Press Release

Waskita Melakukan Transformasi Bisnis Berbasis Digital
Jakarta, 17 Januari 2019. PT Waskita Karya (Persero) Tbk (kode saham: WSKT)
melaksanakan kick off meeting implementasi SAP untuk mendukung digitalisasi proses bisnis
perusahaan. Proyek implementasi SAP Waskita dimulai pada Januari 2019 dan di targetkan
selesai dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulan. Proyek ini diinisiasi oleh adanya keinginan
Waskita untuk melakukan transformasi bisnis agar dapat bersaing dengan perusahaan lain serta
menjadi market leader di bidang konstruksi yang berbasiskan digital (digital enterprise).
Sasaran implementasi SAP bukan hanya memindahkan proses bisnis yang manual ke sistem
komputer atau digital, melainkan juga dapat memberikan nilai tambah kepada seluruh stake
holder di Waskita Karya dengan fitur otomasi dan proses bisnis yang mengacu pada best
practice sehingga menghasilkan data yang akurat dan proses yang cepat. Dengan demikian
manajemen dapat mengambil keputusan secara tepat dalam waktu yang relatif cepat.
Dengan melalui Project WIDE (Waskita Integrated Digital Enterprise) yang diharapkan sistem
SAP akan dapat berkontribusi kepada peningkatan sinergi, konsolidasi dan efektivitas kerja di
seluruh unit organisasi di Waskita dan mendukung optimalisasi dan efektivitas proses bisnis di
Waskita Karya.
"Setelah selesai implementasi SAP ini, maka Waskita akan memiliki sebuah sistem ERP
(Enterprise Resource Planning) yaitu sistem aplikasi IT yang terintegrasi atas seluruh sumber
daya yang ada di Waskita untuk peningkatan kinerja operasional yang seiring dengan tujuan
transformasi Waskita secara menyeluruh," ungkap Director of Human Capital PT Waskita Karya
(Persero) Tbk, Hadjar Seti Adji.
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 Energi.
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