Press Release
Untuk disiarkan segera
RAYAKAN HUT KE-58, WIKA MENGAJAR
HADIR DI HADAPAN 5.800 SISWA SELURUH INDONESIA
Jakarta, 28 Februari 2018 – PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. (WIKA)
menyelenggarakan program WIKA Mengajar sebagai rangkaian program CSR
guna menyambut ulang tahun Perseroan ke-58 pada 11 Maret 2018.
58 pengajar yang terdiri dari jajaran direksi dan manajemen didampingi oleh
58 generasi muda WIKA (WIKA Millennials) bersemangat untuk membagikan
ilmu kepada kurang lebih 5.800 siswa di 58 SMP/MTS yang tersebar di 34
Provinsi di seluruh Indonesia secara serentak pada Rabu, (28/2)
Direktur Utama WIKA Bintang Perbowo menjelaskan bahwa program WIKA
Mengajar merupakan salah satu fokus program CSR yaitu WIKA Pintar yang
bergerak di bidang Pendidikan. Melalui program WIKA Mengajar, peserta
diajak untuk mengenal peran BUMN serta mengetahui manfaat pembangunan
dari proyek WIKA yang berada di sekitar tempat tinggal siswa.
“WIKA membangun infrastruktur dari Aceh hingga Papua dan merupakan
tanggung jawab WIKA untuk berbagi. Kami ingin menjadi bagian dari upaya
mencerdaskan segenap anak Indonesia,” jelas Bintang.
Bintang Perbowo berharap penyampaian materi oleh berbagai generasi WIKA
mampu menarik perhatian para siswa untuk mengetahui wajah baru
pembangunan dan teknologi baru yang digunakan WIKA di berbagai daerah
sehingga para siswa dapat termotivasi untuk mempelajari lebih lanjut tentang
kemajuan teknologi dalam berbagai bidang, diantaranya bidang infrastruktur
seperti apa yang telah dikerjakan oleh WIKA.
“Di situlah kehadiran WIKA bisa memberi manfaat. Semua kami kemas dengan
sederhana agar para siswa lebih mudah memahami informasi yang disampaikan
pada program WIKA Mengajar ini,” lanjut Bintang.
Tak hanya memberikan inspirasi melalui mengajar, WIKA juga memberikan
bantuan pendidikan ke sekolah peserta berupa buku pengetahuan umum dan
alat peraga. Selain mengajar, WIKA juga memberikan bantuan non pendidikan
seperti renovasi toilet, masjid, dan perlengkapan kegiatan sekolah.
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Setelah WIKA Mengajar, rangkaian program CSR dalam rangka HUT WIKA
ke-58 akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan sosial di antaranya donor
darah, pembersihan lingkungan, pemeriksaan kesehatan, serta penyaluran
sembako murah untuk masyarakat.

