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Buletin INVEST (Informasi Terkini Versi TIM) 

PT TIM mengusung konsep modern 

office 4.0 untuk ciptakan new 

experience bagi segenap pegawai 
#Bisnis : Pasir, Nikel, Anak Perusahaan 

#Instagram: pttim96; website: www.pttim.co.id 

#Edisi semester I - 2019 

 

Latar Belakang 

Era 4.0 yang serba tidak pasti atau yang 

biasa kita sebut VUCA semakin terasa di 

kehidupan kita sehari hari yang menuntut setiap 

perusahaan untuk terus menyesuaikan (up to 

date) dan berinovasi demi menjaga 

keberlangsungan bisnisnya.  

Menyambut hal tersebut, PT TIM (Timah 

Investasi Mineral) selain terus mengembangkan 

kapabilitas SDM melalui program change 

management (include millenials), juga 

menerapkan pola kerja yang agile dengan nuansa 

yang modern sehingga setiap insan PT TIM 

mendapat new experience dalam menjalankan 

aktivitas sehari - hari dan mampu memberikan ide 

- ide terbaik.  

Konsep yang diterapkan bertema "Modern 

Office 4.0", di mana mencakup fisik bangunan 

dan ruangan co working space, serta di ikuti pola 

kerja efektif dan efisien melalui digitalisasi.  

 

 

 

 

Apa saja yang di usung pada "Modern 

Office 4.0" 

 

1#. Ruang Kerja Modern bertema Co Working 

Space 

Suasana ruang kerja co working space yang 

di terapkan sama seperti ruang kerja start up dan 

perusahaan teknologi seperti gojek, tokopedia, 

google, dan bukalapak. Diharapkan semangat 

yang timbul adalah membangun budaya kerja 

yang terus menerus melakukan perbaikan tiada 

henti menuju proses ekselen.  

Berbeda dengan ruang kerja sebelumnya 

yang menggunakan kubikal, ruang kerja saat ini, 

mampu mendorong komunikasi yang intens dan 

mempercepat proses pekerjaan rutin. 

 

2# Pola Kerja Everytime & Everywhere 

Yapp, pola kerja kapan saja dan dimana saja 

menjadi sangat penting untuk menangkap peluang 

atau momentum bisnis.  
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Bagaimana caranya?  

Selain percakapan whats app, email, dan 

media sosial lainnya, PT TIM menggunakan G 

Suites, yang merupakan media yang cukup 

powerfull untuk aktivitas seperti:   

✓ Video conference antara jakarta, 

kabaena, bangka, dan belitung hanya 

dengan menggunakan smartphone. 

✓ sharing folder yang bersifat customize 

(mudah diatur) mulai dari yang bersifat 

umum atau rahasia. Hal ini tentunya 

sangat berguna bagi setiap insan PT TIM 

agar saling meng-update pekerjaan 

masing - masing dan membantu pekerjaan 

yang penting. Tidak hanya itu, bagi 

pegawai baru juga sangat membantu 

untuk meningkatkan kemampuan atau 

kompetensinya dengan membaca 

beberapa dokumen seperti SOP, aturan 

perusahaan, dan kajian- kajian. 

✓ Remote pekerjaan dari Rumah. Biasanya 

pekerjaan ini dilakukan untuk sesuatu 

yang mendesak dan deadline yang sudah 

dekat. Berguna bagi pegawai yang sedang 

cuti, namun dibutuhkan perusahaan. 

✓ Alternatif chat selain whats app. 

Dengan adanya Gsuites, terdapat fitur 

chat yang dapat digunakan pada saat 

terjadi permasalahan pada whats app dan 

beberapa pekerjaan yang bersifat rahasia. 

 

 

 

 

 

 

3# Tim Kreatif yang Dinamis 

PT TIM sejak tahun 2017, telah menerapkan 

konsep kerja cross border atau matriks, kolaborasi 

antar unit, dengan pekerjaan diluar pekerjaan 

rutin, yang bersifat inisiatif - inisiatif perubahan. 

Hal ini bertujuan untuk melatih leadership, 

kapabilitas, kompetensi, dan membangun 

organisasi positif (positive organization). Tim 

kreatif biasa disebut tim change management 

dengan program seperti millenials, sharing 

session, benchmarking, inkubasi, dan lainnya.  

 

Bagaimana dengan pola kerja di lapangan / 

produksi ? 

Tentunya dengan modern office yang telah 

dikembangkan, mampu men-trigger pekerjaan di 

lapangan, sehingga produktifitas meningkat 

dengan menampung beberapa aspirasi, 

merumuskan, mengimplementasikan, hingga 

mensosialisasikan segala bentuk kebijakan 

sehingga semangat yang ada menjadi 1 frekuensi 

mulai dari level BOD, hingga level dibawahnya. 

 

Apa yang membedakan dengan tempat kerja 

lainnya untuk konsep yang serupa? 

Yang berbeda ada pada ruh change management 

yang terus merangkul seluruh pegawai agar 

berperan aktif dalam membawa perubahan yang 

positif. Dan yang terakhir tentunya hal ini tidak 

akan berjalan tanpa full support manajemen 

(Direksi, GM) yang selalu open minded dan mau 

mendengar (assertiveness).  
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G suites kerja kapan saja, di mana saja . .  

Ambience -  suasana kerja co working 
space 

Ambience -  suasana kerja co working 
space 

Kolaborasi kapan saja, dan di mana saja 


