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KEPEDULIAN PT TRAKINDO UTAMA DALAM MEMAJUKAN 

PENDIDIKAN DI INDONESIA 

 

Abstrak 

PT Trakindo Utama (Trakindo) menaruh perhatian besar pada dunia pendidikan 

terutama pada pembangunan akhlak dan karakter generasi penerus bangsa. Melalui dukungan 

di dunia pendidikan baik ke luar maupun ke dalam perusahaan, Trakindo  memberikan 

sumbangsih untuk mensukseskan program Millenium Development Goals (MDGs),.  Upaya 

peningkatan pendidikan telah dimulai sejak tahun 1996. Program MDGs lainnya juga 

dijalankan oleh Trakindo yaitu menghapuskan kemiskinan dan kelaparan, mendorong 

kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, mengurangi angka kematian anak dan 

meningkatkan kesehatan ibu hamil, mengurangi HIV/AIDS, memastikan kelestarian 

lingkungan hidup, mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Kepedulian 

Trakindo dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan berkarakter terwujud dalam 

pembinaan dan pembangunan Sekolah Dasar,  Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 

Politeknik dan Community College (CC).  Kesuksesan program-program MDGs  Trakindo 

sangat didukung oleh semua pemangku kepentingan.. 

 

 

 

1. Profil   PT Trakindo Utama 

Trakindo adalah penyedia solusi alat berat Caterpillar yang berkelas dunia di 

Indonesia. Alat berat yang didistribusikan digunakan pada industri pertambangan, kehutanan, 

perkebunan dan alat-alat konstruksi, mesin diesel dan mesin gas alam, industri mesin, dan 

genset. Trakindo menjadi dealer resmi untuk Caterpillar di tahun 1971 dan saat ini telah 

memiliki lebih dari 65 cabang di seluruh Indonesia. Trakindo melayani pelanggannya di 

sektor pertambangan, konstruksi, kehutanan, perkebunan, minyak & gas, kelautan, dan 

industri lainnya. Trakindo mempunyai visi dan misi perusahaan dalam menjawab tantangan 

di masa yang akan datang. Visi Trakindo adalah menjadi penyedia solusi jasa kelas dunia 

untuk peralatan Caterpillar. Misi Trakindo adalah membangun perusahaan yang mampu 

menciptakan lapangan kerja berkualitas bagi sebanyak mungkin rakyat Indonesia dengan 

mengusung nilai-nilai: 

1. Pengembangan kompetensi karyawan secara berkelanjutan. 
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2. Mengupayakan pertumbuhan finansial, intelektual dan citra perusahaan yang 

konsisten serta melakukan investasi kembali ke dalam bisnis yang dijalankan dan 

3. Mempertahankan standar kode etik yang tinggi dalam aktivitas bisnis. 

  

Sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi pelayanan yang terbaik untuk pelanggannya, 

Trakindo menerapkan nilai-nilai inti (core values) yang harus dimiliki oleh segenap entitas 

dalam perusahaan yaitu:  

1. Integritas. Kita senantiasa menerapkan standar etika dan moral tertinggi dengan 

selalu mengedepankan azas kejujuran dan keadilan dalam setiap kegiatan. 

2. Pengembangan Berkelanjutan. Kita bertekad untuk senantiasa mengembangkan 

perusahaan kita berikut sumber daya manusianya. 

3. Keunggulan. Kita terus berupaya mencapai standar kinerja tertinggi. 

4. Proaktif. Kita terus mencari teknik-teknik dan pendekatan-pendekatan baru untuk 

meningkatkan mutu bisnis kita. 

5. Tanggung Jawab. Kita bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan 

atas segala keputusan dan tindakan yang kita ambil. 

6. Kerjasama Kelompok. Kita mendorong dan mendukung keanekaragaman tenaga 

kerja berdasarkan azas saling percaya dan menghormati serta bersama-sama mencapai 

semua sasaran yang telah ditetapkan dengan komunikasi secara baik. 

 

 

Trakindo memiliki kepedulian utama dalam memajukan pendidikan di Indonesia yang 

dipandang sebagai peranan penting dalam menentukan jati diri seorang individu. Pendidikan 

merupakan dasar dan fondasi bagi pembangunan karakter bangsa. Melalui pendidikan, 

seseorang individu akan memperoleh pengetahuan yang dapat membangun eksistensi dan 

kualitas hidupnya yang lebih baik serta beretika.  

Selama berkiprah, Trakindo selalu mengutamakan kepuasan pelanggan terutama 

dalam layanan yang terbaiknya berupa dukungan para teknisi lapangan yang handal dan 

profesional di bidang alat berat. 

Berawal dari inisiatif pendiri Trakindo, AHK Hamami,  pada tanggal 23 Desember 

1970 mendirikan perusahaan sendiri setelah mengambil pensiun dini dari dinas kemiliteran. 

Meskipun pada awalnya tidak memiliki kemampuan bisnis, tidak menurunkan tekadnya 

untuk terus belajar dan berusaha mendirikan perusahaan Trakindo sebagai perusahaan agen 

tunggal penyedia jasa kelas dunia merek Caterpillar. Hingga saat ini,  Trakindo masih tetap 

berkomitmen dan  bertekad untuk menjadi “The Customer Services Company” sebagai mitra 

terpercaya bagi para pelanggan. “Our Commitment: Customer Success” menjadi slogan yang 

selalu diusung dalam setiap kegiatan bisnisnya. 
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“Saat saya mendirikan perusahaan, saya berangan-angan untuk menjadikannya 

sebagai sumber penciptaan lapangan kerja yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.  

Gambar 1: Pendiri Trakindo, AHK Hamami 

 

 

Proyek pembangunan bendungan Jatiluhur merupakan proyek perdananya, disusul 

kemudian proyek Tol Jagorawi, Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tol Padalarang dan 

masih banyak lagi baik dari pemerintah maupun pihak swasta. Banyaknya peluang bisnis 

yang dapat dikembangkan mendorong PT Trakindo Utama untuk mendirikan anak-anak 

perusahaan mendukung kegiatan bisnisnya, yaitu PT Sanggar Sarana Baja, PT Natra Raya, 

Laboratorium Scheduled Oil Sampling (SOS), PT Sumberdaya Sewatama, PT Mitra Solusi 

Telematika, dan PT Cipta Kridatama. 

Trakindo telah mengembangkan organisasi bisnisnya ke berbagai wilayah yaitu 

mencakup Divisi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Selain itu Trakindo 

memiliki lebih dari 65 kantor cabang. Semua ini dilakukan agar Trakindo dapat senantiasa 

berada di dekat para pelanggan. Usahanya yang konsisten untuk mencapai pertumbuhan dan 

profitabilitas maksimal diwujudkan dengan membina kemitraan berkelanjutan, 

memanfaatkan kemajuan teknologi dan menjadi komunitas dunia usaha yang baik. Inilah 

yang menjadi alasan misi Trakindoyaitu mengedepankan penciptaan lapangan kerja melalui 

pengembangan kompetensi atau keahlian, berdaya secara ekonomi dan perluasan wawasan 

pengetahuan dengan berdasarkan pada standar kode etik bisnis yang tinggi. 

Trakindo memiliki lingkungan kerja yang kondusif. Lingkungan kerja adalah sebuah 

tempat yang digunakan untuk bekerja, bentuknya antara lain, ruangan dalam sebuah gedung, 

atau ruangan terbuka dalam sebuah perusahaan yang digunakan untuk beraktivitas dan 

memproduksi sesuatu baik jasa maupun barang. Dalam konteks lingkungan kerja, terdapat 

faktor-faktor yaitu rekan kerja, kualitas udara, masalah ergonomi, manajemen perusahaan, 

pengelolaan limbah, polusi, dan sebagainya.  Sebagai contoh dalam lingkungan kerja, sesama 

karyawan dibiasakan dengan sikap yang ramah, saling menghormati dan peduli dengan 

sesama karyawan serta lingkungan.  

Kepedulian Trakindo untuk sisi eksternal organisasi dimulai dari kepedulian Trakindo 

untuk lingkungan kerja. Trakindo menaruh perhatian besar terhadap kondisi lingkungan 

kerja, yakni dengan diterapkannya beberapa kebijakan yang berhubungan dengan 

Keselamatan, Kesehatan dalam Lingkungan Kerja (K3L) atau Safety, Health and 

Environment (SHE). Selain untuk memenuhi regulasi kebijakan pemerintah mengenai 

Kesehatan Keselamatan Kerja (K3), bagi Trakindo hal ini merupakan satu dari beragam isu 

utama yang memperoleh perhatian manajemen perusahaan. Besarnya perhatian tersebut 

diwujudkan dengan komitmen Trakindo untuk membangun budaya SHE dalam lingkungan 

kerja dan menjadikan SHE sebagai bagian dari strategi perusahaan dan salah satu dari faktor 

kunci.  

Indikator pelaksanaan SHE di Trakindo diwujudkan melalui sertifikasi OHSAS 

18001:2007. OHSAS 18001:2007 dikenal sebagai standar dalam skala internasional terkait 

dengan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Tujuan sertifikasi ini adalah 

untuk standar pengelolaan aspek K3 dan keamanan produk, selain berisi mengenai kerangka 

keefektifan manajemen K3 dan kesesuaian dengan peraturan perundangan yang diterapkan 

oleh manajemen perusahaan terhadap aktivitas produksi, dan pengenalan bahaya yang timbul. 

Trakindo dengan menerapkan SHE dan memperoleh sertifikasi OHSAS 18001:2007, 

menunjukkan besarnya perhatian perusahaan ini untuk menghapuskan atau meminimalkan 

risiko yang akan dialami karyawan dan pemangku kepentingan lain terkait aspek K3. Pada 
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tahun 2008, pencapaian Trakindo adalah memperoleh sertifikasi ini untuk lima cabang 

terbesar yang ada di Balikpapan, Surabaya, Palembang, Makassar dan Samarinda. Pencapaian 

ini juga merupakan prestasi bagi Trakindo, sebagai pemegang sertifikasi pertama di 

Indonesia, berdasarkan SAI Global. Pencapaian dan prestasi ini,  merupakan prinsip dasar 

manajemen perusahaan untuk menjalankan roda bisnis, yakni secara konsisten memiliki 

komitmen terhadap K3. 

 

 

 

 

 

 

2. Dukungan Trakindo terhadap Millenium Development Goal Khusus Untuk 

Pendidikan  

 

Penerapan program pendidikan sebagai pilar pencapaian Millenium Development 

Goal merupakan sebuah cara untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas 

tenaga pendidikan agar bisa berdaya upaya dan membantu laju pembangunan di Indonesia.  

Trakindo mewujudkan kepedulian dengan berpartisipasi dalam meningkatkan pendidikan, 

dan memfasilitasi keahlian. Implikasi kegiatan program pendidikan ini cukup luar biasa. 

Dengan adanya kesiapan tenaga kerja yang ada, para peserta didik dapat bekerja di Trakindo 

atau di tempat lain agar bisa meningkatkan taraf hidup. Bekal pendidikan ini bisa dijadikan 

penopang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dengan pekerjaan yang layak, peserta 

didik dapat meningkatkan kehidupan ke tingkat yang lebih baik. Tidak sedikit yang sukses 

dan pada akhirnya bersedia untuk berbagi dengan peserta didik lain dan memberikan bantuan.  

Meningkatnya pendidikan memudahkan peserta didik mendapatkan penghasilan yang cukup.  

Tujuan akhir dari ini adalah paling tidak bisa mengurangi tingkat kemiskinan. Kesuksesan 

peserta didik bisa memberikan motivasi calon peserta didik untuk mengikuti senior agar bisa 

belajar dan nantinya mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Pendidikan telah 

menciptakan fondasi untuk memutuskan rantai kemiskinan yang berkepanjangan.  

 

 

3. Program Pendidikan Trakindo untuk Memajukan Pendidikan Berkeahlian dan 

Berkarakter 

 

Pendidikan yang diupayakan oleh Trakindo bersifat holistik dari tingkat Sekolah Dasar, 

Sekolah Menengah Kejuruan sampai Politeknik.  Program pendidikan yang ditawarkan oleh 

Trakindo selain menyediakan pendidikan, juga bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang 

berkarakter.  Pendidikan tidak hanya menyediakan aspek hardware, namun juga menciptakan 

software yang memiliki kepedulian tinggi terhadap sesama.  

 

3.1. Sekolah Dasar 
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“Penekanan pada pendidikan di sekolah dasar adalah pendidikan melalui visualisasi 

mengenai budi pekerti karena hal ini bisa disosialisasikan sejak kecil. Pendidikan di sekolah 

dasar merupakan future investment.” 

 

Gambar 2: Presiden Direktur PT Trakindo Utama Bari Hamami 

 

Program bantuan di sekolah dasar merupakan kontribusi Trakindo untuk mendukung 

Program Pendidikan Dasar 9 tahun yang dicanangkan oleh Pemerintah sejak 2009 serta 

dukungan terhadap goal pembangunan milenium yaitu mencapai pendidikan dasar universal. 

Program ini bisa memberikan kesempatan kepada anak didik untuk bisa memperoleh 

pendidikan usia sejak dini. Dengan adanya pendidikan yang merata, anak-anak Indonesia bisa 

mendapat pengetahuan dasar agar mereka bisa memiliki bekal dini yang relatif cukup. 

Kontribusi Trakindo melalui sarana pendidikan dan renovasi gedung, pelatihan kapasitas 

guru serta pemberian bantuan pendidikan bagi siswa-siswi berprestasi yang dilakukan di 40 

sekolah dasar tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Aceh sampai Merauke. 

Penekanan pada program pendidikan sekolah dasar seperti yang diungkapkan oleh 

Bapak Bari Hamami selaku Presiden Direktur dari Trakindo adalah pendidikan melalui 

visualisasi mengenai budi pekerti karena hal ini bisa disosialisasikan sejak kecil. Pendidikan 

di sekolah dasar merupakan future investment. Orang tua juga harus dilibatkan dalam 

melakukan sharing pendidikan dan pengembangan karakter anak. Budi pekerti misalnya self-

discipline harus diajarkan sejak awal, dan diupayakan bisa dituangkan dalam kurikulum.  

 

 
Gambar 3: Pemberian Prasarana dan Sarana untuk Sekolah Dasar 

 

 

 

3.2. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Politeknik 

Selain mencanangkan program pendidikan untuk sekolah dasar, Trakindo memiliki 

kepedulian pada sekolah menengah kejuruan (SMK) dan Politeknik. Sekolah menengah 

kejuruan adalah sasaran pertama Trakindo dalam peningkatan pendidikan pencetakan tenaga 

teknisi alat berat handal. Dalam penyelenggaraan pendidikan SMK, Trakindo bekerja sama 

dengan Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan dalam hal pembuatan dan penerapan 

kurikulum Program Studi Alat Berat. Kurikulum yang disusun adalah berdasarkan kurikulum 

Service Training yang diterapkan pada teknisi trainee di Trakindo.  
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Pemikiran utama untuk mengembangkan kerjasama dengan SMK dan Politeknik 

sebagai berikut.  

Pertama, untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas harus didukung oleh 

perusahaan yang memiliki sumber daya, baik manusia maupun finansial yang kuat dan 

beretika.  Trakindo menyadari bahwa dunia usaha yang ditekuninya yaitu dunia kerja pada 

bidang alat berat masih memiliki sumber daya manusia beserta kemampuannya secara 

terbatas. Untuk 

memudahkan 

mendapatkan 

sumber daya 

manusia yang 

tangguh, harus 

dilakukan sebuah 

intervensi berupa 

transfer of 

knowledge yang 

sifatnya aplikatif. 

Dengan sistem 

yang aplikatif ini, 

penguasaan ilmu alat berat dapat mudah diterima oleh calon siswa yang memiliki minat 

untuk mengembangkan potensi diri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4: Bantuan Trakindo untuk SMK Mimika 

 

Kedua, peningkatan pendidikan diupayakan melalui profesionalisme yang bisa diciptakan 

melalui pembentukan nilai-nilai dan perilaku dalam menjalankan tugas  Jadi bukan didasari 

semata karena tingkat pendidikan and nilai index prestasi kelulusan yang tinggi. Inilah yang 

menjadi salah satu fondasi rekrutmen di Trakindo  

Pendidikan yang ada di level SMK dan Politeknik memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman serta praktik kerja 

khusus dalam pemanfaatan alat berat, sehingga bisa langsung diserap oleh dunia industri. 

Pilihan untuk mengadakan kerjasama dengan SMK adalah  membantu peserta didik di 

sekolah agar bisa mendapatkan pengetahuan di bidang keahlian alat-alat berat dan 

kemampuan softskill. Dengan pengetahuan ini, peserta didik diberikan bekal agar 

memperoleh pengetahuan dan bekal diri agar bisa diterima di sektor riil.  Upaya ini dilakukan 

secara terus-menerus dan bersifat sistemik. Artinya, program yang dijalankan 

dikoordinasikan dengan Departemen Pendidikan Nasional.  Peserta didik di SMK diharapkan 

dapat menjadi lulusan yang dapat mandiri dan bisa memberikan kontribusi yang signifikan 

dalam peningkatan hidup dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.  

 Selain membina beberapa SMK yang tersebar di seluruh Indonesia, Trakindo 

melakukan pembinaan pendidikan dalam bidang Politeknik di mana jenjang pendidikan 
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tersebut diharapkan setingkat lebih tinggi dari keluaran lulusan SMK yang bertujuan agar 

lulusannya mempunyai kecakapan pemeliharaan alat berat, dan diharapkan menjadi manajer 

(manajerial) terampil dalam alat berat tersebut. Baik SMK maupun Politeknik, keduanya 

tidak ada ikatan dinas bagi lulusan terhadap Trakindo.Keseluruhan hubungan para pemangku 

kepentingan dapat digambarkan dalam Gambar 5 

 

Hubungan Para Pemangku Kepentingan

Trakindo

LBP Mitratama

SMK-Poli

Industri Pengguna Alat Berat

Lulusan

Kemendiknas/ Dinas Pendidikan

Pemda

Orang Tua

Siswa

 
Gambar 5: Hubungan Para Pemangku Kepentingan 

 Bentuk kepedulian Trakindo dalam menjalin kerjasama baik dengan SMK maupun 

Politeknik melalui sejumlah perwujudan sebagai berikut. 

 

 

a. Rangkaian Kerjasama Pendidikan 

1) Hal ini dimulai pada 1996 dengan pencanangan “Trakindo Peduli” yang 

menitikberatkan pada dunia pendidikan. Pemberian bantuan sarana pendidikan 

kepada lima sekolah kejuruan meliputi SMK Balikpapan di Balikpapan, SMK 

Negeri Lubuk Pakam di Medan; SMK Negeri Malang di Malang; SMK Negeri 

Makassar; SMK Sorong.  

2) Pada tahun 1997, Trakindo memberikan bantuan sarana pendidikan kepada enam 

Politeknik yaitu Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Palembang, 

Politeknik Negeri Samarinda, Politeknik Negeri Pontianak, Politeknik Negeri 

Ambon, dan  Politeknik Negeri Makassar. Masing-masing mendapatkan bantuan 

berupa enam komputer multimedia interaktif.  

3) Pada 2001, membentuk Program Studi Alat Berat di Politeknik Negeri Jakarta. 

4) Pada 2002, Trakindo menjalin kerjasama pendidikan dengan Technical Education 

Development Centre Bandung untuk Program Studi Alat Berat dan Community 

College.  

5) Pada 2003, menjalin kerjasama pendidikan dengan SMKN Dumai dan SMKN 

Mimika  

6) Pada 2005, menjalin kerjasama pendidikan dengan SMKN Samarinda. 

7) Pada 2006, menjalin kerjasama pendidikan dengan Politeknik Negeri Banjarmasin 

dan Politeknik Negeri Samarinda.  

8) Pada tahun 2007, menjalin kerjasama dengan SMKN Sumbawa Besar dan SMKN 

Bitung, dan Politeknik Negeri Padang. 

 

b. Pembentukan Program Studi Alat Berat Politeknik Negeri Jakarta 
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Program Studi Alat Berat merupakan pendidikan vokasi jenjang Diploma III. 

Program ini didirikan pada tahun 2001. Program ini merupakan bentuk kerjasama 

dengan Trakindo dan  Lembaga Bantuan Pendidikan Mitratama untuk mempersiapkan 

sumberdaya manusia yang profesional di bidang Alat Berat. Program studi ini juga 

bertujuan untuk menyelenggarakan  pendidikan  profesional yang menjadi rujukan 

tingkat dunia di Bidang Alat Berat. Kurikulum dikembangkan berbasis Kompetensi 

Industri, Fasilitas dan Proses pembelajaran yang komprehensif. Program studi 

memiliki  kemampuan Troubleshooting dan Engine Performance Analysis di bidang  

Alat Berat. Alumni program studi ini banyak bekerja di perusahaan alat berat, 

tambang, oil, dan gas.  

 Tujuan pembentukan program studi ini sejalan dengan filosofi Trakindo dalam 

mengembangkan pendidikan berbasis karakter. Tujuannya sebagai berikut. 

1. Memiliki karakter dengan kebiasaan dasar soft skill dan technical skill, 

memiliki karakter dengan kebiasaan dasar sesuai dengan standar  partner 

industri, mampu merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengawasi, 

mengendalikan dan mendokumentasikan pekerjaan di lapangan yang menjadi 

tanggung jawabnya, dan mampu melaksanakan tanggung jawab sosial 

sehingga mampu mengembangkan dan memanfaatkan teknologi untuk 

meningkatkan kehidupan masyarakat luas sesuai UUD 45, Pancasila dan nilai-

nilai kemanusiaan universal. 

2. Memiliki kompetensi teknisi setingkat level teknisi, memiliki kemampuan 

dasar problem solving dan analisis teknis, memiliki kemampuan dasar  pada 

problem manajemen, melakukan pemeliharaan dan perbaikan  mesin mekanis 

dan sistem elektronik alat berat, memiliki kemampuan mengembangkan 

dirinya menjadi tenaga-tenaga supervisi serta mampu memahami nilai-nilai 

kerja dan prinsip-prinsip yang benar. 

 

 

c. Community College 

Trakindo tidak hanya mengembangkan pendidikan menengah dan tinggi saja, 

namun pada perjalanannya program pendidikan Trakindo membuka Community 

College (CC). CC beralokasi di Technical Education Development Centre Bandung. 

Di kampus yang berlokasi di Cimahi, siswa lulusan SMK dapat memilih meneruskan 

studinya untuk jurusan Alat Berat. Program ini sifatnya berdasarkan permintaan oleh 

cabang-cabang Trakindo yang tersebar di seluruh Indonesia.  Program ini disebut 

sebagai program akselerasi yang masa studinya  selama enam bulan yang sudah 

dibuka sebanyak 4 batch (angkatan). Dalam hal ini, Dikmenjur mendukung 

terlaksananya program Community College yang menerapkan sistem pendidikan 

ganda. Pembagian kegiatan pembelajaran adalah 30% pendidikan dilakukan di dalam 

kelas dan selebihnya peserta didik  menghabiskan di bengkel  Trakindo dalam 

program magang ataupun praktik pelatihan.  

Siswa diharapkan dapat lebih cepat mengaplikasikan keahliannya di dunia 

pekerjaan seusai mereka kuliah. Hasil yang dicapai oleh  program CC ini adalah 

kecakapan (skill) khusus dan spesialisasi misalnya kecakapan melakukan pekerjaan 

pencegahan dan pemeliharaan berkala unit alat berat. Para lulusan CC diprogramkan 

untuk menguasai keahlian dan kompetensi khusus setingkat teknisi Specialization 

Technician 1. 
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d. Kurikulum 

 

Pelaksanaan program pendidikan yang dilakukan oleh Trakindo berawal 

dengan dibukanya kerjasama dengan Sekolah Menengah Kejuruan. Sejak tahun 1996 

sampai dengan sekarang, kurikulum yang dipakai berdasarkan pada kecakapan  (skill) 

yang semula diperlukan untuk menjawab permintaan/kebutuhan Trakindo sendiri 

pada pemeliharaan alat berat yang dipunyai Trakindo.  Perkembangan kurikulum 

tersebut terus dilakukan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dibina oleh 

Trakindo, sehingga kurikulum tersebut menjadi Kurikulum Nasional untuk kecakapan 

alat-alat berat pada lulusan yang ingin dicapai setelah bekerjasama dengan 

Departemen Pendidikan Nasional. 

Kurikulum yang disusun mengandung pembentukan karakter. Adapun 

karakter yang diharapkan pada setiap sumber daya manusia adalah mengedepankan 

etika, tidak hanya kepada pelanggan tetapi juga kepada sesama pekerja, berakhlak 

baik yaitu  memiliki budi pekerti yang baik, tahu sopan santun, memiliki toleransi, 

integritas dan peka atau peduli sosial. Karakter-karakter tersebut dihidupkan dalam 

kompetensi-kompetensi dasar yang harus dimiliki baik siswa SMK maupun 

mahasiswa Politeknik binaan Trakindo. Kurikulum yang dikembangkan di Politeknik 

sudah berstandar internasional, sehingga lulusan dari program pendidikan Politeknik 

tersebut diterima pada institusi nasional dan internasional. 

  

Adapun detail kurikulum yang disusun oleh Trakindo dan Politeknik meliputi 

sejumlah aspek sebagai berikut.  

1. Mata kuliah keilmuan dilaksanakan selama enam semester dengan total 116 sks.  

2. Mata kuliah terdiri atas mata kuliah pengembangan kepribadian (9,45%); mata 

kuliah keilmuan dan keterampilan (18,97%0); mata kuliah keahlian berkarya 

(52,59%); mata kuliah perilaku berkarya (5,17%); mata kuliah berkehidupan 

masyarakat (13,79%).  

3. Kurikulum terdiri atas teori dan praktik kelompok. Untuk teori, mahasiswa 

diminta untuk diskusi kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman 

teori, meningkatkan kreativitas, logika; melatih problem solving skill; melatih 

interdependent skills; dan melatih leadership skills. Teori yang disusun juga 

mengembangkan teori pembelajaran kejuruan yang terdiri atas Teori Pengantar, 

Sistem Kerja Dasar, Sistem Operasi. Untuk praktik kelompok, mahasiswa diminta 

untuk membuat kelompok dan melaksanakan praktik  keterampilan dasar dengan 

melakukan  keterampilan kerja mengikuti plan, do, check, dan act. Selain itu, 

dalam kurikulum juga mengandung konsep On The Job Training (OJT). 

Mahasiswa bisa melakukan OJT selama enam bulan. Selama OJT pertama, 

mahasiswa diharapkan sudah menguasai  keterampilan teknis dasar dan teori serta 

praktik mesin. Dengan OJT, mahasiswa merasakan dan memahami kerja industri 

yang meliputi suasana, interaksi standard, dan memahami kebutuhan kerja. 

Kurikulum yang dikembangkan memiliki konsep  pendidikan berbasis karakter.  
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e. Perekrutan 

Trakindo berusaha untuk sedini mungkin membantu peserta didik baik siswa 

maupun mahasiswa untuk menemukan jati diri dan berkembang sesuai pilihan 

keahliannya. Untuk menjaga kualitas para lulusan Program Studi Alat Berat, Trakindo 

terlibat langsung dalam proses seleksi calon peserta didik. Tes masuk ini meliputi 

beberapa tahapan, yakni tes pengetahuan umum dan pengetahuan akademik, psikotest, 

Bahasa Inggris, tes minat bakat mekanik, wawancara dan tes kesehatan. Proses seleksi 

tersebut sama dengan proses yang dijalani oleh Trakindo Trainee. Rangkaian tahapan 

seleksi merupakan prasyarat yang Trakindo tetapkan agar tersaring bibit-bibit teknisi 

yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan para peserta didik secara dini memfokuskan 

pada program studi yang benar-benar diinginkan.  

 

  

f. Pelatihan Guru 

Pelatihan guru juga diberikan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan 

agar bisa memberikan yang terbaik bagi siswa. Lebih dari 100 Org guru dan dosen 

telah diberikan pelatihan. Pelatihan yang diberikan berupa training basic mechanic 

dan advance training yakni training yg sama diberikan Technician Development 

Program Trakindo tidak hanya penguasaan alat berat namun juga diberikan Technical 

Fundamental English dan penyusunan Rencana Perangkat Pembelajaran.  Pelatihan 

ini penting karena bisa memberikan keluasan pemahaman bagi guru-guru yang 

nantinya dapat melakukan transfer ilmu kepada peserta didik agar memenuhi  target 

kompetensi alat berat sesuai yg dibutuhkan dunia kerja industri.  

 

g. Penyediaan Prasarana dan Sarana  

Trakindo juga menyediakan sejumlah alat peraga dan sarana belajar mengajar 

yang akan menunjang kegiatan belajar siswa/mahasiswa, yaitu  alat-alat audio visual, 

engine, tools hingga perangkat komputer. Untuk menunjang materi pelajaran, 

Trakindo membantu dan melengkapi SMK dan Politeknik dengan bahan ajar yaitu 

software Service Information System, Service Manual, Parts Book dan Charts, 

Electronic Technician, Multimedia Training Material, Training Basic Mechanic dan 

Basic Library Software. Untuk menunjang praktik kerja, para peserta didik baik di 

ruangan kelas maupun bengkel, Trakindo menyediakan sejumlah alat peraga praktik 

kerja (Caterpillar Unit) yaitu D7G, Dozer, D6D Tractors, Mini Hex, dan lainnya.  

Selain itu, ada komponen utama dan suku cadang motor penggerak; special tools 

seperti tool box lengkap dengan pneumatic tools; projector; TV/VCR serta computer 

desktop.  

Peserta didik juga bisa memanfaatkan untuk praktik ilmu alat berat di sekolah. 

Trakindo pun menginisiasi berbagai lomba ketrampilan alat berat yang dimaksudkan 

untuk memastikan kualitas lulusan.  Sarana-sarana yang ada juga berupa modul-

modul kerja agar bisa digunakan dengan baik dalam memahami materi alat berat. 

Trakindo juga memberikan sarana untuk workshop bagi peserta didik. Workshop ini 

penting untuk menyediakan sarana bagi peserta didik untuk melakukan praktik dan 

mengenal alat kerja sesungguhnya.  
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Gambar 6: Bantuan Alat Trakindo untuk Politeknik 

 

 

Selain adanya sarana tersebut, Trakindo juga mendirikan perpustakaan yang 

dilengkapi dengan buku-buku referensi penggunaan alat berat yang oleh Politeknik 

Negeri Jakarta diberi nama “Hamami Library” sebagai penghargaan terhadap pendiri 

Trakindo, AHK Hamami.  

 

 

 

 
Gambar 7: Perpustakaan Hamami 

 

 

Pada Oktober 2008, Trakindo dan LBP Mitratama menandatangani perjanjian 

kerjasama (MoU) dengan Politeknik Negeri Jakarta sekaligus penyerahan bantuan 

buku ajar dan CD ajar. Usai penandatanganan MoU, Trakindo menyerahkan buku ajar 

ke LBP Mitratama yang diteruskan ke Politeknik Jakarta untuk dapat dimanfaatkan 

sebagai referensi studi para mahasiswa dan civitas academica Politeknik Negeri 

Jakarta. Buku ajar ini diharapkan dapat membantu memperluas untuk memperkaya 

keilmuan. Buku ajar ini juga berasal dari Caterpillar agar memudahkan dalam 

penguasaan alat berat.  
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Trakindo juga berkiprah untuk meningkatkan pelatihan penggunaan alat berat 

dengan membangun Trakindo Training Centre pada 1970. Trakindo Training Centre 

juga merupakan sarana untuk pelatihan bagi para siswa dan guru SMK serta 

Politeknik untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam menggunakan 

alat berat secara profesional. Training Center ini dibagi menjadi beberapa divisi 

pelatihan yaitu Machine Training Section; EPG, Gas & ElectronicTraining Section; 

Large Engine& Fundamental Training Section; Marine Engine, Engine Rebuild, 

Operator & Customer Training Section Part, Soft Skill, Leadership & Business.  

Tempat pelatihan ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk bisa memperkaya 

keahlian para peserta baik guru maupun peserta didik untuk mengetahui pengetahuan 

terkini mengenai penggunaan alat berat. Trakindo menyadari bahwa penggunaan alat 

berat kian hari makin kompleks karena menggunakan sistem berbasis elektronik yang 

tujuannya akhirnya memudahkan setiap pengguna untuk mengoperasikannya.  

Trakindo telah menerapkan ACERT Technology khususnya untuk alat C15 on 

Highway Truck Engine. Fasilitas ini disediakan untuk mendukung proses mencapai 

kompetensi yang dibutuhkan untuk sertifikasi.  

 

 

 
Gambar 8: Sarana Pelatihan di Trakindo Training Centre Cileungsi 

  

 

h. Penyediaan Sarana On The Job Training (OJT) 

 

Program Studi Alat Berat merupakan program studi yang membutuhkan 

praktik kerja. Diharapkan dari lulusan ini bisa menjadi tenaga kerja yang handal, siap, 

cepat dan efisien dalam penggunaan alat berat. SMK dan Politeknik yang berada 

dalam ikatan kerjasama bisa melaksanakan on the job training selama tiga sampai 

enam bulan di Trakindo pada akhir tiap semester sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku. Trakindo menyediakan sarana on the job training adalah untuk memperkuat 

dan membentuk kebiasaan yang baik untuk setiap peserta didik agar mengetahui 

praktik nyata untuk menjadi teknisi yang handal dalam  penguasaan alat berat. Para 

peserta didik  diharapkan menyadari bahwa  pengusaan alat berat berbeda dari teknisi 

otomotif ringan. Para karyawan senior dapat memberikan informasi maupun contoh 

pembelajaran peserta didik ini sehingga bisa memperkaya pengetahuan. Trakindo juga 

memberikan beasiswa kepada lima siswa atau mahasiswa berprestasi terbaik di 

semester akhir yaitu 5 dan 6.  
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   Gambar 9: Mahasiswa Magang di Trakindo 

 

 

 

i. Validasi 

Peserta didik yang telah menyelesaikan masa studi akan mengikuti tahapan 

akhir sebelum terjun langsung sebagai karyawan pada suatu perusahaan yaitu validasi 

kompetensi. Validasi kompetensi merupakan usaha Trakindo Utama untuk 

memastikan kompetensi peserta didik baik siswa maupun mahasiswa yang dalam 

waktu dekat akan menjadi calon karyawan suatu perusahaan, memiliki standar 

kompetensi sesuai dengan tingkat kemampuan yang mengacu pada Technician 

Development Program (TDP). Jika para peserta didik lolos tes validasi kompetensi, 

maka berhak menerima sertifikasi teknisi dari Trakindo berdasarkan tingkatan yang 

berlaku. Sertifikasi tersebut menjamin kelayakan mereka sebagai lulusan siap pakai.  

 

j. Penciptaan Tenaga Kerja 

Setiap tahunnya sejak program ini dilaksanakan pada tahun 1996 hingga 

sekarang, kebutuhan dan permintaan akan lulusan SMK dan Politeknik binaan 

Trakindo terus meningkat baik untuk kebutuhan Trakindo sendiri, konsumen alat 

berat Trakindo sendiri, maupun oleh perusahaan-perusahaan lain yang menjadi 

pengguna alat berat. Hal ini sejalan dengan program, visi dan misi Trakindo yaitu 

menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat luas di seluruh Indonesia.  

Trakindo berusaha untuk menerapkan sistem link and match antara SMK dan 

Politeknik dengan dunia usaha.  

Jumlah kebutuhan tenaga kerja industry pengguna alat berat sejak tahun 2002 

mengalami kenaikan yang besar. Tantangan pemenuhan kebutuhan ini baru sebagian 

kecil dapat dipenuhi melalui lulusan SMK dan Politeknik yang bekerjasama dengan 

Trakindo  Hampir sebagian besar para lulusan ini bisa diserap oleh Trakindo dan 

sisanya oleh perusahaan lain pengguna alat berat. Disini kita melihat bahwa program 

kerjasama SMK dan Politeknik dari Trakindo telah ikut memegang peranan penting 

dalam mengatasi masalah penciptaan lapangan kerja, yang akhirnya mengurangi 

pengangguran.  
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Gambar 10: Jumlah Tenaga Kerja yang Diserap  

oleh Trakindo dan Institusi Lain.  

 

Program kerjasama SMK dan Politeknik dari Trakindo telah ikut memegang 

peranan penting dalam mengatasi masalah penciptaan lapangan kerja, yang akhirnya 

mengurangi pengangguran.  

 

 

Perekrutan siswa dan mahasiswa dapat dilaksanakan dengan mudah karena 

Trakindo sejak awal berusaha untuk menciptakan tenaga kerja yang memenuhi 

kualifikasi di bidang alat berat. Namun demikian semua siswa belum tentu diterima, 

siswa bisa melamar ke perusahaan lain. Tingkat pengangguran selama ini nol 

berdasarkan wawancara dengan pihak sekolah.  

Di samping itu, program pendidikan yang dijalankan oleh Trakindo setidaknya 

dapat meredam gejolak sosial yang ada di daerah-daerah di mana cabang Trakindo 

dibuka.  Selain itu, program tersebut dapat membantu dalam meningkatkan 

pendapatan masyarakat khususnya daerah terpencil. Keberhasilan program pendidikan 

yang dibina oleh Trakindo baik untuk jenjang SMK, Politeknik dan CC lulusannya 

banyak diminati oleh kalangan pengusaha alat berat dan lainnya. 

Saat ini terdapat 10 SMK dan 5 politeknik yang membuka Program Studi Alat 

Berat, yaitu di Lubuk Pakam, Dumai, Singosari, Sumbawa Besar, Balikpapan, 

Samarinda, Makassar, Bitung, Sorong dan Timika. Pada pendidikan SMK, sasaran 

utama yang ingin dicapai adalah peningkatan pendidikan tenaga teknisi. Lulusan 

SMK Program Studi Alat Berat ini akan memperoleh tidak hanya ijazah SMK tetapi 

juga mendapatkan sertifikat Trakindo.  Peserta didik tersebut langsung tercatat 

memiliki kompetensi 36 perangkat keahlian, setingkat General Technician 1 di 

Trakindo. 

Hal yang kurang lebih sama juga diberikan kepada para lulusan Politeknik 

yang bermitra dengan Trakindo dalam penyelenggaraan studi alat berat ini.  

Politeknik tersebut adalah Politeknik Negeri Jakarta, TEDC Bandung, Politeknik 

Negeri Padang, Banjarmasin dan Samarinda. Para lulusan Politeknik ini memiliki 
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kompetensi 56 perangkat keahlian atau setara dengan teknisi Trakindo tingkat 

General Technician 2.  

Beberapa tantangan, implikasi dan solusi yang muncul dalam pola hubungan 

kerjasama pendidikan dengan SMK dan Politeknik dapat digambarkan sebagai berikut 

 

Tantangan, Implikasi dan Solusi, antara lain adalah: 

Tantangan Implikasi Solusi

Kualitas Guru dan siswa Terhambatnya pencapaian
program

Peningkatan pengetahuan
dan pelatihan secara
berkesinambungan

Komitmen dari para
pemangku kepentingan

Terhambatnya
kesinambungan program

Upaya sinergi seluruh
pemangku kepentingan
secara periodik

Kebutuhan fasilitas
pendukung dan
kesempatan praktek kerja
industri

Kesenjangan kapasitas
fasilitas dan praktek kerja

Penyebaran dan
pemerataan tempat
kesempatan praktek kerja

 
Tabel : Tantangan, Implikasi dan Solusi 

 

 

 

 

 

k. Pola Pelaksanaan Program Pendidikan Alat Berat 

 

Gambar 10 merupakan penjelasan kontribusi Trakindo dalam memajukan 

pendidikan khususnya pendidikan alat berat. Proses ini berlaku untuk ketiga program 

yang ada yaitu Politeknik, SMK, dan Community College. Program ini memiliki 

penjelasan mengenai durasi belajar, komposisi teori dan praktik, validasi, dan 

penempatan kerja.  
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Gambar 10: Pola Pelaksanaan Program Pendidikan Alat Berat 

 

 

l. Peningkatan Kesejahteraan Hidup 

 

Kemudahan mencari pekerjaan telah memberikan implikasi luar biasa dalam 

kehidupan para peserta didik  yang bekerja di Trakindo. Kompetensi dalam ilmu alat 

berat memudahkan mereka untuk diterima dan berkarya dengan baik. Ditunjang 

dengan program pengembangan karyawan yang ada, hal ini tentu saja akan 

menunjang karir di masa yang akan datang dengan sukses. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan para karyawan yang berasal dari lulusan Politeknik mereka 

menyatakan bahwa ilmu yang diperoleh selama ini sangat bermanfaat bagi 

penyelesaian pekerjaan sehari-hari di Trakindo. Penghasilan setiap bulan membantu 

mereka untuk dapat meningkatkan kehidupan lebih baik. Di samping itu, Trakindo 

juga memberikan peluang untuk karyawan mengikuti pelatihan agar memiliki 

peningkatan kemampuan untuk menangani setiap permasalahan baru.  

 

 

 

4. Wujud Kepedulian Lain Trakindo 

 

Persiapan Program 

PROGRAM DURASI TEORI : PRAKTEK TOTAL 

KOMPETENSI 

BERDASARKAN 

SKN 
Politeknik 3 tahun 50% : 50% Trakindo: 56 set skill  

40% sekolah ; 60% OJT 

SMK 3 tahun 

 
40% : 60% 

 
Trakindo: 36 set skill  

40% sekolah ; 60% OJT 

 
Community Collage 6 Bulan 

 
30% : 70% 

 
Trakindo: 24 set skill  

40% sekolah ; 60% OJT 

 

Seleksi penerimaan siswa dilaksanakan oleh 

Sekolah bersama Trakindo Utama 

Lulus Validasi Kemampuan 
Tes Kesehatan 

TEKNISI 1 & 2 PENEMPATAN 
Pengembangan selanjutnya oleh Service 

Personel Department dan Trakindo Utama 

University 
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Bentuk kepedulian  Trakindo paling utama memang dalam pendidikan, namun 

demikian, bentuk kepedulian Trakindo juga diwujudkan dalam bentuk lain, yaitu dengan 

menyisihkan keuntungannya bagi kepentingan pembangunan manusia dan lingkungan secara 

berkelanjutan berdasarkan prosedur yang tepat dan profesional. 

Aktivitas-aktivitas Millenium Development Goals pada Trakindo diklasifikasi dalam 

kelompok pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan dan peningkatan sosial ekonomi 

masyarakat.  Adapun sasaran MDGs adalah [1] menghapuskan  kemiskinan dan kelaparan, 

[2] mencapai pendidikan dasar universal, [3] mendorong kesetaraan gender dan 

pemberdayaan perempuan, [4] mengurangi tingkat kematian anak, [5] meningkatkan 

kesehatan ibu hamil, [6] memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, [7] 

memastikan kelestarian lingkungan hidup dan [8] mengembangkan kemitraan global. 

 

 Berikut uraian singkat kegiatan Trakindo terkait dengan program MDGs selain 

program pendidikan: 

 

1. Menghapuskan kemiskinan dan kelaparan. Trakindo menyelenggarakan program  

pemberdayaan ekonomi dan berhasil meningkatkan  kehidupan ekonomi rakyat pada 

berbagai daerah bencana yaitu Wasior, Mentawai dan Merapi. Di Wasior, Trakindo 

berhasil menghidupkan kembali pasar ‘mati’ karena bencana alam. Di Mentawai, 

Trakindo memberikan bantuan dana bergulir bagi pedagang keliling, toko kelontong 

dan pedagang sayur. Di Merapi (kaki  gunung Merapi), Trakindo berhasil 

memberdayakan masyarakat sekitar untuk membuat fermentasi pakan ternak dan 

membuat batako dari pasir lelehan gunung berapi. 

 

 
Gambar 10: Kerjasama dengan Dompet Duafa  

untuk Program Ekonomi Mentawai & Wasior 

 

 

2. Mencapai pendidikan dasar universal.  Program pembinaan 40 sekolah dasar berlokasi 

di 40 lokasi kantor cabang Trakindo di seluruh Indonesia bertujuan meningkatkan 

kualitas pendidikan dasar dan penguatan kapasitas pendidik, serta memberikan 

bantuan pendidikan untuk 360 siswa berprestasi dari keluarga yang kurang mampu 

adalah partisipasi aktif Trakindo dalam MDGs. 

3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Trakindo 

memberikan kesempatan kerja dan berkarier bagi karyawan laki-laki dan perempuan 

termasuk menempati posisi-posisi kunci. Peserta didik pada SMK dan Politeknik juga 
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laki-laki dan perempuan, walau pada kenyataannya siswa laki-laki lebih dominan 

(secara alamiah). Dalam rangka memulihkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat 

di wilayah gempa/bencana alam, Trakindo melibatkan mayoritas wanita dan alokasi 

dana sosial untuk kesehatan dan pendidikan anak. 

 

4. Mengurangi angka kematian anak dan meningkatkan kesehatan ibu hamil. 

Kepedulian terhadap kesejahteraan keluarga merupakan awal dari kepedulian 

terhadap masyarakat. Sebagai industri yang telah berkembang cukup lama dan 

memiliki karyawan dan karyawati dengan mobilitas yang tinggi, Trakindo 

memperhatikan keselamatan mereka serta lingkungan dimana mereka berada. 

Terbukti dengan komitmen manajemen membuat kebijakan keselamatan dan 

kesehatan kerja dan lingkungan, serta menyediakan akses terhadap kebutuhan dasar 

akan kesehatan dan pendidikan. Trakindo melakukan sosialisasi dan seminar-seminar 

secara periodik kepada karyawannya mengenai kepedulian kesehatan masyarakat, 

parenting, perencanaan keuangan keluarga, dan lainnya.   

 

5. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. Trakindo aktif 

berpartisipasi memerangi HIV/AIDS melalui  keanggotaan IBCA Papua Chapter, dan 

sebagai donor Yayasan Zero Aids Indonesia. Kepeduliannya tersebut menjadikan 

Trakindo cabang Pekanbaru sebagai penerima penghargaan nasional pencegahan dan 

penanggulanan HIV/AIDS di tempat kerja dari Menteri Tenaga Kerja pada bulan 

Desember 2011.  

 

 

6. Memastikan kelestarian lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup dilakukan 

dalam berbagai aktivitas yaitu : 

1) Pengelolaan Sumber Daya Air, berupa : 

− Mengurangi penggunaan air tanah.  Fasilitas di Samarinda, air limbah 

pemukiman dan lingkungan digunakan untuk pencucian alat berat, 

pembersihan house keeping, cooling tower, pertamanan, toilet, pantry (air 

minum) melalui proses water treatment. 

− Memanfaatkan kembali air pencucian alat berat di banyak fasilitas 

workshop dan Rebuild Center. 

− Penghematan air melalui pembuatan recycle water tank di setiap 

pengadaan fasilitas baru. 

2) Pengelolaan Sumber Energi Listrik yang berupa : 

− Penghematan listrik di gudang dan workshop dengan pengadaan 

"Skylight" sebagai pencahayaan alami pada atap dan dinding di setiap 

pengadaan fasilitas baru. 

− Desain produk dan service yang mengacu kepada kriteria-kriteria 

kelestarian lingkungan. Diterimanya pengakuan "Green/Eco-product" 

untuk mesin type 527 dari Tropical Forest Foundation. 

− Penghijauan di sekitar dan lingkungan di mana Trakindo berada, bahkan 

juga di lingkungan sekolah dasar-sekolah dasar binaan Trakindo di seluruh 

Indonesia dengan program "green school". 

− Investasi dalam bentuk pembangunan gedung perkantoran TMT 1 dimana 

Trakindo berada mengacu kepada standarisasi “Green Building”.  
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− Keanggotaan Tropical Forest Foundation sebagai komitmen pelestarian 

hutan tropis. 

3) Pengelolaan Limbah, berupa : 

− Pengelolaan limbah secara bertanggung jawab: menerapkan standarisasi 

pengelolaan lingkungan, melakukan audit berkala. 

− Diterimanya sertifikasi OHSAS dari tahun ke tahun sebagai bukti 

komitmen berkelanjutan dari perusahaan.  Pada tahun 2011, Trakindo 

menjadi penerima OHSAS 18001. 

− Menurunkan penggunaan oli dan limba oli dengan meningkatkan tenggang 

waktu penggunaan oli dari 2000 jam menjadi 8000 jam. 

− Trakindo sebagai dealer resmi di Indonesia menjadi penerima pertama 

penghargaan Caterpillar "The first Five Star Contamination Control 

Facility in The World" di tahun 2001, dan menjadi penerima award yang 

sama secara berkelanjutan dari tahun ke tahun. 

 

7. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Trakindo bekerjasama 

dengan berbagai pihak untuk aktivitas CSR-nya, di antaranya berperan serta dalam 

MDGs (Millenium Development Goals), serta menopang inisiatif serta konvensi 

dunia yang dideklarasikan dalam United National Global Compact melalui  

keanggotaan IGCN (Indonesia Global Compact Network) dan aktif menjalankan, 

mengkampanyekan maupun mensosialisasikan kebijakan-kebijakan dan inisiatif-

inisiatif global, bekerjasama dengan Dompet Dhuafa dan Putra Sampoerna 

Foundation dalam mensukseskan program ‘Trakindo Utama untuk Pendidikan’. 

 

 

5. Simpulan 

Kepedulian Trakindo untuk membangun negeri dan menyiapkan generasi bangsa 

melalui pendidikan merupakan salah satu perwujudan perspektif stratejik atas kepedulian 

tanggung jawab sosial sebagai entitas bisnis. Kepedulian Trakindo pada kegiatan-kegiatan 

sosial dalam rangka mewujudkan terciptanya Millenium Development Goals. Perspektif 

stratejik ini  memiliki rangkaian makna. Perspektif stratejik adalah merupakan cara pandang 

jangka panjang, dan berorientasi holistik.   

Pertama, jangka panjang bermakna bahwa aktivitas bisnis tidak hanya mengutamakan 

profitabilitas jangka pendek namun juga profitabilitas jangka panjang. Jangka panjang ini 

juga bermakna bahwa kegiatan tanggung jawab sosial tidak hanya memfokuskan reaksi 

terhadap UU No UU PT 40 tahun 2007 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

Namun, kegiatan ini didasarkan pada pemikiran yang sifatnya proaktif dari perusahaan dan 

kesadaran penuh dari pimpinan yang berada dalam jajaran direksi (BOD). Kegiatan tanggung 

jawab sosial menjadi bagian visi misi perusahaan yang harus diimplementasikan secara 

operasional pada setiap aktivitas bisnis perusahaan.  

 Kedua, berorientasi holistik bermakna bahwa pelaksanaan aktivitas tanggung jawab 

idealnya menerapkan perspektif stakeholder. Perspektif stakeholder memiliki asumsi bahwa, 

perusahaan secara umum tidak bisa untuk mengoptimalkan profitabilitas. Apabila Trakindo  

memaksimalkan keuntungan, maka Trakindo hanya memperhatikan kepentingan pemegang 

saham. Padahal, Trakindo merupakan entitas bisnis yang harus memfokuskan pendekatan 

relationship pada semua aspek yang mendukung eksistensi perusahaan. Trakindo  memiliki 

kewajiban moral untuk memperhatikan relasi pada semua aspek.  Trakindo sebagai 

perusahaan bisnis sejauh ini bisa dikatakan menerapkan perspektif stakeholder. Artinya, 
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memperhatikan aspek komunitas,lingkungan alam, karyawan, konsumen, pemasok, 

pemegang saham, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat.  

 Untuk di masa yang akan datang, kegiatan-kegiatan maupun program sosial Trakindo 

dalam  mewujudkan Millenium Development Goal tetap diupayakan. Hal ini mengingat 

sejumlah pertimbangan.  Pertama, kegiatan sosial merupakan bentuk kontrak sosial antara 

Trakindo dan semua elemen yang memiliki kontribusi pada eksistensi Trakindo. Dengan 

demikian, Trakindo mendapatkan dukungan dari elemen-elemen tersebut untuk 

melaksanakan aktivitas bisnis. Sebagai gantinya, Trakindo harus memberikan balasan pada 

apa yang sudah menjadi kontrak sosial perusahaan. Kontrak sosial merupakan bentuk 

kewajiban dan komitmen Trakindo pada stakeholders untuk dijalankan.  

Ketiga, eksistensi Trakindo tidak bisa berjalan sendirian tanpa sumber daya lain yang 

mendukung. Sumber daya lain berupa dukungan masyarakat, lingkungan sekitar, konsumen, 

karyawan, pemerintah dan lembaga non-pemerintah turut membantu eksistensi Trakindo di 

masa yang akan datang. Oleh karena itu untuk menopang eksistensi Trakindo jangka panjang, 

sudah semestinya program-program sosial terus digalakkan. Program-program Trakindo 

merupakan bentuk tanggung jawab moral perusahaan.   

 

 

6. Profil Universitas  Paramadina 

Pada 10 Januari 1998  Universitas Paramadina didirikan dengan tujuan  mampu 

menyempurnakan konsep perguruan tinggi yang sudah ada, menghasilkan lulusan yang 

memiliki keahlian yang diperlukan oleh bangsa Indonesia, yang mempunyai kompetensi riset, 

semangat kewirausahaan yang menjiwai etika keislaman, selain itu bertujuan untuk menjadi 

wahana pusat kebudayaan dan peradaban mampu mengembangkan kepribadian mahasiswa 

memiliki fitrahnya sebagai universitas yang universal, sehingga mampu menyebut dirinya 

bertaraf internasional. Saat ini, Universitas Paramadina memiliki delapan program studi 

sarjana yaitu Program Teknik Informatika, Ilmu Komunikasi, Falsafah dan Agama, 

Hubungan Internasional, Psikologi, Desain Komunikasi Visual, Desain Produk Industri dan 

Manajemen. Bersamaan dengan ini, visi universitas adalah menjadi universitas unggulan 

berbasiskan etika-religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur sedangkan misi 

universitas adalah membina ilmu pengetahuan dan ilmu rekayasa dengan kesadaran akhlak 

mulia demi kebahagiaan bersama seluruh umat manusia, melalui penciptaan lingkungan 

kampus sebagai pusat ilmu dan budaya yang memiliki tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif 

dan civitas academica yang berkepribadian teguh dan sikap menjunjung tinggi kebebasan 

mimbar akademik. 

 Pada kurun waktu 2011-2015 ini,  Universitas Paramadina memberikan fokus 

perhatian untuk menjadi universitas pengajaran yang terkemuka (Reputable Teaching 

University). Pada tahapan ini, Universitas Paramadina melakukan segala inisiatif dan upaya 

untuk mencapai kualitas terbaik dalam hal proses pengajarannya. Penetapan fokus pada 

kualitas pembelajaran tetap harus memperhatikan peluang dan cara untuk mempercepat 

pencapaian sebagai universitas profesional dan riset. Peletakan fondasi sebagai professional 

university telah dilakukan sejak tahun 2009 dengan inisiasi Paramadina Graduate School 

(PGS) yang akan dilanjutkan dengan pengembangan program workshop untuk para 

profesional di berbagai bidang. 

 Universitas Paramadina juga memiliki sejumlah terobosan dengan memfokuskan pada  

orientasi sosial yaitu mendirikan Program Paramadina Fellowship dan Paramadina Social 

Responsibility. Terobosan yang berorientasi sosial ini adalah untuk memberikan kesempatan 

kepada siswa yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki potensi akademik dan 

prestasi lain agar bisa meneruskan ke pendidikan tingkat tinggi. Selain itu, pencapaian lain 
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yaitu penerapan mata kuliah Anti Korupsi, Kebijakan Plagiarisme, dan gagasan dual 

trancript yaitu transkrip non-akademik. Perubahan paradigma strategi pembelajaran juga 

menjadi perhatian, dari teacher-centered ke student-centered yang mendorong civitas 

academica untuk menggunakan e-learning sebagai salah satu metode pembelajaran yang 

dapat memotivasi peningkatan kualitas pembelajaran dan materi ajar, kualitas aktivitas dan 

kemandirian mahasiswa, serta komunikasi antar  dosen dengan mahasiswa maupun antar 

mahasiswa.  
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