS Indonesia kepada fungsi terkait dalam hal penerapan 

manajemen risiko yang terintegrasi di setiap aktifitas perusahaan. 

 

Hadjar Seti Adji mewakili Management menyampaikan, “penerapan sertifikasi buat Waskita adalah 

bukti komitmen manajemen dalam menerapkan sistem pada implementasi BIM dan Manajemen 

Risiko mengacu best practice system yang benar dan teruji, dan yang lebih penting adalah 

penerapan sistem ini diharapkan akan berdampak kepada  kinerja perusahaan”. 

 

Ini merupakan bukti konkrit atas langkah yang dilakukan oleh Waskita untuk merealisasikan misi 

Waskita dalam penerapan Enterprise Risk Management yang prima. Board of Director mengharapkan 

agar LOC ISO 31000:2018 ini selanjutnya dapat mendukung proses kegiatan operasional dan 

meningkatkan semangat implementasi manajemen risiko di setiap aktivitas, sehingga dapat 

meningkatkan daya saing Waskita Karya di industri konstruksi terintegrasi dan investasi. 

 

Dengan serah terima ini menandakan bahwa Waskita Karya telah memenuhi (comply) terhadap 

standar internasional yang berlaku dan berkomitmen untuk menerapkan BIM dan Manajemen Risiko 

sesuai dengan Standar yang ada. 



 

Tentang PT Waskita Karya (Persero) Tbk 

Waskita berdiri pada tahun 1961 sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pada bulan Desember 2012 Waskita menjadi 

sebuah Perusahaan Publik dan tercatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham "WSKT". Dalam beberapa tahun 

terakhir, Waskita semakin mengukuhkan perannya sebagai salah satu kontraktor utama di Indonesia serta Pengembang 

Infrastruktur/Realti melalui pendirian anak usaha yaitu PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP), PT Waskita Toll Road, PT Waskita 

Karya Realty, dan PT Waskita Karya Infrastruktur 
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