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CEO Menyapa
Semangat Ayo Kerja!
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia
ke-70 beberapa waktu lalu, Kementerian BUMN menginisiasi program “BUMN hadir
untuk negeri” yang diselenggarakan oleh seluruh BUMN secara serentak di 34 provinsi
di seluruh tanah air. Mengusung tagline, BUMN Hadir untuk Negeri, WIKA berbangga
dapat turut serta berpartisipasi sebagai Koordinator Peringatan HUT RI di Provinsi

Bintang Perbowo
Direktur Utama
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
bintang.p@wika.co.id

Kalimantan Tengah.
Serangkaian kegiatan Perseroan bersama BUMN lain yang dipusatkan di
Palangkaraya berlangsung semarak yang terdiri dari program sembako murah, bedah
rumah veteran, bantuan penambahan fasilitas laboratorium SMK; jalan sehat dan
berbagai perlombaan, serta program lainnya, termasuk pemutaran film dengan tema
nasionalisme. Semangat perayaan hari jadi Kemerdekaan ke-70 iini juga kian bergema
dengan diluncurkannya program “Siswa Mengenal Nusantara” dengan kegiatan
“Pertukaran Pelajar SMU seluruh Nusantara 2015” di 34 Provinsi seluruh Indonesia,
dengan tema “Indonesia Negeri Kebanggaanku.”
70 tahun bagi sebuah bangsa adalah usia yang tidak muda lagi. Walau demikian, hal
itu tidak lantas membuat kita semua menjadi lambat bergerak dan berpasrah hanya
menunggu apa yang akan terjadi. 70 tahun kemerdekan ini adalah momentum dan
jembatan emas menuju Indonesia yang semakin maju di masa depan. Momentum
kebangkitan infrastruktur yang dengan semangat Ayo Kerja!
Kerja yang dimaksud bukanlah semata-mata kerja biasa. Namun haruslah dilakukan
dengan keinsyafan akan kekuatan dari persatuan Indonesia. Kerja yang dilakukan
dengan gotong royong dari seluruh anak bangsa, termasuk WIKA. Hanya melalui
kerja, bangsa Indonesia akan bisa membangun jiwa dan raganya untuk kejayaan
Indonesia Raya.

REDAKSI
Dewan Pembina: Direksi
Pimpinan Redaksi: Suradi
Editor: Fajar Firman Arif
Reporter: Firlan, Fekum, Heni
Fotografer: Bambang Dudy, Romy
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Bintang Perbowo, Direktur Utama PT
Wijaya Karya (Persero) Tbk. menyambut
hangat Anda dengan menggaungkan
semangat Ayo Kerja! Dalam momentum
70 tahun kemerdekaan Republik Indonesia
menuju masa depan dengan kehidupan
berbangsa yang semakin maju.

Presiden RI Resmikan Jalan Tol Gempol
Pandaan; Kunjungan Manajemen PT
Angkasa Pura II; Kunjungan Kerja
Komisi IV DPRD Sumatera Selatan;
Penandatanganan Kontrak Bendungan
Karian; MoU Human Capital WIKA - ITB;
WTON Masuk Dalam Saham Unggulan
LQ45; Penurunan Mata Bor Mesin MRT;
Pengisian Awal Waduk Jatigede Resmi
Dimulai; WIKA-Pertamina Sinergi Garap
Bisnis Aspal Hybrid, dll.

- Terus Menjulang Tinggi, WIKA Realty
- Best Partner in Property
-	Gangga, Investasi Cantik di Tengah
Pesona Pulau Dewata
-	Menerapkan Jiwa Kepemimpinan
Untuk Kesuksesan
-	Abraham Sihombing, Pewarta Senior
e-Bursa.com: Wayang di Tengah Dunia
Kerja dan Kepemimpinan

10 Rumah Termahal di Dunia.

3 Juta Jam Kerja Selamat
Untuk PLTU Cilacap.

Dirgahayu Negeriku

50

54
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66

70

74

inovasi

csr

jalan-jalan

just relax

sehat bugar

lensa

Teknologi Melepas Beban
Antisipasi Blackout.

Raih Green CEO & Social Innovation
Award 2015; Donasikan 112 Kantung
Donor Darah.

Pelesir di Kota Big Durian.

BOOK: Generasi 90-an
MOVIE: Jenderal Soedirman
MUSIC: The Overtunes, Selamanya

Bye-bye, Kolesterol Bahaya!

Dari Kameraku Untuk 70 Tahun Bangsaku.
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Kunjungan Kerja
Komisi IV DPRD
Sumatera Selatan
19 Juni 2015
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Komisi IV berkunjung ke
kantor pusat PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
dalam rangka sharing solusi seputar Proyek
Flyover Jakabaring – Plaju, Jumat (19/6)
Turut hadr dalam acara tersebut antara
lain, Direktur Operasi I Perseroan Gandira
Gutawa, Sekretaris Perusahaan Suradi,
Manajemen Departemen Sipil Umim (DSU)
I, dan Manajemen Proyek WIKA pada proyek
tersebut.

Presiden RI
Resmikan Jalan Tol
Gempol Pandaan
12 Juni 2015
Presiden RI, Joko Widodo meresmikan
Jalan Tol Gempol – Pandaan. Tutur hadir
mendamping Kepala Negara antara lain,
Menetri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PU-PR) Basuki Hadimuljono, Menteri
BUMN Rini M. Soemarno, Gubernur Provinsi
Jawa Timur Soekarwo, Direktur Utama Jasa
Marga Adityawarman, dan Wakil Direktur
Utama Perseroan Budi Harto di Gerbang Tol
Pandaan, Pasuruan, Jumat (12/6).
Pada proyek ini, WIKA mengerjakan Tahap
1 paket 2 (Sta 5+500–11+500) sepanjang 6
kilometer. Proyek dengan total panjang 13,61
km menggunakan tipe perkerasan kaku (rigid
pavement) dengan jumlah jalur 2 x 2 untuk
tahap awal dan 2 x 3 untuk tahap akhir serta
memiliki 9 jembatan dan 2 simpang susun,
yaitu: Gempol Interchange dan Pandaan
Interchange. Beroperasinya jalan tol tersebut
diharapkan bisa mengurangi kemacetan jalan
eksisting Surabaya – Malang.
FAW
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Kunjungan
Manajemen PT
Angkasa Pura II

kunjungan kerja ke Kantor Pusat WIKA,

18 Juni 2015

Perseroan, Yusmar Anggadinata.

Kamis (18/6). Rombongan Manajemen
AP II disambut dan berdiskusi langsung
dengan Direktur Human Capital
Jajaran Manajemen AP II memilih
WIKA sebagai benchmark perusahaan

Sebagai wujud implementasi sinergi
harmonis antar sesama BUMN, PT
Angkasa Pura II (AP II) melakukan

pembelajaran karena WIKA memiliki
program pengembangan kualitas SDM
dan leadership yang sangat baik.

Dalam diskusi yang berjalan hangat itu,
Manajemen WIKA dan anggota DPRD Prov
Sumsel membicarakan sumber-sumber
permasalahan yang ada dan bersama-sama
bermusyawarah mencari solusi terbaik
guna mengatasinya. Edward Jaya selaku
perwakilan dari anggota DPRD mengapresiasi
WIKA atas keterbukaan dan komitmennya
untuk segera menyelesaikan proyek dengan
baik dan pada Akhir November ini, ”Kami
akan melakukan yang terbaik agar target
dapat terlaksana sesuai kontrak,” ujar Gandira
optimistis.
FAW

Penandatanganan
Kontrak
Bendungan Karian

events

22 Juni 2015
Bertempat di gedung Kementerian PUPR, Konsorsium WIKA – Daelim - Waskita
melakukan penandatanganan kontrak
Bendungan Karian (Lebak, Banten) dengan
Menteri PU-PR, Basuki Hadimuljono, Senin
(22/6) Bendungan Karian merupakan salah
satu dari 13 buah waduk yang ditargetkan
pemerintah untuk dibangun di tahun 2015
ini. Dengan nilai investasi Rp1,07 triliun,
bendungan ini nantinya akan menyuplai
kebutuhan irigasi seluas 21,4 ribu hektar dan
air baku sebanyak 14,6 meter kubik per detik
untuk Provinsi Banten dan DKI Jakarta.
Wakil Direktur Utama Perseroan, Budi Harto
mengungkapkan rasa bangganya bahwa
WIKA mendapatkan amanah dari pemerintah
untuk turut serta dalam percepatan
pembangunan infrastruktur di Indonesia.
“Kami akan mengalokasikan tenaga, waktu
dan semuanya agar proyek ini dapat
terlaksana dengan sebaik-baiknya,” ujar Budi
Harto.
HP
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Semarak Mudik bareng
WIKA
15 Juli 2015

29 Juni 2015
Perusahaan kembali menggelar mudik gratis
bagi para karyawan beseta keluarganya yang
akan merayakan lebaran di kampung halamannya
masing-masing dengan menggunakan kereta api
dan bus pariwisata. Pemberangkatan peserta
mudik dilepas dari lapangan parkir Gedung
WIKA menuju kota-kota tujuan seperti, Surabaya,
Malang, Jogja, Solo dan Palembang, Rabu (15/7).

Dalam rangka meramaikan bulan
Ramadhan lalu, Serikat Karyawan (Sekar)
WIKA mengadakan Ramadhan Market di
Gedung WIKA, 29 Juni-3 Juli 2015. Kegiatan
ini diikuti oleh berbagai Usaha Kecil &
Menengah (UKM) yang dijalankan oleh para
karyawan WIKA.
Dari 20 stand peserta, jenis barang yang
dijual terdiri dari baju-baju gamis dan
umum, makanan, jilbab dan aksesoris.
Tak ketinggalan pula stand batu akik
yang menjadi primadona di bazar
tersebut, “Kami mengapresiasi kegiatan
Ramadhan ini. Semoga para peserta bazar
dapat memanfaatkan bazar ini dengan
menunjukkan produk yang berkualitas
agar dapat memuaskan para pembeli,” ujar
Bayu Wibisono, Kepala Bidang Hubungan
Industrial Sekar WIKA dalam sambutannya.
HP

MoU Human Capital
WIKA - ITB
8 Juli 2015

Bertempat di Ruang Rapim A, Gedung
Rektorat Institut Teknologi Bandung
(ITB), Rabu (8/7), WIKA menandatangani
Nota Kesepahaman Bersama (MoU)
mengenai kerja sama pengembangan
human capital dan riset teknologi terapan
serta kajian bisnis. Penandatanganan
MoU tersebut dilakukan oleh Direktur
Human Capital & Pengembangan
(DHCP) WIKA, Yusmar Anggadinata
dan Rektor ITB, Kadarsah Suryadi.
Turut hadir dalam acara tersebut, GM
Human Capital Agung Yunanto, Manajer
Pengembangan dan Learning Center Rini
Astuti, Deputi Direktur Firmansyah selaku
Deputi Direktur Bidang Kemitraan ITB

Firmansyah, Kepala Pusat Pengkajian
Logistik dan Sistem Rantai Pasok ITB
Senator Nur Bahagia, dan beberapa
civitas academica ITB lainnya.
Penandatanganan MoU ini bertujuan
untuk memajukan sumber daya manusia
di bidang konstruksi, mengingat
banyaknya kelompok keahlian di ITB
yang berkaitan dengan bidang tersebut
dan korelasinya dengan bisnis WIKA.
DHCP berpandangan bahwa Nota
Kesepahaman ini dapat menjadi dasar
dari aksi penelitian, pengembangan area,
human capital, sistem, usaha, serta
Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan
Lingkungan (K3L).
Ruang lingkup kerja sama antara kedua
pihak antara lain dilakukan melalui jasa
konsultasi dalam rangka pelaksanaan
pelatihan dan sertifikasi keahlian,
penyusunan dan pengembangan modul
dan silabus pelatihan, pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan
sertifikasi tenaga ahli WIKA,
pengembangan teknologi terapan atau
metode kerja baru dan penyusunan
kajian bisnis sehubungan dengan
rencana investasi, ‘’Ini merupakan
momen penting untuk memajukan
human resource di kedua pihak,’’ ujar
DHCP optimistis.
FAW
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Dalam sambutannya kepada peserta mudik,
Direktur Operasi I, Gandira Gutawa menyampaikan
bahwa Mudik Bersama WIKA merupakan wujud
kepedulian Perusahaan pada para pegawai dan
keluarganya dalam rangka meringankan beban
mereka untuk merayakan hari raya Idul Fitri
bersama keluarganya. “WIKA turut mengiringi
perjalanan mudik ini dengan harapan keluarga
WIKA dapat berkumpul dengan keluarga sehat wal
affiat,” ujar Gandira.
RHS

WTON Masuk
dalam Saham
UnggulaN LQ45
28 Juli 2015
Saham WTON terpilih sebagai saham
baru yang masuk dalam perhitungan
Indeks LQ45 untuk periode Agustus
2015 sampai dengan Januari 2016
berdasarkan pengumuman Bursa Efek
Indonesia, Selasa (28/7).
Indeks LQ45 adalah nilai kapitalisasi
pasar dari 45 saham yang paling likuid
dan memiliki nilai kapitalisasi yang
besar. Indeks LQ45, menggunakan

45 saham emiten yang terpilih
berdasarkan pertimbangan likuiditas
dan kapitalisasi pasar yang tinggi
dengan kriteria-kriteria yang telah
ditentukan.
Program pemerintah untuk
melakukan percepatan pembangunan
infrastruktur memberikan harapan
positif pada perkembangan industri
beton pracetak sehingga turut
mempengaruhi citra WIKA Beton
sebagai pionir dalam industri beton
pracetak, ”WIKA Beton mengapresiasi
pencapaian ini sebagai motivasi
untuk terus meningkatkan kinerja
positif Perusahaan,” jelas Wilfred A.
Singkali, Direktur Utama WIKA Beton
bangga.
FDS

Semarak Halal
Bihalal
27 Juli 2015
Tidak kurang dari 1.500 karyawan/karyawati WIKA
menghadiri acara Halal Bihalal yang diselenggarakan
bertepatan pada hari pertama kerja pasca perhelatan
Idul Fitri 1436 H di Lapangan Parkir Gedung WIKA
Senin (27/8) Antusiasme seluruh karyawan pada halal
bihalal kali ini sudah terlihat sejak pukul 05.30 pagi.
Tidak hanya melibatkan karyawan WIKA yang terlibat,
halal bihalal ini juga semarak dihadiri oleh tetapi juga
dihadiri oleh perwakilan seluruh Anak Perusahaan.

Halal Bihalal kali ini dimeriahkan oleh
penayangan greeting filler (video)
dari seluruh unit bisnis WIKA Group,
termasuk penayangan kaleidoskop
aktivitas Ramadhan hingga mudik.
Direktur Utama Perseroan, Bintang
Perbowo dalam sambutannya
mengajak seluruh karyawan untuk

terus menjaga diri dengan selalu
memelihara tali silaturahim sesama
keluarga WIKA, “Semoga melalui
acara ini kita semua menjadi
semakin optimistis untuk terus
bekerja keras dan memberikan hasil
terbaik bagi perusahaan,” ujar dia.
FAW
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WIKA Rayakan
HUT RI Ke-70 di
Palangka Raya
16-17 agustus 2015
Menyambut Peringatan 70 tahun
Kemerdekaan Republik Indonesia, PT
WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. (WIKA)
ditunjuk oleh Kementerian BUMN
sebagai ketua panitia penyelenggara
acara tersebut di Provinsi Kalimantan
Tengah (Kalteng) Acara yang
dipusatkan di Palangkaraya ini dihelat
bersama dengan BUMN lain yang
berkantor cabang di Palangkaraya.

RUPSLB
Berlangsung
Sukses
30 Juli 2015
WIKA melaksanakan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
Tahun Buku 2015 di Gedung WIKA,
Jakarta, Rabu (30/7). Dalam RUPS
ini, Perseroan menyepakati 4 putusan
agenda. Salah satu agenda yang
disetujui dalam rapat tersebut adalah
Perubahan Pengurus Perseroan.

Penurunan Mata
Bor Mesin MRT
12 agustus 2015
Bertempat di site Patung Pemuda
Senayan, Rabu (12/8), mata bor mesin
(cutter head) Mass Rapid Transit (MRT)
resmi diturunkan untuk selanjutnya
dirakit sebagai satu kesatuan Tunnel
Borring Machine (TBM) Proses
penurunan cutterhead berbobot
±34 ton ini disaksikan oleh Dewan
Komisaris, Direksi PT MRT Jakarta,
dan Manajemen Konsorsium SOWJ.

10

RUPSLB memutuskan mengangkat Sdr. Freddy
Saragih dan Sdri. Liliek Mayasari sebagai
Komisaris dan memberhentikan dengan
hormat Sdr B. Didik Prasetyo dan Sdr. Soepomo
dalam jajaran Dewan Komisaris, sehingga
komposisi Dewan Komisaris sebagai berikut:
Komisaris Utama
Wakil Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen
FAW

: Bakti Santoso Luddin
: Mudjiadi
: Abdul Rahman Pelu
: Liliek Mayasari
: Freddy Saragih
: Imas Aan Ubudiah
: Nurrachman

Beberapa agenda perayaan
peringatan kemerdekaan pada 16-17
Agustus 2015 yang diselenggarakan
di Palangkaraya antara lain: Upacara
peringatan HUT RI ke-70 di lapangan
kantor Gubernur Kalteng yang diikuti
oleh PNS Provinsi Kalteng, perwakilan
BUMN dan BUMD serta para siswa
terpilih, jalan sehat 8 KM, bantuan
penambahan fasilitas laboratorium
di beberapa SMK terpilih, renovasi
rumah veteran, pemutaran film layar
tancap, penjualan sembako murah,
dan lomba-lomba.

Terdapat beberapa komponen TBM yang
sebelumnya telah dipasang diantaranya:
body block dan motor house. Penurunan
cutter head ini melengkapi proses dari
perakitan bagian kepala TBM. Untuk
tahapan selanjutnya, akan diselesaikan
untuk pekerjaan perakitan mechanical
& electrical (M/E) TBM serta fasilitas
pendukung lainnya.
Nantinya, TBM ini akan mampu
melakukan pengeboran terowongan jalur
bawah ta nah MRT dengan kecepatan ±
8 meter per hari.Terowongan yang akan
dihasilkan dari pengeboran tersebut
memiliki lebar 6,05 meter. TBM pertama
ini direncanakan akan mulai beroperasi
pada pekan ke-3 September ini.
FAW

Pada kesempatan Peringatan Ulang Tahun

kegiatan “Pertukaran Pelajar SLTA

Indonesia serta sebagai wadah untuk

Kemerdekaan RI ke-70 ini, Direktur Utama

seluruh Nusantara 2015” di 34 Provinsi

memupuk persatuan dan kesatuan

Perseroan juga menambahkan bahwasanya

seluruh Indonesia. “Kegiatan perayaan

bangsa,” jelas Bintang Perbowo.

Kementerian BUMN menyelenggarakan

kemerdekaan Indonesia ini diharapkan

HP

program “Siswa Mengenal Nusantara” dengan

menjadi momentum kebangkitan bangsa

Pelepasan
Rombongan Haji
WIKA
18 agustus 2015
Direktur Human Capital dan Pengembangan
WIKA, Yusmar Anggadinata melepas
karyawan yang akan menunaikan ibadah
haji ke Mekah, di Gedung WIKA, Selasa
(18/8) Tahun ini, keluarga besar WIKA yang
melaksanaan ibadah haji tercatat sebanyak
37 orang termasuk istri atau suami.
Karyawan yang menunaikan haji diberikan
cuti khusus selama kurang lebih 40 hari.
Dalam penuturannya, Angga mengatakan
bahwa hajian’ merupakan pencapaian

ibadah individual. Namun, hal ini akan
memberikan kontribusi positif bagi
lingkungan kerja perusahaan, “Semakin
baik tempaan ibadah seseorang, akan
menghasilkan karakter individu yang

unggul. Bagi lingkungan kerja WIKA
yang keras, hal ini sangat dibutuhkan
terutama dalam membangun hubungan
sosial yang positif,” pungkasnya.
FAW
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Memasuki akhir Agustus lalu. WIKA
menandai agendanya dengan ikut
serta pada Pameran Indonesia Hebat
di Lapangan Parkir Selatan, Gelora
Bung Karno Jakarta, 21-23 Agustus
2015. Pameran itu merupakan bagian
dari Pameran Indonesia Hebat yang
diselenggarakan oleh Kementerian
BUMN dalam rangka memperingati Hari
Ulang Tahun Republik Indonesia ke-70.
Dalam sambutan pembukaan, Menteri
BUMN, Rini M. Soemarno mengatakan
bahwasanya pameran Indonesia Hebat
menjadi wadah untuk menunjukkan
kemajuan BUMN kepada masyarakat.
Pameran ini sendiri lanjut Ibu Menteri
adalah perwujudan BUMN hadir
untuk negeri khususnya kita semua
akan memperlihatkan kemajuan
dan pencapaian lebih dari 60 BUMN,
katanya, “Pencapaian ini akan menjadi
modal bagi BUMN dalam menghadapi
persaingan global, apalagi akhir tahun
ini kita akan menghadapi masyarakat
ekonomi ASEAN,” ujar dia.

Partisipasi 2nd
Analyst Meeting
19 agustus 2015
Untuk kali kedua, WIKA menyelenggarakan
forum pertemuan dengan para Analyst
di Tamansari The Hive Jakarta, Rabu
(19/8). Turut hadir dalam acara ini antara
lain: Direktur Utama Bintang Perbowo,
Wakil Direktur Utama Budi Harto, Direktur
Keuangan Adji Firmantoro, Direktur Operasi
III Destiawan Soewardjono, Direktur Human
Capital Yusmar Anggadinata dan jajaran
manajemen dari WIKA Beton.
Sebagai pembuka acara ini, disampaikan
paparan kinerja Semester-I Perseroan dan
Anak Perusahaan, WIKA Beton. Sambutan
dan animo positif dari analis tampak dari
acara yang berlangsung dinamis dan
semarak tersebut. Apalagi sebelumnya para
analis juga berkesempatan untuk meninjau
langsung kondisi pabrik WIKA Beton di
Cileungsi, Bogor. Menanggapi beberapa
pertanyaan dari para analis terkait dengan
laporan kinerja perusahaan, Direktur Utama
Perseroan, Bintang Perbowo menjawab
optimistis bahwa WIKA akan dapat mengejar
target perolehan kontrak serta laba di tahun
2015 ini.
HP
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Ramaikan
Pameran
Indonesia Hebat
21-23 agustus 2015

Pada keikutsertaannya pada Pameran
Indonesia Hebat ini, booth WIKA cukup
banyak mendapat perhatian dari
pengunjung. Mereka umumnya ingin
mengetahui informasi proyek-proyek
infrastruktur strategis yang telah dan
sedang dilaksanakan oleh WIKA.
FAW

Pengisian Awal
Waduk Jatigede
Resmi dimulai
31 agustus 2015
Pemerintah melalui Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
melakukan peresmian pengisian awal
(Initial impounding) Waduk Jatigede di
Jatigede, Sumedang, Senin (31/8)
Simbolisasi pengisian awal (Initial
impounding) melalui penekanan tombol
dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (PU-PR) Basuki
Hadimuljono dan didampingi Gubernur
Provinsi Jawa Barat, Ahmad Heryawan.
Turut hadir dalam acara ini antara lain:
Wakil Bupati Sumedang Eka Setiawan,
Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU-PR
Mudjiadi, Wakil Duta Besar Tingkok untuk
Indonesia Sun We De, Direktur Utama
Perseroan Bintang Perbowo, Jajaran
Manajemen Sinohydro dan Consortium
of Indonesian Contractors (CIC) serta
beberapa tokoh masyarakat setempat.

Proyek Waduk Jatigede merupakan
bendungan terbesar kedua di Indonesia
setelah Bendungan Jatiluhur yang dibangun
oleh PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
(WIKA) WIKA bersama Badan Usaha
Milik Negara lain yang tergabung dalam
Consortium of Indonesian Contractors (CIC)

dan Perusahaan Konstruksi Bendungan
asal Tiongkok, Sinohydro. Pada proyek
ini, Konsorsium Indonesia memiliki Skup
pekerjaan antara lain: Pembangunan Dam,
Diversion Tunnel, Spillway & Irigasi Outlet
serta Power Waterway.
FAW
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WIKA-Pertamina
Sinergi Garap
Bisnis Aspal Hybrid

Buton, Sulawesi Tenggara. Adapun
aktivitas perusahaan di bisnis aspal Buton
ditangani oleh anak perusahaan WIKA, PT
Wijaya Karya Bitumen (WIKA Bitumen).

9 september 2015

“Kami optimistis dengan kerjasama
strategis antara Pertamina dan WIKA
untuk pengembangan aspal hybrid ini
potensi tersebut akan dapat tergarap
secara optimal sehingga dapat
dimanfaatkan untuk proyek-proyek
infrastruktur nasional yang ditangani oleh
WIKA,” kata Bintang.

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. dan
PT Pertamina (Persero) menandatangani
nota kesepahaman terkait pengembangan
bisnis aspal hybrid grade tinggi di Kantor
Pusat Pertamina, Rabu (9/9). Hal itu
dilakukan guna memperkuat bisnis kedua
perseroan dan mendukung pengembangan
infrastruktur nasional.
Direktur Utama WIKA Bintang Perbowo
mengungkapkan saat ini WIKA memiliki
potensi pengolahan aspal alam di Pulau
14

MoU ini akan menjadi landasan bagi
kedua perseroan untuk melakukan kajian
bersama (feasibility study) tentang
potensi pengembangan bisnis aspal. Di
antaranya kajian aspek teknikal seperti
desain pabrik, kajian operasional produksi
hingga komersial, serta aspek terkait

lainnya. Apabila berdasarkan hasil
kajian menguntungkan, perusahaan
akan membentuk joint venture
pengolahan dan produksi aspal hybrid
yang direncanakan di Cilacap, Jawa
Tengah.
Kerjasama ini bisa meningkatkan
kapasitas produksi aspal Pertamina
menjadi 600 ribu per tahun. Dengan
adanya tambah aspal alam dari WIKA
sebanyak 300 ribu ton per tahun,
kapasitas total produksi aspal nasional
bisa mencapai 900 ribu per tahun atau
setara dengan 75 persen kebutuhan
aspal nasional sehingga impor aspal
bisa berkurang signifikan. Tak hanya
itu, devisa negara pun bisa dihemat
dan terjadi multiplier effect terhadap
perekonomian nasional.
FAW
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Groundbreaking
Tol Soroja
10 september 2015
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Basuki Hadimuljono, meresmikan
dimulainya pembangunan Jalan Tol SoreangPasirkoja (Soroja) dengan peletakan batu
pertama (ground breaking) di depan sekitar
Stadion Si Jalak Harupat, Kecamatan
Kutawaringin Kabupaten Bandung, Kamis
(10/9).
Agenda seremonial groundbreaking Tol
Soroja dihadiri Menteri PU dan Perumahan
Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono,

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan
dan Bupati Bandung Dadang Naser serta
pihak Konsorsium. Konsorsium PT Wijaya
Karya (Persero) Tbk. (WIKA) memenangi
tender investasi Pembangunan Jalan Tol
Soreang-Pasirkoja (Soroja) senilai Rp1,5
triliun.
WIKA konsorsium rencananya akan
membentuk Badan Usaha Jalan Tol
yang kelak menjadi perusahaan asosiasi,
bersama anggota konsorsium yang lain,
yaitu PT CMNP dan PT Jasa Sarana
dengan konsesi (umur operasi) selama
45 tahun. Porsi kepemilikan saham WIKA
25% dan selebihnya dimiliki anggota
konsorsium lainnya.
Pembangunan Jalan Tol SoreangPasirkoja (Soroja), diperkirakan

menghabiskan anggaran sebesar
Rp1,51 triliun. Konstruksi jalan pun
akan dibangun dengan menggunakan
struktur atgrade yang terbagi dalam
3 seksi dan memiliki 3 interchange.
Ketiga interchange tersebut berlokasi
di Pasirkoja, Margaasih, dan Katapang.
Jalan tol ini kelak akan memiliki 6
gerbang tol.
”Proyek ini akan segera dimulai
pembangunan fisiknya dan ditargetkan
selesai sebelum event Pekan Olahraga
Nasional (PON) 2016 karena sejumlah
venues PON ada di wilayah Soreang,
Kabupaten Bandung,’ ujar Menteri
PU-PR, Basuki Hadimuljono dalam
sambutannya.
FAW
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Pada masa awal berdirinya, WIKA Realty masih sebatas
mengembangkan kawasan hunian landed house. Jumlah

“	Gantungkan cita-cita mu setinggi langit!
Bermimpilah setinggi langit.
	Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara
bintang-bintang.“

kawasan yang dikembangkannya pun masih minim, hanya
enam kawasan. Bahkan, hingga tahun 2008, konsentrasi bisnis
WIKA Realty masih pada pengembangan rumah tapak (landed
house)
Namun, seiring terbukanya peluang dan tuntutan
pertumbuhan usaha, WIKA Realty mulai melirik masuk ke
pembangunan high rise building. Pertama kali WIKA Realty

Soekarno, Presiden Pertama Republik Indonesia

masuk ke high rise building adalah dengan menggarap
Apartemen Tamansari Sudirman, Jakarta pada tahun 2010.
Semenjak itu, pertumbuhan bisnis WIKA Realty di sektor high

Terus
menjulang
Tinggi,
WIKA Realty

rise building terus dipacu hingga saat ini.
”Barangsiapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan yang
dalam,” demikian kuotasi lanjutan Bapak Bangsa ini tajam.

Dilanjutkan oleh Bintang Perbowo, saat ini segmen high rise
building terhadap pertumbuhan usaha WIKA Realty telah

Adalah Naamloze Vennotschap Technische Handel Maatschappij en

melebihi segmen landed house. Rinciannya, 60% high rise

Bouwbedijf Vis en Co atau NV Vis en Co, yang kemudian dirubahnya

building dan 40% landed house. Padahal sebelumnya, bisnis

menjadi Perusahaan Negara Bangunan Widjaja Karja pada dekade

WIKA Realty 100% sepenuhnya ada di landed house.

1960. Bermula sebagai sub-kontraktor pemasangangan jaringan,
listrik tegangan rendah, menengah, dan tinggi, cikal bakal PT WIJAYA
KARYA (Persero) Tbk. ini pun kemudian berkembang dan tumbuh
demikian pesat.

Jumlah proyek yang sedang dikerjakan oleh WIKA Realty
pun terus bertambah. Saat ini WIKA Realty tengah sibuk
mengerjakan 13 proyek kawasan landed house dan 6 proyek

bintang perbowo
Direktur Utama PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.:
Optimistis dengan masa depan bisnis realti dan properti

high rise building yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia,
yakni di Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Di luar itu, satu
kawasan landed house dan satu high rise building telah terjual habis
(sold out)

Transformasi Sebuah Keniscayaan
Dalam perjalanan lebih dari setengah abadnya, PT WIJAYA KARYA

Sebagai motor dari salah satu pilar
usaha realti dan properti, WIKA Realty
siap memberikan kontribusi terbaik
dalam inovasi, pengembangan, dan
perluasan bisnis realti dan properti
masa depan.

(Persero) Tbk. (WIKA) pun telah bertransformasi. Apabila semula

Demikian sebuah ungkapan mutiara yang terlontar penuh

atau perusahaan asosiasi yang masing-masing fokus menggarap

semangat dari sosok Presiden Pertama Republik Indonesia,
Ir. Soekarno. Sebagai pemimpin sebuah bangsa yang besar,
Soekarno matang dan teruji oleh zaman dimana paham
kolonial dan imperialis begitu dominannya. Bagi sebagian
orang, masa-masa itu bisa jadi merupakan fase hidup terberat
karena kemerdekaan mengaktualisasi diri demikian dibatasi.
Namun berbeda halnya dengan Soekarno, masa-masa
kolonialisme justru menjadi momentum bagi dirinya untuk
menunjukkan ke-Indonesia-an.
Keyakinan dan rasa percaya diri yang ditunjukkan oleh Sang
Proklamator, bukanlah sekedar pepesan kosong semata.
Pasca kemerdekaan, ia benar-benar ingin bangsa ini berdikari
sepenuhnya, berdiri di atas kaki sendiri. Serangkaian langkah
berani dilakukannya dengan saksama. Salah satunya adalah
menasionalisasi perusahaan asing yang demikian dalam
menancapkan kukunya pada sendi-sendi perekonomian.

identik sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi
sipil, maka kini portofolio bisnis WIKA telah jauh berkembang,
terdiversifikasi menjadi aneka ragam bisnis yang terkait jasa
konstruksi.
WIKA saat ini telah berubah menjadi sebuah kelompok usaha
yang memiliki lima pilar bisnis. Pada tiap-tiap pilar bisnis, WIKA
juga telah mengembangkan anak-anak perusahaan, departemen,
segmen-segmen usaha tertentu. Akan tetapi, tetap terintegrasi satu
sama lain.
Salah satu pilar bisnis yang cukup berkontribusi adalah bidang realti
& properti. Dalam pilar ini, WIKA menyediakan dua layanan atau
produk, yakni: produk realti dan properti (perumahan, gedung tinggi
seperti apartemen, kondotel, gedung perkantoran, serta kawasan
mixed use) dan manajemen properti.
Pilar Bisnis Realti terang Bintang Perbowo, Direktur Utama
Perseroan, digawangi oleh tiga unit usaha, yaitu: Departemen
Bangunan Gedung yang bernaung dalam perusahaan induk WIKA
dan dua anak perusahaan, PT WIJAYA KARYA Realty (WIKA Realty)
serta PT WIJAYA KARYA Gedung (WIKA Gedung) WIKA Realty
merupakan pengembangan dari Divisi Realty dan Properti WIKA yang
bergerak di bidang pengembangan kawasan hunian sejak tahun
1982 dan kemudian pada 20 Januari 2000 menjadi perusahaan
tersendiri.
Lima pilar bisnis WIKA: Terintegrasi satu sama lain
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Jakarta milim perusahaan besar baru-baru ini, diharapkan akan
mendongkrak reputasi WIKA Realty,” harap Bintang.

liputan
utama

WIKA Realty saat ini juga tengah memacu pertumbuhan land
bank dengan penguasaan lebih kurang 250 hektar lahan, baik
yang merupakan hasil kerjasama dengan pihak lain maupun
yang dimiliki oleh WIKA Realty sendiri. Lahan tersebut tersebar
mulai dari Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan hingga Sulawesi.
Dengan adanya proyek-proyek baru hingga akhir 2015 nanti,
tentu saja land bank WIKA Realty akan bertambah luas lagi.
Selain sebagai developer, WIKA Realty pun telah menyelam
lebih dalam untuk memiliki unit usaha di bidang property

Firmanzah, Rektor Universitas Paramadina: WIKA Realty
harus pandai memenej keunggulannya dengan baik.

management. Beberapa gedung perkantoran milik pemerintah
kini dikelola oleh WIKA Realty. Usaha apartment services untuk
produk apartemen WIKA Realty juga tidak ketinggalan untuk
dirintis. Tidak tertutup kemungkinan WIKA Realty kembali akan
mengembangkan unit usaha keagenan pemasaran properti
terkait produk-produk WIKA Realty. Satu kemajuan lain yang
patut dicatat dari WIKA Realty adalah betapa seriusnya WIKA
Proyek High Rise Building dan Landed House WIKA Realty:
Perhitungan bisnis dan risikonya sangat terukur

Realty guna menyiapkan diri untuk menjadi operator hotel. Pada
dan artinya uang yang tertanam di sana menjadi lebih banyak.

10 Langkah di Depan
Dalam sebuah kesempatan wawancara WIKA Magz dengan
Manajemen WIKA Realty beberapa waktu lalu, dijelaskan

Dengan begitu, WIKA Realty harus cermat dalam menentukan
segmen pasar yang hendak disasar, lokasi proyek, dan ketepatan
waktu peluncuran produk.

menjelaskan bahwasanya selain sebagai pengembang, WIKA

“Kalau sasarannya di pemukiman keluarga dan kami launching

Realty juga memiliki unit usaha bidang property management

ketika masa pendaftaran anak sekolah, pemasarannya

berupa pengelolaan klub olah raga, perkantoran, apartemen,

cenderung akan gagal. Nah, kalau project di awalnya sudah

kawasan industri, dan unit usaha bidang konstruksi yang saat

gagal, maka pergerakan image-nya juga akan turun. Meskipun

ini lebih difokuskan untuk menangani proyek-proyek high rise

itu bisa diperbaiki seiring berjalannya waktu.Namun, pada

building yang sedang dikembangkan WIKA Realty.

prinsipnya, launching terus dilakukan pada timing yang tepat,

Dalam pengembangannya ke depan, WIKA Realty akan
mempertahankan maksimal 60% untuk segmen high rise
building dan 40% untuk landed house. Pertanyaannya kemudian
adalah mengapa tidak memaksimalkan segmen high rise
building hingga 70% misalnya?

agar mudah menjualnya,” ujar Bintang.

Strategi dan Kejelian Membaca
Peluang
Strategi yang juga secara konsisten terus dikembangkan WIKA
Realty adalah kerjasama dengan para pemilik tanah. Strategi ini

Hal tersebut rupanya berkorelasi dengan pertimbangan

diyakini mampu mendorong pertumbuhan WIKA Realty dengan

pembagian risiko. Pada high rise building, peluangnya memang

cepat tanpa melalui proses pengadaan tanah yang memakan

sangat tinggi, tetapi risiko juga sangat tinggi. Sementara itu di

waktu cukup panjang, kompleks, dan butuh pendanaan yang

landed house memang kesempatannya jauh lebih rendah dari

cukup besar.

segmen high rise building, akan tetapi dari tingkat risiko lebih
aman. Risiko bisnisnya lebih aman.

Dalam jangka panjang, WIKA Realty menurut Bintang Perbowo,

2014 lalu, WIKA Realty telah memiliki satu hotel, yaitu Hotel
Puspamaya di Cengkareng yang sementara masih dioperasikan
oleh operator lain. Dalam kontraknya, vendor tersebut wajib
mendidik persons WIKA Realty agar kelak siap mengelola hotel
secara mandiri.
Hingga tahun 2018, WIKA Realty menargetkan memiliki tujuh
hotel, antara lain berlokasi di Makassar dan Yogyakarta.
Diharapkan ketika WIKA Realty sudah bisa menjalankan
operasional bisnis hotel dan menguasai kepemilikan dari proyekproyek properti komersial yang dibangun sendiri, maka hal itu
tentu akan menjadi recurring income bagi WIKA Realty.
Berkaca pada paparan strategi dan kejelian membaca peluang,
WIKA Realty analisis Firmanzah, Guru Besar Ekonomi Ui yang
kini duduk sebagai Rektor Univ Paramadina, harus pandai
memenej keunggulannya dengan baik. Hal itu menjadi penting
agar kelak potensi yang dimiliki itu tidak lantas berubah menjadi
kelemahan. Ingat, WIKA Realty adalah entitas tunggal. Artinya,
pada setiap proyek, nama perusahaan dan pengembangnya
adalah WIKA Realty. Hal ini bisa menjadi kelemahan karena
bilamana terjadi suatu masalah di poyek, maka dampaknya akan
langsung terasa ke seluruh perusahaan.

Direktur Utama WIKA direncanakan untuk meningkatkan

Ibaratnya ketika sudah mencanangkan pondasi di high rise,

recurring income melalui pengelolaan hotel, area komersial, dan

Sementara itu, dilain pihak, entitas WIKA Realty yang digunakan

maka tidak boleh berhenti. Laku tidak laku harus jalan terus.

vila. Selain itu, perusahaan ini juga akan disiapkan untuk Go

lanjut Fiz, demikian Profesor muda itu kerap disapa, juga

Sebaliknya untuk landed house. Bila ada pesanan satu buah,

Public. Oleh Karena itu lanjut Bintang, WIKA Realty harus bisa

akan menjadi keunggulan. Mengapa? Karena konsumen akan

maka WIKA cukup bangun satu. Sedangkan kalau laku dua,

membuat portofolio produk yang menarik para investor.

bertambah yakin bahwa bila yang mengerjakan suatu proyek itu

maka WIKA bangun dua.

”Keikutsertaan WIKA Realty dalam beberapa proyek skala

Dengan kata lain, untuk landed house, bisa WIKA lakukan seiring

besar dan bergengsi seperti dalam proyek kawasan terpadu

dengan pesanan tanpa harus ada rumah stok. Sementara

(hotel bintang lima, perkantoran, apartemen, hunian, dan

untuk high rise, apabila kurang laku, maka akan menjadi stok

pusat perbelanjaan yang berada di satu lokasi) di wilayah DKI

18

WIKA Realty, maka proyek itu pasti selesai, apapun kondisinya.
”Oleh karena itu, WIKA Realty harus pandai-pandai mencermati
kondisi ini,” pungkas Firmanzah.

Brand itu Bernama Tamansari
Brand name Tamansari adalah konsep unggulan WIKA
dalam membangun pemukiman, yaitu membangun
rumah di dalam taman. Artinya, siapapun yang masuk ke
dalam kawasan Tamansari akan merasa sangat nyaman
karena berada di tengah taman yang asri.
Brand Tamansari lahir pada tahun 1985 bertepatan
dengan dikeluarkannya regulasi mengenai penggunaan
nama lokal baik untuk kepentingan bisnis atau
kepentingan lainnya. Dengan kata lain seluruh istilah
asing yang telah digunakan harus di-Bahasa Indonesiakan.
Maka, tak ayal, pemukiman WIKA yang lekat dengan
istilah asing kala itu pun harus dirubah. Misalnya, Bali
View menjadi Tamansari Pesona Bali atau pemukiman
WIKA di Jatibening Bekasi, yaitu Persada Golf Garden
diubah menjadi Tamansari Persada Raya.
Brand Tamansari sendiri mengacu pada sebuah
kompleks di lingkungan Kraton Kasultanan Yogyakarta
Hadiningrat yang di dalamnya terdapat taman air tempat
para puteri kraton melepaskan segala kepenatan dan
dapat membuat mereka kembali segar.
Kini Manajemen WIKA Realty dapat memetik buah manis
dari upayanya yang luar biasa dalam membangun brand
Tamansari. Saat ini bisa dikatakan WIKA adalah pelopor
pembangunan pemukiman dengan konsep rumah taman.
Konsep hunian tanpa pagar dengan proporsi taman yang
cukup dominan ini kemudian menjadi trademark untuk
setiap pemukiman yang dikembangkan oleh WIKA.

FAW
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Dengan adanya rencana pembangunan bandara serta pelabuhan
kapal pesiar di daerah Karangasem yang berbatasan dengan
Klungkung, menjadikan perekonomian daerah ini diprediksi akan
berkembang pesat. Untuk menunjang kebutuhan para wisatawan
di Klungkung, pembangunan properti khususnya hotel dan villa
seperti Tamansari Jivva mutlak diperlukan.
Bupati Klungkung I Wayan Suwirta mengapresiasi langkah
konsorsium PT WIKA Realty-DW2 Properti yang jeli melihat potensi
yang ada di Klungkung, “Untuk wilayah Klungkung daratan hanya
baru ada hotel ini yang benar-benar disebut hotel,” ujar I Wayan
Suwirta sebagaimana dilansir dari bisnis.com (8/3)

Tamansari Jivva : Find The Real Spirit of Bali

liputan
utama

Bertualang
di Kawasan
Bali Timur
Bermain layang-layang di pantai
ataupun menikmati alam bawah laut
Nusa Lembongan bisa jadi alternatif
liburan seru di Tamansari Jivva.

Best Partner in Property
Best Partner in Property, demikian tagline yang tersemat

Dengan brand Tamansari, maka diharapkan ketika siapapun

bagi PT WIJAYA KARYA REALTY (WIKA Realty). Walau terbilang

yang masuk ke kawasan tersebut akan merasa seperti

singkat, tetapi tagline itu lugas maknanya. Mitra terbaik dalam

memasuki sebuah taman, bukan hanya sekedar perumahan.

pengembangan tanah & gedung beserta sarana dan prasarana

Tidak hanya taman, produk Tamansari WIKA Realty juga

yang tidak terpisahkan, demikian kira-kira makna yang ingin

menyediakan fasilitas rekreasi, olahraga, dan sarana penunjang

disampaikan kepada khalayak luas.

lain yang membuat penghuninya nyaman sepenuhnya.

Berkaca pada kemegahan Tamansari sebagai Taman Istana

Seperti apa profil dan tampilan varian Tamansari yang menjadi

Yogyakarta berusia ratusan tahun dan tetap menunjukkan

duta WIKA Realty dalam membangun dan mendorong geliat

kemegahannya hingga saat ini. Maka, seperti itulah konsep

pertumbuhan properti di tanah air? Berikut kami sajikan nukilan

pemukiman yang ditawarkan WIKA Realty. Mengusung brand

singkatnya bagi Anda, pembaca WIKA Magz yang budiman,

name Tamansari sebagai konsep unggulan, WIKA Realty sejatinya

selamat menikmati.

telah meletakkan pondasi pijakan yang kuat tentang konsep

FAW

rumah idaman, konsep rumah di dalam taman.
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Mayoritas wisatawan yang berlibur ke Bali mungkin akan
memilih pantai Kuta, Jimbaran ataupun destinasi lain di daerah
selatan. Namun demikian, kabupaten Klungkung yang terletak di
kawasan Timur juga punya segudang aset pariwisata yang dapat
dinikmati oleh para wisatawan mulai wisata alam seperti Gunung
Agung, Pantai Lepang, Nusa Penida, Nusa Lembongan hingga
hingga ekowisata dapat dinikmati di kabupaten terkecil di pulau
Dewata ini.
Melihat potensi pariwisata yang cukup menarik di Klungkung,
PT WIKA Realty bersama Dwa Investama (DW2) Properti
mengembangkan kondotel dan vilatel bertitel Tamansari Jivva
yang tak cuma membantu wisatawan mendapatkan akomodasi
yang lengkap, tetapi juga menjadi investasi yang menggiurkan
bagi para investor yang memiliki unit di hunian tersebut. Asosiasi
Pengusaha Indonesia (APINDO) memperkirakan pariwisata Bali
akan semakin cerah sebagai dampak adanya pemberlakuan
bebas visa bagi Australia, Jepang, Tiongkok, Rusia dan Korea
Selatan yang merupakan negara “pemasok” wisatawan.
“Tamansari Jivva sangat strategis karena tak jauh dari rencana
lokasi pembangunan bandara Karang Asem dan pelabuhan kapal
pesiar,” ungkap Yudhian Hartawan, Manager Realty Tamansari
Jivva sebagaimana dilansir dari halaman www.rumah.com (9/3).

Mengambil lokasi di tepi pantai Lepang, Tamansari Jivva
menawarkan akomodasi yang tak cuma strategis karena dekat
dengan jalan raya Ida Bagus Mantra tetapi juga memiliki view
pantai dan gunung Agung di kejauhan. Sembari bermain layanglayang di pantai Lepang, para wisatawan dapat menikmati pesona
gunung Agung.
Tamansari Jivva dikembangkan di atas lahan seluas 1,4 hektar
yang terdiri dari delapan unit vilatel dan enam tower kondotel
dengan total kamar sebanyak 214 unit dengan status hak milik.
Dengan investasi sebesar Rp350miliar, bangunan ini sudah
melewati tahap penutupan atap (topping off).
Menurut Yudhi, pengoperasian kondotel mapun villatel nantinya
akan dikelola oleh Wyndham, operator asal Amerika Serikat
yang sudah berpengalaman mengelola 7.000 hotel. Berdasarkan
pengalaman operator hotel tersebut, Yudhi optimistis kondotel
maupun villatel berkonsep investasi ini akan menarik minat para
investor. Semakin banyak wisatawan yang menginap, maka profit
yang didapat pun akan semakin besar,
“Return on Investment-nya 16% fixed selama dua tahun pertama
dengan konsep profit sharing. investor juga akan mendapat free
stay sebanyak 21 poin per tahun,” pungkas Yudhi.
HP

deskripsi proyek tamansari jivva bali
nama proyek

Tamansari Jivva

developer

KSO PT WIKA Realty & Dwa
Investama (DW2) Properti

lokasi

Jl. Subak Lepang No. 16
Klungkung

luas lahan

14.000 m2

luas bangunan

± 15.210 m2

manajemen hotel

Whyndam

soft launching

Januari 2016
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Tamansari Jineng : One stop pleasure while in Bali

Menurut Manajer Realty Tamansari Jineng, Deni Wibisono,
mereka membidik keluarga yang berlibur ke Bali sebagai target
pengunjung kondotel yang nantinya akan dioperasikan sebagai
hotel oleh Golden Tulip, bagian dari Louvre Hotel Group yang
bermarkas di Perancis.
“Meskipun di kawasan tersebut tidak seramai di pantai Kuta,
keluarga justru dapat menikmati kebersamaan dengan
memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh hotel ini,”
ujar Deni mantap.

Liburan ala
Resort di
Tengah Kota
Liburan di Bali haruslah berkesan
dan penuh makna. Sebuah konsep
resort menjadi tawaran menarik dari
Tamansari Jineng untuk liburan yang tak
terlupakan bagi keluarga.
Kawasan hotel dan perbelanjaan di daerah Bali selatan tepatnya
di kabupaten Badung umumnya terpusat di daerah pantai Kuta,
mengingat lokasi tersebut merupakan daerah favorit wisatawan
untuk berlibur. Namun, dengan banyaknya hotel maupun villa
yang dibangun di daerah tersebut, pantai Kuta tampak terlalu
“padat” dan ramai untuk dinikmati sebagian orang yang mencari
ketenangan saat berlibur. Terlebih lagi bagi keluarga dengan
anak kecil, biasanya mereka lebih menyukai tempat-tempat yang
memberikan keleluasaan untuk bermain bersama semua anggota
keluarga.
Menyikapi adanya peluang tersebut, PT Wijaya Karya Realty
(WIKA Realty) bekerja sama dengan PT Angkasa Pura Property
(AP Property) berinisiatif untuk membangun sebuah kondotel
yang mengakomodir kebutuhan wisata keluarga. Dengan
mengambil lokasi di kawasan Sunset Road, Kuta Bali, Kerja Sama
Operasi (KSO) WIKA Realty-AP Property sepakat mengembangkan
Tamansari Jineng dengan konsep resort in the city.
Lokasi yang strategis karena merupakan pertemuan dari
“simpul” jalanan dari bandara internasional I Gusti Ngurah Rai
menuju pantai Kuta maupun ke daerah Ubud menjadi salah
satu keunggulan dari Tamansari Jineng ini. Selain itu, arsitektur
khas serupa lumbung padi atau dalam bahasa Bali disebut
Jineng, turut menciptakan daya tarik tersendiri bagi pengunjung
Tamansari Jineng.
22

Fasilitas yang ditawarkan oleh hotel bintang 4 ini di antaranya
yaitu kids pool with wide sandy beach, swimming pool with pool
bar, plunge pool di depan unit kamar pada ground floor serta
amphitheater untuk pertunjukan seni budaya Bali. Dengan
demikian, wisatawan keluarga tak hanya dapat bermain air
sepuasnya, namun juga dimanjakan dengan seni budaya Bali
tanpa perlu jauh-jauh ke lokasi pertunjukan seperti di daerah
Uluwatu.
Dengan kemudahan akses yang dimiliki oleh Tamansari Jineng
serta kondisinya yang sudah lengkap (fully furnished) dan free
service charge, properti ini tentunya sangat prospektif untuk
dimiliki oleh para investor. Bahkan investor pun dapat menikmati
fasilitas hotel dengan diberikannya free stay sebanyak 30 point per
tahun. Status kepemilikan yang hanya sebatas hak sewa (lease
hold) selama 30 tahun memang dapat menimbulkan keraguraguan dalam diri investor. Namun demikian, Deni menjamin
bahwa investor akan mendapatkan Return of Investment (ROI)
sebesar 16% dalam 2 tahun pertama yang dibayar di muka, serta
8% per tahun dengan Break Even Point (BEP) atau balik modal di
tahun ke-7.
HP

deskripsi proyek tamansari jineng bali
nama proyek

Tamansari Jineng

developer

KSO PT WIKA Realty & PT
Angkasa Pura Property

lokasi

Jl. Sunset Road No. 98 Badung, Bali

luas lahan

12.000 m2

luas bangunan

± 15.210 m2

manajemen hotel

Golden Tulip

Jumlah lantai

4 lantai

total unit kamar

188 unit

soft launching

September 2015

Sparkling
Surabaya,
Sparkling
Papilio
Mengikuti zaman adalah pilihan, tetapi
menjadi bagian dari dimanika Surabaya
yang terus berbenah dan modern adalah
kepastian. Jadi tunggu apa lagi? Ingat
Surabaya, Ingat Papilio.
Surabaya, kota terbesar kedua di tanah air. Pesona daya
tariknya tidak kalah dengan Ibukota Jakarta. Ia adalah magnet
dan gerbang utama Indonesia dari Timur. Berbagai julukan pun
melekat pada kota berasimbol hiu dan buaya ini; mulai dari Kota
Metropolis, Kota Perdagangan dan Jasa, Kota Adipura Kencana,
hingga kota dengan penuh kemilau atau sparkling, demikian wong
londo menyebutnya.
Sparkling dalam kamus Inggris-Indonesia, berasal dari kata dasar
sparkle (dibaca: spa:kel) artinya kilau. Label ”Sparkling” yang
mengekor di belakang kata Surabaya menunjukkan bahwasanya
kota ini memang tengah berbenah menjadi kota modern. Nah,
secara harfiah, Sparkling Surabaya menyiratkan makna; Surabaya
Berkilau, Surabaya Berkilau-kilau, Surabaya Berkilau-kilauan,
Surabaya Kemilau, Surabaya Cemerlang, Surabaya Gemerlap,
Surabaya Gemerlapan, Surabaya Berkilap atau gampangnya orang
Surabaya menyebut artinya “Surabaya Cingklong”

Tamansari Papilio: Salah satu kondotel terbaik
dan termodern di Surabaya

Sejalan dengan tren menjadi Surabaya yang modern itu, PT Wijaya
Karya Realty berinisiasi menangkap peluang besar itu dengan
membangun membangun sebuah hotel dan apartemen megah di
pusat Surabaya yang tumbuh pesat, The Papilio.
Salah satu faktor katalis untuk mempercepat kesuksesan
investasi salah satu landmark Kota Pahlawan ini dilakukan WIKA
Realty dengan menggandeng operator hotel yang hebat, Best
Western International, “Kami memilih Best Western International
yang sudah memiliki banyak pengalaman dan memiliki reputasi
yang baik di dunia,” ujar Imam Sudiyono, Direktur Properti dan
Pengembangan PT Wika Realty di sela-sela peresmian Hotel dan
Apartemen Papilio, awal Agustus 2015 lalu.
Hanya 20 menit berkendara dari Bandara Internasional Juanda,
Best Western Papilio Hotel, Surabaya terletak di kawasan terpadu
di Papilio Tamansari Surabaya di kawasan bisnis jalan Ahmad
Yani. Hotel ini menawarkan 226 kamar yang nyaman, dengan 3
tipe kamar yang berbeda: 12 Kamar Superior (28 meter persegi),
210 Kamar Deluxe (28 meter persegi) dan 4 Suite (56 meter
persegi). Semua kamar telah dirancang untuk keperluan bisnis dan
liburan, dengan fasilitas televisi 32-inch dengan program satelit
internasional, Wi-Fi gratis, safe deposit, minibar, coffee maker dan
air mineral.
Tak hanya itu, Papilio Hotel juga menyediakan beberapa fasilitas
pendukung. Untuk keperluan bisnis tersedia 6 ruang pertemuan
dan 1 Lacewing Ballroom di lantai 7 dilengkapi dengan fasilitas
Business Center. Untuk keperluan bersantai tersedia restoran
Mariposa dan Bantimurung Sky Pool & Café, salah satu kafe &
kolam renang rooftop tertinggi di Surabaya dengan pemandangan
kota 180 derajat. Untuk menambahkan fleksibilitas dan
kenyamanan, hotel ini juga menyediakan 24-jam layanan makan di
kamar.
Selain itu, hotel ini menawarkan fasilitas untuk relaksasi, yaitu
Leopard gym dengan pilihan program yang dinamis untuk
memenuhi kebutuhan tamu akan kesehatan. Mengikuti zaman
adalah pilihan, tetapi menjadi bagian dari dinamika Surabaya yang
terus berbenah dan modern adalah kepastian. Jadi tunggu apa
lagi? Ingat Surabaya, Ingat Papilio.
FAW
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Padupadan
Nuansa
Hi-Tech dan
Kesegaran
Alam
Terletak di kaki Gunung Salak,
Tamansari Cyber hadir dengan tata
kelola perumahan bernuansa alam yang
didesain dengan intermet-ready untuk
memanjakan penghuni yang mobile dan
modern.
Buitenzorg, demikian nama kota sejuk di Selatan Jakarta.
Berjarak kurang lebih 30 kilometer dari perbatasan, Buitenzorg
demikian kota ini dikenal pada masa lampau, memiliki potensi
alam yang luar biasa. Buitenzorg yang bermakna kurang lebih
Kota tanpa kecemasan atau aman tentram dalam bahasa
Belanda adalah kota berhawa sejuk di bawah kaki Gunung Gede,
Gunung Pangrango, dan Gunung Salak. Dengan karunia kesejukan
itulah, tidak heran jika Buitenzorg pun menjadi pilihan retreat bagi
para pembesar pada zamannya. Kini kota itu dikenal dengan
nama, Bogor.
Sejalan dengan perkembangan zaman, Bogor turut berubah
dan tumbuh pesat. Tergabung dalam kawasan metropolis
Jabodetabek, Bogor memainkan peran penting sebagai kota
satelit untuk hunian dan fasilitas lain yang tumbuh cepat bak
cendawan di musim penghujan. Angela Wibawa, Kepala Riset
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Tamansari Cyber: Memanjakan penghuni dengan
padupadan alam dan teknologi masa kini

Perumahan Jones Lang LaSalle, sebuah konsultan properti
sebagaimana dikutip dari ekbis.sindonews.com, mengungkapkan
bahwa potensi untuk daerah pinggiran Jakarta seperti Bogor,
masih baik untuk properti, yaitu hunian kawasan residensial.
Bogor lanjut Angela dipilih karena letak geografis yang dekat
dengan dataran tinggi sehingga udara di kawasan ini relatif masih
bersih. Prospek investasi properti di Bogor lanjut dia, masih
didominasi pada daerah Dramaga, Baranangsiang, Cibinong, dan
Citayam. Sebab, keempat wilayah tersebut masih menjadi pusat
aktivitas penduduk, ”Hingga tahun lalu, pemasaran properti untuk
daerah Bogor selalu mengalami peningkatan setiap bulannya,” ujar
dia.
Salah satu yang cukup menarik perhatian adalah Perumahan
Tamansari Cyber yang terletak di Kaki Gunung Salak. Diselimuti
alam kota Bogor yang sejuk dan damai yang memerikan kesejukan
alami untuk keluarga Anda, Tamansari Cyber yang merupakan
produk terbaru WIKA Realty, dapat ditempuh hanya beberapa
menit dari The Jungle Waterpark, The Jungle Mall, Bogor Plaza
dan pusat rekreasi keluarga lainnya.
Didesain modern, kelebihan Tamansari Cyber adalah sudah
dilengkapi dengan akses internet-ready, sehingga penghuninya
dapat langsung terkoneksi dengan teknologi masa kini tanpa
repot. Kecepatan akses internetnya pun sangat mumpuni,
yaitu 100 Mbps. Semua jaringan ditanam (underground utility),
sehingga lingkungan lebih terlihat asri. Di sini juga akan ada 12
unit ruko yang bisa diisi oleh ritel untuk kebutuhan harian, seperti
supermarket.
Tamansari Cyber akan dibangun dalam dua tahap. Pada tahap
pertama dibuka cluster Escala (6 ha) yang akan merangkum
257 unit rumah. Terbagi dalam dua tipe, yaitu 62/105 m2 dan
75/120 m2, berupa rumah dua lantai, dengan halaman depan
dan belakang yang cukup luas. Rumahnya dijual dengan harga
mulai dari Rp900-an juta untuk tipe 62/105 dan Rp1,1 miliar (tipe
75/120).
Wika Realty sendiri memberikan kemudahan kepada konsumen
dengan memberikan diskon sampai Rp70 juta, uang muka yang
bisa dicicil empat kali dan bebas biaya-biaya, seperti BPHTB.
Pengembang juga menawarkan cara pembayaran (installment)
24 kali. Dalam perencanaan dekat, selain menggunakan jalan
Pahlawan, akses menuju Tamasari Cyber juga bisa melalui Bogor
Inner Ring Road yang hanya berjarak sekitar satu kilometer.
FAW

Apartemen
Bergengsi di
Kota Bekasi
Menangkap potensi Bekasi yang
tumbuh dan berkembang sebagai Kota
Multifungsi. Tamansari Iswara hadir
sebagai hunian vertikal bergengsi
berdaya tarik ekonomi tinggi.
Bekasi, demikian identitas Kota dan Kabupaten yang berada di
sisi timur Ibukota Jakarta. Sebagai bagian dari kawasan terpadu
yang berada dalam skup wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang, dan Bekasi), Bekasi tentu saja memiliki potensi
yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
Kawasan ini memiliki multi fungsi ekonomi, antara lain; sebagai
rumah dan kawasan industri banyak perusahaan nasional
daninternasional dan sebagai kawasan penyangga Ibukota
strategis yang mampu menampung kebutuhan tempat hunian
bagi para pekerja di Ibu Kota dengan prospek investasi yang terus
berkembang,
”Dalam usianya yang baru menginjak 18 tahun pada 2015 ini, Kota
Bekasi telah menunjukkan perubahan pembangunan yang sangat
pesat,” terang Ketua Komisi D DPRD Kota Bekasi, Deddy Kusradi
sebagaimana dikutip media online, dakta.com.
Senada dengan optimisime yang ditunjukkan oleh Legislatif.
Keyakinan pada potensi Bekasi juga datang dari pengamat
Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda. Dalam acara

Tamansari Iswara: Hunian vertikal strategis di Kota Bekasi

diskusi bertajuk “Prospek Properti di East Coridor Terhadap
Bisnis Properti,” ia berpandangan bahwasanya kawasan yang
masuk dalam wilayah timur Jakarta, seperti Cikarang dan Bekasi,
diperkirakan bakal menjelma menjadi alternatif properti hunian
(residensial) dan komersial,
”Bahkan, kawasan ini diperkirakan menjadi kota mandiri dalam
kurun tiga sampai lima tahun kedepan,” lanjut dia.
Kawasan Bekasi, Jawa Barat misalnya. Daerah ini terus jadi
incaran para pengembang untuk dibangun hunian vertikal. Yang
cukup ramai adalah di sekitar exit tol Bekasi barat. Di sini sejumlah
pengembang besar tengah mengembangkan proyek apartemen,
salah satunya adalah PT WIKA Realty melalui pengembangan
Tamansari Iswaranya.
Tamansari Iswara berlokasi di Jl. Cut Meutia, sekitar 900 meter
dari exit tol Bekasi barat. Berdiri di atas lahan seluas 1 ha, proyek
ini terdiri dari satu tower apartemen dan kondotel. Tinggi tower
mencapai 34 lantai, akan menjadi gedung paling tinggi di Bekasi.
Apartemennya sebanyak 1.050 unit dan 500 unit kondotel.
Lokasi di sekitar exit tol Bekasi barat memang diproyeksikan
lebih unggul ketimbang di wilayah Kalimalang yang letaknya lebih
dekat ke Jakarta. Pasalnya, apartemen di Bekasi Barat dan Timur
lebih dekat dengan gerbang tol. Sehingga akses mana-mana
menjadi lebih mudah. Apalagi ke depan, dengan direalisasikannya
pembangunan Tol Becakayu (Bekasi, Cawang, Kampung Melayu),
monorel, dab APTB. Jelas kawasan ini menjadi area yang seksi.
Sejak dipasarkan akhir tahun lalu, apartemen ini mendapat respon
yang bagus dari masyarakat. Dengan harga yang relatif terjangkau
(Rp12,5 juta/m2.red) dan fasad bangunan yang didominasi kaca
sehingga tampak mewah, Tamansari Iswara tidak dipungkiri
memiliki daya tarik luar biasa bagi masyarakat Bekasi.
Tipe yang ditawarkan dari Tamansari Iswara sendiri mulai studio
(23-24 m2), 1 bedroom (BR, 40 m2), 2BR (46-54 m2), dan 3 BR (63
m2) dengan harga mulai dari Rp300 juta. Apartemen dengan rasio
parkir 1:4 ini ditargetkan selesai pada Juni 2017.
FAW
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Gangga,
Investasi
Cantik di
Tengah
Pesona Pulau
Dewata
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Tol Laut Bali: Landmark Baru Kebanggaan Masyarakat Bali

mancanegara pun sangat terkesan dengan pulau yang
menjadi salah satu dari 10 pulau terbaik dunia tahun 2015

Cantiknya panorama alam yang
berpadu dengan keanggunan budaya
lokal, menjadikan pulau Bali begitu
memikat hati para turis. Jika bisa
berwisata sekaligus berinvestasi di Bali,
kenapa tidak?
Siang itu cuaca tampak cerah saat pesawat yang tim WIKA
Magz tumpangi menjejakkan “kakinya” di bandara internasional
I gusti Ngurah Rai. Hawa yang panas tak menyurutkan langkah
kami untuk menikmati eksotisme Pulau Bali. Sesaat sebelum
mendarat, kami lihat ada begitu banyak bangunan bertingkat
dibangun di sekitar bandara maupun kawasan pantai Kuta.
Kebanyakan bangunan tersebut adalah hotel maupun sentra
niaga. Pemandangan ini tampak mengisyaratkan pertumbuhan

oleh Tripadvisor, sebuah situs perjalanan wisata internasional.
Terlebih lagi dengan diberlakukannya bebas visa untuk negaranegara di Asia Pasifik, hal tersebut makin memudahkan
wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Bali.
“Saya kira beberapa minggu lalu sudah saya tandatangani

Tamansari Gangga: Piece of Paradise

bebas visa untuk 30 negara. Saya kira itu akan memberikan
dampak yang baik bagi industri pariwisata,” kata Jokowi
sebagaimana dilansir antaranews.com, Rabu (24/6)
Kebijakan tersebut secara tidak langsung akan berimplikasi
pada meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara di
pulau Dewata ini. Efek dominonya tentu saja akan berdampak
pada melonjaknya tingkat okupansi hunian hotel dan villa.
Tak heran, sektor properti di Bali pun ikut “bergairah” karena
banyaknya orang yang membangun hotel dan villa.
Konsultan properti Knight Frank melalui The Wealth Report
2015 mencatatkan Bali dalam peringkat ketiga sebagai lokasi

membangun hunian hotel dan villa di Bali. Salah satu developer
yang menangkap peluang emas tersebut adalah PT WIKA Realty
yang merupakan entitas anak dari PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Untungnya Berinvestasi di Tamansari
Gangga
Tamansari Gangga merupakan proyek kerja sama PT WIKA

Tak lengkap rasanya bila liburan ke Bali tanpa menikmati pantainya

Realty dengan induknya yaitu PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk

yang cantik. Namun tentu saja, alam Bali tak cuma menawarkan

- Departemen Bangunan & Gedung (DBG). Dengan anggaran

pantai nan indah saja, tetapi juga panorama sawah berundak-

biaya kerkisar hingga Rp550miliar, hunian yang berjumlah 97

undak atau terasering. Bagaimana jika ada yang ingin menikmati

unit kamar hotel dan 38 unit villa ini rencananya akan mulai

keduanya? Tentu saja hal itu bukanlah perkara sulit jika Anda

dibangun pada bulan September 2015.

menginap di Tamansari Gangga.

Untuk tahap pertama akan dibangun kondotel terlebih

Hunian berbentuk hotel dan villa ini memang dirancang untuk

dahulu, baru kemudian unit villanya. Kondotel rencananya

memanjakan wisatawan yang ingin berlibur di pantai sekaligus

akan dioperasikan mulai Juli 2018. Status kepemilikan

menyukai pemandangan sawah yang unik. Pantai Yeh Gangga

secara free hold yang ditawarkan oleh developer cukup

sendiri selain ombaknya sangat cocok untuk pehobi selancar,

menguntungkan bagi investor. Dengan demikian, investor tak

adanya karang bolong di tepian pantai menambah eksotisme pantai

cuma mendapatkan keuntungan investment yield tiap tahun

Tamansari Gangga Nan Eksotis

terutama saat menjelang matahari terbenam.

dari pengelola sebagai imbal balik hasil penyewaan kamar

kegiatan sehari-hari masyarakat Bali. Banyaknya Pura sebagai

Membicarakan keindahan Bali seakan tidak ada habisnya.

Mengambil lokasi di daerah Tabanan yang notabene memang

tempat ibadah orang Hindu, juga makin menambah cantik pesona

Banyaknya kunjungan wisatawan ke Bali menjadi berkah

dikenal sebagai lumbung padinya Bali, areal persawahan sudah

Bali sebagai destinasi wisata budaya dan religi. Eksotisme

tersendiri bagi masyarakat setempat yang mencari nafkah di

pasti menjadi bagian dari daya tarik Tamansari Gangga. Tabanan

Bali makin membuncah saat aktris Hollywood, Julia Roberts

sektor pariwisata. Selain masyarakat setempat, pelaku bisnis

sendiri merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Bali, di

Untuk menarik minat para investor, tim manajemen proyek

bermain dalam film berjudul, Eat, Pray, Love yang sebagian lokasi

properti pun tak ketinggalan meraup untung dari kedatangan

mana Tanah Lot sebagai lokasi wisata favorit juga berada di sana.

Tamansari Gangga yang dikomandani Muhammad Isran ini

syutingnya menampilkan keelokan alam Bali.

turis-turis tersebut.

Melihat adanya peluang di sana, tidak salah bila PT WIKA Realty

berani menjanjikan Return of Investment (ROI) sebesar 16%

Tingginya kebutuhan akomodasi dan fasilitas kenyamanan

memutuskan untuk membangun hunian Tamansari di lokasi yang

fixed selama dua tahun yang nilainya langsung dijadikan diskon

Mungkin hampir semua orang Indonesia akan menjawab

di awal pembelian unit hunian tersebut. Untuk profit sharing

Bali bilamana ditanyakan, “ke mana tempat yang diinginkan

yang diingankan para wisatawan ditangkap sebagai peluang

cukup menarik itu. Nama Tamansari Gangga selain unik didengar

emas oleh para developer yang kemudian ramai-ramai

juga digunakan untuk menunjukan lokasi hotel dan villa berada di

atas penyewaan kamar hotel atau villa, manajemen Tamansari

untuk liburan?” Ya, jangankan orang Indonesia, bahkan turis

dekat desa Yeh Gangga.

Gangga memberikan 60% dari Gross Operating Profit (GPO)

bisnis properti yang cukup menjanjikan di pulau Dewata ini.
Secara geografis, Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau
Lombok. Dengan mayoritas masyarakatnya beragama Hindu,
menjadikan Bali tampak berbeda dengan kebanyakan daerahdaerah lain di Indonesia yang menganut agama Islam/ Nasrani.
Budaya Hindu yang begitu kental tampak menyatu dengan

26

dengan kenaikan harga rumah mewah tertinggi di dunia.
Dengan adanya laporan dari konsultan properti internasional
yang berbasis di London ini, tentunya makin menguatkan
“sinyal” positif untuk berinvestasi di Bali.

hotel atau villa kepada pengunjung, tetapi juga memiliki capital
gain atas property yang dimilikinya. Capital gain didapat dari
meningkatnya harga tanah dari tahun ke tahun.
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“Rasanya tidak akan rugi bila Anda membeli kondotel atau
villatel Tamansari Gangga ini. Statusnya kan sudah hak milik,
jadi investor akan dapat keuntungan double, dari kenaikan harga
propertinya sendiri dan profit sharing atas penyewaannya,” jelas
Isran optimistis.
Selain itu, bagi investor, diberikan free stay selama 21 point
setiap tahun sehingga investor tak hanya memiliki properti
untuk disewakan, namun sekaligus bisa merasakan fasilitas
yang ditawarkan serta kenyamanan saat menginap di hotel
ataupun villa miliknya. Fasiltas yang dinikmati pengunjung di
antaranya roof top swimming pool, fitness & spa, restaurant,
beach bar, meeting room, surfing club dan kidz club. Hotel dan
villa Tamansari Gangga akan dioperasikan oleh Mantra dari
Mantra Group, sebuah perusahaan operator hotel internasional
dari Australia.

Strategi Unik “Menjaring” Investor

MUHAMMAD ISRAN
Manajer Proyek Tamansarai Gangga:
Optimistis Tamansari Gangga mampu menjadi
daya tarik investasi

Mengerjakan suatu proyek tak mungkin lepas dari adanya
permasalahan yang melingkupinya. Begitu juga yang dialami
oleh tim WIKA Realty. Isran mengungkapkan kalau menjual
properti mewah butuh strategi pemasaran tersendiri yang
pastinya berbeda kala menjual properti menengah ke bawah.

deskripsi proyek tamansari gangga

Dirinya mengatakan bahwa anak buahnya selalu ia beri
pengertian mengenai target pasar serta cara mendapatkan
investor. Terkadang perlu cara-cara unik untuk menjaring para

nama proyek

Tamansari Gangga

developer

KSO PT WIKA Realty & PT
Wijaya Karya (Persero) Tbk.

lokasi

Banjar Yeh Gangga,
Sudimara, Tabanan – Bali

luas lahan

13.614 m2

luas bangunan

± 1.750 m2

manajemen hotel

Mantra

ownership status

Hak milik (free hold)

total unit room villa

97 unit

total unit villa

38 unit

soft launching

Juli 2018 (tahap 1)

investor kelas kakap yang notabene akan mengeluarkan uang
berapa pun asal mereka suka.
“Kalau cuma apartemen atau rumah biasa kan, kita bisa jual
saja di mall, pasti ada banyak orang yang akan tertarik. Nah
Kalau untuk harga menengah ke atas, orang-orang itu justru
biasanya jarang ke mall, jadi kita mesti melakukan pendekatan
personal dan ikut dengan kegiatan-kegiatan social life mereka.
Di sinilah tantangannya, gimana kita bisa berbaur dan dipercaya
oleh mereka,” terang Isran.
HP

Romantisme di Pantai Yeh Gangga: Surga Bali sebenarnya
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Menerapkan Jiwa
Kepemimpinan untuk
Kesuksesan
Guna meyakinkan publik agar
mau membeli produk yang dijual,
kemampuan marketing saja tidak cukup
bagi seorang pebisnis, dia juga harus
memiliki karakter kepribadian yang
kuat.

liputan
utama
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“	Tingkatkan jiwa kepemimpinan Anda,
untuk menjadi pebisnis yang sukses.”
Warren Buffet, CEO Berkshire Hathaway

• Jangan hanya melihat ke belakang
Baik apabila kita menjadikan pengalaman di masa lalu sebagai

belakang serta karakter yang berbeda-beda. Menjadi seorang

Pria kelahiran Bukittinggi ini biasanya akan memberi arahan

“guru” yang terbaik. Namun, jangan pula lupa untuk terus bergerak

pemimpin menurutnya harus dapat mengelola sumber daya

atau solusi saat mereka menghadapi masalah internal dan/atau

maju karena Anda akan akan jauh lebih hebat daripada hanya

manusia yang ada agar dapat memiliki visi misi yang sama

eksternal. Jika bersinggungan dengan eksternal, ia akan mencari

melihat yang sudah-sudah.

dengannya serta perusahaan untuk mencapai tujuan yg

data-data terlebih dahulu untuk kemudian menganalisis dan

dikehendaki.

mencari solusi. Dalam menyelesaikan masalah, Rizal mengaku

• Sederhana

bahwa cara-cara tegas adalah pilihan terbaik. Ia meyakini jika

Meskipun memiliki kekayaan yang berlimpah, Buffet tidak tertarik

Oleh karena itu, ia harus tahu dulu latar belakang serta

masalah cepat selesai, maka kita bisa menggunakan energi esok

Dunia bisnis global tentunya sudah tak asing lagi dengan

dengan gaya hidup mewah seperti yang dilakoni oleh banyak

karakter anak buahnya karena hal tersebut dapat digunakan

hari untuk fokus mengerjakan hal-hal baru.

dengan sosok Warren Buffet. Siapa yang tak kenal pria paruh

miliuner lain di dunia. Dia lebih suka dengan gaya hidup yang

sebagai cara pendekatan ke anak buahnya. Orang dengan

baya ini? Sebagai CEO dan pemegang saham terbesar dari

sederhana dan apa adanya. Jiwa sederhana inilah yang mestinya

perusahaan terkemuka di dunia, Berkshire Hathaway, pebisnis

dimiliki oleh seorang pemimpin.

karakter lemah misalnya, tidak bisa didekati dengan cara
yang keras karena hal tersebut justru dapat membuat

sukses ini kerap masuk dalam daftar orang terkaya di dunia.
Karakter-karakter seorang pemimpin yang diintisarikan dari sosok
Warren buffet dikenal sebagai pribadi cerdas serta pandai

seorang Warren Buffet rasanya laik untuk menginspirasi banyak

melihat peluang. Dalam dirinya sudah tertanam “jiwa

orang, tidak terkecuali Tim Manajemen Proyek Tamansari Gangga.

kepemimpinan” yang tinggi. Untuk meyakinkan orang agar mau
membeli produk yang dijual, kemampuan marketing saja tidak

Berdasarkan wawancara dengan WIKA Magz beberapa waktu

cukup bagi seorang pebisnis, dia juga harus memiliki karakter

lalu, spirit laiknya sang entrepreneur global tampak melekat kuat

kepribadian yang kuat. Beberapa jiwa kepemimpinan yang

pada tim ini. Tak heran bila tim yang digawangi oleh Muhammad

harus dimiliki oleh seorang pebisnis terang Buffet, antara lain.

Isran ini mampu meyakinkan calon konsumennya untuk memiliki

• Berani mengambil risiko
Seorang pemimpin memang harus berani mengambil

unit condotel dan villa dengan status sebagai properti yang
“bergengsi” Seperti apa pandangan mereka tentang leadership,

orang tersebut makin down. “Mendekati anak buah harus
merasa nyaman dan termotivasi untuk semakin giat dalam
pekerjaannya,´ujar ayah satu anak ini berbagi tips.

Menerapkan tipe kepemimpinan sesuai
dengan situasi dan kondisi
Yulfarizal,
Kasie Pemasaran

berikut nukilan singkatnya.

dalam tim yang ia pimpin sesuai dengan situasi yang dihadapi,

mempertimbangkan segala risiko di saat yang lain masih ragu-

“Menjadi seorang pemimpin itu harus dapat mengelola sumber
Muhammad Isran,
Manajer Proyek

Kepemimpinan itu harus tegas dan
tidak boleh abu-abu

Tidak ada orang sukses tanpa melakukan kesalahan bodoh

Sebagai kasie pemasaran, Rizal, demikian sapaan akrabnya

sekecil apa pun, tak terkecuali Buffet. Setiap sandungan

bertugas mengelola organisasi pemasaran agar semua anak

adalah kesempatan buat belajar dan peringatan ketika akan

buahnya dapat bekerja sesuai arahan yang sudah ditetapkan

melakukan hal yang sama di masa depan.

sehingga mengurangi “benturan” kerja. Tentu tidak mudah

• Menjaga reputasi

Memotivasi anak buah sesuai dengan
karakternya masing-masing

Penting bagi seorang pemimpin untuk terus menjaga citra

Sebagai seorang manajer proyek, Muhammad Isran diharuskan

perusahaannya agar bisa diterima orang lain dengan baik dan

untuk dapat memimpin anak buah dari berbagai macam latar

bukan hanya mengejar target dan tujuan perusahaan.
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pemimpin harus mampu membawa timnya sukses. Mempelajari
bagi pria kelahiran Klaten ini untuk kemudian menerapkannya

harus berani mengambil keputusan yang matang dan

• Jangan takut dengan kesalahan sebodoh apa pun

Kepemimpinan di mata Makmun memiliki makna di mana seorang
karakter berbagai macam pemimpin memberikan inspirasi

risiko baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Mereka

ragu.

Makmun,
Kasie Keuangan & Personalia

sesuai dengan sifat dan karakter mereka agar mereka

membimbing anak buah yang notabene berasal dari berbagai
macam latar belakang pendidikan dan sosial yang berbeda,
“Menjadi seorang pemimpin berarti harus bisa membimbing
dan mengelola suatu organisasi yang dipimpinnya,” tukas Rizal.

daya manusia dan waktu yang dimiliki agar pekerjaan itu dapat
diselesaikan sesuai dengan target yang diinginkan,” jelas dia.
Sebagai kasie keuangan, dirinya dituntut untuk dapat mengelola
cashflow proyeknya agar berjalan sesuai dengan harapan
perusahaan. Sedangkan terkait dengan masalah personalia,
Makmun menjelaskan bahwa ia harus bisa membangun sebuah
teamwork di mana masing-masing orang selain dapat menjalankan
fungsinya juga mampu memberikan kerjasama untuk mencapai
tujuan bersama.
HP - duniamarketingonline.com
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Wayang di Tengah
Dunia Kerja dan
Kepemimpinan
Wayang merupakan budaya Indonesia
yang kaya akan pesan pendidikan,
nilai moral serta spiritual dalam
kehidupan. Menggali nilai-nilai luhur
para tokoh yang ada didalamnya dapat
menjadi perwujudan dari penanaman
pendidikan karakter pemimpin
Indonesia masa depan.

Wahh, hebat benar?
Baru belajar dua jam saja, sudah bisa
menjadi dalang dan bermain gamelan.
Tidak salah itu?

kolom

dikultuskan sebagai bagian cerita dari sebuah ‘kitab suci’ sebuah
agama di Indonesia, bukankah itu berarti bahwa modernisasi
dunia barat telah berhasil meminggirkan sebuah agama di sebuah
negara yang berKetuhanan yang Maha Esa ini? Ah.., terlalu jauh
dan rumit rasanya untuk memahami hal tersebut.
Rambut boleh sama hitam, tetapi isi kepala tiada sama. Pun
demikian halnya ketika kita diminta untuk menarasikan makna
wayang itu sendiri. Manajemen WIKA misalnya, mereka
memandang wayang bukan sekedar bagian kecil wujud seni.
Lebih dari itu, wayang dari sudut pandang WIKA adalah salah satu
kearifan lokal Indonesia yang kaya nilai pembelajaran sehingga
dapat digunakan untuk menggembleng dan membentuk jiwa
seorang pemimpin.
Berbekal pemahaman itu, tak heran jika WIKA kemudian
mempersiapkan seorang pemimpin perusahaan yang cerdas,
arif dan bijaksana, kokoh menghadapi tantangan, serta
teguh mempertahankan prinsip-prinsip dasar berketuhanan
dan berprikemanusiaan dengan mengadopsi nilai-nilai luhur
Indonesia. Adalah Wikasatrian, episentrum kepemimpinan yang
menjadi magnitude-nya. Berdiri kokoh menghadap Gunung Gede
Pangrango, Gunung Salak, dan Gunung Geulis, bangunan amorf ini
memiliki silabus pelatihan unik, kesenian wayang kulit.

Wayang & Gamelan, Sebuah Proses
Pembelajaran
Itulah nukilan celoteh kekaguman seorang rekan wartawan
ketika setelah menyaksikan bahwa ada sekelompok pewarta
berbagai media berita saat bermain wayang di Wikasatrian,
sebuah pusat kepemimpinan PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
(WIKA), perusahaan konstruksi berstatus Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) yang berlokasi di Gadog, Bogor, Jawa Barat
beberapa waktu lalu.
Awam berpendapat bahwa wayang adalah seni budaya Jawa.
Hal itu dapat dipahami karena beberapa wayang; wayang kulit,
wayang golek, wayang orang, dan sebagainya, sebagian besar
berasal dari Jawa. Mulanya, kesenian ini dimainkan sebagai
suatu kegiatan keagamaan yang menghubungkan manusia
dengan Sang Penciptanya. Petuah nilai-nilai kebaikan dalam hidup
dikemas apik dalam tutur cerita budaya. Tak heran, jika dahulu
kehadirannya kerap dinanti. Inilah hiburan rakyat yang sangat
dekat dengan keseharian.
Namun, kini wayang sedikit terpinggirkan oleh modernisasi dunia
barat? Seandainya cerita-cerita pewayangan itu dianggap dan
32

Antusias, itu yang kami rasakan manakala kami hadir di jantung
Wikasatrian. Rasa penasaran untuk mengetahui seluk-beluk
kesenian wayang, bagaimana memainkannya, dan bagaimana
pula memainkan alat musik gamelan yang berirama pentatonis
tersebut rasanya sudah demikian membuncahnya. Dan rasa
haus akan pengalaman baru itu, perlahan larut sejalan dengan
mulai mengalir renyahnya penjelasan A-Z dunia wayang oleh dua
mentor muda asal UI atau pamong, demikian rekan-rekan WIKA
menyebutnya.
Dalang. Sosok ini menjadi pembuka informasi dari dua pamong
muda itu. Ia adalah tokoh sentral pengatur penampilan para
wayang yang bergerak sesuai alur cerita. Sang “pemimpin”
haruslah berpengetahuan luas, sehat jasmani dan rohani. Bahkan,
jelas dua pamong Wikasatrian, mereka (para dalang-red) lazimnya
harus berpuasa jelang pentas agar pada hari-H mampu tampil
prima, khidmat, dan penuh konsentrasi.
Panggung pentas sang dalang terdiri dari dua tingkat bermakna.
Tingkat atas digunakan untuk menampilkan wayang berkarakter
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raja atau orang-orang yang patut dihormati, seperti: pemuka
agama, pahlawan atau kesatria, dan sebagainya. Sementara
panggung yang lebih rendah ditujukan bagi wayang-wayang
berkarakter orang biasa, awam hingga kelas ‘akar rumput’. Wayang
dengan aneka ragam karakter sendiri telah berjajar rapi di sisi
kanan, kiri panggung.
Dus, Penulis dan para pewarta lainnya mendapat tantangan “dua
jam” guna memahami kisah wayang, cara memainkannya sang
puppets, termasuk gamelan sebagai musik pengiring. Hal ini
bukannya tanpa maksud, tetapi ditujukan untuk menguji sejauh
mana kami dapat menyerap pembelajaran yang disampaikan
secara padat tanpa mengurangi esensi dari nilai-nilai luhur
pewayangan.
Ada sensasi luar biasa kala memainkan wayang dan gamelan
bersamaan untuk pertunjukan. Mendapat tugas bermain kempul
(bagian dai gamelan.red), penulis harus mengakui bahwasanya
memainkan alat musik ini ternyata tidak semudah yang
dibayangkan. Perlahan tetapi pasti, dengan bekal kesabaran
pamong, konsentrasi dan kesamaan frekuensi antar para pewarta,
kami pun dapat bermain bersama.
Matahari baru saja kembali ke peraduannya di ufuk barat. Tanda
waktu pementasan kami sudah kian dekat. Ada beberapa bulir
di dahi, tetapi the show must go on. Berdurasi 30 menit dengan
mengusung tajuk “Revolusi Mental Wartawan” pertunjukan berjalan
baik, musik pendamping gamelan juga mengalun serasi dengan
kepemimpinan ”duo dalang” perwakilan rekan-rekan kami.

Fragmen Pentas Wayang dan Pelajaran
Hidup
Jelang istirahat malam, tersirat sebuah renungan sekaligus
pembelajaran yang menggelitik benak penulis setelah sehari penuh
beraktivitas di Wikasatrian. Pertanyaan awal, “Mengapa wayang?”
yang membuat penasaran lambat laun terjawab.

abraham sihombing
Pembelajaran Ketiga, jika seorang pemimpin sudah cukup
peka terhadap lingkungan, maka yang bersangkutan seyoginya
senantiasa bertenggang rasa terhadap orang-orang yang
dipimpinnya sehingga akan muncul keadilan yang bermuara
pada kemakmuran bersama.
Jika parameter pementasan dinilai dalam skala 1-10,
pertunjukan yang kami sajikan rasanya masih jauh dari
sempurna. Namun, hal itu tidak lantas membuat kami surut.
Jika kami berlatih terus-menerus secara teratur, maka semua
hal yang dicita-citakan dalam berkesenian wayang tersebut
pasti dapat tercapai. Demikian pula pola kepemimpinan
yang dikembangkan oleh WIKA. Melalui pembekalan yang
positif kepada para calon pemimpinnya, WIKA sejatinya telah
berinvestasi panjang untuk kelangsungan bisnisnya saat ini dan
masa depan.
Abraham Sihombing, Penulis adalah Pewarta Senior e-Bursa.com

Tepat sekali jika manajemen WIKA mencantumkan kesenian
wayang sebagai salah satu kurikulum pelatihan untuk membentuk
seorang pemimpin di kesatrian tesebut. Pasalnya, ketika penulis
dan rekan-rekan jurnalis lainnya ingin menghadirkan sebuah
pementasan wayang, maka hal utama dan yang pertama harus
disingkirkan adalah EGO. Jika ego tetap ada dalam diri kita ketika
terlibat di dalam pementasan tersebut, maka pementasan tersebut
dapat dipastikan tidak dapat baik
Menghilangkan ego berarti belajar menyelaraskan diri sendiri
terhadap lingkungan sekitar yang demikian jamak. Hal ini menjadi
kunci untuk mereduksi gap kehidupan antara satu sama lainnya
sehingga dapat tercipta kerukunan, kedamaian, dan ketentraman
bagi setiap makhluk hidup. Menghilangkan ego merupakan hal
utama bagi seorang pemimpin agar dapat mengerti karakter orangorang yang dipimpinnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu
yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat banyak.
Pembelajaran kedua, jika ego tidak lagi menguasai hati dan
pikiran seorang pemimpin, maka pemimpin tersebut akan selalu
mengutamakan kepeduliannya dan tenggang rasa terhadap
orang-orang yang dipimpinnya dan disertai dengan ketegasan yang
berkeadilan.

Ilustrasi: Wikasatrian
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10 Rumah
Termahal
di Dunia
Bukan berarti sebuah rumah harus
berlantaikan kaca dan berhiaskan
emas di mana-mana layaknya
Rumah Nabi Sulaiman, tetapi
sebuah rumah adalah istana tempat
kita melepaskan segala peluh dan
kesah, serta mengubahnya menjadi
kebahagiaan.
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Gold House

Antilla

Rumah adalah istana. Kiasan ini terkesan berlebihan, tapi

Dalam edisi Knowledge 10 ini, kami sajikan artikel 10 rumah

seperti itulah adanya ketika bercerita mengenai tempat tinggal.

termahal di dunia. Bagi pemilik rumah-rumah itu, Rumahku

Meninggali istana, tak mesti menghabiskan anggaran yang

adalah Istanaku rasanya benar-benar nyata. Seperti apa The Most

gila-gilaan. Namun, istana sejatinya hadir dalam hati si empunya

Expensice House in The World itu? Berikut nukilan singkatnya.

rumah. Seberapa besar dia menciptakan rasa damai dan tentram
sebagai pelengkap istananya. Hal terpenting adalah bagaimana

1. Gold House

merasa nyaman di itu istana sendiri.

Gold House berada di daerah tersembunyi negara Swiss dan

Ada beberapa faktor yang mendukungnya. Selain keindahan dari
rumah itu sendiri, juga didukung oleh atmosfer yang terbangun
di sekitar rumah. Hubungan yang baik dengan tetangga sekitar,
secara tak langsung memberikan efek positif dalam keseharian
kita.
Rumah bukan sekedar susunan batu bata atau kayu dengan

merupakan rumah termahal di dunia saat ini dengan harga
mencapai US$12,2 miliar. Rumah milik Raja Stuart Hughes
Bling ini dikenal dengan sebutan “Rumah Emas”, karena bahan
bangunan yang melekat pada setiap ubinnya menggunakan
Kemudian sebagian rancangan interior ini menggunakan batu

panas matahari. Pada kenyataannya rumah adalah satu simbol

2. Antilla

Psikis, ya psikis adalah salah satu alasan mengapa rumah adalah
cermin dari pemiliknya. Guna menghadirkan rasa nyaman dan
tenang, tidak jarang orang-orang mendesain, membangun hingga
melengkapi interiornya sedemikian rupa sesuai dengan impian
yang tersimpan di memori otak kecilnya. Jika sudah demikian,
uang bisa jadi bukan problem karena rasanya mereka tidak akan
menghitung lagi berapa biaya yang dikeluarkan untuk merenovasi
rumahnya agar mimpi itu tercapai.

36

nama rumah

pemilik

harga (dalam us$)

1

gold house

raja stuart hughes bling

12.2 miliar

2

antilla

mukesh ambani

1 miliar

3

villa leopolda

gianni agnelli & marella agnelli

460 juta

4

henley mansion berkshire

andre borodin

218 juta

5

the penthose at one hyde park

kerajaan inggris

212 juta

6

fairfield pond

ira rennert

198 juta

7

hearst mansion

leonard ross

165 juta

8

franchuk villa

tim & endra blixeth

161 juta

9

the pinnacle

tim & endra blixeth

155 juta

10

the manor

aaron & cindy spelling

150 juta

meteor, dan juga emas murni di setiap sisi bangunan seberat
200.000 kilogram

ternyata dapat dilihat juga sebagai bangunan psikis.

(Dari berbagai sumber)

serutan tulang asli Dinosourus T-Rex yang berusia 65 tahun.

atap. Rumah bukan sekedar tempat bernaung dari air hujan dan
yang mewakili banyak makna. Selain dari wujud fisiknya, rumah

10 rumah termahal di Dunia

Runner up pemilik rumah termahal di dunia adalah seorang
kebangsaan dari India bernama Mukesh Ambani. Rumah yang
memiliki tampilan unik terdiri 27 lantai dengan luas 40.000 meter
persegi. Tinggi dari bangunan berharga US$ 1 miliar mencapai
570 meter. Didalam rumah terdapat 9 lift dan gym pribadi disetiap
lantai. Dan didalam rumah juga memiliki 600 pegawai.

3. Villa Leopolda
Leopolda merupakan sebuah villa yang sangat mewah, luas
totalnya 29.000 meter persegi. Villa milik Gianni dan Marella
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6. Fairfield Pond

7. Hearst Mansion

Rumah mahal, mewah, dan terluas milik miliuner Ira Runnert

Pemilik rumah ini adalah seorang pengacara dan investor

ini dibangun diatas tanah seluas 63 hektar. Dibangun dengan

bernama Leonard Ross. Dia membeli rumah tersebut dengan

29 kamar tidur, 39 kamar mandi, dan sebuah ruang makan unik

harga US$165 juta sesuai dengan berbagai kelengkapan mewah

yang berukuran 91 meter persegi, rumah seharga US$198 juta

didalamnya. Dibangun diatas tanah yang luasnya mencapai 6

ini juga memiliki fasilitas olahraga berupa lapangan tennis meja,

hektar ini dilengkapi kolam renang, klub malam, lapangan tennis,

bowling, lapangan squash dan lapangan basket. Selain itu, di

dan memiliki 29 kamar. Lokasi rumah ini berada di Beverly Hills,

rumah tersebut juga terdapat bak mandi mewah yang harganya

California.

mencapai US$150 ribu.

Villa Leopolda

Agnelli ini terdapat 11 kamar tidur dan 14 kamar mandi.

struktur bangunan yang sudah berumur 300 tahun. Coba anda

Pemandangan yang terbentang sangat luas bisa kita saksikan

bayangkan, rumah yang sudah ratusan tahun ini dan masih

beserta dengan pantainya dan menjadi daya tarik dari villa

berdiri dengan kokoh.

tersebut. Villa dengan bandrol USS460 juta ini dibangun pada
tahun 1902 oleh Raja Leopold II dari Belgia.

4. Henley Mansion Berkshire

5. The Penthouse at One Hyde Park
Tampak seperti hotel, namun kemewahan yang terdapat di dalam
rumah seharga US$212 juta tersebut tak perlu diragukan lagi.

Rumah yang sudah mencapai harga US$218 juta ini dimiliki oleh

Keamanan terjaga dimana telah dipasangi ventilasi anti peluru,

salah satu taipan negeri beruang Merah Rusia, Andrey Brorodin.

bahkan keamanan British SAS dipercayakan untuk menjaga

Fasilitasnya super wah karena memiliki lapangan golf, bioskop

sekeliling rumah tersebut. Selain pengamanan yang super ketat,

rumah, dan spa serta sistem keamanan yang senantiasa terjaga.

fasilitas lainnya yang bisa kalian temukan di rumah tersebut

Desain rumahnya berbentuk sebuah istana kerajaan dengan

adalah spa, lapangan dan terowongan.

8. Franchuk Villa
Rumah ini letaknya di negara Inggris tepatnya di Belgravia di
Central Kensigton London. Rumah mewah yang berdiri setinggi
Baris atas: The Penthouse at One Hyde Park

Henley Mansion Berkshire
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Baris bawah: Fairfield Pond

enam lantai bangunan ini memiliki fasilitas mewah didalamnya
seperti ruang bawah tanah, kolam renang, garasi besar, bioskop
pribadi dan pusat kebugaran. Rumah seharga US$161 juta ini
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juga begitu luas karena memiliki 21.000 kaki persegi ruang
hidup, belum lagi tinggi langit-langitnya mencapai 20 kaki.

9. The Pinnacle
Rumah yang terletak di Montana, Amerika Serikat ini merupakan
rumah favorit bagi mereka penggemar sky. Karena lokasinya
berada didaerah bersalju, tapi anda jangan beranggapan dulu
kalau lokasi rumah tersebut begitu dingin. Hampir setiap
ruangan dirumah berbandrol US$155 juta ini diselimuti oleh
kehangatan, jadi anda tidak akan merasakan kedinginan jika
sudah memasuki rumah tersebut. Rumah ini hanya terdiri dari
10 kamar saja, terdapat kolam renang didalam maupun diluar
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10. The Manor ($ 150 juta) - Pemilik
Aaron Spelling dan Cindy Spelling
Rumah ini dibangun pada tahun 1991 oleh Aaron Spelling dengan
menampilkan gaya desain kastil Perancis. Rumah termahal ini
dibangun diatas tanah seluas 4,6 hektar. Lokasi persis rumah
ini berada di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Didalam
rumah ini dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang mewah
seperti lapangan tennis, kolam renang, bioskop, salon kecantikan,
dan ruang spa. Kalian bisa bayangkan, berapa harga rumah
tersebut? Harganya mencapai US$150 juta.
FAW

ruangan. Dan juga terdapat ruang pijat dan gym.

Atas: Hearst Mansion
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Bawah: Franchuk Vila

Atas: The Pinnacle

Bawah: The Manor
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3 Juta Jam
Kerja
Selamat
untuk PLTU
Cilacap
Singkat dan padat, kiranya demikian kuotasi yang
disampaikan oleh Guru Besar Manajemen dan Pemasaran
Universitas Lousiana, Leon C. Megginson berkenaan dengan
pentingnya implementasi keselamatan kerja pada suatu
proyek. Keselamatan kerja lanjut dia adalah pondasi yang
sangat penting karena dengan sandaran inilah kelak proyek
menjadi aman dan selamat dari kerusakan dan kerugian.
Pelajaran itu disadari betul oleh WIKA. Berbekal ketekunan
dan kontinyuitas implementasi K3 pada setiap proyekproyek terdahulu. WIKA melalui Proyek PLTU Cilacap (Coal
Fired Steam Power Plant) dinilai berhasil dalam menerapkan
prinsip K3 dan manajemen SHE yang baik. Hal itu terbukti
dengan disematkannya penghargaan SHE Award dari D&C
Engineering sebagai pemilik proyek tersebut. Penghargaan ini
adalah buah dari prestasi “3 Million Safe-Man Hours Without
Lost Time Injury”.
Apresiasi yang diberikan owner tidak dipungkiri memberikan
kebanggaan bagi Perseroan. Bagaimana tidak, ketika
pemilik proyek mengapresiasi praktik K3 yang dijalankan
oleh Manajemen Proyek, maka dengan sendirinya nilai
dan kualitas WIKA sebagai kontraktor EPC juga akan ikut
terdongkrak naik.
Proyek PLTU Cilacap sendiri mulai berlangsung sejak 15
Juni 2013 silam dan berhasil diselesaikan dengan baik
pada 30 Juli 2015 yang baru lalu. Prestasi tepat waktu
dalam pengerjaan dan keberhasilan menjaga keselematan
dan kesehatan para pekerjanya menjadi kunci bagaimana
WIKA lambat laun layak menjadi perusahaan EPC yang
diperhitungkan dalam kancah industri di tanah air.
Pertanyaannya kemudian adalah, apa pasal kunci itu dapat
dijalankan dengan baik? Jawabannya ternyata sederhana
saja para pembaca WIKA Magz yang budiman. Adalah
komitmen Tim Manajemen Proyek sebagai pemegang
kebijakan tertinggi di sana untuk menyelesaikan secara
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jelas Yudhistira Bayu, Koordinator QSHE Departemen Power
Plant & Energy dalam sebuah wawancara dengan WIKA Magz

Setiap proyek pasti mempertimbangkan
sisi keselamatan kerja
sebagai landasan utama sebelum
pekerjaan dimulai

LEON C. MEGGINSON
Guru Besar Manajemen dan Pemasaran Universitas Lousiana

beberapa waktu lalu.
Awalnya jelas Yudhis, budaya safety terkesan memang sedikit
dipaksa. Akan tetapi lanjut Yudhis, perlahan tetapi pasti
budaya itu lambat laun mulai terbiasa dilakukan oleh semua
Tim Manajemen Proyek tanpa terkecuali. Komitmen yang
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Cukup? Belum. Para pekerja dalam proyek ini juga senantiasa

Penggunaan spanduk dalam ukuran besar yang diletakkan pada

didorong agar terus waspada dan awas dari risiko yang

titik-titik strategis pun dirasakan cukup efektif untuk me-refresh

tampaknya kecil, semisal: terkena paku, tersandung bahan

peran safety dan kebersihan lingkungan dengan moto 5 R

material, dan lain sebagainya. Selain itu, Tim Manajemen Proyek

(Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) Apalagi ditambah dengan

juga tidak pernah lelah untuk menyampaikan kemungkinan risiko

penggunaan bahasa lokal sebagai pengantar dalam spanduk.

bencana alam seperti tsunami yang harus diwaspadai karena

Pesan yang disampaikan menjadi lebih mudah ditangkap para

lokasi proyek yang berada tepat di pinggir Laut Selatan Jawa.

pekerja dan mereka pun menjadi terbakar semangatnta untuk

ditunjukkan seluruh lapisan dalam Tim Manajemen Proyek

Monday Safety Day

inilah yang tanpa disadari justru memicu rasa memiliki

Terobosan, Monday Safety Day menjadi tools bagi Tim

dan tanggung jawab seluruh pekerja proyek untuk berkeja

Manajemen Proyek guna mengingatkan betapa pentingnya

secara spartan dengan safety melekat sebagai budaya yang

menerapkan disiplin kepada seluruh tim dan pekerja yang

dijalankan tanpa paksaan.

bahu-membahu dalam proyek PLTU Cilacap ini. Agenda yang

Tantangan dan Risiko
High Risk, High Return. Rumus ini rasanya sudah bukan
lagi menjadi rahasia umum dalam pekerjaan kompleks
pembangunan suatu power plant. Semakin tinggi risiko safety
setiap detil pekerjaan, maka semakin tinggi pula imbas positif
yang diperoleh jika setiap detil pekerjaan tersebut berhasil
dikerjakan dengan baik. Pun demikian sebaliknya..
Dalam proyek PLTU Cilacap ini, Manajemen Proyek juga

berlangsung setiap hari Senin ini mengharuskan jajaran
manajemen di proyek PLTU Cilacap menggunakan pakaian
seragam safety officer berwarna merah. Tujuannya adalah agar
semua jajaran manajemen memiliki rasa peduli tanggung jawab
lebih untuk mengawasi pekerjaan.
“Dengan berbaju merah tersebut ketika mereka pergi ke lapangan
mereka pasti lebih care untuk mengawasi pekerjaan walau bukan
tugas utamanya, karena pekerja melihatnya mereka sebagai
safety officer,” lanjut Yudhis.

menyelesaikan pekerjaan dengan baik, aman dan selamat.
Prinsip 5R menjadi catatan lain yang tidak bisa ditepikan karena
akan membawa pada prinsip K3. Dan Poin itu disadari betul
oleh Tim Proyek PLTU Cilacap. Tim Manajemen Proyek meyakini
bahwa jika penerapan 5R bagus, maka sudah bisa dipastikan
K3-nya juga akan bagus.
Menerapkan prinsip SHE dalam setiap pekerjaan proyek pasti
akan menghadapi tantangan tersendiri tergantung apa yang
dihadapi di wilayah setempat. Namun jika komitmen tinggi
dari level teratas sudah dibangun sedemikian rupa, pasti
menerapkannya ke level pekerja pun pasti tidak akan sulit.
Kesadaran dari diri sendiri pasti akan menyadarkan orang lain
juga.
OJT 61 & FAW

tidak lepas dari yang namanya tantangan dan risiko. Mulai
dari kompleksnya detil pekerjaan hingga banyaknya jumlah
pekerja yang terlibat dari proses yang satu ke proses
berikutnya. Lalu kira-kira implementasi apa yang mengatur
sedemikian rupa kompleksitas itu sehingga kemudian tahap
demi tahap pekerjaan di proyek ini bisa berjalan demikian
mulus? Koordinator QSHE Departemen Power Plant &
Energy, Yudhistira Bayu menjelaskan bahwasanya kunci
guna mengharmonisasi proses safety kerja antar tiap bagian
terletak pada SOP yang mengatur kontrol K3.
Dilanjutkan oleh Yudhis bahwa jarak kerja antar satu
bagian dengan bagian yang lain pada proyek PLTU Cilacap
ini terbilang jauh. Namun bagi proyek sejenis ini, faktor
safety tidak mengenal toleransi jarak. Oleh karena itulah,
Tim Manajemen Proyek menginisiasi tantangan ini dengan
membagi area pekerjaan yang luas dengan menempatkan
seorang safety officer per seksi-seksi pekerjaan. Cara tersebut
cukup efektif karena safety officer ini bisa fokus memantau
setiap pekerjaan yang berlangsung. Sehingga bilamana ada
Sertifikat Penghargaan: WIKA mendapatkan sertifikat
3 Million Safe-Man Hours Without Lost Time Injury
untuk proyek PLTU Cilacap

mislead pekerjaan yang bersinggungan langsung dengan
safety dapat langsung diidentifikasi lebih dini.
Lalu bagaimana dengan faktor risiko? Risiko yang dihadapi

tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya dan fokus pada safety-lah yang

oleh para pekerja pada proyek ini pun terbilang tinggi.

menjadi katalisatornya.

Komponen-komponen PLTU yang dipasang demikian tinggi

Ya, komitmen dalam menerapkan safety sebagai budaya yang harus

Manajemen Proyek. Jika tidak waspada, bukan hanya sekedar

tertanam di setiap pekerja adalah faktor penting suksesnya proyek ini.
Memang dalam pelaksanaanya tidak semudah seperti dibayangkan
sebelumnya. ”Namun demikian, Tim Manajemen Proyek meyakini
bahwa tidak ada yang tidak mungkin ketika kami mau berusaha,”
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jelas menghadirkan risiko yang harus diwaspadai oleh Tim
material yang dapat jatuh secara vertikal. Para pekerja yang
tidak berhati-hati juga tidak lepas dari kemungkinan jatuh dari
elevasi tinggi.
Monday Safety Day: Semua manajemen menggunakan
pakaian Safety Officer setiap hari Senin
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Dirgahayu
Negeriku
Bertepatan dengan hari jadi ke-70 negeri ini, perayaan
kemerdekaan tahun 2015 terlihat lebih semarak dibanding tahun
sebelumnya. Dalam lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
misalnya. Tahun ini, seluruh BUMN mendapat kepercayaan
sebagai penyelenggara kemeriahan ulang tahun kemerdekaan
secara serentak di 34 provinsi. Dan WIKA berbangga bisa
berpartisipasi aktif di Kalimantan Tengah.
Sinergi BUMN ditunjukkan dengan demikian aktif dan bahumembahunya Biro CSR WIKA bersama BUMN lain, yaitu:
Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, Telkom, Garuda Indonesia,
Pertamina, BRI, Jamkrindo, Jasa Raharja, Surveyor Indonesia,
dan BUMN lain yang berkantor cabang di Palangkaraya
menghelat berbagai kegiatan.
Semarak 17 Agustus tampak dari dari upacara peringatan HUT
RI ke-70 di lapangan kantor Gubernur Kalteng yang diikuti oleh
PNS Provinsi Kalteng, perwakilan BUMN dan BUMD serta para
siswa terpilih, jalan sehat 8 KM, bantuan penambahan fasilitas
laboratorium di beberapa SMK terpilih, renovasi rumah veteran,
pemutaran film layar tancap, penjualan sembako murah, lomba
khas hari kemerdekaan, hingga peluncuran program “Siswa
Mengenal Nusantara” dengan kegiatan inti berupa pertukaran
pelajar SLTA terpilih di 34 Provinsi seluruh Indonesia.
FAW

Untuk hidup sejahtera perlu kerja keras,
butuh pengorbanan.
AYO KERJA untuk bangsa!
AYO KERJA untuk negara!
AYO KERJA untuk rakyat!”
Dirgahayu Republik Indonesia ke-70

Perayaan HUT RI ke-70, 17 Agustus 2015
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Teknologi
Melepas
Beban
Antisipasi
Blackout
Saat seluruh pembangkit listrik dalam
kondisi full load, selalu ada risiko kolaps
atau blackout. Namun pemadaman total
akibat beban berlebih itu bisa dicegah.
Teknologi melepaskan beban menjadi
solusi cerdasnya.
Tak perlu disangsikan lagi bagaimana listrik telah menjadi
sandaran hidup manusia masa kini. Di Indonesia, besarnya
konsumsi listrik menuntut pemerintah untuk mengebut berbagai
program kelistrikan nasional.
Salah satu program tersebut adalah program 10.000 Mega Watt
(MW) Tahap 1 dan Tahap 2. Program yang dicanangkan saat
pemerintahan Presiden SBY ini merupakan bagian dari Master
Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
(MP3EI).
Hingga tahun 2011, terdapat beberapa pembangkit listrik tenaga
diesel (PLTD) dengan kapasitas daya mampu mencapai 14
MW dengan total beban kurang dari 20 MW. Sebagai upaya
mengurangi konsumsi bahan bakar solar dari PLTD, pada
pertengahan tahun 2012, WIKA membangun unit pembangkit
listrik tenaga mini gas (PLTMG) berkapasitas 20 MW. PLTMG
Rengat yang berlokasi di daerah Lirik, Indragiri Hulu Riau ini telah
menggantikan pengoperasian 10 PLTD dengan total daya 11,5
MW.
Pada tahun 2014, jumlah beban di PLTMG Rengat meningkat
pesat hingga 100 persen. Ini berarti beban telah mencapai lebih
dari 30 MW untuk sistem kelistrikan Rengat saja. Defisit daya yang
mencapai 9 MW dari total daya mampu pembangkit membawa
konsekuensi pemadaman bergilir. Konsumen pun terpaksa siapsiap menikmati listrik yang byar pet.
Situasi kritis akibat defisit daya tersebut muncul karena seluruh
unit pembangkit dioperasikan full load pada saat beban puncak.
Risiko pun muncul karena sistem beroperasi pada titik kritis
margin collapse atau black out.
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Jika terjadi black out, mau tak mau PLTMG harus menjalani
down time hingga satu jam. Kerugiannya bukan main. Dari segi
lost income, dalam satu kali down time unit mesin per jam,
kerugian PLTMG mencapai lebih dari Rp 8 juta (per 7 unit operasi).
Sedangkan dari segi teknis, kondisi abnormal shutdown mesin
akan mengakibatkan kerusakan serius pada mesin maupun
peralatan bantu lainnya.

inovasi

Pelepasan Beban
Berbagai risiko selalu menghadang, namun selalu ada solusi
cerdas untuk mengatasinya. Demikian pula prinsip tim WIKA
dalam pembangunan PLTMG Rengat. Saat mengantisipasi risiko
sistem collapse akibat gangguan beban lebih (overload), maka
teknologi pelepasan beban (load shedding) menjadi pilihan.
Load shedding atau pelepasan beban adalah pemutusan beban
dari sumber yang dilakukan secara sengaja untuk mencegah
penurunan frekuensi. Munculnya penurunan frekuensi ini biasanya
bermula dari kondisi kelistrikan yang memburuk. Itu sebabnya,
pemasangan perangkat load shedding executor (LSE) juga
digunakan sebagai control corrective.
Ada berbagai macam pola pelepasan beban untuk tiap sistem
kelistrikan. Namun yang umum dikenal adalah pola manual dan
otomatis. Pada manual load shedding, pelepasan beban secara
manual hanya di gunakan dalam keadaan yang tidak begitu
penting. Artinya, saat itu control load shedding tidak bekerja dalam
keadaan normal.
Sementara itu, automatic load shedding merupakan sistem
pelepasan beban otomatis. Pola ini seringkali menjadi
perpanjangan relay pengaman generator seperti under frequency
relay (UFR). Relay digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan
frekuensi generator dan sistem sampai pada batas-batas tertentu.

Load Shedding Executor (LSE) PLTMG 20 MW Rengat, Riau

Pola pelepasan beban sistem JAMALI 500 KV
dengan rating frekuensi 50 Hz

Desain Pemasangan LSE
Untuk pemasangan perangkat LSE, tim WIKA melakukan
modifikasi wiring diagram open-close pada panel switchgear untuk
setiap outgoing. Pada modifikasi tersebut, tombol SL merupakan
tombol LSE atau tombol emergency pelepasan beban yang
terpasang pada tiap outgoing feeder.
Tombol emergency ini diletakkan pada ruang CCR Operator agar
operator dapat segera melepas beban atau feeder saat terjadi
overload beban dan prime mover (engine) sudah tidak mampu lagi
untuk dibebani.
Push button (SL) tersebut dipasang menggunakan kontak normally
open (NO). Tujuannya agar coil common positive (BX2-7) dapat dibypass dengan common negative (BX2-11). Dengan demikian, Coil
F11 akan bekerja seketika saat SL ditekan dan akan memberikan
perintah kepada CB untuk membuka.
Pada setiap outgoing, LSE dipasang dalam sebuah panel box. Di
atas tombol LSE, terdapat perangkat power metering (PM800)
yang digunakan untuk membaca besar arus netral trafo. Ini juga
merupakan antisipasi dalam memantau adanya gangguan tanah
atau ground fault.
RQA

Load
shedding
tahap 1 s.d. 7,
frek 49,00 s.d.
48,40 (2756
MW)

Host load unit-unit
pembangkit

47,50

48,00 48,30 48,40

49,00

Islanding operation,
mulai 48,30–48,00 Hz

Load shedding Skema A & B, frek.
49,50 Hz (394 MW–788 MW)
Df/dt, -0,6 Hz/s, Load shedding
tahap 5, 6, 7 (1181 MW)
Operasi normal,
frekuensi 50 ± 0,2 Hz

49,50 49,80 50,00 50,20

51,50 Hz

Ekskursi, ± 0,5 Hz,
brown-out
Df/dt, -0,8 Hz/s, Load shedding
tahap 5, 6, 7 + 394 MW
Df/dt, -1,0 Hz/s, Load shedding
tahap 5, 6, 7 + 788 MW
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PTSI

Inc. PLTMG

Air Molek
Lirik

Kota Lama

GH AIR MOLEK
20 kV

Puncak Selasih

Bus Schneider

TBMA
9 MW

Push Button LSE

Pematang Reba

PLTD Prastiwahyu
4.2 MW

Inc. PLTMG

GH Pematang Raba
20 kV

Pematang Reba

Rengat

GH Danau Raja
20 kV

Pangkalan Kasai

Belilas

A. Aris
OGF Kota

LBS Pangkalan

Nara Singa

Kempas Jaya

Batang Cenaku

Bus Pindad

PM 800 (Untuk monitoring
arus netral Trafo yang
terpasang pada NGR)

PLTMG Lirik
20 MW

Ukui

Pasar

Japura

Bus PLTMG
20 kV

Lalak

Bus Kota Lama
20 kV

Sudirman

PLN
3.4 MW

Pasar Ringgit

Desain kontrol manual pelepasan masing-masing
outgoing feeder

Pranap

sistem kelistrikan rengat 20 kv

BTG. BANGSAL.USUL.SIAMBUL

Diagram pemasangan tombol emergency load shedding
pada tiap outgoing feeder

ukui

air molek

kota lama

pematang reba

Penambahan Push
Button Emergency untuk
Load Shedding pada tiap
Outgoing Feeder

SL

Pola pelepasan (load shedding) frekuensi rendah
(under frequency) pada sistem Rengat 20 KV

1

Relay UFR(df/dt)1 terpasang
di PLTD Kota Lama, set 49.3
Hz, melepas OGF Pasir Ringgit
(570kW), set 49.0 Hz melepas
OGF Japura (3800kW).

2

Relay UFR 2 terpasang di GH
Pematang Reba, set 49.3 Hz
melepas OGF Pekan Heran
(1900kW), set 48.5 Hz melepas
OGF Rengat (3800kW).

3

Relay UFR 3 terpasang di
GH Air Molek, set 49.3 Hz,
melepas OGF Pasir Lirik
(920kW), set 49.0hz melepas
OGF Pasar (780kW).
Coil F11
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csr

Donasikan
112 Kantung
Donor Darah
Rutin digelar setiap tiga bulan sekali,
donor darah awal September 2014
lalu, WIKA berhasil mengumpulkan 112
kantung darah untuk dukung PMI.

Raih Green
CEO & Social
Innovation
Award 2015
Komitmen kepemimpinan yang tinggi
dalam mengimplementasikan konsep
”green” dan inovasi program CSR secara
kontiyu dalam proses bisnis dan strategi
perusahaan menjadi kunci untuk terus
tumbuh dan berkembang di masa depan.
Akhir Agustus lalu, Perseroan kembali mendapat dua penghargaan
bergengsi. Diselenggarakan oleh Majalah Warta Ekonomi di Hotel
Le Meridien Jakarta, Selasa (25/8), WIKA tampil sebagai pemenang
Social Business Innovation Award 2015 & Green CEO Award 2015
pada ajang yang merupakan penyelenggaraan yang keempat
kalinya ini.
54

Green CEO & Social Innovation Award 2015: WIKA memiliki komitmen
tinggi mengimplementasikan konsep green dalam proses bisnis

Sebagai wujud kepedulian dalam bidang kemanusiaan dan
kesehatan, Perseroan melalui Program CSR WIKA Peduli, kembali
melakukan kegiatan Donor Darah di Gedung WIKA lantai 11, Rabu

”Pemberian apresiasi ini bertujuan mendorong peran
korporasi menuju perbaikan lingkungan yang berkelanjutan
(sustainable) serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat
di sekitarnya,” ujar Fadel Muhammad, founder Warta Ekonomi
dalam sambutannya.
Dua penghargaan tersebut merupakan rangkaian riset Warta
Ekonomi Intelligence Unit (WEIU) pada perusahaan yang
beroperasi di Indonesia dan memiliki program corporate social
responsibility (CSR) unggulan serta melakukan inovasi CSR
setiap tahun. Sementara untuk CEO Award diberikan kepada
para pemuncak perusahaan yang memiliki komitmen tinggi
dalam mengimplementasikan konsep “green” ke dalam proses
bisnis perusahaan dengan menetapkan prinsip-prinsip green
dalam strategi perusahaan.
Pada ajang yang berbeda, WIKA juga memperoleh predikat
“Excellent” kategori Property & Real Estate dalam Indonesia
Good Corporate Governance (IGCG) Award 2015, Selasa (26/8)
di kampus IPMI Jakarta. IGCG Award 2015 merupakan bentuk
apresiasi yang diberikankepada perusahaan-perusahaan
dalam berbagai industri yang telah melakukan tata kelola
perusahaan yang baik. Penilaian tata kelola perusahaan
di antaranya, akuntabilitas, transparansi, responsibilitas,
independensi, keadilan, kompetensi, misi, kepemimpinan,
kolaborasi, serta risiko.
FAW & RHS

(3/9) Kegiatan Donor kali ini berhasil menyumbangkan 112 kantung
darah dari mayoritas pendonor yang merupakan karyawan WIKA.
Turut hadir dalam agenda donasi darah ini adalah Sekretaris
Perusahaan PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk., Suradi.
Selain sangat berguna bagi pasien yang membutuhkan darah,
donor darah terang Suradi juga memberikan manfaat kesehatan
bagi para pendonor, antara lain: menjaga kesehatan jantung,
meningkatkan produksi sel darah merah baru, membantu
penurunan berat tubuh, mengurangi kelebihan zat besi dalam
tubuh, dan berbagai manfaat positif lainnya.
“Donor darah rutin yang menjadi program CSR WIKA adalah
kegiatan yang sangat positif bagi kemanusiaan juga kesehatan,”
ujar Suradi.
Donor darah WIKA dilaksanakan rutin setiap tiga bulan sekali
bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai
lembaga yang menampung dan mendistribusikan hasil donor darah
tersebut.
MUM & YP

Donor Darah: Mendapat animo positif dari karyawan
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Pelesir
di Kota
Big Durian
58

Kebun durian dalam arti sesungguhnya memang tak mungkin
ditemukan di belantara beton Jakarta. Tapi percayalah, Big Durian
-sebagai plesetan dari julukan Big Apple yang dimiliki New York- layak
untuk disandang Jakarta, kota yang membuat kita benci-benci rindu.
Benci macet dan banjirnya, namun rindu dengan berbagai pilihan
hiburan yang ditawarkannya. Benar, kan?
Mengusung tajuk, Betawi Molek, WIKA Magz beberapa waktu lalu
mendapat undangan khusus dari Manajemen Wikasatrian untuk turut
serta dalam selusur sejarah Ibukota dari masa ke masa. Menarik? Jelas
hal itu tidak bis dipungiri. Jarum jam tepat pukul 06.00 pagi, matahari
juga baru bangun dari tidur lelapnya. Itu artinya tiba waktunya bagi kami
menuju destinasi pertama di Utara Jakarta.
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Museum Sejarah Jakarta: Tujuan paling pas
untuk mengetahui seluk-beluk Jakarta

Ibukota menjadi magnet yang
menyedot kedatangan banyak
orang. Bukan cuma untuk mencari
penghidupan, melainkan juga untuk
bersenang-senang. Selamat datang
di Big Durian!

”Selamat Datang, Jakarta Pagi menanti kita semua,” ujar J.J. Rizal,
pegiat sejarah dari Komunitas Bambu yang pagi itu menjalankan
tugasnya sebagai guide of historia.

Kota Tua & Wisata Museum
Mari mulai petualangan di Jakarta, dengan sisa roman Batavia. Di
Kota Tua Jakarta. Anda bisa menyewa sepeda ontel untuk berkeliling
menikmati arsitektur bangunan tempo dulu. Mungkin ada sedikit
kecewa ketika melihat lapak pedagang kaki lima yang tak beraturan
dan sedikit mengganggu keindahan bangunan tua bersejarah. Tapi
sementara abaikan dulu, dan cobalah untuk menikmati Ibukota
dengan segala keruwetannya.
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Ada beberapa lokasi di kawasan Kota Tua yang bisa ditelusuri
para penikmat wisata sejarah dan budaya. Yang cukup mudah
dijangkau dengan sarana transportasi publik seperti KRL dan
bus Transjakarta adalah Museum Sejarah Jakarta, Museum
Wayang, Museum Seni Rupa, dan Museum Bank Mandiri.
Museum Jakarta atau lebih dikenal dengan Museum Fatahillah
adalah tujuan paling pas jika ingin mengetahui selukbeluk kota ini. Berbagai kisah mulai dari masa prasejarah
peninggalan Kerajaan Tarumanagara dan Pajajaran, hingga
berdirinya kota Jayakarta yang menjelma jadi Batavia, bisa
ditelusuri di sini.
Pada masa lalu, Museum Fatahillah adalah Stadhuis atau
balaikota yang dibangun mulai tahun 1707. Selintas, bangunan
ini mirip dengan Istana Dam di Amsterdam, Belanda. Dahulu,
selain menjadi kantor pemerintahan, terdapat pula ruang
pengadilan dan penjara bawah tanah. Makanya jangan heran
jika menemukan rantai dengan bola pemberat.
Lepas dari sana, langkah kaki kami melangkah ke Museum
Wayang yang letaknya tidak jauh dari Stadhuis. Museum ini
menyimpan koleksi wayang dari daerah-daerah di Indonesia
seperti Jawa, Sunda, Bali, Lombok, Sumatera dan juga luar
negeri antara lain Malaysia, Suriname, Kelantan, Perancis,
Kamboja, India, Pakistan, Vietnam, Inggis, Amerika dan
Thailand. Jumlah koleksinya kurang lebih 5.147 buah yang
diperoleh dari pembelian, hibah, sumbangan dan titipan.
Setelah puas berkeliling dan berselfie-ria di Museum Wayang,
tak ada salahnya juga berkunjung ke Menara Syahbandar di
Komplek Museum Bahari. Dari ketinggian menara, Anda bisa
menghayati tugas seorang syahbandar. Dulunya, menara
yang posisinya miring beberapa derajat dari garis vertikal ini
digunakan untuk mengawasi dan memandu kapal masuk ke

pelabuhan. Menara ini juga menjadi titik 0 atau kilometer 0 Kota
Jakarta sebelum dipindahkan ke Monumen Nasional (Monas) pada
tahun 1980-an.

Menara Syah Bandar: Titik nol pertama Jakarta
sebelum berpindah ke Tugu Monumen Nasional

Jakarta Dari Masa ke Masa
Jayakarta-Batavia-Jakarta

Pasar lain yang juga menarik untuk disambangi adalah Pasar
Santa di Jakarta Selatan. Sebelumnya, Pasar Santa adalah
pasar tradisional biasa. Namun kini menjadi tempat nongkrong
anak muda dengan berbagai pilihan kuliner yang unik dan
kreatif.

Interiornya terbuat dari kayu lama yang masih sangat baik
kualitasnya. Dimana-mana terdapat jendela yang besar & tinggi.
Dinding-dindingnya dipenuhi berbagai poster & foto-foto artis lama
dari mancanegara. Secara keseluruhan, tempat ini memang betulbetul nyaman! Apalagi ditambah dengan aneka hidangan makanan
khas Jakarta yang terhindang siang itu. Rancak rasanya!

Nah jika ingin destinasi hiburan yang tak terlalu mainstream,
ada berbagai pusat kebudayaan yang menawarkan berbagai
kegiatan. Di Jakarta Pusat, ada Taman Ismail Marzuki (TIM)
yang menjadi lokasi berbagai aktivitas kesenian. Di kompleks
TIM juga ada planetarium dan perpustakaan daerah yang cocok
untuk berwisata bersama anak-anak. Sementara itu, di daerah
Jakarta Selatan, ada Komunitas Salihara dan Kampung Betawi
Setu Babakan yang teduh.

Blanja-blanji & Wisata Budaya
Bagi para penggila belanja, ada sangat banyak pilihan untuk
menyalurkan hasrat mereka. Untuk barang-barang berkualitas
premium, tentu pilihannya adalah mal-mal besar yang tersebar di
berbagai sisi Ibukota.
Namun jika ingin mendapatkan barang-barang dengan harga
lebih bersahabat, masih banyak pilihan untuk Anda. Untuk belanja
garmen, ada Pasar Blok A dan Blok B Tanah Abang yang bisa
menjadi tempat berburu pakaian murah dan berkualitas

Kota baru bernama Batavia itu selesai dibangun tahun
1650 dan menjadi pusat semua kegiatan perdagangan,
militer, dan politik VOC. Setelah Jepang menaklukkan
Sekutu pada tahun 1942, Jepang mengganti nama
Batavia menjadi Jakarta, nama yang kita kenal hingga
hari ini.
Sesungguhnya Jakarta disiapkan untuk menjadi duplikat Amsterdam
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Ketika peluh mulai sedikit mengalir dari sisian dahi, langkah kami
pun tertambat di Café Batavia untuk sekedar melepas lelah. Saat
pertama kali memasukinya, kesan nyaman langsung terasa.
Atmosfirnya seolah-olah membawa kita kembali ke zaman kolonial.
Alunan musik lembut terdengar membuat suasana semakin cozy.

Selain kawasan Kota Tua, masih banyak lagi pilihan wisata
museum yang menarik. Di kawasan Jakarta Pusat, ada Museum
Nasional, Museum Taman Prasasti, Museum Perumusan Naskah
Proklamasi, dan Museum Tekstil. Sedangkan jika sedang berada di
Jakarta Selatan, Anda bisa mengunjungi Museum Satria Mandala,
Museum Polri, dan Museum Layang-layang.

Sesungguhnya Jakarta disiapkan untuk menjadi
duplikat Amsterdam, Belanda. Dengan tata ruang
dan arsitektur yang serupa, tak heran jika Batavia
dijuluki “Koningen van Oosten” atau “Ratu dari Timur”.
Sebelumnya, Batavia adalah Jayakarta (1527-1619)
dengan cakupan wilayah meliputi Kesultanan Banten
yang bernama Sunda Kalapa. Setelah perusahaan
dagang Belanda VOC (Verenidge Oostindische
Compagnie) pimpinan Jan Pieterzoon Coen menyerang
pada tahun 1610, VOC membangun kota yang baru
tepat di atas reruntuhan Kota Jayakarta.

Café Batavia: Atmosfirnya seolah-olah
membawa kita kembali ke zaman kolonial

Untuk belanja mainan anak, langsung saja meluncur ke Pasar
Gembrong di Jakarta Timur. Sedangkan bagi para penggemar
batu akik, ada Pasar Rawabening yang bisa jadi tujuan. Tentu saja,
kunci untuk mendapatkan harga terbaik adalah kelincahan untuk
menawar.

Berlokasi di Serengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta
Selatan, Kampung Setu Babakan memang di plot sebagai
cagar budaya betawi yang dilengkapi dengan segala hal yang
beraroma betawi. Mulai dari seni musik Qasidah, Marawis,
Keroncong, gambang Keromong, Lenong dan Gambus dan juga
tak lupa macam-macam tarian asli betawi seperti tari Topeng
dan Ondel-Ondel. Pokoknya yang berkaitan dengan kesenian
betawi ada di perkampungan ini.
Walau lokasinya tak jauh dari pusat kota Jakarta, tetapi ketika
anda menginjakan kaki disana anda serasa berada di Jakarta
masa lalu, dimana tak ada gedung bertingkat atau hutan beton,
polusi dan kemacetan. Pokoknya terasa begitu asri dan asli.
Disambut dengan Gapura Besar bertuliskan ‘Pintu Masuk I
Bang Pitung Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan anda
bisa memulai petualangan anda di ’Betawi’. Hamparan rumah
berarsitektur khas betawi hingga panggung untuk pagelaran
kesenian khas setempat menghiasi isi kampung betawi.
Keberadaan dua setu atau danau disana saati ini dimanfaatkan
sebagai salah satu tujuan rekreasi air yang cukup
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mengasyikkan. Tak hanya itu, kawasan ini adalah surga bagi
penikmat kuliner Betawi. Mulai dari soto betawi yang lezat, soto
mie, roti buaya, kerak telor, serabi, gado-gado, karedok, rujak
begbeg, rujak cuhi, manisan kolangkaling, sayur gabus pucung,
Opor dan semur Jengkol, hingga Bir Pletok yang eksotis tersedia
di cagar budaya Betawi seluas 165 hektar ini. Sebagai catatan,
walaupun namanya bir namun minuman ini bebas alkohol.
Minuman penyegar ini terbuat dari bahan dasar rempah-rempah
seperti jahe, daun pandan wangi dan serai, jadi dijamin aman
dikonsumsi siapapun.

Taman Teduh di Ibukota

Pulau Seribu
Pesona lain Jakarta adalah Kepulauan Seribu yang terdiri dari
sekitar 100-an pulau dengan pantai berpasir putih. Beberapa
pulau yang kerap dikunjungi wisatawan adalah Pulau Bidadari,
Pulau Ayer, dan Pulau Tidung.
Ada berbagai aktivitas yang bisa dilakukan di Kepulauan
Seribu. Anda bisa snorkeling untuk mengamati terumbu karang
yang cantik, berenang, bersepeda, dan tentu saja menikmati
pemandangan matahari terbenam yang keemasan.
Pulau Tidung sebenarnya cukup mungil karena lebarnya sekitar
200 meter dengan panjang sekitar 5 kilometer. Di sekelilingnya,
ada pantai dangkal yang bergradasi putih karena ditumbuhi
karang dan dipenuhi ikan-ikan kecil. Pantai di Pulau Tidung cukup
nyaman sebagai tempat berenang karena tidak berombak besar
dengan gugusan karang dan terumbu karang yang mengelilingi
pantai.
Blok A Tanah Abang: Magnet pemuas dahaga
belanja murah dan berkualitas di Jakarta

RQA & FAW

Taman Suropati: Episentrum oksigen bagi jantung Jakarta

Ruang terbuka hijau di jakartamemang cukup langka,
tapi bukan tak ada. Ini adalah sebagian taman yang bisa
menjadi surga mungil untuk mencari ketenangan di tengah
padatnya pusat perkantoran maupun hunian.

biaya. Mulai dari lapangan futsal, lapangan basket,
hingga jogging track. Taman ini juga tampak segar
dengan kolam air mancur di beberapa sudutnya. Pada
malam hari, kawasan ini juga menjadi salah satu
lokasi wisata kuliner dengan harga relatif terjangkau.

1 Taman Suropati, Jalan Imam Bonjol, Menteng

	Bayangkan pohon-pohon yang rindang, taman bunga,
dan burung merpati yang hinggap di tepi kolam air
mancur. Kenyamanan ini bisa ditemukan di tengah
Jakarta, di Taman Suropati. Pada waktu-waktu
tertentu, Anda bisa menikmati pertunjukan gratis dari
Komunitas Musik Suropati Chamber. Kelompok ini juga
memberi kesempatan siapapun untuk berlatih biola
bersama mereka.
2 Taman Ayodya, Jalan Barito, Kramat Pela, Kebayoran
	
Baru, Jakarta Selatan

	Tak jauh dari keramaian Blok M, ada Taman Ayodya
yang lokasinya identik dengan bekas tempat pedagang
ikan dan bunga di Jalan Barito. Di taman yang teduh
ini, ada gazebo, mini amphitheatre, bangku taman,
trek lari, danau buatan, dan air mancur. Pada taman
yang juga dilengkapi fasilitas tempat parkir mobil
dan sepeda motor ini, Anda bisa bergabung dengan
komunitas sepeda fixie, yoyo, dan fingerboard.
3 Taman Menteng, Jalan H.O.S. Cokroaminoto,

Menteng, Jakarta Pusat
	Taman Menteng berdiri di atas lahan yang dulunya
pernah menjadi stadion klab sepakbola kebanggaan
warga Ibukota, Persija Jakarta. Disini terdapat banyak
fasilitas olahraga yang bisa dipakai tanpa dipungut

4 Taman Situ Lembang, Jalan Lembang, Menteng,
	
Jakarta Pusat

	Pada masa lalu, taman ini merupakan waduk dari
subsistem Kali Cideng yang dibangun Belanda pada
1926. Fungsinya adalah menampung air dari beberapa
mata air di sekitarnya. Pada tahun 1960, dibangunlah
panggung terbuka yang sering dimanfaatkan sebagai
panggung anak-anak oleh Ibu Kasur, pembawa acara
Taman Indria di TVRI. Saat ini, Taman Situ Lembang
telah dilengkapi dengan fasilitas koneksi wi-fi, bangku
taman, arena bermain anak, dan jogging track.
5

Taman Lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng,
Jakarta Pusat

	Lapangan Banteng memberi kesempatan bagi Anda
yang hobi berolahraga dengan fasilitas fitness park
dan lapangan bola. Taman ini juga sering disambangi
para penggemar tanaman hias dengan adanya
pameran flora dan fauna yang rutin digelar setiap
tahun. Tentu Anda tak menyangka pada tahun 1970an taman ini pernah menjadi sebagai terminal bus
untuk rute dalam dan luar kota. Untung saja fungsi
Lapangan Banteng dikembalikan lagi sebagai ruang
terbuka hijau pada tahun 1993.

Kampung Betawi Setu Babakan:
Surga yang tertinggal di Selatan Jakarta
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Aneka ragam Kuliner Jakarta
Sejarah betawi yang begitu dinamis mempengaruhi warisan
kulinernya. Makanan Khas Betawi dipengaruhi oleh budaya
Cina, Eropa, dan Arab. Citarasa gurih dan sedap merupakan
ciri khas khas makanan Betawi. Berikut nukilan khas
makanan Betawi yang layak Anda coba.
1
	Kerak
Telor

Nasi ulam merupakan makanan khas Betawi yang juga mendapat
pengaruh dari budaya kuliner Cina. Makanan ini biasanya memakai
nasi pera yang disiram dengan semur kentang/semur tahu/
semur telur. Biasanya dapat juga juga ditambah dengan cumi asin
goreng, bihun goreng, telur dadar iris, dan perkedel kentang. Nasi
ulam bertambah nikmat dengan tambahan daun kemangi, sambal,
bawang goreng, dan taburan kacang tanah tumbuk.

Ketoprak terbuat dari ketupat atau lontong yang berisi bihun,
toge, dan tahu. Ketoprak Betawi dengan rasa yang lezat ini
disiram dan diaduk dengan sambal kacang. Ketoprak juga
ditaburi dengan kerupuk. Makanan khas Betawi ini termasuk
makanan berat yang agak ‘ringan’.
7
	Semur
Jengkol

Pindang bandeng hampir menyerupai semur tetapi ada
penambahan belimbing wuluh. Rasa pindang bandeng
sangat lezat dan segar. Sama dengan nasi uduk, biasanya
pindang bandeng disantap saat sarapan dan dimasak pada
sore hari sebelumnya.
10
	Soto
Betawi

4
	Ketupat
Sayur/Lontong Sayur

Kerak telor merupakan makanan khas Betawi yang sangat
terkenal terutama pada saat acara Pekan Raya Jakarta.
Kerak telor hampir mirip dengan martabak, perbedaanya
terletak pada isi dan cara memuatnya. Isi kerak telor adalah
ketan dan ubi. Cara memasak kerak telor, yaitu dengan
dipanaskan di atas tungku arang.
2
	Nasi
Uduk

Ketupat sayur merupakan makanan khas Betawi yang biasa
dijadikan sebagai menu sarapan. Ketupat sayur terbuat dari
irisan ketupat/lontong dengan kuah santan yang gurih. Taburan
ketupat sayur berupa bawang goreng, kacang kedelai, dan
kerupuk/emping.

Semur jengkol merupakan satu-satunya makanan khas betawi
yang tak terbantahkan lagi keasliannya. Orang Betawi mampu
membuat jengkol menjadi hidangan semur yang lezat. Untuk
menghilangkan baunya, jengkol biasa di rendam di air kapur
atau air dari rebusan tangkai padi. Dahulu, daerah Pondok Gede
dan Lubang Buaya merupakan daerah di Jakarta yang banyak
terdapat pohon jengkol.

5
	Gado-gado

8
	Laksa
Betawi

Soto Betawi berkuah santan dengan isi daging sapi, tomat,
dan kentang. Rasa soto betawi ini sangat lezat dan gurih.
Daging soto betawi terasa empuk, dan kuahnya terasa gurih.
Makanan sepinggan khas betawi ini sangat cocok disantap
dengan nasi putih sebagai makan siang.
11
	Soto
Tangkar

Nasi uduk sangat familiar sebagai sarapan di Jakarta. Mirip
dengan nasi liwet, nasi uduk yang terbuat dari beras putih
dimasak bumbu-bumbu. Bumbu-bumbu nasi uduk tersebut
seperti garam, santan, daun serai, daun salam, dan daun
jeruk. Rasa nasi uduk sangat lezat dan gurih. Nasi uduk
biasa dimakan dengan telur dadar yang diiris, semur jengkol,
ayam goreng, empal, kentang balado, dan sambal kacang.

Orang asing menyebut gado-gado dengan sebutan ‘seladanya
orang Indonesia’. Gado-gado berisi lontong/ketupat, sayuran,
kerupuk dan bawang goreng. Gado-gado bisa disantap pada
saat sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Di Jakarta,
banyak sekali penjual gado-gado.

3
	Nasi
Ulam

6
	Ketoprak

Laksa berasal dari daerah Cibinong yang kemudian merambah
ke Jakarta dengan sebutan Laksa Betawi. Pengusaha Laksa
Betawi biasanya orang Cina Betawi. Laksa merupakan jenis
makanan sepinggan yang berkuah dan berisikan bihun, telur,
perkedel, daun kemangi, dan daun kucai. Kuliner yang mendapat
pengaruh dari Cina ini memiliki citarasa yang gurih dan manis.
9 Pindang Bandeng

Makanan khas yang satu ini lahir pada masa penjajahan
Belanda. Pada saat itu, orang Betawi hanya mampu membeli
iga sapi yang sedikit dagingnya (tangkar). Kemudian, orang
Betawi menyulapnya menjadi soto yang enak. Kini, soto
tangkar ditambah dengan daging dan jeroan. Soto tangkar
berkuah santan tetapi rasanya tidak terlalu ‘berat’.

Makanan khas Betawi
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just
relax

Generasi
90-an
Kebahagian itu sederhana, nostalgia salah
satunya, dan disini mesin waktunya.
Berbahagialah mereka yang besar di dekade 1990-an, begitu
pesan yang gamblang disampaikan pada buku ini. Generasi 90-an
yang dimaksud bukanlah yang lahir di tahun itu, melainkan yang
besar pada kurun waktu tahun 90-an. Dengan membaca buku ini,
Kita akan ingat betapa besar perbedaan yang muncul antara masa
sebelum dan sesudah teknologi menggandrungi Indonesia. Kita
akan baru menyadari bahwa tahun 90-an itu sangat istimewa.
Pada tahun 90-an kita hanya mengenal Apple dan Blackberry hanya
sebagai buah. Hanya orang super kaya yang punya komputer.
Anak-anak disuguhi dengan tayangan yang saya rasa lebih baik
dari yang ada sekarang. Sinetron-sinetron dengan latar belakang
keluarga yang banyak hal bisa kita ambil dari acara tersebut. Sebut
saja Keluarga Cemara, Si Doel Anak Sekolahan.
Awalnya buku ini adalah project tugas akhir dari sang penulis buku
ini, Marchella sebagai mahasiswa Desain Komunikasi Visual. Ia
pun terinspirasi dari akun Twitter @Generasi90an yang juga aktif
mengangkat berbagai hal yang ada ataupun yang terjadi pada

histografi buku
judul	:
pengarang	:
isbn	:
kpg	:
ukuran	
:
halaman	:

Generasi 90-an
Marchella FP
9789799105363
901130630
200 x 200 mm
144 halaman

tahun 90-an, “Kurang lebih buku ini sejenak bisa menjadi
mesin waktu kita kembali ke era 90-an,” kenang Marchella.
Buku ini berisi gambar-gambar ilustrasi mengenai apa
yang kita lihat, kita dengar, kita pakai dan kita mainkan di
tahun 90-an. Mulai dari tayangan TV yang popular dimasa
itu seperti sinetron Tersanjung, Keluarga Cemara, Power
Rangers dan sederet kartun popular lainnya. Ada juga
ulasan tentang apa saja yang kita dengar saat itu, apa yang
kita baca, tren pakaian yang sedang popular, gadget yang
saat itu sudah mulai bermunculan dan yang paling seru
adalah permainan-permainan yang popular dikalangan anak
90-an.
Singkat kata, buku ini sangat cocok bagi kita yang ingin
beristirahat sejenak dari kerasnya abad 21, kembali ke
cerianya akhir abad 20. Selamat menikmati mesin waktu
90-an.
FAW
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histografi film
judul	: Jenderal Soedirman
sutradara	: Viva Westi
penulis skenario	 : Tubagus Deddy
produser	
:	Handi Ilfat, Sekar Ayu Asmara
genre	
: Action, biografi, drama, perang
rumah produksi	 :	Padma Pictures, Yayasan
Kartika Eka Paksi

Jenderal
Soedirman
Sebuah film yang mengisahkan totalitas
Panglima Tentara Pertama Indonesia
dalam memperjuangkan bangsanya untuk
merdeka, merdeka seutuhnya!
Penikmat film tanah air kembali mendapat suguhan simena
terbaik baru-baru ini. Mengusung tema perjuangan, film bertajuk
“Jenderal Soedirman” hadir di tengah-tengah publik yang haus
akan spirit nasionalisme. Disutradarai oleh sineas muda berbakat,
Viva Westi, film ini memotret jasa besar Panglima Tentara pertama
negeri ini dalam menggalang kekuatan militer Indonesia yang
masih terbatas dan terpecah belah, untuk melawan kekuatan
penjajahan Belanda yang dikaruniai persenjataan lengkap.

Ibu kota Indonesia pada masa perjuangan fisik, Yogyakarta,
dibombardir tanpa henti. Para pemimpin negara, seperti
Presiden Soekarno (Baim Wong) dan Wakil Presiden Hatta
(Nugie) ditangkap dan diasingkan. Belanda menyatakan
Indonesia sudah tiada. Meski begitu, Soedirman berhasil
lolos dan pergi ke hutan bersama pasukan kecilnya. Ia
mengabarkan ke seluruh pelosok negeri lewat radio bahwa
Indonesia masih berdiri kokoh dengan kekuatan militer yang
kokoh.

Nasionalisme Kaum Muda
Hadirnya Fim Jenderal Soedirman ini men-deliver pesan
berharga bahwasanya bangsa ini dalam memperjuangkan
kemerdekaannya mampu menjalankan kekuatan diplomasi
dan militernya secara baik dan spartan.
Dengan efek computer-generated imagery (CGI)—meski
belum begitu halus—menandakan bahwasanya para sineas
muda berusaha keras menggarap film ini istimewa dan bisa
menumbuhkan minat nonton dari kalangan muda. Efek
ledakan yang cukup masih dalam film ini terbilang hidup
karena dilakukan secara nyata melalui dukungan persejataan
TNI AD.
Apalagi penayangannya hadir di tengah ramainya film
bergenre drama romantisme, jelas bahwasanya film Jenderal
Soedirman ini laik tampil sebagai penawar dahaga para
penikmat film laga sejarah yang bernafas nasionalisme.
Sebuah pengajaran visual sejarah bagi para penikmat film
tanpa mereka harus merasa digurui sama sekali.

Taktik perang gerilya yang identik dengan buah pikiran cemerlang
sang Panglima menjadi benang merah yang terangkai apik hampir
sepanjang film ini berlangsung. Mengusung metode penyerangan
secara sembunyi-sembunyi dan lari dengan perhitungan tepat,
Gerilya kelak mendapat pengakuan dunia sebagai salah satu taktik
perang terbaik.

Kehadiran nama-nama besar perfilman, seperti Mathias
Muchus, Ibnu Jamil, Baim Wong, dan Lukman Sardi
menambah seru fim ini. Tak kalah penting, sang bintang
utama yang juga berasal dari kalangan muda berbakat, Adipati
Dolken, menunjukkan perfilman Indonesia bukan diisi oleh
aktor yang itu-itu saja.

Film ini bermula saat Indonesia baru saja merdeka. Saat itu
Indonesia baru saja membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR)
dan memilih panglima besar. Soedirman (Adipati Dolken) pun
terpilih pada pemilihan yang tak berselang lama dengan Agresi
Militer II. Baru saja didapuk sebagai seorang panglima besar,
Soedirman harus menerima cobaan dengan terjadinya Agresi
Militer II. Belanda mengingkari Perjanjian Renville dan kembali
menginvasi Indonesia.

Jenderal Soedirman adalah sebuah film yang mampu
menjadi oase baru dalam sejarah Indonesia. Film ini sangat
cocok sebagai hiburan sekaligus edukasi masyarakat
dalam menyelami masa lalu bangsa ini. Film yang proses
produksinya melibatkan 200 kru dan personel TNI AD ini mulai
tayang di bioskop-bioskop Tanah Air mulai 27 Agustus 2015.
Jadi, jangan sampai dilewatkan!
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Selamanya
Mengusung kemampuan musikalitas yang
mumpuni, kakak-beradik musikus muda
yang tergabung dalam The Overtunes hadir
dengan lagu-lagu beromansa cinta yang
easy listening.
Trio rising star, Mikha Angelo (salah satu finalis penyanyi ajang
pencarian bakat), Reuben Nathaniel, Mada Emmanuelle kembali
hadirkan musik yang akan memanjakan telinga pendengar dengan
alunan pop akustik yang merupakan ciri khas mereka selama ini.
Bicara isi album bertajuk ”Selamanya” ini, nuansa cinta masih
menjadi kekuatan kakak-beradik The Overtunes. Liriknya khas anak
muda, simple dan mudah diingat. Mereduksi kegalauan, album
ini kaya dengan lagu-lagu melodi dan lirik cinta bagi mereka yang
sedang kasmaran. Berisikan 10 lagu romansa, setidaknya ada 3
single yang menjadi ”jagoan,” yaitu: Sayap Pelindungmu, Dunia
Bersamamu dan Jatuh Dari Surga (soundtrack Miracle).

histografi musik
album	: Selamanya
artis	: The Overtunes
genre	: Pop, Akustik Pop
label	
:	Sony Music Entertainment
Indonesia, Music Factory
Indonesia
volume	: 10 lagu
rilis	: 2015
The Overtunes tidak sendiri dalam menciptakan lagu di
SELAMANYA, bantuan musisi dari pihak label sukses naikkan
tembang antara lain adalah Dunia Bersamamu, Sayap
Pelindungmu, Mungkin, Alien dan Melayang. Hasil karya
murni mereka sendiri dapat dinikmati lewat lagu Ku Ingin Kau
Tahu, Jatuh Dari Surga, Selamanya, Cinta dan If It’s For You.
Bertajuk SELAMANYA, semoga saja karya ini bisa diterima
oleh masyarakat sampai kapanpun.
FAW
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jahat. Terlepas dari bagaimana cara memasak atau
bahan apa yang dicampurkan, beberapa bahan makanan

sehat
bugar

mengandung kadar kolesterol alami yang lebih tinggi
dibandingkan bahan makanan lain. Contohnya adalah udang,
jeroan (terutama hati), dan telur.
Kabar baiknya, kolesterol-kolesterol alami ini berdampak
lebih sedikit pada kadar kolesterol dalam darah. Tetapi tentu

Bye-bye,
Kolesterol
Bahaya!
“Waduh, kolesterol nih!” Saat santapan
lezat sudah di depan mata, adakalanya
kita teringat dengan zat yang satu ini si
kolesterol yang sering identik dengan
penyakit jantung dan stroke.
Sengeri itukah?

saja hal ini bukan berarti Anda bisa mengonsumsi makanan
berkolesterol tinggi secara serampangan.
American Heart Association merekomendasikan agar hati
sapi jangan dikonsumsi sama sekali. Alasannya, 85 gram hati
sapi dapat mengandung hingga 330 mg kolesterol, padahal
sebaiknya asupan kolesterol per hari tidak melebihi 300 mg.
Selalu ingat bahwa keseimbangan adalah kunci. Jika pagi ini
sarapan Anda adalah telur atau produk susu hewani, jangan
memesan cheeseburger untuk makan siang ya.

2. Pilih-pilih lemak
Ketika berusaha memulai pola makan yang sehat, tidak
sedikit orang yang benar-benar menghindari semua sumber
lemak. Padahal lemak tak selalu jahat. Ada lho, jenis lemak
yang sebenarnya dapat membantu menjaga kesehatan,
termasuk mengurangi kadar kolesterol.
Si lemak baik adalah lemak tak jenuh. Jenis lemak ini

Junk food: Konsumsi berlebihan
sangat tidak dianjurkan

tidak menambah kadar kolesterol, melainkan membantu
Sebenarnya kolesterol bukanlah zat asing yang melulu membawa

menguranginya. Lemak tak jenuh biasanya terkandung dalam

penyakit. Bersama protein dan molekul-molekul lain, kolesterol

bahan makanan seperti ikan yang berminyak (mackerel

juga punya peran baik. Ia membangun berbagai struktur lemak dan

dan salmon), kacang-kacangan (almond dan mede), biji

protein (lipoprotein) penting yang beredar di dalam tubuh kita.

dari beberapa tumbuhan (kuaci), dan minyak sayur (minyak

Melalui low-density lipoprotein (LDL), kolesterol diangkut dari

bunga matahari, minyak jagung, dan minyak walnut).

hati menuju bagian tubuh lain yang membutuhkan. High-density

Yang penting, hindari lemak jenuh yang paling berperan

lipoprotein (HDL) kemudian mengembalikan sisa kolesterol berlebih

meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh. Misalnya, sosis

ke hati untuk diurai. Sayangnya, pola makan kita seringkali merusak

atau potongan daging berlemak, minyak hewani seperti

keseimbangan tersebut.

mentega, keju, krim, cake dan biskuit, serta minyak kelapa

Asupan makanan adalah kontributor terbesar bagi peningkatan LDL

sawit.

di dalam tubuh. Ketika proporsi LDL terlalu tinggi, maka semakin

Makanan yang diproses, seperti cake atau biskuit cenderung

besarlah peluangnya menghasilkan tumpukan zat-zat lemak

mengandung lemak trans yang perlu dihindari. Untuk

pada dinding pembuluh darah. Hal inilah yang menjadi cikal bakal

mengetahui kandungan lemak jenuh dan lemak trans

penyakit kardiovaskuler yang seram-seram seperti penyakit jantung

pada makanan ringan, biasanya dapat Anda lihat pada

dan stroke itu.

bagian belakang kemasan. Nah, jangan kaget jika makanan

Tak ada jalan lain, Anda perlu mengawasi kadar kolesterol dalam
darah. Misi untuk “say goodbye” pada kolesterol bahaya bisa
dimulai dengan cara-cara berikut:

kemasan hampir selalu mengandung lemak jenuh atau lemak
trans. Apa boleh buat, kita juga tidak mungkin mengetahui
bagaimana produk-produk yang biasa kita konsumsi itu
diproses.

1. Kontrol makanan

3. Jangan remehkan cara memasak

Saat kadar kolesterol Anda sudah berlebihan, coba cermati apakah

Beberapa bahan makanan sehat dapat dengan mudah

ada makanan favorit yang ternyata menjadi pemantik kolesterol
70

menjelma sebagai timbunan kolesterol jika dimasak secara

Aneka ragam makanan sayur dan buah:
Dapat dinikmati siapa saja, menyehatkan
bagi siapa saja
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sembrono. Kadar kalori, lemak, kolesterol, dan
segala macam hal yang mungkin perlu dihindari
sesungguhnya banyak dipengaruhi oleh cara
memasak.
Contoh sederhan adalah makanan berbahan
dasar ayam. Pada dasarnya, daging ayam adalah
daging yang relatif rendah lemak. Sejatinya, ayam
memang lebih sedikit mengandung kolesterol.
Tapi tunggu dulu! Kalau kulit ayam dibiarkan tetap
menempel ketika dimasak, atau ayam tersebut
digoreng (apalagi dalam minyak jelantah), maka
daging ayam telah menyandang status sebagai
makanan tidak sehat.
Pilihan terbaik adalah makanan dimasak dengan
microwave, dikukus, atau direbus. Memasak
dengan cara memanggang atau membakar bahan
makanan sebetulnya tidak terlalu baik, tetapi masih
lebih sehat dibandingkan dengan menggoreng.
Pendek kata, sebisa mungkin hindari makanan
yang digoreng. Dengan satu langkah saja, Anda
bisa mengurangi peluang perut buncit sekaligus
mengurangi risiko penyakit.

4. Suplemen makanan
Ada sejumlah produk yang memang ditujukan bagi
orang yang memiliki kebutuhan untuk menurunkan
kadar kolesterol. Meskipun demikian, produkproduk ini jangan lantas dianggap sebagai asupan
utama, melainkan suplemen saja.
Beberapa zat seperti sterol dan stanol dari

Olahraga Ringan & Rutin

tumbuhan yang ditambahkan dalam produk selai
dan yoghurt dapat mengurangi kadar kolesterol
dalam darah. Tapi tak perlu dikonsumsi secara

Tak perlu repot-repot dan tak perlu keluar banyak uang. Anda juga

rutin, terutama jika kadar kolesterol Anda belum

tidak harus menjadi atlet triatlon untuk tetap sehat. Manajemen

terlalu tinggi.

kolesterol yang baik hanya membutuhkan olahraga ringan yang

Perlu dicatat, produk makanan penurun kolesterol

dilakukan secara rutin.

umumnya juga tidak terlalu baik untuk dikonsumsi

Pilihan olahraga yang dapat dilakukan misalnya jogging, bersepeda,

oleh anak-anak, ibu hamil, atau ibu menyusui.

tenis, atau sekadar jalan cepat. Di kursi kantor pun, Anda masih bisa

Jangan terbawa promosi manis produsen

berolahraga dengan sesekali menggerak-gerakkan kaki dan tangan.

suplemen makanan. Bagaimanapun hebatnya
janji produk sintetis, cara terbaik yang minim
risiko adalah mengatur ulang pola makan dengan
asupan alami.
RQA

Kuncinya, konsisten untuk melakukannya secara rutin. Pasang target
berolahraga 30 menit sehari, minimal lima hari per minggu. Jika
dirasa sulit, Anda bisa memecah target 30 menit menjadi beberapa
segmen, misalnya dengan dua kali latihan ringan berdurasi 10
hingga 15 menit.

Anatomi tubuh:
Pilihan makanan Anda akan berpengaruh pada peran dan
fungsi anatomi tubuh Anda
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Dari
Kameraku
untuk
70 Tahun
Bangsaku
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lensa

Jelang tanggal 17 Agustus setiap tahunnya, selalu saja
tampak pemadangan yang khasi di seluruh penjuru tanah air.
Kibaran bendera Merah Putih, umbu-umbul warna-warni, posterposter yang menghembuskan semangat kemerdekaan hingga
rangkaian lomba-lomba unik menjadi objek unik yang amat
sayang dilewatkan barang sekejap mata.
Bertepatan dengan hari jadi ke-70 dirgahayunya ini, perayaan
kemerdekaan tahun terlihat lebih semarak dibanding tahun
sebelumnya. Dalam lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
misalnya. Tahun ini, seluruh BUMN mendapat kepercayaan
sebagai penyelenggara kemeriahan ulang tahun kemerdekaan
secara serentak di 34 provinsi. Dan WIKA berbangga bisa
berpartisipasi aktif di Kalimantan Tengah menyelenggarakan
berbagai kegiatan khas 17 Agustus di sana.
Perayaan dan kesemarakkan serupa juga dapat dilihat dari
berbagai tempat di seluruh penjuru tanah air, dimana Sang
Dwi Warna betul-betul menjadi bintang dari segala bintangnya.
Seperti apa kemeriahan perayaan ulang tahun Republik
Indonesia ke-7- ini berlangsung? Berikut nukilan foto-foto
menarik dari Komunitas Fotografi WIKA yang sayang untuk
dilewatkan. Selamat Menikmati.
FAW
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