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CEO Menyapa
Best Value for Client
Tujuh tahun sudah, PT WIJAYA KARYA Gedung (WIKA Gedung) mewarnai kiprahnya
dalam percaturan konstruksi bangunan tinggi di tanah air. Dalam waktu yang relatif
masih muda itu, kinerja yang ditorehkan WIKA Gedung demikian apik dan terus
menanjak seiring kian semaraknya pembangunan gedung-gedung vertikal sebagai
jawaban atas makin tingginya harga tanah dan menipisnya pasokan lahan.

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

Keberadaan WIKA Gedung semakin diperhitungkan manakala tren high rise building;
apartemen, kondotel, dan rusunami di kota-kota besar, tumbuh demikian suburnya
bak jamur di musim penghujan. Simbiosis mutualisme, demikian para pengamat
bisnis high rise building menyebut bulan madu dan korelasi bisnis antara liniernya tren
bisnis dan eksistensi dari WIKA Gedung sendiri.
Semakin modern kota, seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya serta citizen yang
mendiaminya, tidak terhindarkan lagi juga turut menstimulasi laju positif WIKA
Gedung. Mobilitas yang demikian tinggi memaksa para citizen untuk bergerak dari
satu tempat ke tempat lainnya dalam waktu singkat. Dan pada entry point inilah
kemudian hadir magnet baru yang kita kenal bersama dengan Transit Oriented
Development (TOD) sebagai bentuk perencanaan kota yang terintegrasi secara jarak
dan waktu dengan memaksimalkan akses transportasi umum dan tempat hunian
yang layak.
Magnet TOD, sejatinya telah lama berkembang beberapa tahun lalu di Hongkong.
Populasi kelas menengah baru Hongkong kala itu, sadar betul bahwasanya dengan
makin tingginya aktivitas ekonomi, maka mereka pun membutuhkan infrastruktur
lengkap yang saling terintegrasi antara satu dan lainnya. Antara kediaman vertikal
layak huni yang tidak terlalu jauh dari pusat bisnis dan transportasi massa yang bisa
mengantar mereka secara cepat dan tepat waktu. Pola yang sama, kini sedang terjadi
di Indonesia.
Melihat rekam jejaknya, saya meyakini WIKA Gedung adalah salah satu pelaku
bisnis yang paling peka terhadap metamorfosa kota-kota baru sebagai kota modern.

REDAKSI
Dewan Pembina: Direksi
Pimpinan Redaksi: Suradi
Editor: Fajar Firman Arif
Reporter: Firlan, Fekum, Heni
Fotografer: Bambang Dudy, Romy

Sebagaimana tagline, “Best Value for Client” yang diusung oleh WIKA Gedung. Saya
optimistis, entitas anak PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. ini akan selalu hadir
memberikan yang terbaik bagi dunia konstruksi di tanah air.

ALAMAT REDAKSI
Gedung WIKA lantai 2
Jl. DI Panjaitan Kav 9
Jakarta 13340
T. 021-8508640 ext 1240
F. 021-85911969
E. humas@wika.co.id
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Bintang Perbowo, Direktur Utama PT
Wijaya Karya (Persero) Tbk. menyambut
hangat Anda dengan memaparkan
fenomena pola pembangunan Transit
Oriented Development (TOD) di kota
modern dan peran WIKA Gedung dengan
tagline ‘Best Value for Clients’-nya.
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Romansa Jogja Sang ‘Never Ending Asia’

BOOK: Makna Besar #Sharing 2
MOVIE: Fury
MUSIC: Mocca, Home

Kenali dan Pelajari Seluk-beluk
Migrain.

Gegap Gempita HUT ke-56,
One Speed One Goal

Anda kini dapat membaca WIKA Magz kapan saja dan di mana saja melalui teknologi
QR Code (Quick Response Code) di ponsel Anda. Hanya dengan memotret QR Code
di sampul WIKA Magz, Anda bisa mengakses informasi yang lebih kaya, lebih dalam
dan mutakhir dalam bentuk teks, infografis, foto serta video.
Cara menggunakan QR Code:
1

Potret QR Code menggunakan
aplikasi reader yang ada di Ponsel
Anda. Bila tidak tersedia, download
aplikasi di http://qrcode.mobi

2

Setelah kode dipotret dengan benar,
aplikasi reader akan menerjemahkan
QR Code menjadi alamat situs atau
informasi tertentu

3

Konten atau informasi akan langsung
ditampilkan di Ponsel Anda
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Semangat
Membangun
1.000 Gedung
Sejalan perjalanan waktu, WIKA Gedung
terus mematangkan proses transformasi
bisnisnya. Bukan lagi berkutat sebatas
satu struktur saja, tetapi ribuan
konstruksi high rise building.

Bangunan Gedung (WIKA Gedung) yang merupakan entitas
anak WIKA memberikan kejutan berupa penandatanganan
kerjasama dengan Grup Puncak Tahun 2016 untuk
pembangunan hotel, office, dan convention hall di Surabaya
senilai Rp1,45 triliun.
“Sebuah kado yang luar biasa bagi WIKA. Semoga sinergi ini
dapat terus berlangsung tidak hanya menjelang perayaan
HUT WIKA saja tetapi juga setiap saat,” ujar Direktur Utama
Bintang Perbowo Perusahaan dengan canda khasnya seraya
menerima kue ulang tahun WIKA ke-56 dari Netty Lesmana,
Komisaris Utama Grup Puncak di Shangri-La Surabaya,
Jumat (11/3)

Menerjemahkan Visi dengan
Implementasi
Sejalan dengan dinamika bisnis konstruksi gedung yang
terus bergerak, WIKA juga melaju lebih cepat menyesuaikan

“	Great building that move the spirit have always
been rare. In every case they are unique, poetic,
products of the heart.“
Arthur Erickson, Architect & Urban Planner

Ada pemandangan yang berbeda pada perayaan ulang tahun

dengan perubahan lingkungan bisnis di sekitarnya. CEO

(HUT) PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. pada hari jadinya ke-56,

Letter yang disampaikan kepada seluruh karyawan belum

awal Maret lalu. Bila biasanya pada hari-H perayaan semarak

lama ini menjadi bukti komitmen itu.

dengan kenduri dan bunga, HUT Perseroan yang bertepatan
dengan tahun windunya yang ke tujuh itu diisi dengan berbagai
surprise.

Direktur Utama Perseroan, Bintang Perbowo dalam maklumat

Kejutan pertama datang dari CSR. Bertajuk “WIKA Berlima Enam”
yang merupakan akronim dari WIKA Bersih-bersih Lingkungan
dengan Masyarakat), agenda CSR sukses membuat perayaan
HUT WIKA demikian berbeda. Aktivitas jalan sehat dan beberapa
kegiatan happening, seperti, trashion show, edukasi daur ulang
sampah, pemberdayaan UKM, donor darah, dan apresiasi bagi
petugas kebersihan berjalan sukses dengan keterlibatan dan
interaksi penuh Direksi, seluruh karyawan dan masyarakat
Cipinang Cempedak.
Selesai? Belum. Masih ada kejutan lain yang tak kalah serunya
menyambut HUT WIKA dari Kota Pahlawan, Surabaya. Bila pada
pagi hari, Direksi dan seluruh karyawan masih ber-Lima Enam
bersama warga. Jelang sore menyambut, PT Wijaya Karya
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strategisnya tersebut menegaskan bahwasanya sebagai satu
perusahaan yang berbasis pada pengetahuan teknologi dan
Human Capital sebagai keunggulan utama dalam bersaing
di pasar yang semakin ketat, maka seluruh elemen WIKA,
mutlak senantiasa bekerja cerdas dalam meningkatkan mutu
dan pelayanan yang responsif guna membawa Perseroan ke
level yang lebih tinggi.
Guna menghadapi perubahan lanjut Bintang, kelak bukan
perusahaan yang terkuat dan terbesarlah yang akan mampu
bertahan hidup. Mereka (baca: perusahaan) yang paling
responsif dan paling adaptiflah yang akan mampu melakukan
perubahan. Tantangannya kemudian adalah apakah kita
memilih antara menjadi driver atau passenger dalam arus
perubahan dunia yang cepat.
07
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BIntang Perbowo

RIdwan Abdul Muthalib

Direktur Utama WIKA:
Are we ready to turning around and change? Yes,
We Can! Together we can! Kita harus terus berubah!
Change is a rule!

Direktur Utama WIKA Gedung:
Kami mencari pasar yang captive, yang percaya pada
kompetensi kami.

WIKA Realty adalah pengembangan dari Divisi Realti dan Properti

Disamping itu, setelah mampu meraih pangsa pasar yang

WIKA yang bergerak di bidang pengembangan kawasan hunian

semakin besar di pasar proyek pembangunan gedung. Perlahan

sejak tahun 1982 dan kemudian pada 20 Januari 2000 menjadi

tetapi pasti, WIKA Gedung kini juga makin selektif dalam

Perseroan tersediri. Sementara WIKA Gedung berdiri pada 24

memilih klien dan/atau mengikuti tender proyek. Bukan ingin

Oktober 2008 sebagai anak perusahaan WIKA yang khusus

menyombongkan diri, hal itu terang Ridwan berdasarkan

melakukan pekerjaan-pekerjaan konstruksi gedung, seperti:
Lima Plilar Bisnis WIKA: Berkembang sejalan dengan Visi 2020

dengan bisnis inti melalui strategi integrasi vertikal (backwardforward integration), sehingga dengan demikian WIKA dapat

“Are we ready to turning around and change? Yes, We Can!
Together we can! Kita harus terus berubah! Change is a rule!,”
tegas dia.
Mencermati sejarah perkembangan Perseroan, terutama
setelah pelaksanaan visi 2010, IPO 2007, dan kini dilanjutkan
dengan pencanangan Visi 2020, tampak jelas bahwa WIKA
selalu melakukan transformasi bisnisnya sesuai visi yang
diterapkan.
Salah satu yang menjadi concern dalam proses transformasi
Perseroan adalah portofolio bisnis. Bila semula WIKA
merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi

memberikan jasa secara total (total solution) mulai dari
perancangan (engineering), pengadaan (procurement), konstruksi
(construction), pengoperasian dan pemeliharaan (operation and
maintenance), termasuk pembiayaan (financing).

jasa konstruksi, yaitu: industri, infrastruktur & gedung, energy &
industrial plant, realti & property serta investasi.
Pada tiap-tiap pilar bisnis tersebut, Perseroan mengembangkan
anak-anak perusahaan, departemen, atau perusahaan asosiasi
yang masing-masing fokus menggarap segmen-segmen
usaha tertentu. Meski kompleks, Manajemen memastikan
bahwanya Perseroan tetap fokus pada bisnis yang berkaitan
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Direktur Utama WIKA Gedung, Ridwan Abdul Muthalib dalam
kesempatan wawancara dengan WIKA Magz beberapa waktu
lalu menceritakan bahwa sejarah pendirian WIKA Gedung
berangkat dari hasil management review yang menangkap
potensi bahwasanya pasar realti dan properti telalu besar

yang bersifat captive, yang lebih menguntungkan.
Ridwan menambahkan bahwa dahulu adalah hal yang masih
terlalu berisiko jika WIKA Gedung memasang target yang
demikian tinggi. Akan tetapi, sejalan perjalanan waktu, WIKA
Gedung ternyata mampu memenuhi target tersebut, plus secara
bersamaan juga tidak pernah berhenti untuk terus mematangkan
proses transformasi bisnisnya.

Dengan wajah pasar dunia konstruksi yang dipandang sudah

dan menjadi tidak efektif bilamana hanya dipegang oleh satu

terlalu kumuh, WIKA dituntut harus pintar-pintar memilih pasar,

entitas saja (baca: Departemen Bangungan Gedung WIKA). Oleh

Pada saat di-spin-off dari perusahaan induk, WIKA Gedung

khususnya segmen pasar yang masih leluasa untuk dimasuki.

karena itu, dibentukah satu unit usaha baru, yaitu WIKA Gedung

memang memang masuk ke pasar red ocean. Akan tetapi

untuk bersama-sama memanfatkan ”kue potensial” itu. Jika

dengan serangkaian inovasi yang adaptif, WIKA Gedung akhirnya

Departemen Bangunan Gedung menggarap pasar pemerintah,

berhasil mengenalkan bendera WIKA Gedung ke pasar blue

maka WIKA Gedung lebih fokus pada pasar swasta.

ocean.

Setelah satu windu berkiprah dalam bisnis realti dan properti,

”Kami mencari pasar yang captive, yang percaya pada

secara finansial, grafik WIKA Gedung terus berkembang secara

kompetensi kami. Ke depan, kami pun cenderung lebih memilih

volume maupun laba. Ridwan mengatakan bahwa WIKA Gedung

kelas premium. Artinya, klien yang premium dan harga kontrak

mampu tumbuh rata-rata di atas 20%. Menyongsong Visi 2020,

yang premium pula,” jelas Direktur Utama WIKA Gedung ini

Ridwan beserta segenap karyawan WIKA Gedung optimistis

optimistis.

“Inilah sinergi antar seluruh unit dan sumber daya manusia WIKA
yang akan terus dioptimalkan. Ingat bahwasanya permintaan
pembangunan infrastruktur selalu ada, tinggal bagaimana kami
memilih pasar mana yang mau kami masuki,” terang Bintang
percaya diri.

sipil, maka kini portofolio bisnis WIKA telah jauh berkembang
terdiversifikasi menjadi Lima Pilar bisnis yang terkait dengan

gedung perkantoran, apartemen, hotel, dan pusat perbelanjaan.

kalkulasi matang bahwa WIKA Gedung kini lebih membidik pasar

Memacu Produk Realti dan Properti
yang Disegani
Dari kelima pilar bisnis inti yang menjadi motor Perseroan,

dapat terus tumbuh di atas 20%. Dari sisi bisnis, WIKA Gedung

menarik dicermati bahwasanya pilar bisnis dan properti dalam

terang Ridwan, juga mampu jauh berkembang pesat. Pada

Menatap Masa Depan dengan IPO

awalnya, WIKA Gedung masih bertindak sebagai kontraktor.

Guna memperkuat struktur permodalan dan skala produksi,

Akan tetapi, sejak 2013, WIKA Gedung telah mendapatkan lampu

entitas anak usaha PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. ini pun

beberapa tahun terakhir menunjukkan grafik prestasi yang terus
menanjak. Pilar bisnis ini digawangi oleh dua unit usaha yang juga
merupakan dua anak perusahaan, yaitu: PT WIKA Gedung dan PT
WIKA Realty.

hijau dari WIKA Induk untuk juga bertindak sebagai pengembang
(developer)

berencana untuk menggelar initial public offering (IPO) Hal itu
terang Suradi Sekeretaris Perusahaan WIKA diharapkan dapat
09
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mendorong WIKA Gedung untuk merperkuat posisi tawarnya
kepada pasar. Dengan adanya rencana strategis tersebut,
tuturnya, Perseroan mengharapkan akan ada peningkatan
target perolehan kontrak baru dari bangunan gedung dengan
target yang disasar berasal dari kontrak proyek pemerintah,
swasta dan BUMN.
Komposisi belanja modal untuk proyek pengembangan WIKA
Gedung terang Suradi, sejauh ini masih berkisar antara 10%.
Selebihnya terkonsentrasi pada pekerjaan konstruksi. Proyek
pengembangan yang diikuti pun umumnya bertujuan untuk
memperoleh pasar konstruksi dari proyek tersebut.
Meski begitu, menurutnya, untuk jangka panjang WIKA Gedung
akan diarahkan pula untuk investasi proyek pengembangan.
“Saat ini, WIKA Gedung masih berkonsentrasi pada pekerjaan
konstruksi, meski juga mulai merintis sejumlah proyek
pengembangan bersama sejumlah mitra investor, khususnya

Bertemu dengan WIKA itu adalah Jodoh yang Baik
Lugas, berapi-api dan sangat optimistis. Demikian kesan
yang demikian melekat manakala berbincang dengan
sosok wanita yang duduk sebagai Komisaris Grup Puncak,
Netty Lesmana. Laiknya pepatah bijak yang mengatakan
bahwa, ”Masa Depan adalah Milik Mereka yang Menyiapkan
Hari Ini,” Semangat itu jualah yang kemudian menggelora
dari kata-kata yang diutarakan oleh sosok pemuncak
Grup Puncak ini dalam wawancara singkatnya dengan
Fekum Ariesbowo W., dari WIKA Magz beberapa waktu
lalu di Surabaya. Seperti apa pandangan beliau soal Grup
Puncak dan Kolaborasinya bersama WIKA Gedung. Berikut
nukilannya:
Apa yang melatarbelakangi trust Ibu Netty Lesmana,
Komisaris Grup Utama Grup Puncak kepada WIKA Gedung
pada Proyek-proyek Grup Puncak di Surabaya?
NL:
Saya menilai proyek itu by timing. Bertemu dengan WIKA
itu adalah jodoh yang baik, walau terkadang ada sedikit
kelikir dalam satu pekerjaan. Apalagi WIKA juga adalah
BUMN terbesar di bidang kontraktor dan yang pertama.
Saya berterima kasih bisa kerjasama dengan WIKA secara
smooth untill now karena dengan proyek ini menyediakan
lapangan usaha yang sedemikian besar.
Menurut Ibu Netty, kekuatan apa yang menjadi kekuatan
WIKA Gedung dalam pengerjaan Proyek Grup Puncak?

NL:
Dari sisi owner, saya pikir WIKA ini karena leadershipnya
bagus maka teamwork-nya termasuk average. Kalau
average-nya, saya rasa untuk sebuah perusahaan besar
seperti BUMN, ini sudah bagus. Apabila leadership nggak
kuat, bawahnya tidak mungkin average. Jadi teamwork itu
penting.
Apa yang menjadi keunggulan Apartemen Grup Puncak
dibanding produk Properti lain?
NL:
Setiap pengembang itu ada kelebihan dan kekurangan.
Pembeli sekarang itu pintar-pintar, biar market yang
menentukan. Hanya ada satu slogan dari Grup Puncak.
Orang pintar pasti membeli apartemen Grup Puncak.

Skema Pembangunan Infrastruktur 2015-2019
(Sumber: Bappenas, 2014)

Harapan Pada Pembangunan
Infrastruktur

membangun 30 waduk baru dan 33 PLTA, 1 juta hektare jaringan

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak awal

Priatna, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan

pemerintahannya berjalan, berkomitmen untuk menggenjot

Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagaimana dikutip detik.

pembangunan infrastruktur dalam 5 tahun ke depan. Butuh

com, Rabu (5/7) lalu.

NL:
Memberikan pekerjaan kepada pihak WIKA sebanyakbanyaknya dan mendapat support WIKA sebanyakbanyaknya. Jadi, saling. Ini bisa menjadi contoh yang
baik untuk pengusaha maupun BUMN, dimana BUMN
membangun dan tanggung jawab dan suka cita yang baik.
Dari pihak owner, membayar harus sampai lunas dan
wajib. Jadi, masing-masing menjaga nama baik masingmasing.

irigasi, dan rehabilitasi 3,3 juta hektar jaringan irigasi,” ujar Dedy S.

lebih dari Rp5.500 triliun guna membangun infrastruktur
selama periode 2015-2019. Rencana pembangunan

Sektor energi, pemerintah menargetkan pembangunan dua kilang

infrastruktur tersebut sejalan dengan arah pembangunan

minyak berkapasitas produksi 2x300 ribu barel, perluasan kilang

Jokowi yang punya 9 program prioritas atau Nawacita.

minyak di Cilacap dan Balongan. Sedangkan sektor teknologi ada

Dalam rencana 2015-2019, infrastruktur perhubungan menjadi
fokus program yang dicanangkan. Antara lain pembangunan

pembangunan jaringan pitalebar (broadband) untuk menjangkau
seluruh daerah.

2.650 km jalan baru, konstruksi jalan tol sepanjang 1.000 km,

Sektor lain yang tak kalah strategis adalah bidang properti. Untuk

dan pemelihataan jalan sepanjang 46.770 km. Pada sektor

bidang ini, pemerintah akan membangun rusunawa 5.257 twin

udara, akan dibangun 15 bandara baru, pengadaan 20 pesawat

blok, bantuan stimulan swadaya 5,5 juta rumah tangga. Ada juga

perintis, dan pengembangan bandara untuk pelayanan kargo

penanganan kawasan kumuh 37.407 hektare, dan fasilitas kredit

udara di enam lokasi.

perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk 2,5

Resolusi Grup Puncak pada tahun 2016?

FAW
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untuk proyek apartemen,” terang Suradi optimistis.

Untuk sektor pelabuhan, pemerintah harus membangun 24
pelabuhan baru. Selain diprogramkan pengadaan 26 kapal
barang perintis, dua kapal ternak, 500 unit kapal rakyat, dan
50 kapal penyeberangan perintis. Pemerintah juga akan
membangun 3.258 km jalur kereta api di Jawa, Sumatera,
Sulawesi, dan Kalimantan. Jalur-jalur itu terdiri atas 2.159 km
jalur kereta api antar kota dan 1.099 km antar provinsi.

juta rumah tangga.
Hari Nurjaman, akademisi Teknik Sipil YAI menganalisis
bahwasanya adalah hal yang patut diapresiasi karena titik berat
pembangunan menjadi prioritas pemerintah. Namun pada sisi
yang lain, pilihan itu juga menjadi pertaruhan pemerintah karena
ada dana subsidi publik yang ditarik sebagai subtitusinya, ”Jadi,
mau tidak mau pemerintah harus memberikan infrastruktur

Sektor pertanian pun tak ketinggalan dalam sorotan

yang berkualitas sebagai konsekuensi dan kontraktor selaku

rencana pembangunan jangka menengah pemerintah,

pelaksananya harus mampu mewujudkan itu menjadi produk yang

“Target diinginkan Pak Jokowi -sapaan Joko Widodo- adalah

bagus ,” ujar dia.
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Breakthrough WIKA Gedung!

sinyalemen sekaligus breakthrough bahwasanya WIKA Gedung

Puncak selalu dapat di-delivered dengan sangat baik secara

Satu windu WIKA Gedung berkiprah dalam dunia konstruksi

sangat serius menggarap pasar urban yang trennya semakin

kualitas dan waktu. Basic dari trust mendorong owner untuk

meningkat.

mengembangnkan bisnis propertinya secara tajam dan terukur.

dan belakangan properti, menjadi sebuah pembelajaran yang
menarik atas keberanian WIKA Gedung berpindah kuadran

Kolaborasi apik antara WIKA Gedung dengan Grup Puncak

dengan kreatif tidak hanya dihilir, tetapi juga meng-create

di Surabaya menjadi pembelajaran menarik lainnya. Hari

produktivitas baru di hulu “Ini adalah tren baru pengembangan

Nurjaman menganalisis apik simbiosis mutualisme itu. Grup

infrastruktur yang terintegrasi. WIKA Gedung memahami betul

Puncak memiliki visi yang berbeda, dimana pendekatan yang

pentingnya rantai pasok” nilai Hari Nurjaman.

dilakukan tidak hanya bertumpu pada harga, tetapi juga
kepada keterjangkauan daya beli (affordable) konsumen kelas

Kontraktor Developer Infrastruktur Terintegrasi, demikian

menengah.

Hari mengistilahkannya menjadi sebuah tren baru masa kini

Hari Nugraha Nurjaman
Pengajar Teknik Sipil YAI dan Sekretaris Jenderal Ikatan
Ahli Pracetak dan Prategang Indonesia (IAPPI):
Menguasai rantai pasok penting dalam
pembangunan infrastruktur.

Pada tahun 2015, Hari yang juga merupakan Sekretaris
Jenderal Ikatan Ahli Pracetak dan Prategang Indonesia (IAPPI)
menceritakan bahwa target pembangunan rumah susun dari
pemerintah meningkat 2,5 kali lebih besar daripada jumlah
maksimum yang pernah di-delivered pada tahun 2011. Hal itu
tentu saja merupakan kejutan luar biasa sekaligus tantangan
yang harus segera dicarikan jalan keluarnya.
Kalkulasi kapasitas produksi precast pun dihitung guna
mengakomodasi kebutuhan volume. Hasilnya, cukup untuk
memenuhi kebutuhan itu. Akan tetapi masalah tidak lantas
berhenti sampai disitu. Rupanya, kesedian sumber daya (Manajer
Proyek, Site Manajer, dan Tenaga Kerja Penunjang) berstandar
industri, jumlahnya masih belum memenuhi demand.
”Kami catat, data semua, dan diskusikan dengan pemerintah
guna menyusun dokumen pengadaan yang bisa mengakomodasi

kolaborasi konstruktif. Model bisnis seperti itu ungkap Hari
adalah bentuk model bisnis yang kreatif karena antara tercipta
keseimbangan antara owner – kontraktror – konsumen kelas
menengah.
“Bisnis dianggap berhasil jika pelaku bisnis itu bisa melihat
demand dan dapat melihat serta merangkaikan clue-clue unik
yang orang lain tidak lihat,” pungkas dia.

ketika sebuah pelaku usaha kontruksi mampu melihat relasi

”Masyarakat menengah akan affordable pada level harga tertentu

yang ada di suatu wilayah kemudian dengan ide dan visinya,

dengan skema bisnis tertentu, termasuk kemungkinan investasi.

mengombinasikan potensi itu menjadi sebuah business action

Termasuk diantaranya kemudahan untuk memperoleh produk

yang berani dan berisiko demi goal yang maksimal, “Dalam

itu,” inilah kunci kolaborasi Grup Puncak – WIKA Gedung berjaya

beberapa case, WIKA rasanya masuk dalam kelompok itu,”

di Surabaya, analisis Hari.

Inovasi dengan meng-create sesuatu yang baru di luar

Poin kedua adalah rasa percaya yang demikian tinggi dari Grup

ditemukan pada perusahaan lain.

pola menjadi added value lebih yang demikian menonjol

Puncak kepada WIKA Gedung. Hampir semua proyek Grup

FAW

Secara tersirat, Hari melihat bahwa chemistry yang berhasil
ditunjukkan WIKA dan WIKA Gedung dalam dunia konstruksi
di tanah air tidak lahir demikian mudah. Serangkaian inovasi
dan pengalaman telah melahirkan value luar biasa yang sulit

teropong Hari pada WIKA Gedung belakangan ini. Keberanian
membangun produk properti dekat dengan stasiun
commuterline Jabodetabek menjadi indikasi breakthrough
mencari peluang bisnis dengan perhitungan risko yang sudah
dikalkulasi secara baik.
Bekasi sebagai penyangga Ibukota Jakarta belakangan
telag menjadi opsi tempat tinggal dapat dilihat dari semakin
tingginya jumlah komuter yang memiliki rutinitas bolak-balik
Jakarta-Bekasi. Setiap harinya, tidak kurang dari 30.000
komuter (Pengguna rutin kereta api listrik.red) menggunakan
jasa Commuter Line Bekasi, dimana 80%-nya adalah golongan
produktif yang bekerja di berbagai sektor usaha. Angka
tersebut merupakan jumlah pengguna tertinggi ketiga setelah
Commuter Line Bogor dan Tanah Abang.

program pemerintah dalam bidang properti sebagai action plan

Tidak ingin kehilangan momentum baik, WIKA Gedung pun

tahun-tahun berikutnya.” terang dia. ”Pentingnya me-maintain

segera menangkap peluang ini untuk mengembangkan properti

rantai pasok (supply chain) melalui e-purchasing dan/atau

berbasis moda transportasi massal melalui pembangunan

e-procurement guna mengimbangi target pembangunan properti

Tamansari Urbano. Tamansari Urbano adalah apartemen

yang demikian tinggi juga tidak boleh disampingkan,” tambahnya.

pertama dan satu-satunya yang terhubung dengan moda

Alumnus Teknik Sipil Institut Teknologi Bandungini tidak

Pun demikian respon positif yang WIKA Gedung rasakan pada

transportasi Commuter Line di kota ini.

menampik bahwasanya masih ada pekerjaan rumah yang harus

Tamansari Urbano dikembangkan dengan konsep Transit

segera diselesaikan, seperti regulasi, delivery dan improvement

Oriented Development (TOD) dimana pengembangan hunian

project, termasuk kualitas human resources dalam dunia

terhubung dengan area pusat pertumbuhan kota melalui

konstruksi. Namun, hal itu lanjut dia akan dapat teratasi secara

layanan transportasi massal, dalam hal ini Commuter Line

beriringan dengan konsistensi kolaborasi dari pemerintah, para

Jabodetabek. Guna pengembangan kawasan dan arsitektural

pelaku usaha kontsruksi, akademisi, dan swasta.

lebih lanjut, WIKA Gedung memercayakan ADL asal Singapura
yang kaya asam garam internasional. Hal ini menjadi
Puncak Bukit Golf: Salah satu signature project WIKA Gedung di Surabaya
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Menyeruak
Vertikal
Langit
Nusantara
Sejalan dengan pertumbuhan kota-kota
besar yang dihuni oleh kelas menengah
baru di tanah air. Gedung-gedung
pencakar langit WIKA Gedung hadir
sebagai respons menangkap oportuniti
itu.
Sejak mulai berkembang pada tahun 2012, fenomena kelas
menengah rasanya masih menjadi topik primadona hingga saat
ini. Lembaga survey Lamudi sebagaimana dilansir dari Infobank.
com, Senin (22/2) melansir setidaknya ada 160 juta jiwa kelas
menengah tinggal di Indonesia. Populasi itu tentu saja merupakan
sumber potensi dan opportuniti bagi dunia usaha. Apalagi dalam
beberapa tahun belakangan, kondisi ekonomi domestik juga relatif
stabil. Maka, jangan heran jika para investor pun tampak agresif
mengekspansikan bisnisnya di tanah air.
Berdasarkan kajian Bank Pembangunan Asia (Asian Development
Bank/ADB), kelas menengah didefinisikan sebagai mereka yang
memiliki rentang pengeluaran per kapita per hari sebesar US$2-20.
Rentang itulah yang kemudian banyak diadopsi untuk mengukur
jumlah kelas menengah di tanah air.
Kemampuan secara ekonomi yang relatif mapan dari kelas

Optimisme 2016

menengah secara tidak langsung telah melahirkan konsumen-

Pergerakan ekonomi yang sedikit melambat pada tahun 2015,

konsumen golongan baru yang dengan daya beli yang lebih tinggi

diyakini akan berubah tahun ini. Pertumbuhan kelas menengah

daripada masyarakat kebanyakan. Lebih spesifik lagi, konsumen

yang diikuti oleh kenaikan Pendapatan Domestik Bruto setiap

kelas inilah yang kemudian juga mendongkrak permintaan

tahunnya terang Ketua Kehormatan DPP Real Estate Indonesia

barang-barang tersier, macam ponsel pintar, mobil, hingga properti

(REI) Setyo Maharso diprediksi menjadi pendongkraknya.

(apartemen dan kondotel)
Ketua Kehormatan DPP Real Estat Indonesia (REI) Setyo

“Artinya, kalau daya beli masyarakat naik karena pendapatan
perkapitanya terangkat, maka ekonomi akan berjalan.
Pertumbuhan positif kelas menengah inilah yang menjadi
kekuatan besar bagi industri properti nasional,” ungkap Setyo
seperti dikutip Liputan6.com, Selasa (16/2)
Gambaran tersebut di atas tentu saja merupakan atmosfer baik
bagi WIKA Gedung. Entitas anak WIKA ini optimistis bahwasanya
sejalan dengan grafik perekonomian yang mulai membaik
pada triwulan-IV 2015, pasar properti juga berangsur kembali
bergairah. Persoalannya hanya seputar aksi tunggu dan melihat
(wait and see) saja. Seperti apa WIKA Gedung menangkap

Sebaran kelas menengah ini, tidak semata terpusat di Jakarta saja,

Maharso mengungkapkan, PDB per kapita atau pendapatan

tetapi juga kota¬¬-kota tier ke-2 seperti Surabaya, Bandung, dan

rata-rata penduduk kelas menengah Indonesia setiap tahun

kota-kota penyangga ibukota (Depok, Bekasi, Bogor, dan Tangerang)

meningkat drastis dari Rp35 juta per tahun pada 2010 menjadi

Jadi, jangan heran jika di kota-kota ini, Anda dapat dengan

Rp59 juta pada 2015. Kondisi itu otomatis meningkatkan

mudahnya melihat gedung-gedung pencakar langit bermunculan

pengeluaran dan daya beli masyarakat termasuk untuk

jawaban lugasnya.

bak jamur di musim penghujan.

membeli properti.

FAW
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Surga di
Selatan
Surabaya
Berdiri menjulang di Selatan
Surabaya yang tengah tumbuh,
Apartemen Puncak Bukit Golf
hadir dengan lanskap hamparan
hijau padang golf Surabaya yang
modern.
Surabaya … Surabaya … Oh Surabaya
Kota kenangan, kota kenangan, takkan kulupa
Sayup-sayup nukilan lagu gembira yang
didendangkan gembira oleh Grup Wanita Legendaris,
Dara Puspita langsung menyambut WIKA Magz
manakala tiba di Bandara Juanda Surabaya, akhir tahun
2015 lalu. Hadir untuk mendokumentasikan beberapa
signature project WIKA Gedung, jetlag 1 jam kami
di udara kala itu perlahan sirna dengan musik yang
menghibur hati.
Surabaya dalam beberapa tahun belakangan memang
telah banyak berubah dari banyak aspek. Taman hijau
hadir di sudut-sudut kota, pelayanan satu atap bagi
masyarakat hingga serangkaian penghargaan, mulai
dari Kota Terbaik Se-Asia Pasifik versi Citynet 2012,
Kota Berkelanjutan ASEAN 2012, dan Future City 2014
dari European Business Assembly (EBA) berlabuh di
kota ini. Laiknya toko serba ada, Surabaya adalah kota
komplit dengan segala potensinya.
Prestasi dan catatan menarik dari Surabaya tidak
berhenti sampai disitu. Kota yang identik dengan
budaya Areknya ini juga surga bagi bisnis properti.
Menurut data Colliers (Commmercial Real Estate)
International Indonesia 2013, pasar Surabaya akan
menambah 21.091 unit apartemen baru sampai 2017.
Apartemen baru tersebut berasal dari sekitar 19 proyek.
Salah satu yang menonjol dari ratusan pencakar langit
komersial itu adalah Apartemen Puncak Bukit Golf,
signature project Puncak Grup.
Berdiri tinggi menjulang di lokasi premium, Jl. Bukit
Darmo Boulevard, Surabaya Barat, Apartemen Puncak
Bukit Golf merupakan salah satu proyek unggulan WIKA
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Sudirman Suite Jakarta: Premium di jantung bisnis ibukota

Dua bulan sejak tahun 2016 bergulir, tren dan
pasar properti di Ibukota kembali menggeliat.
Salah satu pemicunya adalah implementasi
goodwill dari pemerintah melalui inisiatif
kebijakan-kebijakan ekonomi yang progresif.
James Riadi, CEO Grup Lippo sebagaimana
dilansir Kompas.com, Kamis (3/3) berpendapat
bahwasanya langkah kebijakan yang diambil
pemerintah saat ini adalah sinyal baik untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi. Lazimnya
lanjut James, ketika ekonomi domestik mulai
berangsur positif, maka bisnis properti akan
berangsur naik lebih cepat.
”Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi mungkin bisa
di atas 5 persen. Khusus di properti, bisa di atas
8-9%,” ujar James seperti dikutip Kompas.com
Puncak Bukit Golf Surabaya: Apartemen prestisius
dengan lanskap hamparan hijau padang golf

Gedung yang laik menjadi kebanggaan. Tanggung jawab pekerjaan struktur,
arsitektur, mechanical electrical dan plumbing berhasil diimplementasikan
dengan baik pada proyek gedung vertikal 33 lantai dalam kurun waktu 770
hari sejak Maret 2012 hingga April 2014.
“Kepercayaan yang diberikan Grup Puncak kepada WIKA Gedung pada
pembangunan Puncak Bukit Golf adalah wujud nyata bahwasanya WIKA
Gedung memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kualitas yang sangat bisa
diandalkan,” jelas M. Yusuf, Manajer Proyek Apartemen Puncak Bukit Golf
bangga,
Bagi Anda hobiis kebugaran, apartemen ini bisa menjadi pilihan karena
memberikan fasilitas yang lengkap, antara lain: fitness center, kolam renang,
dan jogging track. Pun demikian halnya bagi Anda penikmat lanskap.
Pandangan Anda akan terpuaskan dengan luasnya hamparan hijau lapangan
golf. Mendambakan kenyamanan nuansa alam di tengah Surabaya yang
demikian modern? Apartemen Puncak Golf adalah pilihannya.
FAW

Hunian
Strategis di
Pusat Bisnis
Lokasinya yang berada di jantung bisnis Jakarta
menjadikan Apartemen Sudirman Suites yang
berfasilitas lengkap sebagai pilihan hunian
sekaligus investasi terbaik di kelasnya.
Deskripsi Proyek Sudirman Suites

Deskripsi Proyek Puncak Bukit Golf Surabaya

pekerjaan

Proyek Pembangunan Apartemen

Surabaya, Jawa Timur

lokasi

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 36, Jakarta

waktu pelaksanaan

770 hari kalender kerja (5 Maret
2012–14 April 2014)

waktu pelaksanaan

840 hari kalender

lingkup pekerjaan

Struktur, arsitektur, mechanical
electrical & plumbing

lingkup pekerjaan

Struktur, Arsitektur, MEP

kontraktor

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN
GEDUNG

kontraktor

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG

pekerjaan

Proyek Pembangunan Apartemen

lokasi

Optimisme itu bisa dilihat di bilangan Jalan
Jenderal Sudirman yang hari-hari ini selalu
tampak lebih ramai. Selain sebagai kawasan
bisnis tersibuk yang telah lama disandangnya, di
kawasan ini juga tengah berlangsung pengeboran
tunnel mass rapid transit (MRT) sepanjang
Patung Pemuda Senayan hingga Bundaran
Hotel Indonesia. Namun, tahukah Anda, bahwa
di tengah hiruk-pikuk sepanjang jalan protokol
utama ibukota itu, tampak pula pembangunan
gedung pencakar langit yang cukup menarik
perhatian. Ya, skyscraper itu adalah Sudirman
Suite.
Berdiri megah di jantung Jalan Sudirman Kav. 36,
Sudirman Suite seluas 4.000 m2 merupakan salah
satu apartemen premium terbaik yang pernah
dibangun oleh WIKA Gedung. Lingkup pekerjaan
Perseroan dalam proyek senilai Ro380 miliar
ini terdiri dari pekerjaan struktur, arsitektur, dan
mechanical, electrical, plumbing.
Hunian strategis yang memanjakan para end
user-nya mulai dari tipe studio hingga 3 kamar
tidur ini dibangun 29 lantai, dengan 21 lantai
diantaranya diperuntukkan bagi apartemen dan 8
lantai untuk hotel bintang lima yakni pada lantai
22 hingga 29. Selain itu, telah didesain pula pusat
perbelanjaan, distrik bisnis eksekutif, restoranrestoran fine dining hingga pusat hiburan dan
gaya hidup terbaik di Jakarta.
Beberapa fasilitas yang akan melengkapi
apartemen Sudirman Suites terbilang sangat
lengkap di kelasnya. Apartemen ini menyediakan
swimming pool, fitness, sauna center, jacuzzi,
tropical garden, relaxing deck, roof garden,
perangkat keamanan termasuk cctv, alarm
di setiap unit, 24 hour security, loker surat,
café, laundry, meeting room, business center,
resepsionis, lobby, 5 lift, dan 4 parking basement.
FAW
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Mixed
Building
Kelas Atas
di Kota
Atlas

juga dipengaruhi oleh faktor migrasi orang-orang dari luar Jawa
Tengah yang memilih kota atlas sebagai salah satu tempat
tinggal.
“Ini artinya Semarang dianggap, sebagai kota yang nyaman dan
aman untuk ditinggali. Belum begitu macet seperti kota-kota
besar lain di Jawa,” kata Prijanto seperti dikutip tribunnews.com,
Selasa (1/3)
Adalah Sentraland, properti vertikal komersial kompleks yang
kini tengah menjadi magnet di sana. Berdiri di bilangan lan Ki
Mangunsarkoro No. 36 Semarang, high rise building ini dibangun
oleh WIKA Gedung sejak medio 2014 lalu dan direncakan
rampung pada pertengahan 2016 ini. Lingkup pekerjaan WIKA
Gedung dalam proyek ini terdiri dari: perencanaan DED & perijinan,
struktur, arsitektur, facade, other facilities (Pool, roof garden,

Dengan berbagai fasilitas kelas 1,
Sentraland Semarang diyakini akan
menjadi benchmark mixed used
building terlengkap di Semarang.
Sebagai kota megapolitan yang kelasnya mendekati Jakarta
dan Surabaya, Kota Atlas ini juga tidak lepas dari lonjakan tren
kelas menengah. Menurut laporan Asia’s Next Big Opportunity:
Indonesia Rising Middle-Class and Affluent Consumers oleh
The Boston Consulting Group (BCG) sebagaimana dikutip dari
Majalah Swa, Selasa (1/3) disebutkan bahwa saat ini terdapat
12 kota yang memiliki jumlah populasi konsumen menengah
ke atas sebanyak lebih dari 1
juta jiwa.
Jumlah itu masih ditambah dengan 13 kota yang jumlah
populasi kelas menengahnya mencapai lebih dari 500.000

landscape, out door coffe shop, dll) Terbilang mewah memang
karena peruntukannya memang didesain untuk kelas menengah
ke atas.
Sebagai satu dari sekian luxury building yang ada di Semarang,
Sentraland adalah gedung vertikal yang kompleks. Fungsinya
bukan hanya sebagai apartemen semata. Properti dibawah
pengelolaan PT. Propernas Griya Utama (anak usaha Perumnas.
red) ini merupakan perkantoran, hotel dan fasilitas komersial.
Lebih lanjut, Havidz Ma’ruf Direktur Utama PT. Propernas Griya
Utama seperti yang dikutip seputarsemaang.com, Kamis (3/3)
menegaskan bahwasanya Sentraland dibangun guna memenuhi
pasar komersial di kota Semarang (Perkantoran, Condotel) yang
tumbuh dan berkembang 10-12% pertahun, “Hadirnya Sentraland
di Semarang diharapkan dapat mendorong pembagunan di kotakota,” pungkas dia.
FAW

jiwa. Namun pada tahun 2020, jumlah populasi ini akan
berlipat ganda menjadi 22 kota yang dengan lebih dari 1
juta jiwa konsumen menengah ke atas. Dan salah satu

Deskripsi Proyek Sentraland Semarang

kota berkembang yang masuk pada angka tersebut adalah
Semarang. Berdasarkan hasil survey tahunan Indonesia

pekerjaan

Proyek Mixed Use Sentraland

lokasi

Semarang, Jawa Tengah

waktu pelaksanaan

810 hari kalender
(25 Maret 2014–12 Juni 2016)

lingkup pekerjaan

Perencanaan DED & perijinan,
struktur, arsitektur, facade, other
facilities (Pool, roof garden,
landscape, out door coffe shop,
dll)

kontraktor

PT WIJAYA KARYA
BANGUNAN GEDUNG

Most Recommended Cities for Business 2015 Majalah SWA,
Semarang masuk sebagai bagian 20 kota terbaik untuk
berbisnis.
Dengan menyandang status sebagai kota dengan kelas
menengah yang terus bertumbuh. Jangan heran jika berbagai
ekses yang berkorelasi dengan gaya hidup mereka pun mulai
bermunculan di sana. Fenomena mulai tumbuh suburnya
apartemen sebagai alternatif tempat tinggal selain rumah
tapak konvensional menjadi ekses yang tampak kasat mata.
Penjualan apartemen di Ibukota Jawa Tengah ini jelas Ketua
DPD Real Estat Indonesia Jawa Tengah, Prijanto cenderung
selalu melebihi ekspektasi. Hal itu terang dia selain karena
populasi kelas menengah kota yang terus bertambah adalah
Sentraland Semarang: Landmark Mixe Used Building di Semarang
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Tamansari
Urbano,
Numero
Uno
Tamansari Urbano adalah
apartemen pertama dan satusatunya yang terhubung dengan
moda transportasi Commuter Line
Bekasi. Kehadirannya diharapkan
menjadi jawaban mobilitas para
warga Bekasi yang bekerja dan/
atau berbisnis di Jakarta.

Puncak Central Business District: Salah satu
signature project WIKA Gedung di Surabaya

baru strata title di kota terbesar kedua ini
akan meningkat tajam hingga 2019 dengan
penambahan sekitar 28.640 unit dari 37 proyek
baru.

Apartemen Tamansari Urbano, Bekasi: Menangkap tren kaum
urban Ibukota yang terus meningkat setiap tahunnya

Tidak ingin kehilangan momentum baik, WIKA Gedung pun segera
menangkap peluang ini untuk mengembangkan properti berbasis moda
transportasi massal melalui pembangunan Tamansari Urbano. Tamansari
Urbano adalah apartemen pertama dan satu-satunya yang terhubung dengan
moda transportasi Commuter Line di kota ini.

Bekasi dalam konsep megapolitan Jabodetabek
merupakan salah satu kota penyangga Ibukota
Jakarta yang menjalankan peran strategis. Kota yang
berbatasan langsung dengan wilayah administrasi
Jakarta Timur dan sebagian Jakarta Utara ini menjadi
pilihan warga yang bekerja di Jakarta untuk tinggal
sekaligus bekerja karena wilayah ini juga merupakan
sentra industri (baca: Cikarang-Cibitung. Red)

Tamansari Urbano dikembangkan dengan konsep Transit Oriented
Development (TOD) dimana pengembangan hunian terhubung dengan
area pusat pertumbuhan kota melalui layanan transportasi massal, dalam
hal ini Commuter Line Jabodetabek. Guna pengembangan kawasan dan
arsitektural lebih lanjut, WIKA Gedung memercayakan ADL asal Singapura
yang kaya asam garam internasional. Hal ini menjadi sinyalemen sekaligus
breakthrough bahwasanya WIKA Gedung sangat serius menggarap pasar
urban yang trennya semakin meningkat.

Konsultan properti Cushman & Wakefield
Indonesia dalam risetnya pada kuartal III-2015 lalu
menyampaikan bahwasanya sejalan dengan makin
mahalnya harga dan menipisnya lahan di pusat
kota Jakarta, pengembangan hunian termasuk yang
berkonsep vertikal bergeser, tidak tertahankan mulai
bergeser ke arah wilayah buffer (penyangga), dimana
Bekasi salah satunya.

Lokasinya apartemen yang dibangun di atas lahan seluas 9.460 m2 terbilang
sangat prima karena hanya berjarak 150 meter saja dari stasiun Bekasi.
Tamansari Urbano rencananya akan dibangun tiga tower apartemen. Pada
tahap pertama, akan berdiri bangunan vertikal 27 lantai yang terdiri dari 506
unit kamar. Unit yang ditawarkan adalah tipe studio (ukuran semigross 21
m2) dan tipe 2 bedroom (ukuran semi gross 37 m2) Anda tertarik? Tunggu
apa lagi?

“Pengembangan infrastruktur dan sarana aksesbilitas
sudah berkembang baik, sehingga tren pasokan
apartemen makin ke arah pinggir,” ujar Risma Diniar,
Assistant Manager Research and Advisory Cushman
& Wakefield Indonesia sebagaimana dilansir Kompas.
com, Kamis (3/3)
Salah satu indikator Bekasi menjadi opsi tempat tinggal
dapat dilihat dari semakin tingginya jumlah komuter
yang memiliki rutinitas bolak-balik Jakarta-Bekasi.
Setiap harinya, tidak kurang dari 30.000 komuter
(Pengguna rutin kereta api listrik.red) menggunakan
jasa Commuter Line Bekasi, dimana 80%-nya adalah
golongan produktif yang bekerja di berbagai sektor
usaha. Angka tersebut merupakan jumlah pengguna
tertinggi ketiga setelah Commuter Line Bogor dan
Tanah Abang.
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Super Grande,
Apartemen
Puncak CBD
Berdiri di kawasan premium barat kota yang
tengah bertumbuh, Apartemen CBD hadir sebagai
bagian dari superblock Grup Puncak terlengkap
di Surabaya.
Deskripsi Proyek Puncak Central Business District
pekerjaan

Proyek Pembangunan Apartemen

lokasi

Surabaya, Jawa Timur

waktu pelaksanaan

960 hari kalender kerja (5 Mei 2014–20
Desember 2016)

lingkup pekerjaan

Perencanaan & pembangunan, stuktur,
arsitektur, mechanical electrical & plumbing

kontraktor

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG

Deskripsi Proyek Tamansari Urbano
pekerjaan

Proyek Mixed Pembangunan Apartemen

lokasi

Pintu Air Kel. Margamulya,
Kec. Bekasi Utara

lingkup pekerjaan

Struktur, Arsitektur, MEP

kontraktor

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG

Sudah bukan rahasia bahwa Surabaya kini bukan hanya menjelma sebagai salah
satu kota terbesar kedua di tanah air saja. Kota ini juga telah bertransformasi
sebagai kota terbaik untuk investasi bisnis. Properti salah satunya. Dalam kurun
lima tahun terakhir, potensi bisnis properti Surabaya terlihat semakin prospektif.
Pengembangan proyek hunian dan komersial di Kota Pahlawan ini berjalan seiring
dengan pembangunan infrastruktur kota.
Konsultan properti, Colliers International Indonesia sebagaimana dilansir Bisnis
Indonesia, Kamis (25/2) memprediksi bahwasanya pasokan apartemen-apartemen

Hingga akhir paruh kedua 2015, total stok
apartemen di Surabaya sudah mencapai
23.591 unit. Jumlah tersebut bertumbuh 30%
dari kondisi akhir 2014 sebanyak 18.153 unit.
Penambahan selama empat tahun ke depan
prediksi Colliers International Indonesia akan
terdongkrak hingga lebih dari dua kali lipat
kondisi saat ini. Salah satu yang paling aktif
dalam mengembangkan dan menyelesaikan
apartemen dalam kurun empat tahun terakhir
adalah Grup Puncak.
Adalah Apartemen Puncak Central Business
District (Puncak CBD) yang kemudian menjadi
signature apartemennya. Berdiri tinggi
menjulang di kawasan Wiyung, Surabaya Barat
yang tengah tumbuh pesat, apartemen ini
dibangun demikian presisi oleh WIKA Gedung.
Manajer Proyek Apartemen CBD, M. Yusuf
dalam satu kesempatan kepada WIKA Magz
mengatakan bahwa apartemen Grup Puncak
yang kini tengah dibangunnya adalah salah
satu proyek terkompleks yang pernah ia
komandani. Namun demikian, hal itu tidak
lantas membuatnya menjadi kendur dalam
semangat. Sebaliknya, Yusuf justru merasa
sangat tertantang untuk melahirkan inovasiinovasi baru dalam proses pembangunannya.
Optimisme yang sama juga terpancar dari
Komisaris Utama Grup Puncak, Netty Lesmana.
Wanita yang masih tampak enerjik ini meyakini
bahwa sejalan dengan tumbuh masivnya
Surabaya sebagai sentra ekonomi baru selain
Jakarta, sektor properti akan terus tumbuh.
Selain untuk investasi, kebutuhan kepemilikan
hunian baru, termasuk apartemen juga akan
terus bertambah.
”Apartemen Puncak CBD memberi warna baru
dalam perkembangan bisnis, kenyamanan,
serta keseimbangan dalam gaya hidup, dengan
didukung berbagai macam fasilitas yang
lengkap serta harga yang terjangkau,” lanjut dia.
Investasi milik Grup Puncak di wilayah Surabaya
Barat ini kelak akan menjadi superblock CBD
yang terdiri dari apartemen, ruko, office tower,
convention hall, hotel, mal, pasar modern hingga
sekolah internasional. Lokasinya yang terbilang
premium pun dipastikan akan memanjakan
para penghuninya. Puncak CBD dapat diakses
melalui tol Gunungsari dengan segala fasilitas
penunjang kelas 1 macam, theme swimming
pool, water play, flower garden, children
playground, fruits garden, hingga putting &
jogging track.
FAW
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Sinergi
Kompak
Menuju
Puncak
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tidak pasti.

Pemimpin Harus Konsisten & Kontinyu
Menjalankan Amanah

Kunci berikutnya adalah Execute. Semua idea dan rencana tidak

Dibalik tubuh tinggi rampingnya, orang mungkin tidak akan

akan ada gunanya bila tidak dilaksanakan dengan tuntas. Selain

pernah menyangka bahwa sosok satu ini adalah orang

softskill, kita juga harus memiliki “hardskill”, kemampuan kerja

pertama di proyek konstruksi prestisius Grup Puncak Surabaya.

profesional guna menyelesaikan pekerjaan kita dengan baik. Poin

Tampilannya sederhana, tutur-katanya pun terbilang lembut

terakhir adalah Passion (kecintaan dan gairah kerja) Item inilah

dan santun. Namun, jika bicara lebih dalam soal inovasi dan

yang kemudian mampu merekatkan Energy, Energize, Edge dan

totalitasnya bagi WIKA, maka tidak ada yang meragukan lagi.

mengambil keputusan terbaik dari keadaan yang sulit dan serba

Berbekal visi yang sama,
teamwork solid, etos kerja
tinggi, dan profesionalisme,
Tim Manajemen WIKA
Gedung Proyek Puncak
CBD sukses membangun
sinergitas prima guna mendeliver produk properti
berkelas premium di
Surabaya yang disegani.

Execute dengan baik.

Dia adalah M. Yusuf, Manajer Proyek Puncak CBD.

Adaptasi dan Adopsi untuk Proses
Kerja Lebih Baik

Lahir dan besar di Kota Apel, Malang, Pak Yusuf demikian ia

Semangat dan optimisme yang diinisiasi oleh Jack Welch melalui

keteknikan semata, tetapi juga dikenal sebagai sosok ulet yang

konsep 4E + 1P diresapi betul oleh Tim Proyek Puncak Central

mau belajar banyak hal baru dan tidak pernah bosan berhenti

Business District (CBD) Dipercaya oleh Konglomerasi Grup Puncak
mengerjakan salah satu superblock terlengkap di Surabaya dengan
segala fasilitas penunjang kelas 1 seperti, theme swimming pool,

berinovasi. Duduk sebagai pemuncak proyek tidak lantas
menjadikannya sombong atau jumawa. Sebaliknya, hal itu
justru membuatnya semakin merunduk.
”Jabatan adalah amanah. Dan hakikat dari amanah seorang

putting & jogging track jelas merupakan kebanggaan tersendiri.

pemimpin adalah mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin
baru masa depan,” ujarnya berbagi pandangan soal leadership.

yang matang, leadership yang kuat, dan kekompakan tim yang

Seorang pemimpin terang Yusuf bukan sekedar sosok yang

solid. Bukan sebuah kebetulan, jika kemudian gambaran ideal itu

semata-mata duduk di belakang meja, statis memberikan

tampak betul di Proyek Puncak CBD, Surabaya. Salah satu proyek
terbesar di Surabaya ini berjalan harmonis laiknya sebuah orkestra.
Peran Manajer Proyek atau dalam dunia orkestrasi lazim disebut
dengan konduktor benar-benar mampu menggerakkan seluruh

Jack Welch, CEO General Electrics (1981-2001)

yang memiliki multi talenta. Ia bukan hanya piawai dalam hal

water play, flower garden, children playground, fruits garden, hingga

Pekerjaan yang kompleks tentu saja membutuhkan perencanaan

“	Before you are leader, success is all about
growing yourself.
	When you become leader, success is all about
growing others.“

kerap disapa koleganya, merupakan salah engineer istimewa

potensi terbaik anggota yang dipimpinnya untuk menampilkan
hasil karya luar biasa.

perintah, membuat target, dan memotivasi saja. Lebih jauh,
leader ideal adalah mereka yang mau secara sadar dan
mampu menggerakkan anggota yang dipimpinnya untuk
menjalankan sistem dengan baik. Pemimpin harus itu haus
dan detil akan banyak ilmu pengetahuan dan mampu secara
konsisten serta kontinyu menjalankan tugas dan kewajiban
yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan kombinasi itu semua, tak ayal jika Proyek Apartemen
CBD pun berjalan baik. Kepemimpinan yang baik dan hadir
langsung di tengah anggota manajemen yang lain, terbukti mampu
menggerakkan roda partisipasi dan inovasi. Lebih jauh, dari proyek
inilah, kelak diyakini lahir pemimpin-pemimpin hebat WIKA Gedung
di masa depan. Bagaimana engineer-engineer WIKA Gedung

M. Arsyad Hanief,
Kasie Pengadaan
Proyek Puncak CBD

berbicara soal leadership? Berikut nukilannya:
Namanya John Francis Welch Jr, lahir 19

kerasnya. Ia adalah CEO termuda sepanjang sejarah GE yang kala itu hadir dengan

November 1935. Jack Welch adalah CEO

segala kekinian ide dan optimism tinggi.

General Electrics (GE) perusahaan elektronika
terpadu handal asal Negeri Paman Sam yang
banyak disegani oleh para pebisnis dunia.
Karirnya dimulai pada tahun 1960, tidak lama
setelah ia menyelesaikan studi Doktoral guna
meraih Ph.D-nya di Universitas of Illinois.
Setelah dua puluh satu tahun berkarir, Jack
akhirnya berhasil duduk ditampuk tertinggi GE
pada tahun 1981 melalui kerja cerdas dan kerja
22

Benar saja, tidak butuh lama bagi Welch untuk memulai reformasi bisnis GE. Hari
pertama bekerja, leadership-nya langsung demikian nyata dan menonjol. Jack
memimpin dengan menumbuh kembangkan gaya kepemimpinan yang berfokus
pada Energi, Energize, Edge, Execution, dan Passion.
Konsep 4E + 1P yang dicanangkan Welch memang kompleks. Energy merujuk
pada kekuatan untuk berkarya dengan penuh semangat dan antusiasme. Energize
bermakna kapasitas pemimpin untuk menyuntikkan harapan, optimisme, inspirasi,
dan semangat kepada timnya. Edge menekankan pada kemampuan untuk

M. Yusuf,
Manajer Proyek Puncak CBD

Karakter Pemimpin dipengaruhi oleh
Lingkungan & Kemauan
Ramah, itu kesan yang WIKA Magz rasakan ketika kali pertama
berbincang dengan engineer muda WIKA Gedung, M. Arsyad
Hanief. Cara bicaranya lugas dan runtut, Profesionalitas dan
keilmuannya tentang bisnis Gedung pun bisa dibilang cukup
baik untuk pemuda seusianya (Hanif lahir di Jakarta,
23
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Oktober 1984. red) Bergabung dengan PT WIJAYA KARYA

Dalam sebuah wawancara singkat kami dengan Kasie Komersial

(Persero) Tbk. pada tahun 2007 silam, karir Hanif pada tapak

Proyek Puncak CBD ini, ada kesan bahwa Sei fill, demikian ia

bisnis Gedung dimulai dari nol dengan masuk sebagai pelaksana

biasa disapa sebagai sosok yang pendiam. Namun, siapa sangka

Proyek Adiwangsa. Asam garam satu windu menghantarnya pada

Seif Fill Adli,
Kasie Komersial Proyek
Puncak CBD

berbagai proyek dan tantangan. Kini, ia mendapat kepercayaan
sebagai Kasie Pengadaan dan Komersial.

ketika obrolan sudah semakin larut, ternyata alumnus teknik sipil
Universitas Andalas ini adalah pribadi yang menyenangkan dan
sangat broad minded.

Bicara kepemimpinan, pria berkacamata minus ini percaya bahwa

Bicara leadership, pria kelahiran Payakumbuh ini berpandangan

intangible asset yang dimiliki setiap orang itu adalah blessing dari

bahwa seorang pemimpin bisa dikatakan menjadi sebenar-

Allah SWT. Namun demikian, lanjut dia, ada hal-hal yang menjadi

benarnya pemimpin ketika ia mau dan mampu menjalankan

pembeda karakter kepemimpinan antara individu satu dan lainnya,

peran dan fungsinya sebagai imam yang memberikan contoh dan
tauladan yang baik serta sebagai pembimbing bagi para anggota

berkembang.

Pemimpin Ideal: Menjalankan Peran &
Fungsi Pemimpin dan Pembimbing

Hanif merasa beruntung berada di lingkungan proyek WIKA Gedung

Surabaya boleh berhawa panas. Karakter orang-orang dengan

Sosok sang Manajer Proyek, M, Yusuf, terang Sei fill adalah salah

yang memberinya keleluasaan untuk berkembang. Pada proyek

budaya areknya yang keras pun akan selalu ada di seluruh

satu cermin dari leader yang menjadi panutannya. Pak Yusuf dari

ini, ia dihadapkan untuk dapat menyikapi chance dan challenge

sudut kota. Namun demikian, hal itu tidak lantas membuat

kacamata hobiis travel ini memiliki karakter keras dan disiplin

dinamika proyek dengan strategi cermat. Tak heran dengan

karakter dan pembawaan engineer muda satu ini menjadi

yang sangat tinggi. Bagi sebagian orang yang belum kenal canda

kompleksitas itu, ia pun mendapat banyak pembelajaran leadership

berubah. Seif Fill Adli, demikian sosok yang dimaksud tetap

Sei fill, mungkin akan terkaget-kaget melihat behaviour itu. Akan

yang demikian kuat di sana, ”Bagi saya pemimpin adalah sosok

dingin dan sejuk bagi siapa saja yang berbincang dengannya,

yang mampu memberikan tauladan dan membangun karakter

tidak terkecuali WIKA Magz.

yaitu, lingkungan dan kemauan dimana individu itu tumbuh dan

seluruh anggotanya sehingga menjadi contoh yang baik,” ujar dia.

menjadi. Ia ingat sekali bahwa hampir 1 minggu secara
berturut-turut dirinya baru dapat pulang jam 2 pagi karena
serangkaian proses audit.
Namun, tidak ada yang sia-sia dari sebuah proses belajar,
there’s a will, there’s a way. Berbagai posisi strategis keuangan
dan akuntansi proyek kini mulai dipercayakan padanya
sebagai apresiasi Perusahaan atas kapasitas dan kapabilitas
profesionalnya. Namun, inilah hebatnya Hanik. Ia tidak ingin
besar kepala, “Pengorbanan bagi perusahaan adalah loyalitas
kita dalam menjalankan tugas agar pencapaian target
perusahaan dapat tercapai,” pungkas dia.

yang dipimpinnya dari sisi teknis, komersial, dan hal lain.

Joko Prabowo,
Kasie MEP Proyek
Puncak CBD

tetapi, ia pun sadar bahwa dibalik watak disiplin pemimpin yang
keras, sejatinya banyak pelajaran yang ketika dipraktikkan akan
membuahkan hasil yang baik, ”Pak Yusuf adalah pemimpin yang
komplit,” terang Sei fill singkat.

Pemimpin = Detil Oriented, Konsisten
dan Berkomunikasi

Hanik Eko Sulistyo,
Kasie Keuangan Proyek
Puncak CBD

Pemimpin Tidak Pernah Berhenti
Belajar
Inilah srikandi yang berada di tengah-tengah Proyek Puncak
CBD. Tidak ada rasa beban sedikitpun dari dirinya. Sebaliknya,
hal itu justru disikapi Hanik Eko Sulistyo, demikian sosok sang
srikandi dikenal, sebagai anugerah dari sebuah proses belajar.
Kesadaran akan proses belajar, sejatinya sudah tumbuh sejak
kali pertama dirinya bergabung dengan WIKA satu dekade silam
sebagai staf keuangan Departemen Mekanikal Elektrikal yang
kala itu memiliki jumlah staf keuangan dan akuntansi yang sangat
terbatas. “Keterbatasan sumber daya, memberikan saya banyak
kesempatan untuk menggali dan mengeksplor ilmu keuangan di
WIKA,” ujarnya.
Proses belajar itu dijalaninya dengan tekun dan kontinyu. Bahkan
semakin menjadi karena pada saat yang sama, Perseroan rupanya
juga sedang mempersiapkan laporan keuangan untuk penawaran
saham perdana. Alhasil intensitas belajarnya pun semakin

Dialek Jawa Timuran yang kental menjadi ciri khas yang
melekat dari sosok Joko Prabowo. Dengan tutur laku yang
ramah, rasanya tidak ada yang tidak kenal dengan sosok
Kasie MEP pada proyek Grup Puncak yang berlokasi di
Wiyung, Surabaya Barat itu. Pak Joko, demikian sosok yang
gemar bersenda gurau itu dikenal kolega dekatnya.
Tak hanya obrolah seputar mechanical, electrical, dan
plumbing saja yang dikuasai. Pak Joko adalah pribadi yang
menyenangkan ketika juga berbicara mengenai leadership.
Sesosok pemimpin ideal menurut Joko adalah mereka
yang memang layak untuk berada di posisi pemuncak.
Penghargaan itu diberikan atas kapasitasnya dalam
pengetahuan, penguasaan, dan kapabilitas seorang individu
dalam mengarahkan apapun item pekerjaan secara detil
kepada seluruh anggota yang dipimpinnya.
”Hal lain yang menjadi magnitude dari pemimpin yang
ideal adalah konsistensinya menyeleraskan ucapan dan
implementasi tindak lanjutnya kemudian serta sikap melayani
dengan tulus,” tambah dia.
Atmosfer leadership dan teamwork yang solid menurut Joko
bukanlah hal yang dicari lagi karena kedua benchmark itu
telah menjadi budaya yang demikian kuat di Proyek CBD.
Setiap pagi, terang dia, para Kasie dan/atau team leader
senantiasa bersinergi untuk berbagi laporan dan agenda
pekerjaan serta memberikan feedback solusi antar lini usaha.
Pun dalam skup yang lebih luas, sekali setiap pekannya,
rapat rutin juga dilakukan untuk konsolidasi. ”Leadership dan
teamwork kami terjaga melalui komunikasi rutin tanpa batas,”
pungkas dia.
FAW & NKL
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10 Apartemen
Termahal
di Dunia
Boleh-boleh saja pemerintah mengklaim
sedang terjadi krisis ekonomi. Tapi
nyatanya, segala yang serba luks tak
pernah sepi peminat. Tak percaya? Intip
saja daftar hunian super mewah kelas
dunia ini.
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Atas:
Hyde Park Penthouse, London

Para perancang apartemen mentereng seolah menawarkan
semacam surga di dunia. Desain bercita rasa tinggi, material
nomor satu, dan detil yang tak terabaikan, adalah sebagian dari
kelebihan apartemen-apartemen tersebut. Konsekuensinya,
harganya menjadi luar biasa fantastis, bahkan terasa tak masuk
akal.
Dulu, apartemen adalah solusi untuk memiliki hunian pada
lahan yang terbatas. Namun kini tak sedikit pula peminat hunian
vertikal yang mencari sensasi pada ketinggian. Apalagi, berbagai
apartemen dibangun pada gedung menjulang dan memberi
kesempatan menikmati saujana kota yang bagai lautan cahaya
ketika malam tiba.
Bagaimana dengan apartemen-apartemen termahal di dunia? Apa
saja fasilitas yang ditawarkan? Apakah nominal itu setara dengan
yang diperoleh para pembelinya? Untuk mengetahui jawabannya,
mari kita cek daftar yang dirilis oleh Lincoln Property Company ini:

1. Sky Penthouse in the Odeon Tower,
Monaco
Pemandangan menawan derajat Laut Mediterania dan kota
Monaco adalah salah satu keunggulan Sky Penthouse yang
memiliki ketinggian gedung 170 meter dengan 49 lantai.
28

Sky Penthouse in the Odeon Tower, Monaco

Kanan:
Penthouse at the Pierre Hotel, New York

Tidak perlu khawatir karena setiap unit apartemen memiliki
pemandangan 360 derajat untuk memanjakan mata.

3. Penthouse at the Pierre Hotel,
New York

Soal kemewahan dan ketangguhan bangunan, tak perlu
diragukan lagi karena material kualitas utama yang digunakan
untuk memoles apartemen ini. Mulai dari marmer, perunggu,
dan kayu menjadi pilihan sang perancang, Alberto Pinto.
Teknologi terbaru juga digunakan untuk menjamin kemudahan
para penghuni apartemen. Jika berminat, siapkan dulu US$ 400
juta (atau sekitar Rp 5,6 triliun dengan nilai tukar Rp 14.000 per
dolar) yang merupakan harga per unitnya pada tahun lalu.

2. Hyde Park Penthouse, London
Terbayang main golf dalam apartemen nan tinggi? Di apartemen
Hyde Park, Anda bisa! Itu karena Hyde Park punya arena golf
simulator pribadi. Satu unit partemen rancangan Richard Rogers
di jantung Kota London ini dibanerol US$237 juta atau (atau
sekitar Rp 3,31 triliun dengan nilai tukar Rp 14.000 per dolar)
Apartemen seluas 35.800 meter persegi yang berdiri di atas di
lahan seluas 1.579 meter persegi ini juga dijamin aman karena
setiap jendelanya menggunakan bahan anti peluru.

New York yang mahsyur dengan julukan Big Apple, adalah
surga yang banyak memiliki apartemen mewah. Salah satunya
adalah Penthouse at the Pierre Hotel yang menyandang status
termahal di Amerika Serikat. Anda bisa memilih pemandangan
terbaik Manhattan yang seolah tak pernah mati ini dari lantai
41, 42 atau 43. Bonus pemandangan lainnya adalah East River
dan Central Park yang rimbun.
Pada setiap unit apartemen, terdapati lift pribadi dan sauna
ala Swedia. Jika ingin menghuni satu unit apartemen yang
lokasinya satu gedung dengan The Pierre Hotel ini, siapkan
fulus sebanyak US$125 juta (atau sekitar Rp 1,75 triliun dengan
nilai tukar Rp 14.000 per dolar).

4. One 57 Winter Garden Penthouse,
New York
Masih dari Big Apple, ada lagi apartemen mewah yang masuk
dalam daftar termahal di dunia. Ini karena salah satu unit
apartemen ini memiliki harga jual sebesar US$115 juta (atau
29
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sekitar Rp 1,61 triliun dengan nilai tukar Rp 14.000 per dolar).
Ada 92 unit kondominium dalam gedung 75 lantai setinggi 306
meter ini. Lokasi One 57 Winter Garden Penthouse bersebelahan
dengan 432 Park Avenue yang juga menjulang tinggi mencakar
langit New York.

5. City Spire Penthouse, New York
Ingin punya tempat tinggal dengan teras pribadi pada
ketinggian 248 meter? City Spire Penthouse menawarkan
sensasi itu di New York. Apartemen mewah ini berada pada
lantai 73, 74, dan 75 yang merupakan tiga lantai teratas. Setiap
unit apartemen yang memiliki enam kamar tidur di setiap
unitnya ini menguras uang sebanyak US$100 juta (atau sekitar
Rp 1,4 triliun dengan nilai tukar Rp 14.000 per dolar).
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6. 432 Park Avenue Penthouse, New York
Masih di New York yang menjadi gudangnya gedung pencakar
langit, ada 432 Park Avenue Penthouse dengan harga jual ‘alaihim’
mahalnya. yang termurah yaitu US$7 juta dolar (atau sekitar Rp
98 miliar dengan nilai tukar Rp 14.000 per dolar), hingga yang
termahal sebesar US$ 95 juta (atau sekitar Rp 1,33 triliun dengan
nilai tukar Rp 14.000 per dolar).
Dengan uang sebanyak itu, Anda mendapat fasilitas desain
mewah rancangan Rafael Vinoly mendesain gedung dengan 104
unit kondominium mewah, jendela super lapang berukuran 3x3
meter, lift pribadi, dan lantai berpenghangat yang tentunya sangat
nyaman tatkala musim dingin tiba. Tidak kurang dari 104 Unit
apartemen mewah dalam gedung ini adalah tetangga One 57
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Winter Garden Penthouse. Gedungnya mencapai ketinggian 425
meter, dan menyandang peringkat menara tertinggi setelah Empire
State Building.

7. South Bank Tower Penthouse, London
Kembali ke London yang termasuk dalam kategori kota serba
mahal, ada South Bank Tower Penthouse yang harga tiap unitnya
mencapai US$90 juta (atau sekitar Rp 1,26 triliun dengan nilai
tukar Rp 14.000 per dolar). Keunggulan apartemen dengan 173
unit ini adalah lokasinya yang persis menghadap Sungai Thames
serta taman atap super besar. Fasilitasnya tak perlu diragukan lagi.
Kolam renang, pusat kebugaran, pusat bisnis, semuanya tersedia di
apartemen ini.

A

B
C

A: One 57 Winter Garden Penthouse, New York
B: City Spire Penthouse, New York
C: 432 Park Avenue Penthouse, New York
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56 Leonard, New York

10. 56 Leonard, New York
Lagi-lagi New York. Pada posisi terakhir dalam rangking 10
apartemen termahal di dunia ada 56 Leonard yang harga
per unitnya mencapai US$47 juta (atau sekitar Rp 658 miliar
dengan nilai tukar Rp 14.000 per dolar) Ada cukup banyak jenis
unit apartemen yang bisa dipilih berdasarkan luasnya, mulai

dari unit seluas 131,7 hingga 594,6 meter persegi. Soal
kemewahannya, sudah langsung kentara dari desain lantai
dan plafon yang tampak cling karena didominasi material
kaca. Tertarik?
RQA

10 apartemen termahal di Dunia
(sumber: lincolnapts.com)

Atas: South Bank Tower Penthouse, London
Bawah kiri: Opus Apartment Penthouse, Hong Kong
Bawah kanan: Clermont Residence Super Penthouse, Singapura

8. Opus Apartment Penthouse, Hong
Kong
Selain mewah, Opus Apartment Penthouse memiliki misi
ekologis dari arsitek tersohor Frank Gehry. Diantaranya,
terdapat pusat pengisian ulang mobil tenaga listrik serta sistem
pendaur ulang air hujan. Jadi, para penghuninya tak perlu
merasa bersalah dengan konsumsi air berlebihan meski ada
kolam renang pada tiap unit apartemen ini. Untuk apartemen
32

mewah nan cerdas ini, hanya ada 12 unit yang dirancang oleh
Gehry. Harga per unit mencapai US$ 60 juta (atau sekitar Rp 840
miliar dengan nilai tukar Rp 14.000 per dolar).

9. Clermont Residence Super
Penthouse, Singapura
Tak jauh dari Indonesia, ada Clermont Residence Super
Penthouse yang bisa jadi pilihan tempat tinggal untuk orangorang berduit. Puncak bangunannya mencapai 290 meter di
lokasi prestisius Peck Seah Street, di jantung kota Singapura. Ada
181 unit apartemen pada 64 lantai gedung ini. Yang termegah
adalah kondominium seluas 1.115 meter persegi dengan tiga
lantai dengan harga US$47 juta (atau sekitar Rp 658 miliar
dengan nilai tukar Rp 14.000 per dolar)

kota/negara

nama apartemen

harga

1

monaco, eu

Sky Penthouse in the Odeon Tower

us$400 juta

2

london, uk

Hyde Park Penthouse

us$237 juta

3

new york, us

Penthouse at the Pierre Hotel

us$125 juta

4

new york, us

One 57 Winter Garden Penthouse

us$115 juta

5

new york, us

City Spire Penthouse

us$100 juta

6

new york, us

432 Park Avenue Penthouse

us$95 juta

7

london, uk

South Bank Tower Penthouse

us$90 juta

8

hong kong

Opus Apartment Penthouse

us$60 juta

9

singapura

Clermont Residence Super Penthouse

us$47 juta

10

new york, us

56 Leonard

us$47 juta

33

WIKAMAGZ | Edisi 01/2016 - Inovasi

Tabung
Andalan nan
Jitu Lindungi
Laju Korosi
Korosi menjadi salah satu masalah yang
dapat menghambat jalur pipa dalam
sistem pendingin engine di PLTD Bali. Tim
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA)
berhasil menganalisis masalah tersebut
dan menjatuhkan pilihan paling jitu
untuk menghambat korosi tanpa harus
memadamkan engine. Terbukti efisien!
Lazimnya, proses penambahan inhibitor atau zat penghambat laju
reaksi kimia penyebab korosi dilakukan dengan mematikan engine
terlebih dahulu. Cara ini memiliki risiko berupa potensi kehilangan
pendapatan akibat waktu yang tersita untuk pemadaman. Belum
lagi, diperlukan izin khusus terlebih dahulu untuk mematikan engine.
Dengan inovasi yang direalisasikan melalui persiapan yang matang,
tim WIKA berhasil menyelesaikan masalah penambahan inhibitor
dengan risiko minimal pada jalur pipa nozzle cooling engine PLTD
MFO (Marine Fuel Oil) 50 Mega-Watt Pesanggaran Bali. Pada unit
pembangkit ini, digunakan tenaga engine diesel untuk memutar
generator yang menghasilkan energi listrik.
PLTD Bali beroperasi dengan skema build operate transfer (BOT)
yang dikelola oleh konsorsium WIKA. Proyek ini sangat penting
karena energi listrik yang dihasilkan akan dijual kepada PT.
Indonesia Power sebagai produsen listrik di Pulau Bali, kemudian
didistribusikan oleh PLN kepada masyarakat umum.
Dari segi teknis, proyek ini juga tergolong prestisius karena
komponen utamanya berupa tiga unit engine diesel menggunakan
pabrikan milik Jerman yaitu MAN (Machinery of Augsburg &
Nurnburg) Diesel & Turbo dengan tipe 18V 48/60B. Mesin ini
merupakan jenis medium speed four stroke V engine terbesar di
dunia dengan 18 silinder, dan mampu menghasilkan power output
sebesar 18.900 kW pada beban penuh.
Tak heran jika untuk mengoperasikan mesin tersebut, diperlukan
keahlian yang mumpuni. Auxiliary system atau sistem pendukung
dimana semua komponen bekerja dengan fungsi masing-masing
memiliki peran signifikan untuk menjaga keseimbangan kinerja
yang menjadikan engine tetap handal.

Masalah Korosi dalam Sistem
Pendingin
PLTD Bali memiliki sistem pendingin yang terdiri dari tiga
bagian utama yaitu high temperature (HT), low temperature
(LT), dan cooling nozzle (CN). Untuk melakukan pendinginan,
media yang digunakan adalah air yang ditambah inhibitor
korosi dengan kandungan utama nitrit. Tujuannya adalah
menghambat korosi yang terjadi pada jalur pipa pendingin.
Selain itu, penambahan inhibitor korosi juga harus selalu dijaga
kestabilannya.
Pada pendinginan jalur HT dan LT, terdapat tangki ekspansi
yang dapat difungsikan sebagai tempat untuk menambahkan
inhibitor korosi. Sementara itu, jalur cooling nozzle merupakan
sirkulasi close loop tanpa tangki ekspansi. Itu sebabnya,
pada jalur cooling nozzle, penambahan inhibitor korosi hanya
bisa dilakukan pada saat engine berhenti beroperasi, dengan
pertimbangan keamanan pekerja serta risiko terjadinya trip
engine.
Selama ini, proses penambahan inhibitor korosi berlangsung
kurang efisien karena dilakukan dengan mematikan engine
terlebih dahulu. Akibatnya, muncul potensi kehilangan
pendapatan karena engine tidak menghasilkan listrik untuk
konsumen, yakni PT Indonesia Power. Selain itu, proses
mematikan engine tidak bisa dilakukan seketika karena perlu
ada izin terlebih dahulu dari pihak PT Indonesia Power.

Inovasi Menambah Inhibitor Korosi
Sebagai acuan untuk melakukan modifikasi engine, maka perlu
diketahui terlebih dahulu kondisi parameter-parameter yang
ada pada sistem pendingin cooling nozzle tersebut. Beberapa
parameter yang perlu diperhatikan adalah suhu dan tekanan
operasi. Selain itu, juga perlu diketahui berapa parameter
minimal yang bisa menyebabkan trip nya engine.
Selain dari kondisi parameter di atas, yang perlu diperhatikan
juga adalah kondisi lingkungan di sekitar area modifikasi.
Keberadaan sistem pendukung bekerjanya engine harus
dipastikan tidak mengganggu sistem yang sudah ada, dan
tidak mengganggu kerja operator.
Tim WIKA telah menganalisis berbagai kemungkinan cara yang
bisa dilakukan untuk menambahkan inhibitor korosi pada jalur
cooling nozzle pada saat engine tetap berjalan. Hasilnya, dapat
dipetakan kendala utama yang dihadapi yaitu tekanan dari
aliran cooling nozzle sebesar 4 bar. Untuk mengatasinya, perlu
suatu alat yang mampu mendorong inhibitor korosi dapat
masuk ke dalam sistem cooling nozzle.
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Sebagai acuan dalam proses modifikasi yang dilakukan, maka
dibuat desain yang dilakukan sesuai dengan standar ASME
UG-27. Desain alat injeksi inhibitor korosi ini bersifat portable
sehingga satu alat bisa digunakan secara bergantian pada
ketiga unit engine. Dengan sedikit perubahan pada sistem
cooling nozzle, maka masing-masing engine pada jalur drain
dapat disambung dengan tabung portable. Selain itu, jalur drain
baru pada bagian lain dilengkapi dengan penambahan ball valve
pada bagian bawah.
Tak cukup dari desain yang brilian, tim WIKA memastikan
kekuatan desain tabung yang dibuat sendiri. Hal itu karena
tabung belum memiliki standar, sementara komponen yang lain
sudah memiliki standar penggunaan seperti pressure dan suhu
kerja. Simulasi dilakukan melalui software autodesk inventor
dengan memberi tekanan 10 bar. Hasil simulasi menunjukkan
stress maksimal yang dialami tangki sebesar 37,49 Mpa
dengan sifat material stainless steel AISI 304. Sementara itu,
tegangan luluh tangki mencapai 215 Mpa dan tegangan tarik
maksimum sebesar 505 Mpa.
Setelah uji kekuatan memberi kepastian mengenai relevansi
desain dengan kondisi pengoperasian, maka proses dapat
berlanjut menuju perakitan. Pada tahap ini fabrikasi dimulai
dengan pembuatan tabung yang dilanjutkan dengan
pemasangan komponen-komponen lain seperti valve, hose dan
lain sebagainya. Sampai pada tahap ini, kembali dilakukan uji
tekanan dengan menginjeksikan air bertekanan. Hasilnya, alat
tabung tambahan ini mampu menahan tekanan air hingga 10
bar (skala pada pressure gauge 0-10 bar). Tabung pun sudah
bisa digunakan untuk injeksi inhibitor korosi pada jalur cooling
nozzle, yang tekanan kerjanya berada di bawah kemampuan
alat ini yaitu sebesar 4 bar.

Bagian Utama Alat Injeksi
Inhibitor Korosi Cooling Nozzle
Tabung Penampung Cairan Inhibitor Korosi
• Suhu operasi + 70 derajat Celcius
• Tekanan maksimal 10 bar
• Kapasitas tangki + 2 liter
• Memiliki dua output dan dua input dengan ulir luar 1/2 inchi
• Memiliki ketahanan terhadap korosi
Line Penghubung
• Dua jalur hose yang digunakan: menuju tabung dan keluar
dari tabung
• Ball valve berfungsi sebagai pengatur aliran air untuk
menginjeksikan inhibitor korosi
• Check valve bertujuan agar arah aliran tidak berbalik dari
cooling nozzle

Pengujian yang sukses tersebut menunjukkan inovasi desain
tabung sebagai sarana penambahan inhibitor korosi pada
cooling nozzle bisa dioperasikan tanpa mematikan engine.
Keuntungan yang diperoleh adalah hilangnya potential loss
of revenue saat pengoperasian engine di PLTD MFO 50 MW
Pesanggaran, Bali. Yang paling penting, aplikasi tabung
sebagai sarana penambahan inhibitor korosi telah membuat
kandungan nitrit pada cooling nozzle berada pada kadar yang
telah dianjurkan yaitu antara 600-700 ppm. Dengan demikian,
inovasi yang direalisasikan penuh dedikasi oleh tim WIKA telah
menunjukkan hasil yang nyata.
RQA

line menuju
wet turbo washing

hasil modifikasi

Desain alat injeksi inhibitor korosi cooling nozzle

Ada tiga solusi yang dapat menjadi alternatif untuk mengatasi
masalah tersebut, Pertama, menggunakan pompa injeksi.
Kedua, membuat bypass tabung pada sistem cooling nozzle.
Ketiga membuat tabung portable dengan memanfaatkan
cadangan air bertekanan dari line wet turbo washing. Setelah
dikaji lebih mendalam dengan membandingkan desain yang
paling mungkin diaplikasikan, serta kelemahan yang paling
bisa ditolerir, maka tim WIKA memutuskan untuk memilih
solusi ketiga, yaitu memakai sarana line wet turbo washing.
Hasil proses perakitan
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inovasi

Desain tabung penampung cairan inhibitor korosi
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Raih Indonesia Best
Electricity Award
2015

Raih Penghargaan
BUMN Infobank
Award 2015

21 oktober 2015

23 oktober 2015

Prestasi demi prestasi terus ditorehkan
oleh PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk Salah
satu yang membanggakan datang adalah
ditetapkannya Perseroan sebagai Top 10 Best
Electricity Indonesia pada Indonesia Best
Electricity Award 2015 yang dihelat di Grand
City, Surabaya, Rabu (21/10) Penghargaan
diterima lansung oleh Manajer Divisi
Departemen Power dan Energi, Astamaizul
Umar Bakar.

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. (WIKA)

Indonesia Best Electricity Award 2015
merupakan rangkaian dari kegiatan
pameran kelistrikan Indonesia. Program ini
merupakan hasil kerjasama antara Majalah
Listrik Indonesia dengan Majalah SWA yang
bertujuan untuk memberikan penghargaan
terhadap perusahaan-perusahaan terbaik
yang bergerak di bidang pembangunan,
pengelolaan, pelayanan dan penyediaan listrik
nasional, guna memenuhi kebutuhan seluruh
lapisan masyarakat.

oleh Pemimpin Redaksi Infobank, Eko B.

meraih penghargaan sebagai Best of The
Best Kategori Golden Thropy Infobank
Award 2015 atas prestasinya meraih kinerja
keuangan sangat bagus selama lima tahun
berturut-turut di Ballroom Hotel Shangrilla,
Jakarta, Jumat (23/10).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung
Supriyanto kepada Sekretaris Perusahaan,
Suradi, “Dengan golden throphy yang diterima
WIKA dalam penghargaan Infobank BUMN
Lebih lanjut program penghargaan
diberikan sebagai apresiasi kepada
sejumlah perusahaan yang telah bekerja
keras dalam meningkatkan kualitas
pelayanan di bidang ketenagalistrikan,
sekaligus sebagai motivasi kepada

segenap pelaku industri ketenagalistrikan
dalam mensukseskan program
pemerintah dalam pembangunan proyek
pembangkit listrik 35.000 MW.

Awards 2015, diharapkan kedepan akan

FAW

FAW

memicu perusahaan untuk meningkatkan
performa bisnisnya di tengah perlambatan
ekonomi saat ini,” ujar Suradi.

Partisipasi pada
Program Siswa
Mengenal Nusantara

Penandatanganan
Kerjasama WIKAUGM

23 oktober 2015

5 november 2015

Bertempat di Kawasan Berikat Nusantara,
Jumat (23/10) WIKA bersama BUMN-BUMN
lain turut serta meluncurkan program
Pertukaran Siswa Mengenal Nusantara antar
Provinsi, dalam rangka memperingati Hari
Kemerdekaan Indonesia yang ke-70. Tema
yang diangkat adalah ‘BUMN untuk Negeri’.
Masing-masing provinsi pun menyiapkan
peserta kegiatan sebanyak 17 siswa SMA/
SMK kelas XI.

Bertempat di Kampus Universitas Gadjah

Dalam menyelenggarakan program
ini, BUMN bekerja sama dengan Dinas
Pendidikan untuk melakukan proses
seleksi siswa sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan. Sementara itu, dalam
pelaksanaannya juga menggandeng Dinas
Pariwisata Provinsi. Peserta yang terpilih dari
masing-masing provinsi akan didampingi
tiga orang pendamping (satu orang dari
36

Mada (UGM), Yogyakarta. Perseroan
menandatangani kerjasama riset
pengembangan prototype produk absorted
natural gas (ANG) Storage dengan UGM,
Kamis (5/11) Penandatanganan tersebut
dilakukan oleh Direktur Human Capital &
Pengembangan (DHCP) WIKA, Yusmar
Anggadinata dan Rektor UGM, Dwikorita
Dinas Pendidikan, satu orang dari Dinas
Pariwisata, dan satu orang Guru Teladan).
Menteri BUMN Rini Soemarno
menjelaskan, program tersebut
merupakan program pertukaran pelajar
antarprovinsi dari seluruh nusantara.
Nantinya setiap provinsi akan memilih
17 siswa yang akan dikirim selama 14
hari ke provinsi lain untuk mengenal

keragaman budaya dan kekayaan
nusantara di provinsi lain pada saat
momen liburan sekolah. “Kita harapkan
anak muda kita dapat mengenal
negerinya sendiri dan dapat mengenal
negerinya sendiri dan dapat merasa
bangga bahwa RI besar, luas dan kaya,”
tutur Menteri BUMN

Karnawati dan turut disaksikan oleh Menteri

FAW

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
Basuki Hadimuljono.
Penandatanganan MoU ini bertujuan untuk
mengimplementasikan kerjasama stategis

bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan,

bagi masa depan bangsa,” ujar Angga

riset dan teknologi berkenaaan dengan ANG

”Kami percaya bahwa keterjaminan sifat

dalam sambutannya.

Storage sekaligus motor guna memprakarsai

mutualistik yang terbentuk akan memotivasi

lebih banyak kebaikan dan kemanfaatan

WIKA – UGM untuk berkontribusi lebih baik

FAW
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Raih Penghargaan
Konstruksi
Indonesia 2015
6 november 2015
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
(WIKA) kembali meraih penghargaan pada
ajang Penghargaan Konstruksi Indonesia
2015 yang merupakan agenda tahunan
yang dihelat oleh Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat. Ajang ini
merupakan momentum puncak apresiasi
bagi para pemenang kompetisi berkenaan
dengan dunia konstruksi, mulai dari
pekerja, foto, jurnalistik/karya tulis media
cetak, lomba karya tulis, karya Konstruksi,
dan kinerja proyek konstruksi.
Turut hadir dalam acara yang berlangsung
di Jakarta Convention Center, Jumat
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(6/11) ini, antara lain: Sekretaris
Jenderal Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Taufik
Widoyono, Direktur Operasi III Destiawan
Soewardjono, Sekretaris Perusahaan
Suradi, dan Manajemen WIKA Gedung,
“Semoga penghargaan ini bisa memacu
kami untuk lebih baik dan baik lagi
ada tahun mendatang,” ujar Destiawan
Soewardjono, Direktur Operasi III di selasela acara.

kinerja Perseroan. Dalam paparannya, Direktur

Pada perhelatannya yang ke-13 sejak kali
pertama digelar pada tahun 2003 silam,
Perseroan memperoleh Penghargaan
Terbaik kedua untuk kategori Pelaksanaan
Bangunan Prasarana Energy dan Industri.
Pada saat yang sama, apresiasi juga
diberikan kepada PT WIJAYA KARYA
GEDUNG sebagai Pememang kedua
Penghargaan Karya Konstruksi Kategori
Metode Konstruksi Top Down Basement
Lima Lantai.

di pasar modal,

FAW

Utama Perseroan optimistis pada kinerja yang
ditunjukkan oleh WIKA.
Pada kesempatan lain, Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida berpesan
ajang ISCME tidak semata bertujuan menambah
jumlah investor tapi juga dapat menambah
jumlah saham yang ditransaksikan sehingga
terjadi keseimbangan antara suplai dan demand

“Jumlah saham yang diperdagangkan
oleh emiten saat ini sekitar 10-20 persen.

Turut Serta
dalam Investor
Summit 2015
9 november 2015

WIKA turut serta dalam Investor Summit
& Capital Market EXPo (ISCME) 2015
yang dihelat di Bursa Efek Indonesia,
Senin (9/11) Pada acara yang megusung
tema, “Yuk nabung saham”, WIKA
tampil bersama 81 emiten lainnya
untuk mempresentasikan review

Diharapkan bisa semakin banyak saham yang
diperdagangkan, karena ini akan memberikan
kesempatan lebih bagi masyarakat untuk mau
berinvestasi,” paparnya dalam pembukaan
ISCME.
FAW

Raih IICD Award 2015
16 november 2015
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bersama
Indonesian Institute for Corporate Directorship
(IICD), mengumumkan penghargaan kepada
perusahaan dengan penerapan Good
Corporate Governance (GCG) terbaik dimana
WIKA tampil sebagai salah satu pemenang
kategori The Best State Owned Enterprise.
Penghargaan diserahkan langsung oleh
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
OJK Nurhaida kepada Direktur Keuangan
Perseroan, Adji Formantoro di Hotel
Kempinski, Senin (16/11)

Ikut Serta dalam
Porseni BUMN 2015
8 november 2015

pembukaan Porseni 2015 dimulai dengan
gerak jalan santai tepat pukul 07:30 WIB
dari Kantor Kementerian BUMN Jalan
Merdeka Selatan menuju Gedung Sarinah,
Jalan Thamrin, Minggu (8/11)

Menteri BUMN Rini M Soemarno, secara
resmi membuka Pekan Olahraga dan
Seni (Porseni) BUMN 2015 yang diikuti
119 perusahaan milik negara. Prosesi

”Mengusung tema Bintang untuk Negeri,
penyelenggaraan Porseni BUMN ini
diharapkan mampu memunculkan
bintang-bintang baru di berbagai cabang
olah raga maupun bidang kesenian,” ujar
Menteri Rini dalam sambutannya.
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Pada Porseni ini, WIKA mengikuti delapan
cabang olahraga yang dipertandingkan,
meliputi sepakbola, futsal, bulutangkis,
tenis meja, tenis lapangan, bola voli, bola
basket, dan bowling. Selain itu, Perseroan
juga mengikuti lima cabang kesenian
yang akan dipertandingkan antara lain
kompetisi Duta BUMN, vokal grup, standup comedy, tarian daerah, serta band.
FAW

IICD Corporate Governance Award merupakan
penghargaan yang diberikan kepada
perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam
Bursa Efek Indonesia (BEI) dan telah lolos
seleksi dari juri dalam mengelola perusahaan
atau Good Corporate Governance (GCG)
“Penghargaan ini sepenuhnya kami
dedikasikan kepada seluruh keluarga besar
WIKA. Semoga dengan penghargaan ini
kami dapat semakin termotivasi untuk dapat
senantiasa memberikan pelayanan yang
terbaik bagi seluruh stakeholders” terang Adji.
MUM & RHS
39
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Partisipasi dalam
Roadmap BUMN

Trans Sumatera. Turut hadir dalam acara
tersebut antara lain, Dirjen Bina Marga
Kementerian PU-PR Hediyanto; Direktur
Operasi I PT WIJAYA KARYA (Persero)
Tbk, Gandira Gutawa serta para pejabat di
lingkungan Provinsi Lampung.

20 november 2015
WIKA turut berpartisipasi aktif dalam

“Kami terus memantau di titik-titik jalur
pembangunan Tol Bakauheni-Terbanggi
Besar dan ditargetkan Gate To Gate
(GTG) ruas Itera sepanjang 10 km serta
GTG Ruas Bakauheni dapat selesai dan
berfungsi sebelum Hari Raya Idul Fitri
2016 mendatang,” ujar Menteri Rini.

Forum Group Discussion (FGD) yang dihelat
oleh Kementerian BUMN guna membahas
Roadmap BUMN 2016 di Kapulauan
Karimun Jawa, Jepara__Jawa Tengah, 20-22
November 2015. Hadir dalam helat istimewa
ini: Menteri BUMN, Rini M. Soemarno dan
para pejabat Kemneterian BUMN, 118 Direksi
BUMN, Direktur Utama Perseroan Bintang

Sebagai informasi, Proyek pembangunan

Perbowo dan Suradi selaku Sekretatis
Perusahaan.
Forum Group Discussion yang membahas
mengenai Roadmap BUMN 2016 ini tidak
seperti FGD pada umumnya, yang biasa
dilaksanakan di gedung Kementerian
BUMN atau di hotel-hotel bintang lima. FGD
dilakukan di atas Kapal KM Kelud milik PT

ruas Bakauheni-Terbanggi Besar
Pelni (Persero) dengan tujuan Tanjung
Priok-Semarang.
Sejumlah kesepakatan dicapai dari
hasil rapat yang mengarungi lautan dari
Tanjung Priok menuju Pulau Karimun itu,
BUMN harus terus berbenah. Ini betulbetul memberikan gambaran bahwa kita

komitmen terus melakukan sinergi
atas BUMN sehingga bisa menjadi
lebih kuat dan makin tangguh dapat
menjadi pemain global dan juga dapat
menghadapi Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA) 2016,” kata Menteri Rini,
saat penutupan, Minggu (22/11).
HP

dikerjakan oleh badan usaha milik negara
dimana salah satunya adalah PT Wijaya
Karya (Persero) Tbk. yang membangun

Menteri Rini
kunjungi Jalan Tol
Trans Sumatera
7 desember 2015

Menteri BUMN, Rini M. Soemarno
mengunjungi Lampung dalam
kunjungan kerjanya memantau
pembangunan Jalan Tol BakauheniTerbanggi Besar di Desa Sabah Balau,
Lampung, Senin (7/12) Jalan tol ini
merupakan bagian dari Jalan Tol

seksi Gunung Sugih-Terbanggi Besar.
Proyek pembangunan tol Bakauheni
– Terbanggi Besar di Kabupaten
Lampung Selatan melintasi 59 desa di 11
kecamatan dengan panjang 104,4 km dan
lebar 120 meter.
FAW

kepada Sekretaris Perusahaan, Suradi
Wongso pada malam penghargaan
dan gala dinner yang berlangsung di
ballroom Ritz Carlton, Jakarta, Rabu
(25/11).
Dalam sambutannya, Dobele
menyatakan bahwa acara ini dihelat
sebagai apresiasi bagi perusahaan-

Kembali Raih
Penghargaan
Indonesia Most
Admired CEO 2015
7 desember 2015

perusahaan Indonesia dengan performa
terbaik yang terdapat di bursa.
Perusahaan yang masuk dalam daftar
”Best of the Best” Forbes Indonesia
telah melalui seleksi ketat berdasarkan
kinerja jangka panjang para perusahaan
termasuk penumbuhan pendapatan,
laba, dan tingkat imbal hasil bagi

Raih Penghargaan Forbes Indonesia Best
of The Best Award 2015
25 november 2015

terpilih maka suatu perusahaan harus
memiliki performa yang bagus secara
keseluruhan,
”Seluruh perusahaan dalam daftar Best

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. Meraih

Best Award 2015. Penghargaan tersebut

peghargaan sebagai 50 perusahaan terbaik

diberikan langsung oleh Chief Editorial

dalam ajang Forbes Indonesia Best of The

Advisor Forbes Indonesia, Justin Doebele
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pemegang saham, sehingga untuk bisa

of the Best telah menunjukkan kinerja
jangka panjang dan pertumbuhan yang
solid,” kata Justin Doebele.
FAW

Bertempat di Ballroom Hotel Pullman,
Jakarta. Direktur Utama PT WIJAYA KARYA
(Persero) Tbk., Bintang Perbowo meraih
penghargaan sebagai Indonesia Most
Admired CEO kategori konstruksi dan Top
10 Indonesia Most Admired CEO dari total
20 CEO yang masuk sebagai nominasi.
Penghargaan tersebut disampaikan langsung
oleh Fadel Muhammad selaku Founder
majalah ekonomi pertama di tanah air itu
kepada Novel Arsyad, selaku GM Departemen
Bangunan Gedung WIKA dan turut disaksikan
oleh Pemimpin Redaksi Warta Ekonomi,
Muhamad Ihsan, Senin (7/12)
Penghargaan Indonesia Most Admired CEO
2015 diberikan kepada para CEO dengan
performa kinerja yang baik, memiliki future
vision, serta berhasil mengembangkan

dan menerapkan ide-ide inovatif
yang membawa perusahaan tumbuh
dan berkembang dengan beberapa
kriteria penilaian pada aspek
leadership, professionalism, personality,
achievement/performance, value sharing,
dan popularity.

“Adalah suatu kebanggaan bagi pemimpin
kami menerima penghargaan ini. Semoga
dengan leadership yang kuat dan
dukungan serta kerjasama dari seluruh
elemen yang ada dalam lingkup Perseroan
akan membuat WIKA menjadi semakin
solid dan maju,” ujar Novel di sela-sela
acara penghargaan.
FAW
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Dirut WIKA tampil
Sebagai Pembicara
Forum BUMN
10 desember 2015
Mengusung tajuk, Sinergi BUMN untuk
Transformasi Indonesia, BUMN-BUMN
tanah air berkumpul bersama dalam rangka
memberikan informasi terkini mengenai
kondisi BUMN terkait dengan program
pemerintah, tantangan global yang dihadapi
kedepan serta berbagi wawasan mengenai
praktek-praktek sinergi dan ide-ide inovatif
antar perusahaan BUMN pada acara Forum
BUMN yang dihelat di Hotel Dharmawangsa,
Jakarta Kamis (10/12)
Turut hadir dalam acara tersebut antara lain:
Direktur Utama Perseroan, Bintang Perbowo,
Para Direksi BUMN, Pengamat ekonomi
yang juga guru besar FE- Universitas
Indonesia, Rhenald Kasali serta Wartawan
Senior Kompas Pieter P. Gero, bertindak
sebagai moderator dalam Forum BUMN
ini.Dalam presentasinya, Dirut Perseroan
menyampaikan presentasi berjudul Debut
of Local Player to Global Competitor, ”stake

holders tidak selamanya benar, akan tetapi
kehadiran mereka adalah motivasi bagi WIKA
untuk melakukan berbagai inovasi,” ujar Bintang
dalam sambutan pembukanya.
Lebih lanjut dalam paparannya, Bintang
Perbowo menekankan 5 hal penting
bahwasanya transformasi bukanlah pekerjaan
satu malam, melainkan sebuah proses yang
terus bergerak. Kedua, transformasi dilakukan
sebagai jawab atas tantangan bisnis. Ketiga,
Investasi adalah jawaban transformasi bisnis

bagi WIKA, dimana tanpa recurring
income, daya saing WIKA akan kalah
oleh global player lain. Keempat,
dengan adanya global competitor,
maka WIKA harus menjadi pesaing
pekerjaan yang handal bagi
mereka, baik di dalam maupun
luar negeri. Terakhir, kecepatan
menjadi demikian vital ketika sebuah
perusahaan mampu memtimigasi
risiko sejak dini.
FAW

Raih Kembali
Penghargaan
Sustainability
Award (SRA) 2015

Raih Predikat
Terpercaya “The
Most Trusted
Companies Award
2015”
17 desember 2015

Most Trusted Company Award 2015”
yang diadakan oleh The Indonesia
Institute of Corporate Governance (IICG).
Penghargaan tersebut disampaikan oleh
Gendut Supriyanto, Chairman IICG kepada
Sekretaris Perusahaan, Suradi pada malam
penganugerahan Corporate Governance
Perception Index (CGPI) 2014 di Hotel
Shangri-La, Jakarta, Kamis (17/12/2015)

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
meraih penghargaan sebagai Perusahaan
dengan Predikat Paling Dipercaya, ”The

“Semoga dengan penghargaan ini,
implementasi good corporate governance
WIKA dapat semakin baik dalam prosesnya
menuju good governed citizen pada tahun-

tahun yang akan datang,” ujar Suradi di
sela-sela penganugerahan.
Aspek penilaian dalam CGPI 2014
meliputi aspek komitmen, transparansi,
akuntabilitas, responsibilitas,
independensi, keadilan, kepemimpinan,
strategi, etika, risiko, kapabilitas
organisasi dan penciptaan nilai.
Penilaian tersebut dilakukan melalui
empat tahapan, yaitu: self-assessment,
sistem dokumentasi, penyusunan
makalah, dan observasi.
IZW

Kunjungan Awal
Tahun Manajemen
4 januari 2016

15 desember 2015
Perseroan kembali meraih penghargaan
Sustainability Award (SRA) 2015 meraih
penghargaan juara 1 kategori Infrastruktur
yang dihelat oleh National Center for
Sustainability Reporting (NCSR) Penghargaan
tersebut diberikan langsung oleh Ketua Tim
Juri SRA 2015, Sarwono Kusumaatmadja
kepada Sekretaris Perusahaan, Suradi
Wongso pada acara malam penganugerahan
yang berlangsung di Hotel Mulia, Jakarta,
Selasa (15/12/2015)
Menurut Sarwono yang mantan Menteri
Lingkungan Hidup itu, hanya tinggal
menunggu waktu saja, cepat atau lambat,
pembuatan laporan keberlanjutan akan
diwajibkan oleh regulator di Indonesia,
sama seperti di beberapa Negara lainnya
yang sudah lebih dulu mewajibkannya.
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Mengawali agenda awal tahun 2016,
Dewan Komisaris, Direksi, dan Manajemen
di lingkungan WIKA Group melakukan
kunjungan ke Proyek Mass Rapid Transit
(MRT) CP 104 & CP 105 Jakarta pada
hari Senin (4/1). Kunjungan ini dilakukan
setelah sebelumnya jajaran manajemen
bersilaturahmi dengan seluruh karyawan di
Kantor WIKA Pusat.
Beliau menyampaikan apresiasi kepada
semua peserta lomba ini yang disebut
sebagai pioner dalam praktek laporan
keberlanjutan.
Tahun ini lomba laporan keberlanjutan
diikuti oleh 37 perusahaan, termasuk
4 perusahaan dari luar negeri dan satu

LSM dari Papua. Selain bidang
infrastruktur, ada enam kategori
lainnya yang dibagikan pada SRA tahun
ini yaitu pertambangan logam dan
mineral; energi, gas dan minyak bumi;
manufaktur; jasa keuangan; overseas;
dan first time report.
RHS

Dalam sambutannya, Direktur Utama
Perseroan Bintang Perbowo mengungkapkan
kebanggaannya bahwa proyek MRT
merupakan proyek transportasi massal yang
modern, di mana keberhasilan proyek MRT
ini akan memotivasi daerah-daerah lain untuk
membuat juga transportasi sejenis. Dengan
demikian pemerataan kemajuan akan terjadi
bukan hanya di Jakarta saja.

Lebih lanjut rombongan WIKA Group
juga berkesempatan untuk menyusuri
terowongan MRT yang telah tembus
dari area patung pemuda hingga stasiun
MRT Senayan di depan Ratu Plaza.
Proyek angkutan massal tahap I dengan

rute Lebak Bulus–Bundaran Hotel
Indonesia (HI) sejauh 15,7 km yang
menjadi kebanggaan warga ibukota ini,
dijadwalkan akan beroperasi secara
komersil pada awal tahun 2019.
HP
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Sarana Kereta Api Cepat antara Jakarta
dan Bandung pada 6 Oktober 2015.
PT Kereta Cepat Indonesia China
(KCIC), Konsorsium gabungan antara
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan
CHINA RAILWAY International Co. Ltd.,
yang kemudian mendapat mandat
untuk membangun dan melaksanakan
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Groundbreaking
Kantor Pusat
Yodya Karya
Berlangsung
Sukses
3 februari 2016

proyek penyelenggaraan jasa kereta
cepat trase Jakarta-Bandung.
Adapun kepemilikan saham KCIC
secara terperinci, yaitu 40% dimiliki
oleh CHINA RAILWAY International Co.

Groundbreaking
Kereta Cepat
Jakarta–Bandung

serta Pengembangan Sentra Ekonomi
Koridor Jakarta – Bandung di Perkebunan
Mandalawangi Maswati, Cikalong Wetan,
Kabupaten Bandung Barat, Kamis (21/1).

Ltd., sedangkan 60% persen dimiliki

21 januari 2016

Proyek Kereta Cepat (High Speed Railway/
HSR) Kerjasama Indonesia-Tiongkok serta
Pengembangan Sentra Ekonomi Koridor
Jakarta – Bandung ini merupakan tindak
lanjut dari dikeluarkannya Peraturan
Presiden (Perpres) No. 107/2015 tentang
Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan

dan JSMR 12%. Proyek ini rencananya

Presiden Republik Indonesia, Joko
Widodo hadir pada acara groundbreaking
Proyek Kereta Cepat (High Speed Railway/
HSR) Kerjasama Indonesia-Tiongkok

PSBI yang merupakan gabungan dari
WIKA dengan komposisi penyertaan
saham 38%; KAI 25%; PTPN VIII 25%,
berlangsung selama 36 bulan kalender
kerja untuk pekerjaan kontruksi hingga
akhir 2018 dan diharapkan dapat
beroperasi pada 2019

Groundbreaking Kantor Pusat PT
Yodya Karya (Persero) telah resmi
dilakukan pada Selasa (3/2) di Jl.
D.I. Panjaitan Kav. 8, Jakarta Timur.
Pembangunan gedung yag terdiri dari
3 lantai basement dan 15 lantai vertikal
ini akan dilaksanakan oleh PT WIJAYA
KARYA (Persero) Tbk.
Acara yang berlangsung tepat di lokasi
kantor lama Yodya Karya tersebut dihadiri
oleh Direktur Keuangan WIKA, Adji
Firmantoro, Direktur Human Capital WIKA,
Yusmar Anggadinata, Jajaran Komisaris
dan Direksi PT Yodya Karya (Persero),
dan Manajemen PT Bank Tabungan
Negara (Persero) Tbk. yang diwakili

oleh Representative Kantor Cabang Utama
Cawang BTN.
Dalam sambutannya, Direktur Human
Capital, Yusmar Anggadinata mengapresiasi
pemancangan tiang pondasi pertama Kantor
Pusat PT Yodya Karya (Persero) ini, ”WIKA
menyatakan komitmen terhadap kualitas dan
waktu sesuai kontrak dan spesifikasi, serta
siap bekerja sama dengan Team Leader dan
Manajemen Project Pembangunan Kantor
Pusat PT Yodya Karya (Persero)” ujarnya.

FAW

Proyek Pembangunan Kantor Pusat PT
Yodya Karya (Persero) bernilai Rp130,5
miliar ini rencananya akan berlangsung
selama 426 hari kalender kerja (Januari
2016 – Maret 2017) dengan masa
pemeliharaan 180 hari kalender setelah
serah terima pertama. Adapun skup
pekerjaan Perseroan antara lain terdiri
dari pekerjaan: persiapan, struktur,
arsitektur termasuk finishing, mekanikal
elektrikal (M/E), dan landscape.
FAW

Kerjasama
WIKA-Perum
Peruri untuk
Optimalisasi Aset
Lahan Strategis
28 januari 2016
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
melakukan penandatanganan nota
kesepahaman bersama dengan
Perusahaan Umum Percetakan Uang
Republik Indonesia (Perum Peruri)
berkenaan dengan Kerjasama Optimalisasi
Aset Lahan Strategis Perum Peruri di
Aula Gedung Wahju Hagono, Karawang
Barat. Hadir mewakili Perseroan dalam
penandatanganan ini adalah Direktur
Human Capital dan Pengembangan,
Yusmar Anggadinata.
Kerjasama optimalisasi aset sebagai
intisari penandatanganan nota
kesepahaman bersama ini, menjadi
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dasar bagi Perseroan untuk menjajaki
pemanfaatan lahan Perum Peruri yang
feasible untuk dikembangkan lebih lanjut.
Menurut Direktur Human Capital dan
Pengembangan, Yusmar Anggadinata, hal
itu diharapkan dapat memberikan imbas
keuntungan yang positif dari kedua belah
pihak.

“Penandatanganan MoU ini menjadi
babak baru kerjasama WIKA-Perum

Menteri BUMN
Kunjungi Proyek
Perluasan
Terminal III SHIA
24 februari 2016

Peruri sebagai implementasi Sinergi
BUMN yang solid,” tambahnya di selasela acara.
FAW

Menteri BUMN Rini M. Soemarno
melakukan kunjungan ke Terminal 3
Ultimate, Tangerang Banten yang dibangun
oleh Konsorsium Kawahapejaya dengan

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. (WIKA)
sebagai lead consortium dalam rangka
penandatanganam pakta komitmen sinergi
BUMN berkenaan dengan pengembangan
bandara.
Turut hadir mendampingi Menteri BUMN,
antara lain, Pontas Tambunan, Deputi Bidang
Usaha Konstruksi dan Sarana Prasarana
Perhubungan Kementerian BUMN, Direktur
Utama PT Angkasa Pura II, Budi Karya
Sumadi; Direktur Operasi III Perseroan,
Destiawan Soewardjono; Direktur Utama

Bank Mandiri, Direktur Utama BNI,
Direktur Utama BRI, dan perwakilan
Konsorsium Kawahapejaya.
Dalam sambutannya, Menteri Rini
menegaskan bahwasanya Terminal
3 Ultimate adalah wujud nyata dari
sinergi BUMN. Oleh karena itu, ia
berharap Terminal 3 Ultimate ini
dapat diselesaikan dengan sangat
baik, secara waktu maupun kualitas,
“Optimis, kita bisa,” ujar Menteri
BUMN.
FAW
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Penandatanganan
Kontrak
Pembangunan
Rp1,45 triliun
Hotel, Office dan
Convention Hall
dengan Grup Puncak
11 maret 2016
Bertempat di Hotel Shangri-La Surabaya,
PT WIJAYA KARYA Bangunan Gedung. (WIKA
Gedung) melakukan Penandatanganan
Kerjasama senilai Rp1,4 triliun antara PT
WIKA Gedung (Anak perusahaan PT WIJAYA
KARYA (Persero) Tbk. red) dengan Grup
Puncak Tahun 2016 untuk Pembangunan
Hotel, Office, dan Convention Hall di
Surabaya.
Penandatanganan kerjasama PT WIKA
Gedung-Grup Puncak dilakukan oleh Direktur
Utama PT WIKA Gedung, Ridwan Abdul
Muthalib dan Direktur Utama Puncak Grup,
Nanang Lesmana serta disaksikan oleh

Direktur Utama WIKA, Bintang Perbowo

WIKA ditunjuk Grup Puncak sebagai

dan Komisari Utama Puncak Grup,

pemenang tender pembangunan hotel,

Netty Lesmana. Turut hadir dalam

office, dan convention Hall di Surabaya

penandatanganan Komisaris Utama

berdasarkan evaluasi administrasi, teknis,

WIKA Gedung, Destiawan Soewardjono,
Jajaran Direksi dan Manajemen
WIKA Gedung, Pejabat Bank Mandiri
Wilayah Kota Surabaya beserta jajaran

harga, kualifikasi, dan verifikasi yang
dilakukan oleh Grup Puncak sendiri.
FAW

manajemen Grup Puncak.

Dirjen Sumber Air Kementerian PU-PR
Moedjiadi, Direktur Utama Perseroan
Bintang Perbowo, Wakil Direktur
Utama Perseroan Budi Harto, Muspika
Kabupaten Sumedang, dan Jajaran
Manajemen Proyek bendungan Jatigede.
Kunjungan Presiden ke Bendungan
Jatigede ini adalah yang pertama
kali setelah sebelumnya dilakukan
simbolisasi pengisian awal (Initial
impounding) oleh Menteri PU-PR Basuki
Hadimuljono pada akhir Agustus 2015
lalu. Selain mengunjungi Bendungan
Jatigede, Presiden bersama rombongan

Presiden Jokowi
Mengunjungi Proyek
WIKA Bendungan
Jatigede dan Jalan
Tol Cisumdawu
18 maret 2016
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Presiden Republik
Indonesia Resmikan
Tol Sumo Seksi IV
Krian–Mojokerto
19 maret 2016

Timur Syaifulllah Yusuf, Kepala Badan

2011, sementara untuk Seksi IB, II dan III

Pengaturan Jalan Tol (BPJT) Herry

sepanjang 16 kilometer, saat ini sedang

Trisaputra Zuna, Direktur dan Wakil

dalam tahap pengadaan tanah yang

Direktur Utama Perseroan Bintang

paralel dengan pelaksanaan konstruksi.

Perbowo dan Budi Harto, Direksi PT
Jasa Marga, dan Muspika Kabupaten

Selain sebagai investor dengan

Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten

kepemilikan saham 25%, WIKA dalam

Gresik serta Kota Surabaya.

proyek ini juga menjadi kontraktor utama

Presiden Republik Indonesia, Joko

juga melakukan kunjungan ke proyek-

Widodo melakukan kunjungan kerja rutin

proyek lain yang dilaksanakan

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo

Tol Sumo terdiri dari 4 seksi, yaitu

ke Bendungan Jatigede, Sumedang,

pembangunannya oleh WIKA Konsorsium

meresmikan Tol Surabaya__Mojokerto

Seksi IA, Waru__Sepanjang; Seksi IB,

Kamis (17/3) Turut mendampingi

di wilayah Jawa Barat, yaitu: Jalan Tol

(Sumo) Seksi IV sepanjang 18,47 km, Sabtu

Sepanjang–Western Ring Road (WRR);

Presiden dalam kunjungan ini antara lain:

Cisumdawu (Cileunyi–Sumedang–

(19/3) Turut hadir mendampingi Presiden

Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan

Dawuan) dan Jalan Tol Soroja (Soreang–

Seksi II, WRR__Driyorejo; Seksi III,

dalam kunjungan ini antara lain: Menteri

Rakyat (PU-PR) Basuki Hadimuljono,

Pasir Koja) Ruas tol Cisumdawu akan

Driyorejo__Kriyan dan Seksi IV, Krian__

Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat

Menteri BUMN Rini M. Soemarno,

dibangun sepanjang 60,28 kilometer.

(PU-PR) Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN

Mojokerto. Ruas jalan tol Sumo Seksi

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan,

RHS

Rini M. Soemarno, Wakil Gubernur Jawa

IA telah beroperasi lebih dahulu pada

pembangunan dengan skup pekerjaan
antara lain: pekerjaan persiapan, rigid
pavement, base coursed A & ATB
(penghamparan, pemadatan, test quality,
pemasangan pagar beton, marka jalan),
dan pengamanan jalan (pemasangan
medan barrier & guard rail).
IZW
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Selain itu, Perseroan juga baru saja
meraih penghargaan tahunan The Best
In Building and Managing Corporate
Image 2016 dalam kategori Kategori
Precast Concrete Product Manufacture
pada Kamis, 8 Juni 2016 di Jakarta.
Penghargaan diserahkan langsung oleh
Ibu Sylvia Renate, Research Director
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Tabuh Genderang
Presiden Jokowi
Resmikan Jembatan
Merah Putih
4 april 2016

Frontier Consulting Group dan Bapak
Marah Andika,Group Head Pemasaran
PT Tempo Inti Media kepada Direktur
Operasi I WIKA Beton Tbk., Fery
Hendriyanto pada gala dinner yang
dilangsungkan di Hotel Mulia Senayan,

WIKA Beton Raih
Indonesia Fastest
Growing New
Issuer 2016
dan Corporate
Image Award 2016
22 maret 2016
PT Wijaya Karya Beton Tbk. kembali
memperoleh penghargaan Indonesia
Fastest Growing New Issuer 2016 dari
Majalah Warta Ekonomi. Penghargaan

diberikan langsung oleh Bapak Fadel
Muhammad selaku founder Majalah Warta
Ekonomi kepada Puji Haryadi, Sekretaris
Perusahaan WIKA Beton Tbk. pada Selasa
(22/3) di Ballroom Hotel Pullman Jakarta.
Penghargaan ini merupakan apresiasi
yang diberikan kepada perusahaan yang
berhasil meningkatkan pertumbuhan harga
saham dan nilai kapitalisasi pasar serta
kinerja keuangan yang baik. Apresiasi ini
sudah dianugerahkan kepada perusahaan
yang melakukan initial public offering (IPO)
tidak lebih dari tiga tahun sebelum riset ini
dilakukan dan tahun ini WIKA Beton Tbk.
telah menerima untuk kedua kali secara
berturut-turut.

Jakarta.

Secara simbolis, Presiden Jokowi menabuh
dan menandatangani prasasti sebagai tanda
dioperasikannya Jembatan Merah Putih pada
Senin (4/4) di Ambon. Mendampingi Presiden
dalam acara ini, antara lain, Menteri PU-PR,
Basuki Hadimuljono dan Gubernur Maluku
Said Assegaf.

Corporate Image Index (CII). WIKA

Pada proyek jembatan dengan panjang
1.140 m yang menghubungkan Desa Rumah
Tiga (Pokka), Kecamatan Sirimau pada
sisi utara dan Desa Hative Kecil (Galala),
Kecamatan Teluk Ambon pada sisi selatan,
WIKA membangun bagian pendekat Galala
dan Pokka sebagai kontraktor utama.
Sedangkan pada bentang tengah, WIKA turut
membangun bersama BUMN Konsorsium
lainnya.

Beton Tbk. memperoleh Corporate

HP

Dalam Corporate Image Award ini,
dewan juri menggunakan empat
dimensi penilaian untuk mengukur
kinerja perusahaan yaitu Quality,
Performance, Responsibility dan
Attractiveness. Keempat dimensi
tersebut diukur dan menghasilkan

Image Award dengan kategori excellent
berdasarkan CII score yang diperoleh
yaitu 1,955.

Ahok ini mengaku bangga dengan

FDS

pembangunan dua flyover di ikon
Jakarta karena dibuat dengan bentang
terpanjang di atas jalan tol secara full
precast melengkung (hiperbolik),

Utama Perseroan, Bintang Perbowo,
dan Direksi serta Manajemen BUMN.

“Ini sejarah sipil pertama Indonesia

“Sinergi BUMN Hijaukan Negeri adalah

yang memasang precast membentang

bukti nyata bahwasanya BUMN

sepanjang 80 meter di atas Semanggi.

peduli dan bersatu pada pelestarian

Jadi ini pertama kali sejarah Semanggi

lingkungan,” ujar Menteri Rini dalam

kita konstruksi sipil begitu luar biasa,”

sambutannya.

ujarnya.

Kerjasama Corporate Social

Proyek Pengembangan Simpang

Responsibility (CSR) antar BUMN

Susun Semanggi ini rencananya akan

ini akan menanam 10.000 pohon

dikerjakan selama 540 hari kalender

sepanjang jalan tol Jakarta-Cikampek

Partisipasi dalam
kegiatan Gerakan
Penanaman 10.000
Pohon
26 maret 2016
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PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
(WIKA) turut berpartisipasi dalam
kegiatan Gerakan Penanaman 10.000
Pohon di Jalan Tol Jakarta--Cikampek
KM 59+200, Sabtu (26/3) Turut hadir
dalam acara ini antara lain: Menteri BUMN
Rini M. Soemarno, Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar,
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan,
Muspika Kabupaten Karawang, Direktur

kerja. Dalam proyek bernilai Rp345,067

mulai dari KM 47-71. Pada penghijauan
tahap 1 ini akan ditanam 850 pohon

miliar ini, WIKA mengerjakan Detail

dan tahap berikutnya akan ditanam

Engineering Design (DED), persiapan,

kemudian sejumlah pohon hingga
mencapai 10.000 pohon. Untuk jenis
pohon yang ditanam adalah jenis pohon
mahoni, bintaro, bungur, dan trembesi
yang memiliki daya serapan air tinggi
sehingga mampu mengurangi longsor.
FAW

Groundbreaking
Simpang Susun
Semanggi

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja

pergeseran loop, dan Pelaksanaan

Purnama secara resmi melakukan

Konstruksi (Design-Build) pada struktur

Groundbreaking Proyek Pengembangan

atas dan bawah, serta pekerjaan

Simpang Susun Semanggi di sisi timur-utara

lain (drainase, marka, mechanical

8 april 2016

Jembatan Semanggi, Jumat (8/4) Dalam

electrical/ME, pengembalian kondisi

sambutannya, Gubernur yang akrab disapa

IZW
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Berdasarkan hal-hal tersebut diatas suatu upaya kesiapsiagan
antara lain dengan penyediaan masker bagi masyarakat
terdampak. Dalam penyediaan masker tersebut BNPB terang
Dody mencoba melibatkan peran dunia usaha baik dari

csr

perusahaan manufaktur, perbankan, asuransi, perkebunan, dan
kelembagaan lainnya. Upaya ini sebenarnya hanyalah untuk
membangun kebersamaan, keterpaduan dan sinergi antara
Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat (logo segitiga biru
BNPB) serta memaparkan sisi negatif secara luas dampak dari
karhutla dan bencana asap.
Program sejuta masker merupakan peran nyata dari dunia
usaha dalam rangka membantu korban bencana asap dan abu
vulkanik melalui tanggung jawab sosial perusahaan (corporate
social responsibility). Program Sejuta Masker merupakan upaya
kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana asap dan abu
vulkanik. BNPB telah mencoba melalui penggalangan dukungan/
sponsor dunia usaha baik kalangan perbankan, asuransi,
manufaktur, dll, berupa bantuan masker yang dialokasikan
dari dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social
responsibility).
Sementera itu Sunardi selaku Direktur Logistik BNPB berharap
bahwa program sejuta masker ini dapat berlangsung sukses dan

Aktif bagi
Korban
Bencana
Asap dan Abu
Vulkanik

bermanfaat bagi rangkaian kegiatan perlindungan kemanusiaan
khususnya masyarakat korban bencana asap dan abu vulkanik.,
“Masker bantuan dunia usaha ini tidak sekali pakai akan tetapi
dapat dicuci dan dimanfaatkan kembali. Jadi beda dengan
kebanyak masker yang beredar selama ini yang sekali pakai/
abis pakai,” ujar Sunardi.
Pada tahap peluncuran program tahap 1 telah dihimpun
sebanyak 43 donatur dengan nilai Rp960 juta untuk produksi
105.000 masker dan tahap II ini tellah dihimpun sebanyak 83
donatur, dengan nilai Rp2,1 milyar untuk produksi 200.000
masker. Untuk produksi program tahap II telah didistribusikan
ke wilayah rawan bencana asap dan abu vulkanik meliputi:
Riau, Sumsel, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan
Kalimantan Selatan Selatan.
Kemudian distribusi juga dilakukan di wilayah bencana abu
vulkani erupsi gunung api seperti Jawa Timur, Maluku Utara.
Untuk program tahap II telah dikirim ke wilayah bencana asap
Sumsel, bencana abu vulkanik gunung Rinjani (NTB dan Bali),
Maluku Utara, dan diserahkan langsung ke donatur yaitu
Universitas Terbuka.
FAW, MUM & RHS

Program Sejuta Masker Tahap II: Peduli dengan para
korban asap dan abu vulkanik seantero tanah air

Pada pekan ke-tiga bulan November lalu, Perseroan kembali
mendapat kehormatan sebagai penerima penghargan dari Badan
Nasional Pengangulangan Bencana (BNPB) atas upayanya
mendukung penanggulangan bencana asap dan abu vulkanik
melalui Program Sejuta Masker Tahap II. Penghargaan simbolik
diberikan langsung oleh Sekretaris Utama BNPB, Dody Rustandi
kepada perwakilan Biro CSR & GCG WIKA di Graha BNPB, Jakarta,
Senin (23/10).
Dalam sambutannya, Dody Riswandi mengatakan dampak
langsung dari karhutla terjadinya penurunan kualitas udara.

Sebagai wujud kepedulian terhadap
warga terkena dampak bencana asap
dan abu vulkanik di tanah air, WIKA turut
serta bersumbangsih dalam pembagian
masker melalui koordinasi yang solid
dengan BNPB.
50

Kualitas udara yang buruk sangat berpengaruh terhadap
gangguan kesehatan utamanya penyakit pernafasan (ISPA).
Korban ISPA di 6 Provinsi Sumatera dan Kalimantan mencapai
503.874 jiwa (1 Juli – 23 Oktober 2015). Penderita terbanyak di
Jambi: 129.229 jiwa, Sumsel: 101.333 jiwa Kalsel: 97.430 jiwa,
Riau: 80.263 jiwa, Kalteng: 52.142 jiwa dan Kalbar: 43.477jiwa.”
ujar dia.
Kabut asap Pekanbaru: Sesama anak bangsa yang harus dibantu
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Duka Asap, Duka Nusantara dan Dunia
vulkanik di tanah selalu menjadi perbincangan dan
konsumsi publik dalam dan luar negeri. Tidak kurang
dari jutaan hektar lahan produktif di Sumatera,
Kalimantan, Sulawesi hingga sebagian terbakar
hebat oleh di jagoan merah.
Berdasarkan data yang dilansir dari Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagaimana
disampaikan oleh Juru Bicaranya, Sutopo Purwo
Nugroho pada Oktober 2015 lalu, disebutkan
bahwa total lahan yang terbakar di Sumatera dan
Kalimantan ditaksir mencapai 1,7 juta hektar dengan
titik api sekitar 1.800. Dampak kebakaran ini lebih
luas dibandingkan kejadian serupa pada tahun 1997
karena pengaruh el nino yang panjang.
Akibatnya lanjut dia, multiplier effect pun tidak dapat
terhindarkan lagi. Mulai dari terganggunya kesehatan
(Sesak nafas, ISPA, dan paru-paru), aktivitas warga
(sekolah, perdagangan), dampak siklus ekonomi di
daerah yang terkena dampak, termasuk hubungan
bilateral dengan para negara tetangga yang juga
merasakan imbas dari distribusi asap.

Peta sebaran titik api (sumber: Nasa actives fire, 2015)

Cukup sudah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berempatilah
bahwa hutan kita adalah bukan milik kita semata, tetapi adalah titipan
bagi anak cucu kita kelak.
Belum lepas dari ingatan kita semua bahwasanya dalam beberapa
bulan ke belakang, riuh-rendah kepilauan bencana asap dan abu

WIKA Berlima
Enam
Peduli Bersih
Lingkungan
dengan
Masyarakat
(Persero) Tbk. (WIKA) yang jatuh pada Jumat (11/3) dan Hari Peduli
Sampah Nasional, 21 Februari, Biro CSR Perseroan menghelat
Program CSR dengan segmen WIKA Sehat dan WIKA Peduli
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Herry demikian sang researcher biasa disapa,
menjelaskan hitungannya itu didasarkan pada angka
kerugian pada tahun 1997 ditambah dengan kerugian
yang dialami Malaysia dan Singapura. Lebih lanjut ia
menambahkan bahwa perhitungan tersebut masih
sangat kasar dilihat dari kerugian ekonomi, tanaman
yang terbakar, air yang tercemar, emisi, korban jiwa
dan juga penerbangan.
“Musim kemarau lebih panjang dan asap lebih luar
biasa daripada tahun 1997-1998 kalau saya tambah
US$9 miliar plus kerugian yang ada di Singapura dan
Malaysia masing -masing US$2 miliar, jadi US$13
miliar, ditambah faktor seperti angka inflasi, jadi bisa

bervariasi antara US$14 miliar hingga US$20 miliar, tergantung
angka inflasi yang kita terapkan,” jelas dia.
Berkaca pada tragedi nasional itu, pemerintah pun tidak tinggal.
Berbagai solusi, termasuk implementasi solusi permanen agar
kejadian serupa tidak terulang kembali pada masa mendatang
diserukan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Ada beberapa
solusi efektif yang dilontarkan, antara lain: upaya pemadaman
dengan metode hujan buatan adalah solusi efektif, mengingat
dapat menjangkau wilayah yang luas dalam satu kali tindakan.
Solusi kedia adalah penegakan hukum yang tidak boleh surut dan
harus tanpa kompromi. Korporasi yang terbukti membakar lahan,
harus ditindak tegas, mulai dari mengganti biaya pemadaman
kebakaran, upaya merehabilitasi hutan, termasuk menanggung
dampak sosial dan ekonomi masyarakat.
Solusi yag tidak boleh dilupakan adalah Pemerintah juga harus
berani mencabut izin pengelolaan hutan. Solusi permanen harus
dirumuskan. Aturan perundangan harus dibuat lebih tegas,
mencakup pencegahan dan sanksi tegas terhadap siapa pun yang
terbukti membakar hutan. Stop, sudah cukup hutan dan lahan kita
terbakar sia-sia. Ingat, hutan kita bukanlah hanya untuk kita, tetapi
masa depan bagi anak cucu kelak.
FAW

bertajuk Gerakan WIKA Berlima Enam (WIKA Bersih-bersih

Beberapa agenda WIKA Berlima Enam dalam rangka

“Semoga sinergi ini dapat terus berlangsung tidak hanya menjelang

Lingkungan dengan Masyarakat).

menyambut Ulang Tahun Perseroan, antara lain:

perayaan HUT WIKA saja tetapi juga setiap saat,” pungkas Direktur Utama

1. Jalan sehat bersama sambil membersihkan jalan

Bintang Perbowo Perusahaan optimistis.

Turut hadir dalam acara ini antara lain, Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan dan Anak Perusahaan, Muspika
Jatinengara, Jajaran aparatur Kelurahan Cipinang
Cempedak, Manajemen & Karyawan Perseroan serta warga
sekitar di lingkungan WIKA.
Dalam sambutannya, Sekretaris Perusahaan, Suradi
menyampaikan bahwa diusungnya tema WIKA Berlima
Enam dalam kegiatan CSR tahun ini adalah wujud apresiasi
seluruh elemen WIKA sejalan dengan perayaan hari jadi
Perseroan yang tahun ini merayakan ulang tahun ke-56.
“Melalui jalan sehat dan kegiatan bersih lingungan, CSR
Perseroan menginisiasi edukasi kepada karyawan dan
warga sekitar untuk peduli terhadap jumlah sampah yang

Dalam rangka Peringatan Ulang Tahun ke-56 PT WIJAYA KARYA

Peneliti Center for International Forestry Research
(CIFOR), Herry Purnomo, sebagaimana dikutip
dari salah satu portal berita, bbc.com. Senin
(30/11) mengatakan bahwa dampak ekonomi yang
ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan di
Indonesia ditaksir mencapai Rp200 triliun lebih.
Penaksiran itu lebih tinggi dibandingkan dengan
kebakaran yang sama 18 tahun silam, padahal
jumlah area yang terbakar lebih sedikit.

terus meningkat di Kota Jakarta serta mengajak berperan
aktif dalam mendaur ulang sampah secara sederhana baik
di lingkungan keluarga, kantor dan masyarakat,” terang
Suradi

dengan rute (WIKA Kav. 10 - Sapta Taruna – Lampu
Merah Otista – Apartemen MTH Square– The Hive –

FAW

WIKA Kav. 10)
2. Trashion Show, lomba pemanfaatan bahan-bahan
daur ulang disekitar kantor atau rumah menjadi
barang-barang yang layak antar Departemen dan
Anak Perusahaan
3. Apresiasi CSR, Pemberdayaan pedagang makanan
sekitar WIKA
4. Pendonor darah rutin: Penghargaan yang diberikan
sebagai apresiasi kepada pendonor darah yang rutin
selama 25 dan 50 kali.
5. Petugas sampah di Kelurahan Cipinang Cempedak
(sekitar WIKA): Memberikan sembako dan apresiasi
terhadap petugas sampah
6. Pemberdayaan pedagang makanan sekitar WIKA
7. Hiburan musik dari Dik Doank dan Kandang Jurank
Doank
8. Edukasi daur ulang sampah.

Program WIKA Berlima Enam
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Selenggarakan
Workshop
Manajemen Proyek
di Merauke, Papua
Barat

Acara dibuka langsung Sekretaris Perusahaan, Suradi dan turut
dihadiri oleh Muspida Kabupaten Raja Ampat, General Manager
Departemen Sipil Umum III Perseroan Adhyasa Yutono,
Manajer Biro CSR Perseroan Yudhi Widodo serta tidak kurang
dari 50 orang peserta yang datang dari Kabupaten Raja Ampat
secara khusus dan perwakilan dari seluruh wilayah di Papua
pada umumnya.
Workshop manajemen proyek di Merauke kali ini merupakan
agenda lanjutan workshop serupa yang pernah dihelat
pada tahun 2014 lalu. Fokus kala itu adalah peningkatkan

PT Wijaya karya (Persero) Tbk. kembali berhasil masuk kedalam
jajaran Indeks 25 Perusahaan SRI KEHATI periode November 2015–

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. (WIKA) bekerjasama dengan

April 2016 setelah sebelumnya berhasil masuk dalam indeks SRI

Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Raja Ampat

KEHATI periode Mei 2015–Oktober 2015.

menyelenggarakan Workshop Manajemen Administrasi Kontrak di
Merauke, Papua Barat, Kamis (31/3)

Dalam malam penghargaan di Jakarta (18/3), acara yang bertajuk

kemampuan pengusaha usaha jasa konstruksi asli Papua
dalam melaksanakan proyek-proyek Pemerintah hingga dapat
diselesaikan tepat waktu.
MUM

“Indonesia Green Company dan SRI KEHATI Appreciation 2015”
dihadiri oleh mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Mantan Ketua
Dewan Pertimbangan Prisiden Bidang Lingkungan Hidup Emil
Salim dan Direktur Eksekutif Yayasan Keanekaragaman Hayati M.S.
Sembiring.

Plakat SRI KEHATI AWARD 2015

pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan

Indeks SRI KEHATI sendiri merupakan suatu indeks harga saham

untuk menginvestasikan modalnya kepada perusahaan yang

yang dapat menjadi acuan atau informasi bagi investor yang memiliki

lebih bertanggung jawab

sensitivitas terhadap kepedulian sosial khususnya pada bidang

MUM

Turut Berpartisipasi dalam Gerakan
Penanaman 10.000 Pohon
di Jalan Tol Jakarta–Cikampek
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. (WIKA) turut
berpartisipasi dalam kegiatan Gerakan Penanaman
10.000 Pohon di Jalan Tol Jakarta--Cikampek KM
59+200, Sabtu (26/3) Turut hadir dalam acara ini
antara lain: Menteri BUMN Rini M. Soemarno, Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar,
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Muspida
Kabupaten Karawang, Direktur Utama Perseroan,
Bintang Perbowo, dan Direksi serta Manajemen
BUMN.
Menteri BUMN Rini M. Soemarno dalam
sambutannya mengatakan bahwasanya Gerakan
Penanaman 10.000 Pohon di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 59+200 ini merupakan salah satu
implementasi Program Sinergi BUMN Hijaukan
Negeri. Lebih lanjut, Menteri Rini juga menyampaikan,

Kerjasama Corporate Social Responsibility (CSR) antar BUMN ini akan

inisiasi kepedulian lingkungan melalui sinergi aktif
BUMN ini diharapkan dapat berkontribusi pada
penghijauan, mereduksi efek rumah kaca, dan turut
berperan dalam mengurangi pemanasan global.

menanam 10.000 pohon sepanjang jalan tol Jakarta-Cikampek mulai dari

“Sinergi BUMN Hijaukan Negeri adalah bukti nyata
bahwasanya BUMN peduli dan bersatu pada
pelestarian lingkungan,” ujar Menteri Rini.
54

KM 47-71. Pada penghijauan tahap 1 ini akan ditanam 850 pohon dan tahap
berikutnya akan ditanam kemudian sejumlah pohon hingga mencapai 10.000
pohon. Untuk jenis pohon yang ditanam adalah jenis pohon mahoni, bintaro,
bungur, dan trembesi yang memiliki daya serapan air tinggi sehingga mampu
mengurangi longsor.
FAW
55
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Malioboro: Sudut Jogja dengan sejuta cinta

surga museum

Lokasi lain di sekitar Keraton yang tak boleh luput dari
agenda kunjungan Anda adalah Taman Sari yang dibangun
pada tahun 1758 oleh Sultan Hamengkubuwono I. Taman
Sari sebelumnya adalah rumah peristirahatan bagi keluarga
kerajaan, namun mengalami kerusakan cukup parah akibat
gempa bumi pada tahun 1867.

Romansa
Jogja Sang
‘Never
Ending Asia’
Yogyakarta merupakan paduan pas
untuk menjembatani budaya pada
masa lalu dengan masa kini. Seolah
mesin waktu yang bisa membuat
Anda memilih momentum, Yogyakarta
menawarkan petualangan menelusuri
masa silam sekaligus nuansa
kontemporer.
58

Keraton Yogyakarta: salah satu bukti kekuasaan
Kesultanan Ngayogyakarta yang masih eksis hingga sekarang

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang lebih populer dengan
sebutan singkat ‘Jogja’, memang pantas menyandang gelar istimewa.
Sebagai satu-satunya wilayah di Indonesia yang kepala daerahnya
seorang raja, warna tradisi dari provinsi ini cukup baik terjaga. Tentu
saja itu hanya salah satu alasan mengapa predikat Never Ending Asia
disematkan pada Jogja.
Kawasan DIY meliputi Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul,
Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Sleman. Luasan wilayahnya
membentang dari lereng Gunung Merapi di utara hingga pantaipantai yang berbatasan dengan Samudera Hindia di sisi selatan. Di
masa lalu, kawasan tersebut adalah bagian dari kekuasaan Kerajaan
Mataram sebelum terpecah menjadi Kesultanan Ngayogyakarta dan
Kasunanan Surakarta.
Keraton Yogyakarta adalah salah satu bukti kekuasaan Kesultanan
Ngayogyakarta yang masih eksis hingga sekarang. Istana Keraton
yang selesai dibangun pada tahun 1970 ini memiliki gaya arsitektur
tradisional Jawa yang cukup kompleks dan sarat filosofi. Selain
menjadi tempat tinggal keluarga raja, keraton juga menjadi tempat
merawat sejarah hidup dan tradisi masyarakat Jawa melalui berbagai
acara kebudayaan dan upacara.

Taman Sari terdiri dari kompleks kolam pemandian bernama
Umbul Binangun dan istana bernama Pulo Kenongo yang
berada di tengah danau buatan bernama Segaran Taman
Sari. Umbul Binangun yang merupakan kolam pemandian
bagi Sultan, para istri dan putri-putri Sultan. Kamar tidur
Sultan berada di sebelah selatan kolam pemandian,
sementara kolam pemandian pribadi Sultan berada di balik
menara. Syahdan, ada suatu tempat di sisi selatan Taman
Sari yang diyakini sebagai tempat pertemuan Sultan dengan
Kanjeng Ratu Kidul sebagai penguasa Laut Selatan.

Merapi dan Laut Selatan
Gunung Merapi dan Laut Selatan adalah dua titik kosmologi
yang membentuk poros sakral utara selatan masyarakat
Jogja. Merapi dan Laut Selatan diistilahkan sebagai jagad
cilik, sedangkan keraton adalah jagad gede yang membentuk
keseimbangan hidup masyarakat Jogja.
Di luar nuansa mistisnya, Merapi dan Laut Selatan di Jogja
adalah bentang alam yang memiliki pesona bagi penikmat
wisata. Kawasan Kaliurang nan sejuk di kaki Gunung
Merapi adalah salah satu titik destinasi yang sudah menjadi
kawasan wisata sejak zaman kolonial. Di Kaliurang, terdapat
Tlogo Putri yang merupakan tempat wisata air untuk bermain
kano dan becak air. Anda bisa juga menuju gua peninggalan
tentara Jepang yang sangat unik karena memiliki 25 pintu
gua yang saling terhubung satu sama lain. Goa Jepang di
masa lalu adalah tempat berlindung tentara Jepang dari
serangan tentara Sekutu.

Museum Ullen Sentalu: Memiliki koleksi batik khas Jogjakarta dan Surakarta

Setidaknya ada 24 museum yang bisa dikunjungi di Jogja.
Mulai dari museum bertema seni budaya, perjuangan
kemerdekaan, hingga museum bertema ilmu pengetahuan dan
pendidikan. Museum Affandi adalah salah satu museum yang
mudah dijangkau karena berlokasi di Jalan Laksda Adi Sucipto
yang menghubungkan Jogja dengan Solo. Di sana, terdapat
galeri karya-karya sang maestro dan pelukis lainnya, serta
sebuah sanggar melukis bagi anak.
Museum yang bernuansa sejarah adalah Museum Sonobudoyo
yang berada di bagian utara alun-alun Keraton Yogyakarta.
Berbagai peninggalan budaya dan sejarah Jawa seperti
wayang kulit, senjata kuno, dan topeng Jawa bisa dilihat di
museum yang juga memiliki pendopo, auditorium, laboratorium
konservasi dan perpustakaan ini.
Pecinta batik dapat mengarahkan tujuan ke Museum Batik
yang memiliki koleksi 500 lembar kain batik tulis, 560 batik
cap, 124 canting, 35 wajan, dan bahan pewarna. Batik yang
terdapat dalam museum ini antara lain memiliki motif khas dari
Yogyakarta, Solo, dan Pekalongan. Satu lagi destinasi penting
wisata museum di Jogja adalah Museum Ullen Sentalu yang
berada di kawasan wisata Kaliurang.
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Untuk mendapatkan panorama utuh Gunung Merapi dan Gunung
Turgo sekaligus udara segar yang nyaman, datanglah ke Gardu
Pandang. Sedangkan untuk mendapatkan edukasi mengenai
letusan Merapi, Anda bisa mengunjungi Museum Vulkanik Merapi.
Jika suka tantangan, tak ada salahnya menjajal wisata off-road
menyusuri daerah yang pernah terkena awan panas wedhus
gembel dan lahar dingin di sekitar lereng Merapi.

Pantai Indrayanti, misalnya, adalah salah satu pantai dengan
hamparan pasir putih yang memiliki fasilitas water sport,
penginapan, dan gazebo. Tak jauh dari Pantai Indrayanti, ada
Pantai Pok Tunggal yang cukup tersembunyi karena untuk
mencapai lokasinya, Anda harus melewati jalan berliku. Sampai
di sana, Anda akan disambut bukit karang mengelilingi pantai
yang cukup alami ini.

Jika berlama-lama di kawasan pegunungan sudah membuat
Anda merindukan lautan, maka Anda bisa menuju ke sisi selatan
Jogja. Jangan salah, pantai di Jogja bukan hanya Parangtritis

Beberapa pantai yang kurang dikenal namun pantas untuk jadi
pilihan berwisata adalah Pantai Ngobaran. Di sana terdapat
Pura Hindu yang sepintas akan membuat pengunjung merasa
sedang di Pulau Dewata. Selain Pura Hindu, terdapat pula
tempat sembahyang Kejawen, dan mushola kecil dengan
mihrab yang terbuka ke arah laut. Kalau sudah mulai lapar,

dan Parangkusumo. Di kawasan Gunung Kidul, Anda diberi
pilihan pantai-pantai nan elok yang beberapa diantaranya seolah
menjelma jadi pantai pribadi karena tak banyak pengunjungnya.
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Anda bisa memesan landak laut goreng ke penduduk
setempat.

di bawah jalur gondola itu, ombak Samudera Hindia berdebur sangat
agresif.

Pantai Siung dan Pantai Timang adalah pilihan pas bagi para
penggemar olahraga ekstrim. Di Pantai Siung, Kecamatan
Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, terdapat 250 jalur panjat
tebing yang bisa didaki untuk melihat pemandangan laut yang
menakjubkan. Sementara itu, di Pantai Timang, Anda bisa
menjajal naik gondola tradisional menyeberangi tebing karang
untuk memanjakan adrenalin. Gondola itu sebenarnya sarana
nelayan setempat mencapai pulau karang untuk mencari
lobster. Tentu saja banyak hal yang harus diantisipasi sebab

Untuk Anda yang menyukai wisata konservasi, pilihlah waktu yang
tepat saat mengunjungi Pantai Drini yang terletak di Desa Ngestirejo,
Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunung Kidul. Pantai Drini
merupakan salah satu tempat singgah penyu untuk bertelur pada
masa-masa tertentu. Kalaupun waktunya belum pas, Anda toh sudah
memperoleh keindahan pemandangan pantai dengan pulau karang di
tepi laut.
RQA - dari berbagai sumber

Makan-makan Ala Jogja
Status Jogja sebagai Kota Pelajar yang dihuni banyak
mahasiswa memudahkan siapapun untuk menemukan
makanan lezat dengan harga terjangkau. Nasi kucing,
misalnya, adalah salah satu menu sangat murah
dan pernah menjadi salah satu makanan hits ala
angkringan Jogja yang kemudian merambah ke daerah
lain.
Saat ini, tren kuliner di Jogja sangat beragam
sehingga banyak tempat makan-makan yang tak
boleh dilewatkan para penggemar kuliner. Anak muda
juga dimanjakan dengan berbagai tempat nongkrong
dengan menu-menu dan desain yang unik. Sebut
saja Kalimilk yang menawarkan modifikasi minuman
susu dengan berbagai rasa dan Bong Kopitown yang
interiornya mirip penjara.
Untuk penikmat makanan tradisional, ada banyak
pilihan jika ingin menyantap gudeg Jogja yang variatif.
Selain gudeg basah dan kering yang terbuat dari
nangka muda, ada pula gudeg yang terbuat dari bunga
kelapa atau manggar. Cukup banyak penjual gudeg di
Jogja, yang terkenal antara lain Gudeg Pawon, Gudeg
Yu Djum, Gudeg Bu Ahmad, Gudeg Wijilan, dan Gudeg
Bu Tjitro.
Selain gudeg, Anda bisa memburu sate kambing
muda dengan bumbu sederhana yang ditusuk dengan
jeruji sepeda ala Sate Klatak Pak Pong. Sementara
itu, penggemar makanan pedas bisa datang ke
Warung Oseng Mercon Bu Narti di Jalan KH Ahmad
Dahlan, Gang Purwodiningratan. Di sana, Anda harus
menyiapkan perut untuk menerima berbagai menu
lezat berbumbu cabe rawit yang luar biasa pedasnya.

Tamansari: Saksi bisu keelokan budaya Jawa yang
masih bisa dinikmati hingga saat ini

sarang seniman
Geliat seni Jogja tak lepas dari atmosfir berproses
para seniman. Ada banyak hal yang menjadi pemantik
berkembangnya seni budaya di Jogja. Salah satunya adalah
keberadaan institusi pendidikan tinggi bidang kesenian yang
menjadi rahim kesuksesan para seniman Indonesia yaitu
Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. ISI adalah perguruan
tinggi negeri yang merupakan fusi dari Akademi Seni Rupa
Indonesia (ASRI), Akademi Musik Indonesia (AMI), dan
Akademi Seni Tari Indonesia (ASTI).
Rona sejarah yang dinamis turut pula mewarnai dunia seni
Jogja. Ketika peristiwa 1965 terjadi, para seniman terpecah
menjadi beberapa kubu. Selanjutnya, muncul kelompok
seniman independen yang mendirikan kelompok kajian sastra
bernama Persada Studi Klub (PSK) yang anggotanya tersebar
hingga lebih dari seribu penyair dari seluruh Indonesia. Meski
kini kelompok tersebut sudah tidak eksis lagi, namun jejak para
penyair-penyair tersebut memiliki peran yang tak terbantahkan.
Sekalipun pembangunan Jogja semakin masif menuju
metropolitan, namun kita bisa menemui wajah kota yang
menjadi pusat kegiatan para seniman dan mendapati
kebersahajaan Jogja. Nuansa seni kota ini juga masih cukup
lekat dengan berbagai pergelaran seni budaya. Acara tahunan
seperti Biennale Jogja dapat menjadi alternatif penikmat seni
yang berkunjung ke Jogja.

Atas
Gunung Merapi: Salah satu gunung teraktif di dunia yang terus mempesona
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Bawah
Pantai Indrayanti: Keindahannya menawan siapa saja yang berkunjung ke sana
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histografi buku
judul	: #Sharing 2
kategori	
:	Motivasi, pengembangan diri
dan inspirasional
penulis	: Handry Satriago
penerbit	: PT Gramedia Pustaka Utama
terbit	: Agustus 2015

Menyitir lirik lagu inspiratif sebuah band anak muda, “Tuhan
pasti akan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya ... Bagi
hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa.” Kursi roda
yang bagi banyak orang adalah simbol ketidakberdayaan, buat
Handry justru jadi sahabat karibnya dalam berprestasi dan
memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
Berkursi roda sejak usia 17 tahun, Handry menghabiskan
lebih dari separuh hidupnya untuk “melawan”. Melawan
keterbatasannya, melawan ketakutannya dan bertekad keluar
dari arena penuh kesukaran itu sebagai pemenang. Hidup
Handry Satriago bagai sebentuk prisma kaya warna. Di
antaranya ada tiga warna yang perpendar dengan luas dan
kuat: cinta pada pendidikan, hormat kepada sains, dan hasrat
yang menggebu untuk menemukan anak-anak muda yang
bertalenta menjadi pemimpin masa depan.

just
relax

Makna Besar
#Sharing 2
Kecintaan dan semangat Handry Satriago,
CEO General Electric Indonesia di dunia
pendidikan memang sudah terlihat sejak
dahulu. Seandainya saja dapat menulis,
kursi roda yang menjadi sahabat dekatnya
mungkin akan bertutur panjang lebar
mengenai kegigihan seorang Handry
dalam mengejar cita-cita.
Belasan tahun lalu, tepatnya beberapa hari setelah ulang
tahunnya yang ke-18 pada Juni 1987, Handry didiagnosis mengidap
kanker kelenjar getah bening di tulang belakangnya. Saat itu
Handry tidak menyangka bahwa akibatnya ia akan duduk di kursi
roda hingga bertahun-tahun lamanya. Hingga kini, spirit hidup dan
dukungan lingkungan yang kuat mampu mengalahkan banyak
persoalan yang dihadapi Handry.

Bertajuk #sharing yang merupakan buku ke duanya ini, Handry
Satriago kembali berbagi pengetahuan dari pengalaman
hidupnya. Seperti buku pertamanya (berjudul #sharing),
tulisan dalam buku ini diambil dari kicauan Pak Handry
di twitter. Kalau dalam buku pertama, gaya penulisannya
mengikuti format twitter, berbeda dalam buku ke 2 ini, dimana
gaya penulisannya seperti penulisan artikel.
Keragaman topik dalam buku ini terbilang komplek. Handry
yang alumnus IPB itu, tidak hanya cerita satu topik spesifik,
ia banyak berbagi mulai dari berjuang saat pertama kali tidak
bisa berjalan dan harus menggunakan kursi roda, sharing
sosok Arie dan Arfian, lulusan SMK Salatiga yang bisa
memenangkan kompetisi global GE 3D Printing Design, Do
what you love, and love what you do, hingga nukilan menarik
seputar makna istimewa menjadi follower.
Disertasi doktornya yang berjudul Examining the Followers
Influence on Leader’s Performance: A Reverse Pygmalion
Effect memang berbicara soal followership dan peranan
pentingnya dalam proses kepemimpinan sebagai suatu hal
yang inovatif dan tidak biasa. Pemimpin yang baik tidak
cukup hanya mengandalkan karisma, visi, ataupun leadership
skills semata. Ketiganya mungkin penting. Namun, Handry
mengingatkan, tanpa proses, pengikut, dan pemahaman
situasi serta kompetensi dasar, kesuksesan kepemimpinan
masa lalu bukanlah apa-apa. Mantra ini dia ambil dari Jack
Welch, yaitu; energy, energice, edge, execute.
Tidak dipungkiri, #sharing 2, merupakan dokumentasi apik
Seorang Handry Satriago yang bisa menjadi inspirasi bagi
para penikmat buku.
FAW
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Fury
histografi film

Tak pernah bosan para sutradara
Hollywood mengulik-ulik Perang Dunia II
sebagai tema film mereka. Kali ini giliran
Fury, yang merangkai potret peperangan
yang keras dan menggebu, dengan
kesetiaan yang tumbuh perlahan dan
menyentuh.
Fury berlatar situasi Pada Perang Dunia II ketika Sekutu nyaris
sukses menekuk tentara Nazi. Sersan Don Collier (Brad Pitt)
yang memiliki julukan Wardaddy, memimpin anak buahnya untuk
menyerang sisa-sisa tentara musuh di Jerman. Saat beraksi di
medan laga, Wardaddy dan krunya menunggang Fury, sebuah tank
jenis Sherman.
Ketika salah seorang awak Fury tewas dan harus diganti, datanglah
Norman (Logan Lerman) yang tampak begitu lugu untuk seorang
prajurit di medan perang. Kenaifan Norman membuat Wardaddy
harus menempanya habis-habisan, terutama agar Norman tidak
membuat tim Fury terancam oleh musuh.
Situasi semakin dramatis ketika Fury (bersama tiga tank lain)
harus menembus pertahanan Jerman. Fury pun menjadi satusatunya yang tersisa karena tiga tank Sekutu lainnya telah binasa
oleh kendaraan anti-tank milik Nazi. Hal itu membuat keteguhan
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judul	: Fury
sutradara	: David Ayer
produser	
:	David Ayer, Bill Block, John
Lesher, Ethan Smith
penulis naskah	 : David Ayer
pemain	
:	Brad Pitt, Shia LaBeouf,
Logan Lerman, Michael Pena,
Jon Bernthal, Jason Isaacs,
Scott Eastwood
genre	: Action, Drama
hati para awak Fury mulai goyah, apakah mereka akan
meninggalkan Fury ataukah tetap bertahan.
Meski pada akhirnya memilih bertahan, bukan berarti keadaan
menjadi lebih baik. Sebab tembakan Nazi membuat Fury
mengalami kerusakan, rel tank terlepas dan tak berhasil
diperbaiki. Ratusan tentara musuh pun siap menghabisi para
awak Fury, yang lagi-lagi memilih terus bertahan dan melawan
dengan senjata seadanya. Jelas saja sia-sia. Norman yang
naif itu malah menjadi-satu-satunya awak Fury yang berhasil
lolos dari serangan musuh.
Fury, sebagaimana artinya secara harfiah yang berarti amarah,
memang kisah tentang perang sebagai manifestasi amarah.
Dan sayangnya di peradaban modern pun, amarah serupa
masih terjadi di berbagai sisi bumi.
RQA

Mocca
Masih ingat Mocca? Kelompok musik asal
Bandung ini pernah menyedot perhatian
pecinta musik tanah air dengan lagulagu ringan dan atraktif, yang membuat
kita pasti ingin memutarnya berkali-kali
dalam playlist.
Kini mereka hadir dengan album baru bertajuk ‘Home’ yang
nuansanya juga terasa homey. Ini juga filosofi Mocca yang ingin
albumnya membawa pesan mengenai perjalanan panjang menuju
jalan pulang. Mulailah dengan memperhatikan deluxe edition
packaging album yang bisa dibentuk seperti rumah yang menaungi
semua personil Mocca. Unik!
Selanjutnya, mari menilik lagu-lagu mereka yang seperti biasa,
selalu terasa sebagai lagu anak manis. Seperti album sebelumnya
(kecuali OST Untuk Rena), Mocca masih setia menulis lirik
berbahasa Inggris. Sebagai lagu pembuka, ada sapaan hangat
Good Morning yang memadukan suara renyah Arina Epiphania
(vokal), dengan permainan musik Riko Prayitno (gitaris), Indra
Massad (drum), dan Toma Pratama (bass).

histografi musik
album	:
genre	:
label	:
konten	
:

Home
Pop
Luck Me Music
12 lagu

Last Piece bisa dibilang sebagai lagu yang ceria dan sangat
menyenangkan. Sementara itu, Somewhere in My Dream Land
sedikit mendayu-dayu, apalagi dengan warna biola yang cukup
dominan. Sama halnya dengan Home yang dijadikan tajuk
album ini, terdengar sentimental, namun memang begitulah
tampaknya Mocca memberi makna rumah yang sejati.
Percayalah, mereka benar-benar all out dengan ‘Home’. Jarak
pun tak menjadi halangan bagi Arina yang tinggal di Negeri
Paman Sam, dengan personel lain yang berada di Tanah
Air. Dari rumah masing-masing, mereka dapat menyatukan
passion bermusik menjadi karya berupa 12 lagu.
Harus diakui bahwa komposisi racikan Mocca kali ini memang
kurang catchy jika dibandingkan dengan album My Diary yang
dirilis 2002 silam. Tapi perlu dicatat, Mocca memiliki poin
tersendiri dalam hal membuai pendengarnya, terutama untuk
bermain dengan kenangan masing-masing.
RQA
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Kenali dan
Pelajari
Seluk-beluk
Migrain
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sehat
bugar
menjalankan pepatah bijak, ”Lebih baik mencegah daripada
mengobati,” rasanya bisa menjadi solusi karena tetap relevan
hingga saat ini. Mengantisipasi timbulnya penyakit adalah jauh
lebih baik dari pada mengurus penyakit yang sudah datang
terlebih dahulu, bukan?

Migrain tidak harus ditakuti, penanganan
yang tepat dapat membuat perbadaan dan
menghalangi masuknya migrain sebagai
penyakit yang mengganggu.

Migrain yang umumnya ditandai dengan terjadinya sakit kepala
ringan hingga berat dan seringkali berhubungan dengan gejalagejala sistem syaraf otonom dibagi dalam dua golongon besar,
yaitu:

1. Migrain Biasa
Dalam beberapa bulan terakhir, kemarau panjang melanda
secara merata hampir di seluruh penjuru tanah air. Air tanah jauh
menurun, hawa udara menjadi demikian panasnya. Dalam jangka
waktu tertentu, panasnya udara dapat menimbulkan dehidrasi dan
heat stroke. Bahkan, tidak sedikit pula yang mengeluh pusingpusing seperti migrain.
Migrain (migraine) adalah sindrom neurologis yang ditandai oleh
persepsi tubuh yang berubah, sakit kepala parah, dan mual. Secara
fisiologis, sakit kepala migrain adalah suatu kondisi neurologist,

Kebanyakan penderita migrain masuk ke dalam jenis ini.
Migrain biasa ditandai dengan nyeri kepala berdenyut di salah
satu sisi dengan intensitas yang sedang sampai berat dan
semakin parah pada saat melakukan aktifitas. Migrain ini
juga disertai mual, muntah, sensitif terhadap cahaya, suara,
dan bau. Sakit kepala akan sembuh dalam 4 sampai 72 jam,
sekalipun tidak diobati.

2. Migrain Klasik

lebih umum pada wanita daripada laki-laki.

Pada jenis klasik, migrain biasanya didahului oleh suatu gejala

Kata migrain dipinjam dari Bahasa Perancis Kuno migraigne

timbul migrain. Migrain klasik merupakan 30% dari semua

(aslinya “megrim”, tetapi di-ejaulang/respelled pada tahun 1777

migrain.

di Model Perancis kontemporer-red). Istilah Perancis tersebut
berasal dari pelafalan vulgar Kata Latin hemicrania, dimana istilah
itu sendiri didasarkan pada Bahasa Yunani hemikrania, dari akar
Bahasa Yunani untuk “setengah” dan “tengkorak”.

yang dinamakan aura, yang terjadi dalam 30 menit sebelum

Penyebab pasti migrain hingga saat ini masih belum begitu
jelas. Namun demikian, adanya hiperaktiftas impuls listrik otak
disinyalir dapat meningkatkan aliran darah di otak. Akibatnya,
terjadi pelebaran pembuluh darah otak serta proses inflamasi.

Penyakit migrain dikenal juga dengan sakit kepala sebelah yang

Pelebaran dan inflamasi tersebut menyebabkan timbulnya nyeri

biasanya terasa seperti berdenyut-denyut di satu atau kedua

dan gejala yang lain, misalnya mual. Semakin berat inflamasi

sisi kepala di sekitar area pelipis, dahi hingga ke mata. Pada

yang terjadi, semakin berat pula migrain yang diderita.

kondisi tertentu migrain bahkan dapat menimbulkan rasa mual,
muntah, hingga kepekaan ekstrem terhadap cahaya dan suara di
sekitar. Rasa itu semua bisa sangat menyakitkan dan akan terus
berlangsung jika kita tidak melakukan tindakan prefentif untuk

Faktor genetik juga dinilai berperan terhadap timbulnya
migrain. Kebanyakan orang yang memiliki anggota keluarga
yang mempunyai sejarah migrain, lazimnya akan memiliki

mencegahnya.

potensi menderita migrain akan lebih besar. Selama migrain,

Kenali Migrain Sejak Dini

dan mengirim sinyal rasa sakit ke otak.

Migrain bisa datang pada siapa saja, kapan saja, dan dimana
saja. Bahkan, seorang petugas medis yang notabene paham
soal kesehatan pun, bisa saja terkena. Pada kondisi tersebut,
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saraf spesifik dari pembuluh darah dan otot kepala diaktifkan

Gejala Migrain
Migrain biasanya muncul bersama sakit kepala parah dan
terjadi berulang hingga membuat seseorang tidak bisa

Tipe sakit kepala: Pelajari karakteristik sakit
kepala yang pernah Anda rasakan

Penderita migrain: Jangan anggap sepele
sakit kepala sebelah

melakukan aktivitas secara normal. Secara sederhana, gejala

Penderita akan merasal lebih peka terhadap sinar, suara, dan bau;

munculnya migrain dapat dijelaskan sebagai berikut:

mual dan muntah serta merasa semakin berat jika beraktifitas fisik.

• Gejala Awal
Satu atau dua hari sebelum timbul migrain, penderita biasanya
mengalami gejala awal seperti lemah, menguap berlebih, sangat

Tanpa pegobatan, sakit kepala biasanya sembuh sendiri dalam 4
sampai 72 jam.
• Gejala Akhir

menginginkan suatu jenis makanan (misalnya coklat), gampang

Setelah nyeri kepala sembuh, penderita mungkin merasa nyeri pada

tersinggung, dan gelisah.

ototnya, lemas, atau bahkan merasakan kegembiraan yang singkat.

• Aura
Aura hanya didapati pada migrain klasik. Biasanya terjadi dalam 30
menit sebelum timbulnya migrain. Ciri-cirinya adalah:
• Adanya gangguan penglihatan seperti melihat garis yang
bergelombang, cahaya terang, bintik gelap, atau tidak dapat
melihat benda dengan jelas.
• Sebagian penderita tidak dapat mengucapkan kata-kata dengan
baik
• Merasa kesemutan kebas di tangan, pundak, atau wajah, atau
merasa lemah pada satu sisi tubuhnya, atau merasa bingung.
Penderita dapat mengalami hanya satu gejala saja atau beberapa
macam gejala, tetapi gejala ini tidak timbul bersamaan melainkan
bergantian. Suatu gejala aura biasanya menghilang saat nyeri
kepala atau gejala aura yang lain timbul. Namun kadang-kadang
gejala aura tetap bertahan pada permulaan sakit kepala.
• Sakit kepala dan Munculnya gejala lain yang sering menyertai
Penderita merasakan nyeri berdenyut pada satu sisi kepala,
sering terasa di belakang mata. Nyeri dapat berpindah pada sisi
sebelahnya pada serangan berikutnya, atau mengenai kedua belah
sisi. Rasa nyeri berkisar antara sedang sampai berat.

Gejala-gejala ini menghilang dalam 24 jam setelah hilangnya sakit
kepala.

Pengobatan Migrain
Bagi Anda yang telah menderita migrain dan/atau saat ini
terindikasi mengidap migrain, janganlah menjadi khawatir dan
bingung karenanya. Dengan melakukan perubahan kecil dalam
diet dan gaya hidup Anda dapat mengurangi frekuensi dan tingkat
keparahan migrain. Dilansir detikhealth.com. Kamis (29/10), berikut
beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi migrain tanpa
minum obat:

1. Menghindari pemicu
Pemicu migrain antara lain rokok (nikotin dapat mempersempit
pembuluh darah di otak), terlalu banyak berolahraga berat, stres,
perubahan pola tidur, sakit kepala dan leher, masalah gigi, makanan
tertentu, bau-bauan yang menyengat, cahaya dan menstuasi.

2. Perhatikan kadar gula darah
Penurunan kadar gula darah dapat memicu migrain karena
mengarah pada glukosa yang dilepaskan ke dalam aliran darah,
sehingga menyebabkan tekanan darah meningkat. Makan
teratur setiap 4 jam dan jangan lebih dari 12 jam semalam tanpa
makanan.
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Pilih makanan dengan indeks glisemik rendah seperti buah-buahan
dan sayuran, yogurt dan keju rendah lemak. Hindari makanan
dengan GI tinggi seperti roti putih, kue kering, minuman manis dan
permen.

3. Periksa asupan kafein

aliran darah ke otak dan juga berkurangnya gula darah, yang
seperti sayuran hijau, tomat, kacang-kacangan, biji-bijian,
gandum utuh, kentang, oat, kacang polong dan ektra khamir

sekitar otak menjadi terlalu terbatas, yang dapat memicu migrain.

Yoga dapat membuat Anda tenang, mengurangi stres serta

atau beralih ke minuman tanpa kafein. Cokelat juga mengandung
kafein.

1

banyak mengandung magnesium.

10. Yoga

cangkir instan) dapat menimbulkan masalah. Coba mengurangi

6 pencetus migrain

keduanya berpengaruh terhadap serangan migrain. Makanan

Terlalu banyak kafein dapat menyebabkan pembuluh darah di
Lebih dari 300 mg kafein sehari (3 cangkir kopi bubuk atau 5
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Konsumsi jenis makanan seperti, MSG, coklat,

5

atau kopi

Bau asap yang sangat menyengat atau karena asap
rokok

2

Perubahan cuaca dan tekanan udara

3

Kurang tidur atau tidur secara berlebihan

4

Tekanan emosi atau stress

6

Sinar yang sangat terang atau pantulan pada sinar
matahari

memudahkan sakit dan nyeri. Yoga juga dapat meringankan
kekakuan pada leher dan bahu sehingga mencegah kambuhnya
gejala migrain.
FAW | hallodokter.com, Detikhealt.com, migrain.net

resep obat tradisional cegah migrain

4. Penyedap atau bahan tambahan
pangan (BTP)

Cara pembuatan obat sakit kepala sebelah atau migrain terbilang sederhana. Anda hanya cukup mengumpulkan bahan-bahan

Banyak orang melaporkan sensitif dengan aditif makanan seperti

seperti, jahe 1 ruas (sebesar ibu jari), gula merah secukupnya, dan air 1 gelas. Adapun proses pembuatannya adalah sebagai

monosodium glutamat (MSG), aspartam (pemanis buatan),

berikut:

tartrazine (pewarna kuning digunakan untuk warna minuman
bersoda dan marzipan), Sulfit (ditemukan dalam anggur) dan

1 Jahe dibakar kemudian dimemarkan.
2 Masukkan jahe tersebut ke dalam air mendidih dan masukkan
	
gula jawa secukupya kemudian diaduk secara merata.

natrium benzoat (ditemukan pada udang, margarin, minuman
ringan dan permen).

3 Minum dalam kondisi hangat lebih nikmat.

5. Kunyah jahe
Mengunyah jahe dapat meringankan masalah mual dan
pencernaan yang cenderung untuk menyertai gejala migrain. Jahe
juga dapat memblokir efek dari prostaglandin, yaitu zat yang dapat
menyebabkan peradangan pada pembuluh darah di otak dan
memicu migrain.

6. Tingkatkan kadar serotonin
Studi telah menunjukkan rendahnya tingkat serotonin pada

Gandum: Konsumsi makanan yang kaya magnesium bisa
mengurangi kemungkinan terjadi migrain

penderita migrain. Makanlah makanan kaya protein seperti ayam,
kalkun, telur, produk susu, pisang, kurma, gandum, nasi, kacangkacangan dan biji-bijian untuk meningkatkan kadar serotonin.

7. Minum air
Dehidrasi juga dapat memicu migrain. Jaringan di sekitar otak
terdiri dari air, sehingga ketika kehilangan cairan jaringan tersebut
akan menyusut, menyebabkan iritasi dan nyeri. Minum antara
1 dan 2 liter air sehari dapat mengurangi keparahan, durasi dan
frekuensi serangan migrain.

8. Vitamin
5HTP digunakan untuk membuat serotonin sehingga dapat
membantu untuk mengurangi kerentanan tubuh terhadap serangan
migrain. Butterbur dan Coenzyme Q10 juga diyakini membantu
mencegah migrain.

9. Makan makanan kaya magnesium
Kekurangan magnesium dapat menyebabkan berkurangnya
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Mual dan peka terhadap cahaya: Pernah merasakan gejala
ini, bisa jadi ini pertanda Migrain

Air jahe: Resep tradisional untuk hindari migrain
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Gegap
Gempita HUT
ke-56,
One Speed
One Goal
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lensa

Dengan semangat One Speed, One Goal,
WIKA senantiasa menjadi yang terbaik,
tercepat, dinamis, fleksibel, dan kompak
dalam mengejar satu cita-cita bersama.
Mengusung semangat One Speed, One Goal sebagai spirit
tagline, perayaan hari jadi PT WIJAYA KARYA (Perseroan) Tbk.
yang ke-56 berlangsung semarak dan kompak. Bertempat di
Gedung Sasana Kriya, Taman Mini Indonesia Indah, Selasa
(15/3), kenduri HUT yang juga merupakan Employee Gathering
ini diawali oleh sambutan yang dibacakan langsung oleh
Direktur Utama Perseroan, Bintang Perbowo.
Dalam sambutannya Direktur Utama Perseroan, Bintang
Perbowo menyampaikan Dalam perjalanan 56 tahunnya, WIKA
tumbuh semakin besar. Namun, janganlah hal itu disikapi jelas
Dirut dengan puas dan nyaman hati, ”Maknailah perjalanan
waktu 56 tahun ini dengan semangat Insan WIKA yang selalu
haus tantangan dan senantiasa waspada pada persaingan,”
ujar Dirut.
Semarak Employee Gathering ke-56 diawali dengan pemotongan
tumpeng oleh Komisaris Utama WIKA Bakti S. Luddin yang
didampingi oleh jajaran Direksi WIKA. Acara yang dihadiri
ribuan karyawan ini kemudian dilanjutan dengan pemberian
penghargaan “Satya Karya” bagi karyawan yang mengabdikan
diri pada perusahaan selama 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun,
30 tahun dan 35 tahun, pemberian apresiasi pada pemenang
Porseni HUT WIKA ke-56, pagelaran konser Kikan Kotak dan
Agnez Mo dan ditutup dengan pembagian door prize.
FAW

Foto perayaan HUT ke-56 di pusat
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Segenap Pimpinan, Karyawan,
dan Dewan Redaksi WIKA Magz Mengucapkan

Selamat Hari Ulang Tahun
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
Ke-56
Senantiasa menjadi yang terbaik, tercepat, dinamis, fleksibel dan kompak
dalam mengejar satu cita-cita bersama

