
Suryacipta Gandeng NYPi Kembangkan Fasilitas Pelatihan Kerja di 
Subang Smartpolitan 

 
Selasa, 06 September 2022 - PT Suryacipta Swadaya (Suryacipta), anak usaha dari PT Surya 
Semesta Internusa Tbk (SSIA), menandatangani perjanjian kerja sama dengan Nanyang 
Polytechnic International (NYPi) dalam menyusun studi pendahuluan yang komprehensif terkait 
pengembangan education center di Subang Smartpolitan. Kesepakatan kerja sama tersebut 
ditandatangani oleh Vice President Director PT Suryacipta Swadaya, Wilson Effendy dan 
Managing Director PT Suryacipta Swadaya, Hudaya Arryanto Sumadhija bersama CEO Nanyang 
Polytechnic International (NYPi), Dr. Henry Heng pada 31 Agustus 2022 lalu. 
 
Vice President Director PT Suryacipta Swadaya, Wilson Effendy mengatakan kesepakatan ini 
merupakan wujud dari salah satu pilar pengembangan Subang Smartpolitan yaitu Pendidikan dan 
Inovasi. Kerja sama ini juga ditujukan untuk menjadi pionir fasilitas pengembangan talenta-
talenta kelas dunia yang mampu menjawab tantangan industri baik regional dan global.  
 
Kesepakatan kerja sama ini terdiri dari studi tentang kebutuhan pelatihan tenaga kerja untuk 
Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Teknis atau Technical Vocational Education and Training 
(TVET) serta berpotensi akan diperluas lagi dalam pengembangan kurikulum untuk pelatihan dan 
kursus ekstensif.  
 
CEO Nanyang Polytechnic International (NYPi), Dr. Henry Heng mengatakan, kami senang 
menjadi bagian dari upaya untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja dari Subang Smartpolitan. 
Kami sudah bekerja sama dengan berbagai lembaga terkemuka untuk mempelajari kebutuhan 
tenaga kerja kawasan industri serta dalam mendukung secara langsung pengembangan lembaga 
pendidikan teknis dan kejuruan kelas dunia di kawasan industry. Hal ini untuk menciptakan 
lulusan terbaik yang secara langsung dapat memasok tenaga kerja terampil untuk Kawasan 
industri tersebut. “Oleh karena itu, kami sangat senang dapat bekerja sama dengan Suryacipta 
dalam memenuhi visi mereka untuk mengembangkan Subang Smartpolitan dengan berbagi 
pengalaman dan keahlian kami di bidang ini," kata Henry Heng. 
 
Kerja sama ini selaras dengan visi perusahaan “Building a Better Indonesia”. Rencana 
pengembangan education center di Subang Smartpolitan adalah kunci untuk pengembangan 
serta inovasi untuk industri di sekitarnya. Hal ini merupakan jawaban atas kompleksitas tenaga 
kerja untuk industri di masa depan. 
 
“Suryacipta terus berperan aktif mendukung pemerintah dalam rangka terciptanya lapangan 
kerja baru dengan meluncurkan smart city yang berlokasi di Subang, Jawa Barat. Perkembangan 
teknologi manufaktur dapat mendorong pertumbuhan akan tenaga kerja yang lebih terampil, 
sehingga perlunya menciptakan dorongan untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Subang 
Smartpolitan akan memberikan kontribusi positif tidak hanya dari perekonomian setempat, 
namun juga dari pengmbangan kondisi sosial secara keseluruhan termasuk di sektor pendidikan,” 
tutup Wilson. 



Tentang PT Suryacipta Swadaya  

 

PT Suryacipta Swadaya (Suryacipta) adalah pengembang serta pengelola Suryacipta City of Industry dan 

Subang Smartpolitan. Merupakan anak perusahaan dari PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) dengan 

visi “Building a Better Indonesia”. 

 

Didirikan tahun 1990, Suryacipta City of Industry (1.400 Hektar) di Karawang, Jawa Barat telah dipercaya 

menjadi rumah bagi 151 tenant domestik dan internasional. Pada tahun 2020, Subang Smartpolitan (2.717 

Hektar) diresmikan sebagai pembangunan yang mengusung konsep smart and sustainable, pionir kota 

mandiri yang terintegrasi berbasis IoT untuk mengakomodir kebutuhan bisnis dan sosial. Untuk informasi 

lebih lanjut, kunjungi www.suryacipta.com. 

 

Untuk informasi dan konfirmasi lebih lanjut, silahkan menghubungi: 

Nama  : Ditta Humammy 

Posisi  : Marketing Communication 

Telpon  : +62267 440088 / +61 812 96772081 

Email  : ditta.humammy@suryacipta.com  

Website : www.suryacipta.com  

 
 
Tentang PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) 

 

SSIA, sebelumnya dikenal dengan nama PT Multi Investments Limited, didirikan pada tanggal 15 Juni 

1971. Nama perusahaan kemudian berubah menjadi PT Surya Semesta Internusa (SSIA) pada tahun 

1995. Bisnis utama SSIA adalah pengembangan kawasan industri & real estate, konstruksi serta 

perhotelan. Portofolio investasi SSIA yang sangat beragam di antaranya Suryacipta City of Industry, 

Subang Smartpolitan, SLP Karawang (divestasi pada 6 Juni 2022), Edenhaus Simatupang, Graha Surya 

Internusa (akan dibangun kembali sebagai SSI Tower), Hotel Gran Melia Jakarta, Melia Bali Hotel, Jumana 

Bali (sebelumnya Banyan Tree Ungasan Resort Bali), dan BATIQA Hotels. 

 

Selama 50 tahun dalam bisnis properti, SSIA telah memperkuat pengakuan dan posisi brand‐nya sebagai 

salah satu perusahaan pengembang terkuat di Indonesia. Menandai tonggak sejarah sebagai perusahaan 

terkemuka, SSIA mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dan menjadi perusahaan publik pada 

tanggal 27 Maret 1997. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.suryainternusa.com. 

 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi: 

Erlin Budiman 

VP Head of Investor Relations 

erlin.budiman@suryainternusa.com  

Office: +62215262121 
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Tentang Nanyang Polytechnic International (NYPi), Singapura 

 

NYPi merupakan jaringan internasional Nanyang Polytechnic (NYP), Singapura. Ditujukan untuk secara 

aktif meningkatkan kehadiran NYP di dunia global, serta untuk memperkuat kemitraan internasional, dan 

menciptakan lebih banyak kesempatan belajar bagi mahasiswa dan staf NYP. 

 

NYPi mengadakan sarana pelatihan untuk pendidik kejuruan dan teknis internasional, memungkinkan 

mereka untuk mempelajari lebih lanjut tentang konsep pedagogik dan manajemen NYP, khususnya 

Teaching Factory Concept (TFC), yang mengintegrasikan pembelajaran akademik dengan aplikasi industri 

praktis. Untuk lebih lanjut silakan kunjungi www.nypi.edu.sg  

  

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: 

Ms Esther Bay 

Director, Nanyang Polytechnic International 

esther_bay@nyp.edu.sg  

+65 9725 3964  

mailto:esther_bay@nyp.edu.sg

