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Latar Belakang
Majalah Bisnis dan Keuangan terkemuka yang berbasis di Hong Kong, Alpha Southeast Asia
menghelat penganugerahan tahunan bagi ratusan perusahaan terbaik di Asia Tenggara untuk berbagai
kategori bergengsi, antara lain:
 The Most Organized Investor Relations
 The Best Senior Management IR Support
 The Strongest Adherence to Corporate Governance
 The Most Consistent Divident Policy & Best Strategic CSR
Lebih lanjut, media bisnis dan keuangan ini kemudian juga memilih kategori-kategori berikut:
 The Most Improved Investor Relations
 The Best CFO
 The Best Annual Report
Tahun 2016 merupakan tahun ke-6 penghargaan digelar, dimana Singapura, tepatnya Conrad
Centennial menjadi tuan rumah penganugerahan regional pada Kamis (1/9) yang baru lalu.
Hasil
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk., salah satu perusahaan EPC dan investasi terbesar di Asia
Tenggara mendapat 5 penghargaan bergengsi pada 6th Annual Institutional Investor Award for
Corporates 2016.
Siddiq Bazarwala, CEO Alpha Southeast Asia menyatakan bahwa proses penjurian Annual Institutional
Investor Awards 2016 ini sangat kompleks dan obyektif karena merupakan hasil polling dan survey
lebih dari 500 analis berbagai institusi domestik dan internasional, baik di Indonesia maupun berbagai
negara lainnya di dunia, "Penghargaan yang diterima WIKA ini merupakan pilihan dari ratusan analis
yang mewakili investor-investor WIKA di Indonesia dan dunia." ujar Siddiq
"Kami mengucapkan selamat kepada WIKA yang memenangkan 5 kategori sekaligus. Ini prestasi yang
sangat membanggakan karena berarti WIKA benar-benar diakui kinerja dan prospeknya setelah
dibandingkan dengan seluruh emiten, seluruh perusahaan Tbk di Indonesia sehinga kemudian dipilih
oleh para analis sebagai yang terbaik." lanjut Siddiq
Penghargaan yang diperoleh WIKA tahun ini adalah untuk beberapa kategori, yaitu:
1. The Best CFO in Indonesia, A.N.S. Kosasih
2. The Most Improved Investor Relations in Indonesia
3. The Best Strategic Corporate Social Responsibility in Indonesia
4. The Strongest Adherence to Corporate Governance in Indonesia
5. The Best Senior Management Investor Relations Support (Top 2)
Direktur Keuangan WIKA, A.N.S Kosasih menyatakan bahwa penghargaan yang diterima WIKA
tersebut benar-benar mencerminkan kepercayaan para investor domestik dan internasional terhadap

kinerja WIKA hingga saat ini dan prospek WIKA ke depannya serta terhadap profesionalisme
pengelolaan keuangan WIKA.
“Kami sangat berterima kasih kepada para klien kami baik Pemerintah, BUMN maupun swasta yang
selama ini terus memberi kepercayaan kepada WIKA, serta kepada para investor kami yang terusmenerus mempercayai kinerja korporasi kami. Kami akan terus berupaya untuk selalu memberikan
yang terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan kami yang telah terus-menerus memberikan
kepercayaan dan dukungan kepada kami, " ujar Kosasih dalam sambutannya.
Ke depan, Perseroan akan terus berupaya keras memberikan yang terbaik, terutama jika menilik pada
rencana aksi korporasi strategis berupa right issue pada kuartal-IV 2016. Untuk tahun 2017, Perseroan
juga berencana untuk kian berpartisipasi dalam mengembangkan pasar modal di tanah air dan
mendukung program Tax Amnesty yang dicadangkan Pemerintah dengan mengantar 2 anak
perusahaan kami melantai di Bursa Efek Indonesia.
Kami yakin apa yang kami tawarkan di masa depan akan sangat menarik baik bagi para klien maupun
para investor kami." pungkas Kosasih
Dokumentasi
Beberapa dokumentasi penganugerahan 5 penghargaan internasional dapat disampaikan sebagai
berikut:

Publikasi
Berita positif atas prestasi yang diraih Perseroan sebagai wakil dari BUMN dalam ajang 6th Annual
Institutional Investor Award for Corporates, Alpha Southeast Asia 2016 telah dimuat diberbagai media
dengan link sebagai berikut:








http://www.merdeka.com/uang/wika-raih-5-penghargaan-internasional.html
http://wartaekonomi.co.id/read/2016/09/01/111939/keren-wika-borong-lima-penghargaaninternasional.html
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