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47 Tahun Tripatra — Tangguh, Adaptif 
dan Tangkas, Berjuang Bersama

EDISI 14 — 4 NOVEMBER 2020

The leading integrated solution provider, 
aspirasi transformasi Tripatra di usianya ke-47. 
Kontribusi tanpa henti bagi kemajuan negeri.

Sudah 47 tahun Tripatra turut membangun 
infrastruktur di Indonesia. Dinamika perubahan 
telah dirasakannya dalam berbagai situasi 
industri. Sejak berdiri, Tripatra memang dikenal 
sebagai salah satu perusahaan yang memiliki 
daya adaptasi tinggi. Dulu ketika industri 
minyak dan gas sedang turun, Tripatra dipercaya 
untuk membangun sebuah proyek di bidang 
telekomunikasi, sebagai konsultan Telkom 
Indonesia. Saat itu, Tripatra yang mengerjakan 
otomatisasi Telkom. Tantangan selanjutnya 
datang ketika Tripatra mendapat kesempatan 
membangun jaringan serat optik di jalur kereta 
api Anyer sampai Banyuwangi. Sebuah pekerjaan 
yang belum pernah dilakoni, namun akhirnya 
dapat dieksekusi dengan baik dalam waktu yang 
cepat.

Salah satu lompatan besar Tripatra 
adalah saat mengerjakan proyek engineering, 
procurement, and construction (EPC) untuk 
Proyek Senoro. Komitmen dan dedikasi para 
insan Tripatra membuahkan kesuksesan pada 
ajang penghargaan Nasional oleh Direktorat 
Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat sebagai Proyek Konstruksi 
Terbaik serta meraih penghargaan perunggu 
pada IPMA (International Project Management 
Award) untuk kategori Best Project Excellence in 
Mega-Sized Project.

Berbekal pengalaman ini, menghadapi 
masa pandemi tidak membuat Tripatra gentar. 
Adaptasi terhadap perubahan sudah menjadi 
salah satu kekuatan Tripatra sejak dulu, dan hal 
ini tidak goyah di tengah perubahan dan pasang 
surut yang terjadi.

Salah satu kuncinya adalah daya adaptasi 
Tripatra, sebagai organisasi dengan karyawan 
yang tangguh karena kerap ditempa. Bentuk 
tempaannya beragam, namun diantaranya 
melalui pemberian kepercayaan dan tanggung 
jawab kepada para insan Tripatra untuk 
mengerjakan hal yang lebih besar, serta bergotong 
royong untuk saling mengembangkan diri dan 
perusahaan. Inilah semangat yang juga tidak 
berubah, bersama-sama maju untuk Indonesia.

Semangat ini juga yang dibawa saat Tripatra 
memperingati hari ulang tahun ke-47 pada 
Oktober lalu. Dengan tema #BerjuangBersama, 
insan Tripatra melakukan prosesi penulisan 
sebuah kredo “Kita Tripatra, Kita Berjuang 
Bersama”. Tema ini sengaja diambil, sebagai 
semangat seluruh Insan Tripatra yang saat ini 
berjuang bersama menghadapi tantangan.

Sejak berdiri pada tahun 1973, Tripatra 
terus mendapatkan kepercayaan untuk terlibat 
di berbagai proyek besar, mulai dari Tangguh 

Expansion Project Onshore LNG Plant oleh BP 
Berau di Papua Barat hingga Mobile Power Plant 
milik PLN di Nias, Sumatra Utara. Memasuki 
tahun 90-an, eksistensi Tripatra semakin 
diperhitungkan, yang ditandai dengan kerjasama 
dengan pelaku industri terkenal dunia, seperti 
EPC offshore ExxonMobil dan Flexible Program 
Management Chevron.

Eksistensi Tripatra selama hampir lima 
dekade tentu tidak terlepas dari usaha Perusahaan 
untuk beradaptasi dengan kemajuan zaman, 
termasuk transformasi digital yang menjadi 
bagian dari perjalanan transformasi Tripatra. 
President Director & CEO Tripatra, Dhira Nandana 
menekankan perlunya perjuangan dari seluruh 
Insan Tripatra untuk mewujudkan aspirasi 
Transformasi 2023, yaitu menjadikan Tripatra 
sebagai penyedia solusi terintegrasi terkemuka 

yang tangguh, adaptif dan tangkas dengan 
pengalaman rekayasa dan manajemen proyek 
yang unggul sehingga mampu menciptakan nilai 
bagi para stakeholdersnya. “Setidaknya ada tiga 
hal yang dibutuhkan untuk tujuan kita, yakni pola 
pikir yang terbuka (open-minded), cara kerja yang 
adaptif, serta peningkatan keahlian yang menerus 
melalui berbagai pembelajaran,” tuturnya.

Dirgahayu Tripatra, teriring doa dari 
seluruh keluarga Indika Energy Group, terus 
#BerjuangBersama membangun Indonesia!

“Bergotong royong untuk saling 
mengembangkan diri dan perusahaan. Inilah 
semangat yang tidak berubah, bersama-sama 

maju untuk Indonesia.”


