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P

embaca WIKA Magz yang Budiman, pada kesempatan ini saya ingin berbagi
makna bagaimana WIKA memaknai visi masa depannya. Visi merupakan
patron sebuah organisasi terhadap cita-cita yang ingin dicapai dimasa depan.
Masa depan saat ini mungkin masih sulit diprediksi, tetapi sebuah organisasi
yang visioner juga memiliki pilihan untuk menjadi hebat dan besar di masa
depan. WIKA harus berada dalam jalur itu, menciptakan masa depan.

TUMIYANA - Direktur Utama (CEO)
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Ketika kontraktor lain belum terpikirkan membuat manufaktur beton
pracetak, WIKA sudah mendirikan 7 pabrik dalam waktu berdekatan. Ketika
kontraktor lain, masih meraba-rapa apa itu bisnis EPC, WIKA justru terjun ke
dalam bisnis itu. Ketika kontraktor lain ikut bermain dalam bisnis EPC, WIKA
sudah jauh terbang ke angkasa dengan investasi industri-industri srategis.
WIKA menyadari bahwa konstruksi merupakan bisnis dengan persaingan yang
sangat kompetitif dan memiliki ketergantungan tinggi dengan pemberi proyek.
Hal itulah yang mendorong WIKA kemudian bertransformasi dari perusahaan
jasa konstruksi menjadi perusahaan EPC dan investasi terpadu. Membidik usaha
di sektor energi dan mineral seperti yang diyakini merupakan salah satu cara
strategis guna mendorong pertumbuhan.

PT Wijaya Karya
@PTWijayaKarya
@ptwijayakarya
Wijaya Karya TV

Keyakinan pada usaha di sektor energi dan industrial plant bukan sekedar
pepesan kosong. Strategic business unit (SBU) Industrial Plant melaksanakan
pekerjaan subbidang usaha minyak dan gas, sarana industri, konstruksi dan
fabrikasi serta operation maintenance.
Menukil kuotasi Jim Rohn, motivator ternama asal Negeri Paman Sam yang
berbunyi, “Kesuksesan itu bukanlah apa yang kau tunda di masa depan;
kesuksesan adalah apa yang kau rancang di masa kini,” secara tidak langsung
memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa penguasaan visi sebagai jendela
masa depan adalah mutlak dipahami dan diimplementasikan dengan baik oleh
seluruh elemen WIKA. Keyakinan pada usaha di lini industrial plant bagi WIKA
bukan lagi pepesan kosong, tetapi optimisme.
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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

18 24

2

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

28

3

Konten atau informasi akan
langsung ditampilkan di Ponsel Anda
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I N DU STR IAL PL A N T,

BI SA !
Mengoptimalkan sinergi
revitalisasi skill engineer,
pengalaman, dan proses
eksplorasi inovasi tanpa
henti, kapasitas jasa
konstruksi EPC industrial
plant WIKA kini mampu
bersaing dengan para
kontraktor asing.

“

I would rather face a
loaded cannon than settle
an account or make a
bargain.

“

James Watt, Penemu Mesin Uap
(1736-1819)

Seorang warga berkebangsaan Inggris,
James Hargreaves mungkin tidak akan
pernah mengira bahwa mesin pintal
(spinning jenny) kayu yang dibuatnya pada
tahun 1764, kelak akan merubah warna
dunia. Mesin kayu pemintal benang hasil
karyanya itu awalnya didesain sematamata untuk meningkatkan jumlah dan
kecepatan benang yang dipintal. Namun,
siapa sangka jika dalam perjalanannya
kemudian, alat inovasinya itu ternyata
mampu menstimulasi banyak pihak untuk
menciptakan perangkat-perangkat baru
untuk meningkatkan produktivitas kerja.
Adalah seorang James Watt, cendekia
asal Skotlandia yang 3 windu kemudian
tampil menarik perhatian publik Britania
Raya dengan mesin uap ciptaannya.
Walau bukan orang yang pertama kali
menemukan mesin ini (Penemu mesin
uap pertama adalah Thomas Newcomen
1912 –red), tetapi Watt dianggap berhasil
menciptakan mesin yang lebih praktis.
Pria kelahiran Greenock tahun 1736 ini
mampu menyempurnakan mesin serupa
milik Newcomen itu dengan menciptakan
beberapa terobosan, yaitu: membuat
isolasi pemisah untuk mencegah hilangnya
panas pada silinder uap, menambahkan
mesin ganda untuk meningkatkan efisiensi,
menciptakan seperangkat gerigi untuk
mengubah gerak balik mesin sehingga
menjadi gerak berputar, dan berhasil
menciptakan alat pengukur tekanan,

Foto - James Watt, Bapak Revolusi
Industri Dunia: Menyempurnakan mesin
uap dan merubah cara produktivitas.
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alat penghitung kecepatan, serta alat
pengontrol tambahan perbaikan. Atas
jasanya mengembangkan mesin mendekati
sempurna, Watt kemudian ditahbiskan
sebagai Bapak Revolusi Industri Dunia.

BERUBAH SEJALAN WAKTU
Penggalan kisah yang dialami oleh
James Watt sedikit banyak mengilhami
perjalanan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
(WIKA) dalam 60 tahun kehadirannya
mewarnai pembangunan infrastruktur di
tanah air. Mungkin banyak diantara kita
yang belum tahu bahwa jauh sebelum
menggurita sebagai Badan Usaha Millik
Negara konstruksi dengan lima anak
perusahaan seperti saat ini, WIKA memulai
eksistensinya dari usaha instalasi listrik
untuk perumahan dan perkantoran.
Perjalanan krisis politik tahun 1965 lantas
menyadarkan pemimpin WIKA saat itu
untuk berubah karena perusahaan yang
masih hijau dan baru akan memulai
merintis usaha ternyata sangat rentan
terhadap goncangan eksternal. Sejak saat
itu, para enjineer muda WIKA pun tergelitik
untuk mematangkan ide memperluas bisnis
di luar kontraktor kelistrikan yang selama
ini menjadi core business. Adalah Suklan
Sumintapura yang pada dekade 1970-an
duduk sebagai Deputi Direktur yang kali
pertama mencetuskan optimisme itu.
Slow but sure, WIKA pun mulai masuk
pada bidang konstruksi sipil dan bangunan
perumahan. Walau terbilang juvenile
(baca: masih muda.red) pada kedua bisnis
tersebut, akan tetapi WIKA pada era 1970an telah dipercaya sebagai kontraktor
untuk membangun proyek-proyek
prestisius seperti: Proyek Jalan Lintas

Instalatur Listrik

Perdagangan

Pergaulan
Internasional

Pembangkit Listrik:
• EPC
• Produksi/Industri
• Perdagangan

Infografis - Tabel Evolusi intangibles
WIKA (Sumber: Kasali, 2010)

Sumbawa (Projaliwa), Proyek Pembangkit
Listrik Asahan, Pemasangan Jaringan
Listrik Bendungan Sigura-gura dan
perumahan karyawannya serta beberapa
proyek lain macam, PLTA Garung, PLTA
Tenggari, Bendung Klambu, Pengelolaan Air
Bersih Plaju, dan PLTU Ombilin.
Keberanian dan kepercayaan diri WIKA
untuk mengepakkan sayap pada bisnis
konstruksi sipil mulai menampakkan
hasilnya. Namun pada sisi yang berbeda,
kesuksesan itu ternyata justru juga
menimbulkan kekhawatiran baru.
Analoginya seperti ini. Apakah WIKA akan
bisa terus berjalan di kemudian hari apabila
saat itu hanya bertumpu pada satu kaki
konstruksi sipil saja? Sementara dalam
dunia jasa konstruksi sendiri, sudah bukan
rahasia umum bahwa perusahaan, baru
akan mengerjakan proyek kalau mereka
memenangkan tender. Apabila tidak,
itu artinya perusahaan harus mencari
proyek baru.
Selesaikah? Belum. Jika perusahaan
mendapat proyek, maka hubungan
otomatis akan berhenti jika proyek
tersebut selesai. Hal tersebut tentu saja
amat riskan bagi keberlangsungan. Oleh

Pembangkit
Listrik

karena itu, pada era 1980-an, WIKA berani
membuat terobosan dengan merambah
bisnis-bisnis baru, seperti: manufaktur
beton, perdagangan, alumunium casting
hingga properti. Untuk mengakomodasi
keragaman bisnis tersebut, kebijakan
spesialisasi pekerjaan bagi para karyawan
pun diterapkan. Dari sinilah, muncul
berbagai divisi, Divisi Sipil Umum, Divisi
Poduk Beton dan Metal, Divisi Konstruksi
Industri, Divisi Energi, Divisi Sarana Papan,
serta Divisi Air dan Ketenagaan.

Lahirnya divisi-divisi baru
di WIKA pada masa itu
kelak menjadi cikal-bakal
bagi pengembangan usaha
Perseroan. Apalagi dalam
perjalanannya kemudian, imbas
dari krisis ekonomi global
juga sempat menempa WIKA
dengan keras. Namun, bukan
WIKA namanya jika menyerah
pada nasib.

Selepas krisis berlalu, semangat untuk
tumbuh, muncul kembali. Hal ini tampak
jelas dari seriusnya perusahaan untuk
mengejar ambisi sebagai perusahaan
terkemuka dalam industri konstruksi dan
engineering di Asia Tenggara sebagaimana
yang termaktub dalam WIKA Star 2010.
Fokus pada bisnis inti konstruksi kembali
menjadi pondasi kuatnya.
Dalam upayanya kembali merevitalisasi
bisnis inti, divisi-divisi yang ada di WIKA,
macam WIKA Beton, WIKA Industri dan
Perdagangan (WIKA Intrade) dan WIKA
Realty pada tahun 2001 diubah menjadi
anak perusahaan dengan status Perseroan
Terbatas dan manajemen yang terpisah.
WIKA sendiri diposisikan sebagai holding
(induk) agar bisa concern pada bisnis
konstruksi. Fokus dan concern juga mutlak
berlaku bagi tiga anak usaha barunya itu.
Singkatnya, WIKA dan anak usahanya harus
bersiap menghadapi tantangan bisnis
berikutnya yang lebih complicated.
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MENGENAL DAN
MEREALISASIKAN EPC
Tantangan yang lebih kompleks bagi WIKA
sebagaimana dijelaskan pada paragraf di
atas merujuk pada bisnis EPC (Engineering,
Procurement, & Construction) yang pada
awal dekade 2000-an hingga kini menjadi
tren pada industri konstruksi.

EPC sendiri merupakan bisnis
berteknologi tinggi yang
memadukan kemampuan
engineering, analitik, dan
konstruksi. Konstruksinya jelas
berbeda dengan konstruksi
bangunan perumahan gedung
karena fokus EPC lebih
mendesain sebuah pabrik yang
sangat memperhatikan efisiensi
dan lay out proses produksi.
Slamet Maryono, mantan Direktur
Operasional II (2008-2013) pada WIKA Magz
beberapa waktu lalu menceritakan bahwa
pertimbangan WIKA masuk pada bisnis
EPC dilatarbelakangi oleh beberapa hal.
Pertama, semakin tingginya kompetisi
sektor konstruksi yang selama puluhan
tahun telah menjadi bisnis inti WIKA.
Kedua, semakin fluktuatifnya harga
peralatan dan upah tenaga kerja mengikuti
dinamika ekonomi yang dapat terjadi
kapan saja. Faktor ketiga adalah masih
belum optimalnya WIKA sebagai kontraktor
di bidang industri. “Hal ini tentu saja miris
terdengar karena potensi nilai kontrak
EPC nilainya biasanya bisa 10 kali lebih
besar dibandingkan dengan nilai proyek
konstruksi pada umumnya,” ujar dia.
Dibentuknya Divisi EPC pada tahun 2002
menjadi jawaban sekaligus respon cepat
yang diambil Perseroan guna menangkap
peluang bisnis EPC. Putusan ini kenang
Slamet, sontak membuat rasa percaya diri

Foto - Pabrik minyak
goreng Sei Mangkei
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para engineer WIKA kala itu semakin
meningkat. Mereka meyakini bahwa
apabila WIKA hanya mengambil porsi
konstruksi saja, maka WIKA tidak akan
memperoleh keuntungan. Berbeda halnya
jika EPC yang dipilih, mereka optimistis
WIKA akan memperoleh margin yang lebih
besar. Dengan catatan, para engineer
WIKA yang terlibat dalam proses EPC
harus dapat membangun mata rantai nilai
yang lebih panjang, dari pemasok sampai
pembangunannya.
Seiring semakin besarnya roda bisnis
EPC yang digarap oleh perusahaan,
Divisi EPC dan Divisi Mekanikal Elektrikal
(DME) yang berada di bawah koordinasi
Direktorat Operasional II dalam
perjalanannya kemudian mengalami
restrukturisasi organisasi. Pada tahun
2008, DME bergabung dengan Divisi Sipil
Umum (DSU) II menjadi Departemen

Utilitas yang setahun kemudian berganti
sebagai Departemen Industrial Plant.
Proses peleburan menjadi Departemen
Industrial Plant kemudian juga diikuti
dengan dipisahkannya Divisi Sipil Umum
(DSU) II dari Departemen ini untuk
bergabung dengan Divisi EPC membentuk
departemen baru, yaitu Departemen
Energi.
Tidak ada goncangan yang berarti dibalik
terbentuknya Departemen Energi dan
Departemen Industrial Plant ini. Respon
positif justru lebih banyak disematkan
pada keduanya karena kehadirannya
mampu menambah kapasitas dan
kapabilitas strategic business unit (SBU)
WIKA khususnya pada bidang mekanikal
eletrikal untuk bersanding sejajar dengan
SBU lainnya, seperti konstruksi (Kontruksi
sipil dan konstruksi Bangunan Gedung,
Industri Beton Pra cetak, Real Estate dan

01

Foto:

02

1. Bambang Pramujo,
DOP II WIKA : membawa
optimisme baru
Industrial Plant
2. Rhenald Kasali, Guru
Besar Manajemen FEUI:
Mobilisasi intangibles
WIKA menjadi kekuatan
perubahan.

Industri Lainnya yang ke depannya akan
semakin terintegrasi menjadi perusahaan
Engineering Procurement Construction
(EPC) dan Investasi sesuai Visi WIKA 2030.

INDUSTRIAL PLANT, ONE
STEP AHEAD
Departemen Industrial Plant yang berada
di bawah pengelolaan Direktorat Operasi II
yang dipimpin oleh Bambang Pramujo ini
meliputi penyediaan Jasa Konstruksi & EPC
di bidang industri (pabrik) dan material
handling seperti pabrik Pengolahan Kelapa
Sawit, pabrik biofuels, pabrik granulasi
pupuk NPK, pabrik semen, pabrik farmasi,
serta instalasi pengolahan air bersih
& limbah.

Raihan ciamik yang ditorehkan
Departemen Industrial Plant
WIKA tidak lepas dari sejarah
panjang yang membentuk dan
membangun WIKA hingga
berada pada titik sejauh ini.
Demikian garis besar analisis Rhenald
Kasali dalam bukunya bertajuk Myelin
meneropong sepak terjang BUMN
konstruksi terbesar di tanah air tersebut.
Ia meyakini bahwa reputasi superior dan
selalu haus inovasi yang disandang WIKA
tidak dibangun dengan promosi semata,
tetapi juga dengan kerja keras, peningkatan
kualitas dan tata nilai.

Sejak tahun 1960-an, para pemimpin WIKA
berdasarkan kajian Guru Besar Manajemen
FEUI ini tampaknya tidak pernah lelah
untuk selalu mewanti-wanti perusahaan
agar tidak bergantung pada pemerintah.
Hal inilah lanjut dia yang membuat WIKA
maju dan berani mencoba sesuatu yang
baru.

“Ketika kontraktor lain
belum terpikirkan membuat
manufaktur beton pracetak,
WIKA sudah mendirikan 7 pabrik
dalam waktu berdekatan. Ketika
kontraktor lain, masih merabarapa apa itu bisnis EPC, WIKA
justru terjun ke dalam bisnis
itu. Ketika kontraktor lain ikut
bermain dalam bisnis EPC, WIKA
sudah jauh terbang ke angkasa
dengan investasi industriindustri srategis,” tukas Rhenald
menilai diferensiasi WIKA.
Adalah warisan para founding fathers
dan pemimpin WIKA terdahulu
melalui penanaman budaya disiplin,
intrapreneurship, knowledge management,
value creation, dan disiplin berekspansilah
yang kemudian menjadi perekat
dari satu generasi ke generasi WIKA

berikutnya. Legacy ini semakin nyata
manfaatnya karena pada praktiknya,
mayoritas karyawan WIKA sadar dan mau
mengoptimalkan aset intangibles itu
dari diri masing-masing dengan bentuk
daya inovasi dan keterampilan baru.
Maka tidak heran baginya, jika kini WIKA
dipandang sebagai salah satu kontraktor
yang sangat mumpuni pada bidang
mekanikal elektrikal.
WIKA menyadari bahwa konstruksi
merupakan bisnis dengan persaingan
yang sangat kompetitif dan memiliki
kergantungan tinggi dengan pemberi
proyek. Hal itulah yang mendorong WIKA
kemudian bertransformasi dari perusahaan
jasa konstruksi menjadi perusahaan EPC
terpadu. Membidik usaha di sektor energi
dan mineral seperti yang dijalankan oleh
Departemen Industrial Plant diyakini
merupakan salah satu cara strategis guna
mendorong pertumbuhan,

“Itulah intangibles WIKA, ia
bekerja seperti ular yang tekun
melakukan stretching lalu
membesar dan membesar,
bergerak ke sisi yang lain,”
pungkas Rhenald.
Fekum Ariesbowo W.
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KUNCI

I N D U ST R I A L PL A N T
ADAL AH PEOPL E YA N G A DA PTABL E ,
LEARN E R DAN PE RSI ST E N T

Industrial Plant
merupakan salah
satu bagian dari EPC
(Engineering, Processing
and Commissioning)
yang cakupannya
sangat luas. Tidak semua
perusahaan konstruksi
memiliki kapabilitas
untuk bicara dalam
bidang Industrial Plant
meskipun nyatanya
peluang di bidang
tersebut luar biasa.

WIKA sebagai perusahaan yang dikenal
akan jasa konstruksinya mampu
membuktikan diri meluaskan industrinya
ke bidang Industrial Plant untuk mengolah
hasil alam yang melimpah.

yang besar. WIKA yang awalnya bergerak
di bidang konstruksi memantapkan
langkah di bisnis ini dengan tiga strategi
pendekatan melalui persiapan people,
strategic alliance dan investasi.

Bagaimana WIKA kemudian dalam kurun
waktu yang terbilang singkat mampu
menjadi salah satu pemain di bidang
Industrial Plant yang andal dan terpercaya?
Berikut ini kutipan singkat wawancara
Redaksi WIKA Magz dengan Direktur
Operasi II, Bambang Pramujo di ruang
kerjanya, beberapa waktu lalu. Nukilannya:.

Dimulai dengan memberikan pembekalanpembekalan di bidang EPC untuk
memperkaya skill tim Engineering terkait
teknologi dan perkembangan industri
tersebut, WIKA juga kemudian melakukan
strategic alliance melalui kerjasama
dengan partner strategis yang telah
memiliki ilmu dan pengalaman di EPC.
Terakhir, untuk meningkatkan keterlibatan
WIKA di pekerjaan-pekerjaan EPC,
perusahaan kemudian mengaplikasikan
strategi investasi pada proyek-proyek
Industrial Plant.

Bagaimana pandangan Bapak terhadap
perkembangan Industrial Plant WIKA?
BP:
Bicara tentang Industrial Plant kita
akan bicara tentang EPC dengan pasar

Foto - Pabrik minyak
goreng Sei Mangke
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Saat ini perusahaan yang awalnya
bergerak hanya di bagian konstruksi
sipil dalam sebuah proyek Industrial
Plant sudah memiliki portofolio cukup
panjang dalam pembangunan pekerjaan
di bidang tersebut, juga dalam bidang
pembangkitan oil & gas. Dalam kurun
waktu 12 tahun yang dimulai dari
tahun 2007 lalu memulai persiapan dan
penerapan strategi memasuki bisnis yang
belum pernah dimasuki sebelumnya, WIKA
saat ini sudah dikenal dengan hasil karya
di pembangkitan, oil & gas dan industrial
plant.
Pada pembangkitan, WIKA telah
menorehkan beberapa karya

Bagaimana potensi perkembangan
industri tersebut di Indonesia?

Foto - Bambang
Pramujo, DOP II WIKA

BP:
Salah satu hal yang mendasari keputusan
WIKA terjun di bidang Industrial Plant
adalah berangkat dari potensi
kekayaan alam yang dimiliki
Indonesia, semua hasil
alam yang bernilai ada
di Indonesia. Alangkah
baiknya jika kekayaan
alam tersebut mampu
diolah dan dikelola
oleh bangsa sendiri
untuk menghasilkan
sesuatu yang berdampak
meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat
Indonesia.

membanggakan seperti pembangkit
10.000 MWV di Amoerang dan Asam-asam,
BOT Bali, PLTU Ketapang, PLTU Cilacap
dan masih banyak lagi. Dalam bidang
oil & gas, dari tahapan infrastruktur, gas
processing plant dan refinery, WIKA sudah
berhasil masuk ke level gas processing plant
yang dibuktikan dengan proyek Fasilitas
Produksi Gas Matindok.
Sedangkan pada sektor Industrial Plant,
WIKA memiliki pengalaman beragam dalam
membangun Plant pengolahan beberapa
hasil bumi seperti Pabrik Minyak Goreng
Sei Mangkei, Pabrik Gula Asembagoes dan
Rendeng, Pabrik Pupuk Sriwidjaja, Fasilitas
Penanganan Batubara Tanjung Enim dan
Pengolahan Feronikel Halmahera Timur.

“

WIKA yang awalnya bergerak di
bidang konstruksi memantapkan
langkah di bisnis ini dengan
tiga strategi pendekatan melalui
persiapan people, strategic
alliance dan investasi.

Jadi potensi industrial plant di
Indonesia itu sangat besar dan masih
sangat luas, banyak jenis hasil alam yang
bisa kita olah sendiri. Ilmu tentang EPC
sudah dikuasai, untuk menghasilkan
pengolahan industrial plant yang lain
sangat mungkin dikerjakan karena proses
pengerjaan plant-nya kurang lebih sama.
Bagaimana dukungan Pemerintah
terhadap perkembangan Industrial
Plant di Indonesia?
BP:
Pemerintah mengetahui betul potensi
hasil alam yang dimiliki Negara ini dan
mendukung penuh perusahaan lokal untuk
mampu bersaing dengan perusahaan asing
dalam membangun plant untuk mengolah
hasil-hasil alam. Salah satunya dengan
proyek-proyek milik Pemerintah yang
mensyaratkan keikusertaan perusahaan
lokal dalam sebuah kerjasama untuk
mengikuti tender yang dilaksanakan.
Bagaimana kriteria sebuah proyek
Industrial Plant dikatakan sukses?
BP:
Industrial Plant itu kan pada dasarnya
pengolahan sebuah material mentah
menjadi produk yang lebih bernilai dan
bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, jadi
kalau ditanya apa kriteria suksesnya adalah
performance dari proses pengolahannya.

Jika targetnya menghasilkan gula
pasir sejumlah berapa ton dengan
kualitas tertentu, ya sukses jika hasil
produksi gulanya mencapai jumlah yang
ditargetkan dan gulanya sesuai kualitas
yang disepakati, jika sebuah pembangkit
ditargetkan mampu menghasilkan
listrik sejumlah berapa voltase, setelah
beroperasi harus mampu menghasilkan
listrik sesuai itu.
Target apa yang ingin dicapai WIKA
pada sektor Industrial Plant?
BP:
WIKA harus mampu mengikuti
perkembangan teknologi yang terus
bergulir, selain mempelajarinya, insan WIKA
harus memiliki wadah penyimpanan untuk
seluruh ilmu, teknologi dan teknik yang
sudah pernah dikuasai dan wadah tersebut
harus bersifat accessible terhadap seluruh
karyawan lainnya yang membutuhkan.
Jadi nantinya jika mengerjakan proyekproyek sejenis, tim proyek baru tidak perlu
repot menghitung ulang, hanya perlu
membuka data lama dari proyek-proyek
yang pernah kita kerjakan sebelumnya dan
mengaplikasikannya. Itu Semua itu harus
terkomputerisasi dengan baik jadi dapat
diakses dimana saja. Dan tentunya harus
segera diwujudkan, karena saat ini kita
sudah memiliki Knowledge Management
yang baik, tetapi belum accessible ke
seluruh karyawan.
Kunci kesuksesan yang dimiliki WIKA
pada proyek Industrial Plant?
BP:
Sepertinya sama dengan di proyek lain
bukan hanya di proyek Industrial Plant,
kuncinya adalah People atau orang-orang
yang mengerjakan proyek itu. WIKA
beruntung karena memiliki karyawan
yang berkarakter pembelajar, memiliki
keingintahuan yang tinggi dan senang
diberi kesempatan untuk mencoba hal
baru, dan perusahaan juga memberikan
kesempatan selebarnya untuk mereka yang
senang mengeksplorasi ilmu baru serta
membekali orang – orang yang tepat di
bidangnya.
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MENDORONG KE DEPAN

LINI INDUSTRIAL
PLANT
Lini bisnis industrial plant, tumbuh dan berkembang
mengikuti kebutuhan industri yang senantiasa bergerak
mengikuti roda zaman.
“Cara untuk menjadi di depan adalah memulai dari
sekarang. Jika memulai sekarang, tahun depan Anda akan
tahu banyak hal. Anda tidak akan mengetahui masa depan
jika Anda hanya menunggu”.
William Feather – Essays & Jurnalis

Lugas dan straight to the point, demikian
pesan yang dicetuskan oleh seorang
essays merangkap jurnalis asal Cleveland,
Negeri Paman Sam, William Feather pada
pertengahan tahun 1930-an silam.
Tumbuh dan berkembang pada masa perang
dunia, Feather memperoleh pembelajaran dari
kondisi lingkungan sekitarnya bahwa adaptasi
pada perubahan lingkungan dan optimisme
adalah modal penting untuk mempertahankan
hidup. Kebangkitan negeri Matahari Terbit
pasca tragedi Hiroshima-Nagasaki menjadi
contoh nyatanya.
Siapa yang pernah menyangka, Jepang yang
termarjinalkan akibat kekalahan perang dunia,
kini justru tampil sebagai salah satu negara
paling berpengaruh dalam perekonomian
global. Faktor apa gerangan yang membuat
negara matahari itu mampu segera bangkit
pasca keterpurukan hebat?

Jawabannya ternyata bukanlah rumus yang
rumit. Sederhana saja: Jepang tidak ingin larut
berlama-lama dalam keterpurukan. Mereka
sadar dan paham bahwa cara untuk berdiri
dan menjadi yang terdepan adalah memulai
hal-hal baru saat itu juga!
Pun halnya dengan perjalanan WIKA.
Apa jadinya, jika para founding fathers BUMN
dahulu hanya duduk termangu dan puas
sebagai instalatur listrik saja semata? Rasanya
WIKA tidak akan maju sepesat ini. Beruntung,
para pemimpin WIKA saat itu peka, sadar,
paham, dan memilih untuk bertransformasi
menembus batasan zaman agar senantiasa
hidup. Keberhasilan itu tercermin dari
proyek-proyek industrial plant yang berhasil
diwujudkan dan berfungsi sebagaimana
kebutuhan industrinya:
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REVITALISASI PABRIK GULA ASSEMBAGOES,

BERSOLEK UNTUK
MENJADI BAGUS
Revitalisasi diproyeksikan
mampu mendongkrak
peningkatan kapasitas
giling dan kualitas
produk gula terbaik.
Salah satu Proyek Strategis Nasional
(PSN) yang ditujukan untuk mendukung
peningkatan ketahanan pangan terkait
pemenuhan swasembada gula nasional,
Pabrik Gula (PG) Assembagoes Situbondo
yang dikerjakan oleh PT WIJAYA KARYA
(Persero) Tbk. (WIKA) kini mendekati
rampung.
Mencapai angka 99.44% dalam tahap
Commissioning per periode Mei 2019,
WIKA sebagai Project Management dalam
proyek ini melakukan pengembangan
PG Assembagoes untuk meningkatkan
kapasitas giling pabrik ini yang semula 3000
ton cane per day (TCD) menjadi 6000 TCD,
serta peningkatan produksi gula kualitas
ICUMSA<100 IU (International Commission
for Uniform Methods of Sugar Analysis).
Bersama timnya, proyek yang dipimpin
oleh Widi Wahyudi selaku Manajer Proyek
ini melaksanakan pekerjaan proyek
tersebut di tengah Plant yang tengah
beroperasi dengan proses Commisioning
yang bersamaan dengan proses giling tebu
rakyat. “Saat proses Commisioning berakhir
nanti, maka sempurnalah penyelesaian
proyek PG Assembagoes ini pada Oktober
2019 mendatang,” ungkap Widi.
Berdiri di lahan seluas 132.526 meter
persegi, proyek dengan nilai kontrak
Rp661,57 miliar ini nantinya juga dipercaya
mampu mengakselerasi pencapaian daya
saing serta sustainability Industri Gula
dari PT Perkebunan Nusantara XI sebagai
12 • WIKAMAGZ

industri berbasis tebu secara terintegrasi
yang akan berdampak pula pada
peningkatan kesejahteraan petani.
Tak hanya akan meningkatkan kapasitas
giling dan kualitas produk gula, hadirnya
Proyek PG Assembagoes hasil revitalisasi
ini juga akan mampu mengembangkan

Cogeneration untuk menghasilkan
export power minimal 10 MW yang
akan bermanfaat bagi kebutuhan listrik
masyarakat daerah sekitar Situbondo.
Dea Paradita

Pekerjaan

Proyek Pabrik Gula Assembagoes

Lokasi

Assembagoes - Situbondo, Jawa Timur

Pemilik

PT Perkebunan Nusantara XI

Lingkup Pekerjaan

Pembangunan Boiler Kapasitas 2x70 TPH, Alternator
dan Extraction Condensing Turbine, Diesel Generator
Kapasitas 2x1500 kVA, Cane Receiving and Unloading
6000 TCD, Preparation and Mill, Clarification, Boiling and
Curing, Refinery and Purification, Cooling System and
Waste Water Treatment, serta Service and Civil

Waktu Pelaksanaan

2017 – 2019

Share

Konsorsium WIKA 55% : Barata Indonesia 25% : Multinas
Indonesia 20%

Boks - Proyek Pabrik
Gula Assembagoes

Foto - Proyek Pabrik
Gula Assembagoes

BANGUN PABRIK
MINYAK GORENG,
PORTOFOLIO INDUSTRIAL PLANT KIAN MENTERENG

Pekerjaan

Pabrik Minyak Goreng
Sei Mangkei

Lokasi

Medan, Sumatera Utara

Pemilik

PT Industri Nabati Lestari

Lingkup Pekerjaan

Design & Engineering
Procurement Construction
(EPC)

Waktu Pelaksanaan

2016 – 2019

Boks - Proyek Pabrik Minyak Goreng
Sei Mangkei

Foto - Proyek Pabrik Minyak Goreng,
Sei Mangke: Terbesar di Kawasan
Sumatera Utara

Berhasil bangun pabrik minyak goreng
bestandar food grade, WIKA perkaya
portofolio industrial plantnya di luar
pabrik pengolahan mineral
Pabrik Minyak Goreng milik PT Industri Nabati Lestari yang
dibangun atas kerjasama PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. bersama
Lipico Technologies Singapore ini telah menyelesaikan proses
pembangunan dan melakukan soft launching akan produk minyak
goreng yang diberi nama SALVACO.
Pabrik Minyak Goreng berkapasitas 600.000 Metrik Ton CPO/hari
ini dibangun berdasarkan standar food grade yang memerlukan
fokus dari tahap desain hingga pelaksanaan konstruksi. Selama
pengerjaan proyek, Manajemen juga selalu mengutamakan
faktor Safety yang membawa proyek ini mampu mencapai angka
keselamatan jam kerja seama 3 juta jam.
Pabrik yang berlokasi di Sumatera Utara ini mengolah Crude
Palm Oil (CPO) hingga menjadi produk siap konsumsi dengan
fasilitas – fasilitas pendukung yang disebut Outside Battery Limit
(OSBL) yang terdiri dari Weight Bridge & Sampling Lab, Loading &
Unloading Facilities, Tank Farm, Power Supply (Power House), Air
Supply (Compressed Air), Medium Pressure Steam, Water Treatment

Plant (WTP), Waste Water Treatment Plant (WWTP), Packaging Plant,
Fire Water Unit.
Selain mendesain fasilitas – fasilitas tersebut, WIKA juga dipercaya
untuk mendesain bangunan – bangunan pendukung diantaranya
main office, front office & kantin, bea cukai office, laboratorium,
power house building, utility building yang termasuk warehouse
dan workshop, guard house, tempat penampungan sementara B3 &
TPS Spent Earth, serta fasilitas jalan, penerangan jalan, pagar dan
landscaping.
Sesuai dengan spesifikasi permintaan owner untuk membangun
pabrik berstandar food grade untuk menghasilkan edible oil atau
minyak yang dapat dimakan, WIKA harus memenuhi beberapa
kriteria diantaranya Tangki timbun CPO dan produk turunannya
di Tank Farm didesain tanpa dead stock atau material fluida habis
terpakai setiap 1 siklus produksi.
Selain itu, material bottom, shell dan roof untuk tangki timbun
produk PFAD menggunakan material stainless steel dan produk
olein, stearin dan RBDPO digunakan material carbon steel dengan
pelapis (coating) pada sisi dalam bersertifikat Food Grade, serta
saringan pada jalur pipa produk digunakan tipe Bucket Strainer
untuk menghindari minyak bercecer ketika proses cleaning
sehingga area produksi tetap terjaga bersih.
Deby Setiyowati
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MANTAPKAN PORTOFOLIO INDUSTRIAL PLANT MELALUI

PEMBANGUNAN
PABRIK CGA TAYAN
Dari Kalimantan Barat,
tepatnya di Tayan, Kabupaten
Sanggau, PT WIJAYA KARYA
(Persero) Tbk. [WIKA]
Konsorsium menunjukkan
eksistensi dan kapasitasnya
dalam pembangunan Pabrik
Chemical Grade Alumina
(CGA) Tayan dengan nilai
US$175,01 juta atau 55,91% dari
total nilai keseluruhan sebesar
U$450 juta. Pabrik Alumina
pertama di tanah air tersebut
dibangun pada lahan seluas
36 ribu hektar dengan potensi
produksi mencapai 300.000
ton CGA/tahun.
WIKA Konsorsium (WIKA – Tsukishima
Kikai – PT Nusantara Enegi Abadi (Nesea))
dinyatakan sebagai pemenang pelelangan
Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan
Pabrik Chemical Grade Alumina (CGA)
Tayan berdasarkan evaluasi kualifikasi,
administrasi dan teknis, harga serta
pembuktian kualifikasi.

Foto - Pabrik ICA
- Chemical Grade
Alumina
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Skup pekerjaan Perseroan pada proyek
tersebut, meiputi pekerjaan pembangunan
pabrik alumina, pekerjaan fasilitas
pendukung, termasuk fasiltas energi, jetty
dan gedung administrasi. Adapun lama
pekerjaan guna pembangunan itu semua
adalah 32 bulan kalender kerja.
Alumina sendiri merupakan bahan olahan
dari bauksit yang dapat diproses kembali
menjadi alumunium atau bahan campuran
keramik, pasta gigi, dan lainnya. Bahan
baku pembuatan alumina akan berasal
dari bauksit milik PT Aneka Tambang Tbk.
[Antam], sehingga semua bauksit yang
diproduksi ANTAM akan masuk ke pabrik
alumina di Tayan.
Proyek CGA Tayan yang berlokasi di Tayan,
Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, akan
meningkatkan nilai pada cadangan bauksit
Antam yang berjumlah besar. Proyek itu akan
memproduksi 300.000 ton CGA per tahun.
Hasil produksi 200.000 ton CGA Tayan akan
digunakan SDK sebagai pengganti output
CGA dari pabrik miliknya di Yokohama,
sedangkan 100.000 ton CGA akan dijual di
pasar Indonesia.
Boks - Deskripsi Pabrik
Chemcical Grade Alumina

Selain itu, produk-produk CGA dapat
digunakan di antaranya untuk memproduksi
materal berdaya guna dan material
elektronik. Aluminium hidroksida, produk
intermediary dalam produk alumina,
digunakan dalam proses pemurnian air.
Fekum Ariesbowo

Pemilik Proyek

ICA – Antam

Durasi Proyek

32 bulan kalender kerja, Agustus
2010 – September 2014

Skup Pekerjaan

Plant cap. 300.000 TPY include
Steam Coal Fire Power Plant
with cap. 15,2 MW and facilities
for :
• Alumina site
• Jetty site
• Energy site
• Water site
• Administration building site
Detail scope:
• Piling Work 2.600 nos
• Concrete work47.000m3
• Structural Steel work
6.600 Ton
• Tank Erection work 239 Unit
• Equipment Erection Work
1.479 Unit
• Piping work 320.000 dia Inch
• Electrical and Instrument
work

PERAN STRATEGIS HILIRISASI DI UTARA MALUKU MELALUI

PABRIK FERONIKEL
HALMAHERA TIMUR

Proyek Pembangunan Pabrik Feronikel
Halmahera Timur (P3FH) menjadi proyek
EPC pembangunan pabrik pengolahan
feronikel pertama secara lengkap (complate
package) yang dikerjakan oleh PT WIJAYA
KARYA (Persero) Tbk. (WIKA). Dengan lingkup
pekerjaan Engineering, Procurement,
Construction, and Commisioning (EPCC), WIKA
menggandeng Kawasaki Heavy Industries
(KHI) dimana WIKA bertindak sebagai main
contractor dengan porsi sebesar 94%.
Foto - Proyek Pembangunan Pabrik
Fronikel Halmahera Timur

Proyek ini dirancang untuk memiliki
kapasitas terbesar (13.500 ton Ni pertahun)
oleh PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.
(Antam) selaku pemilik proyek. Pabrik ini
terletak di Buli dan untuk menempuhnya
hanya membutuhkan waktu 45 menit
perjalanan dari bandara Buli Maba
Kabupaten Halmahera Timur, Maluku
Utara.
Fungsi utama pembangunan Smelter ini
adalah mendukung program pemerintah
terhadap hilirisasi industri tambang Nikel
dengan membangun processing plant
untuk meningkatkan nilai tambah Ore
(Tanah mengandung Nikel) dioleh menjadi
produk feronikel.
Termasuk juga multiplayer effect-nya
dengan penyerapan tenaga kerja lokal
dan menambah pendapatan daerah serta
meningkatkan nilai tambah hasil bumi
Indonesia dari semula menjual bahan
mentah menjadi produk jadi yaitu Feronikel
yang digadang sebagai alternatif baja
dimasa depan.
Sebagai proyek yang dibangun di remote
area, tim proyek ditantang untuk mengatasi
tantangan berupa terbatasnya sumber

daya alat berat penunjang konstruksi
dan tenaga kerja, juga menghadapi
keterbatasan infrastruktur seperti listrik,
air dan fasilitas umum lainnya yang akan
menunjang operasional proyek.
Berbekal penekanan pada mutu, waktu
dan biaya, dilakukan beberapa terobosan
seperti memotong jalur distribusi
equipment untuk efisiensi pengadaan
barang serta melakukan inspeksi secara
reguler agar memastikan kualitas dari
setiap material dan equipment yang dibeli
memenuhi standar yang disyaratkan
kontrak.

Pekerjaan

Proyek Pembangunan
Pabrik Feronikel
Halmahera Timur (P3FH)

Lokasi

Halmahera Timur, Maluku
Utara

Pemilik

PT Aneka Tambang
(Persero) Tbk. (Antam)

Lingkup Pekerjaan

Engineering,
Procurement,
Construction and
Commissioning (EPCC)

Share

Konsorsium WIKA 94% :
Kawasaki Heavy Industries
(KHI) 6%

Boks - Proyek Pembangunan Pabrik
Feronikel Halmahera Timur

Meski menjadi proyek pengolahan feronikel
pertama, WIKA mampu menunjukan
sinergi yang baik dengan KHI dan ANTAM.
Kerjasama itu membuahkan hasil
penyelesaian dalam empat sistem yaitu
System 1 - Ore Preparation, System 2 - ESF
(proses peleburan feronikel), (Electric
Smelter Furnish), System 3 – Refining
(proses pembuatan biji feronikel) dan
System 4 - Utility and Non Process Building
(sarana penunjang pabrik).
Seperti halnya pada sistem 2 Furnish yang
merupakan technology baru bagi WIKA
dalam mendesain. Tim proyek kemudian
secara sigap melakukan mitigasi resiko
yang mungkin terjadi akibat minimnya
pengalaman dengan merangkul technology
provider berpengalaman dan teruji.
Manajemen Proyek membekali diri dengan
resources yang mumpuni, seperti mencari
partner terbaik pada fase awal dalam
desain dan menentukan equipment terbaik
yang sebagian besar diimpor dari berbagai
negara.
Kini Proyek Pembangunan Pabrik Feronikel
Halmahera Timur (P3FH) telah sukses
mencapai progress 97,6% dan tengah
melakukan tahap persiapan proses
commissioning.
Deby Setiyowati.
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BANGUN PABRIK PUPUK NPK PUSRI,

WIKA TURUT DORONG
POTENSI AGRI
Dukung Ketahanan
Pangan Nasional Melalui
Pertumbuhan Industri Pupuk
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PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. (WIKA)
membangun Pabrik NPK Fusion II milik
PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang.
Pabrik dengan kapasitas 2x100.000 MTPY
(Metric Ton per Year) ini merupakan
lanjutan dari pengembangan Pabrik NPK
Fusion I berkapasitas 100.000 MTPY yang
telah beroperasi hingga saat ini.

“

Kapasitas produksi pabrik NPK
yang berhasil diselesaikan
ini membuktikan WIKA akan
turut mendukung kesuksesan
Program Ketahanan Pangan
Nasional dalam bidang
produktivitas perkebunan
dan holtikultura, sekaligus
memperkaya portofolio WIKA
dalam bidang Industrial Plant,

“

- Tamhid, Manajer Proyek Pembangunan
Pabrik NPK Fusion II
Foto - Proyek Pabrik
NPK Fusion II PT Pupuk
Sriwidjaja Palembang

Pekerjaan

Proyek Pembangunan Pabrik NPK Fusion II PT Pupuk
Sriwidjaja Palembang

Lokasi

Palembang, Sumatera Selatan

Pemilik

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Lingkup Pekerjaan

Engineering, Procurement, Construction and
Commissioning/EPCC Pekerjaan EPC Sipil, EPC
Mekanikal dan piping

Waktu Pelaksanaan

2018 - 2019

Share

WIKA 100%

Menggandeng WIKA, PT Pusri akan memiliki pabrik keduanya ini
dengan luas ±4 hektar di Kawasan Industri PT Pupuk Sriwidjaja
Palembang, guna mengakomodir kapasitas produksi yang lebih
besar dalam rangka meningkatkan daya saing dan diversifikasi
usaha produk pupuk majemuk.
Melalui Manajer Proyek Pembangunan Pabrik NPK Fusion II,
Tamhid, WIKA dalam pekerjaan Engineering, Procurement,
Construction and Commissioning (EPCC) di proyek ini bertanggung
jawab atas keseluruhan pekerjaan EPC Sipil, EPC Mekanikal, EPC
Elektrikal, piping dan instrumental hingga kapasitas serta mutu
yang dihasilkan. Menargetkan rampungnya pabrik pada Desember
2019 mendatang, Tamhid juga mengungkapkan bahwa kini timnya
telah mencapai progres 97,75% dan tengah fokus pada pengujian
pabrik dalam mencapai performance yang ditargetkan.
“Ketercapaian ini tidak terlepas dari peran serta dan tanggung
jawab individu-individu tim proyek yang selalu memberikan
kemampuan terbaiknya secara terkoordinasi, dengan tetap

Boks - Deskripsi Proyek
Pabrik NPK Fusion II
PT Pupuk Sriwidjaja
Palembang

mempertahankan standar mutu WIKA dalam berbagai kondisi di
lapangan, untuk mencapai kinerja hasil usaha yang komprehensif,”
tutur Tamhid.
Membangun Pabrik NPK Fusion Pusri, dalam hal ini berarti WIKA
ikut serta dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN)
yang akan berkontribusi positif dalam pertumbuhan industri pupuk
Nasional, mengingat tingginya permintaan pasar akan pupuk NPK
baik secara domestik maupun mancanegara.
“Kapasitas produksi pabrik NPK yang berhasil dihasilkan ini
membuktikan WIKA akan turut mendukung kesuksesan Program
Ketahanan Pangan Nasional dalam bidang produktivitas
perkebunan dan holtikultura, sekaligus memperkaya portofolio
WIKA dalam bidang Industrial Plant,” kata Tamhid.
Dea Paradita
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NEGARA

DENGAN CADANGAN
GAS ALAM TERBESAR
DI DUNIA
Guna mereduksi ketergantungan
pada bahan bakar fosil dan polusi
yang kian kronis, maka sudah
saatnya negara-negara dunia
mengoptimalkan penggunaan
sumber energi lain, dalam hal ini gas
bumi yang lebih ramah lingkungan.
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Salah satu konsultan manajemen strategic ternama di Dunia,
McKinsey & Co Global Institute beberapa waktu lalu mengeluarkan
rilis bahwasanya dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, Indonesia
mencatatkan diri sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan
ekonomi positif. Namun, ironisnya dalam kurun waktu yang sama
pula, tren ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) juga
merangkak naik.
Dengan produksi rata-rata kurang dari 800.000 barrel/hari,
sedangkan kebutuhan mencapai sekitar 1,6 juta barrel/hari,
mau tak mau Indonesia harus mengimpor minyak bumi dalam
bentuk BBM sekitar lebih dari 800.000 barel/hari untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat. Artinya, sekitar 50% kebutuhan BBM kita
masih dipasok dengan mekanisme impor.
Bilamana kondisi tersebut terus berlangsung tanpa langkah
antisipasi yang cermat, maka ke depan dikhawatirkan, Indonesia
akan mengalami krisis energi dan tentu saja defisit anggaran
untuk impor dan subsidi BBM. Guna mereduksi ketergantungan
pada bahan bakar fosil tersebut, maka sudah saatnya Indonesia
mengoptimalkan penggunaan sumber energi lain yang lebih ramah
lingkungan, yaitu: gas alam.

cubic feet (TSCF). Cadangan gas tersebut tersebar di beberapa
lokasi dengan pembagian P1 atau terbukti 99,06 TSCF, P2 atau
mungkin 21,26 TSCF dan P3 harapan 18,23 TSCF.
Dalam data yang dipaparkan Djoko Siswanto, Dirjen Migas
Kementerian ESDM sebagaimana dilansir detik.com, Selasa
(21/5/2019) terdapat beberapa daerah di tanah air yang memiliki
cadangan gas besar, mulai dari Aceh dengan cadangan terbukti
0,89 TSCF kemudian Sumatera Utara cadangan terbuktinya 0,40
TSCF, Sumatera bagian tengah dengan cadangan terbukti 1,84
TSCF dan Sumatera Selatan 6,65 TSCF.
Indonesia harus berubah, kalau tak ingin semakin terpuruk dalam
kurun waktu 10 tahun ke depan. Sebab, di saat harga minyak bumi
terus meroket, biasanya harga gas juga ikut naik. Jika harga gas
dalam negeri naik, maka hal ini akan menjadi persoalan baru.
Singkatnya, sudah saatnya bagi kita semua untuk arif dan bijaksana
memanfaaatkan energi. Bukankah kekayaan alam yang ada bukan
semata-mata milik kita, tetapi adalah juga titipan bagi anak cucu
kelak.
Pada edisi kedua ini, WIKA Magz menyajikan informasi menarik
seputar 10 negara dengan cadangan energi terbesar di dunia.

Cadangan gas alam Indonesia saat ini masih berlimpah. Cadangan
gas Indonesia saat ini tercatat sebanyak 135,55 trillion standard

Jabung, Jambi

Blok Mahakam, Kalimantan Timur

Sumatera Selatan

Sanga-sanga, Kalimantan Timur

Blok Corridor, Sumatera Selatan

Kangean, Jawa Timur

Laut Natuna

Senor-Toili, Sulawesi Tengah

Laut Natuna Selatan

Berau, Wiriagar dan Muturi
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Infografis - Sebaran
Ladang Gas Terbesar
di Tanah Air (sumber:
Liputan6.com, 2017)

01

02

03

“

Gas alam adalah sumber
energi yang sangat fleksibel
yang dapat membantu kita
menjembatani kesenjangan
antara ekonomi-tinggikarbon kita saat ini dan masa
depan nol-karbon kita.

“

- Katharine Hayhoe, atmospheric scientist
and director of the Climate Science Center at
Texas Tech University.

IRAN
1 .1 92 ,9 TCF
Inilah negara pemuncak dengan cadangan
gas alam terbesar di dunia. Negara ini
sebagaimana riset BP Statistic 2014 yang
dilansir dari katadata.com, diketahui
memiliki cadangan gas alam sebesar
1.192,9 triliun kaki kubik (TCF) Walau
diembargo oleh negara barat lebih dari
dua dasawarsa. Namu, saat ini, Iran tetap
aktif memasarkan gas dalam bentuk cair
(LNG) dengan berpusat di Kota Asaleuyah.
Kota kecil, dua jam penerbangan
dari Ibukota Teheran itu merupakan
episentrum utama industri minyak, gas,
dan petrokimia di Timur Tengah.

RUSI A
1.103 ,6 TCF
Salah satu negara adidaya dunia yang
memiliki cadangan gas alam terbesar
kedua adalah Rusia. Negara yang kini
dipimpin oleh Presiden Valdimir Putin
ini memiliki cadangan gas alam sebesar
1.103,6 triliun kaki kubik. Potensi ini
melengkapi cadangan energi lain seperti
minyak bumi sebesar 87 miliar barel
dan 157 juta ton cadangan batu bara.
Ketiga cadangan energi itu jika dikonversi
dengan harga pada saat ini US$40,7 triliun.

QATAR
87 1,5 TCF
Dari belahan Asia, tampil Qatar sebegai
negara terdepan yang memiliki cadangan
gas alam terbesar di dunia sebesar 871,5
triliun kaki kubik. Dengan Doha sebagai kota
bisnis terbesarnya, Qatar merupakan negara
timur tengah yang paling banyak menyimpan
energi masa depan karena juga memiliki
cadangan minyak sebesar 23,9 miliar barel.
Kedua cadangan energi itu jika dikonversi
dengan harga pada saat ini US$16,4 triliun.
Saar ini Qatar menjadi eksportir gas alam
cair terbesar dan pemasok gas alam kering
terbesar ke-empat.
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TUR K ME N ISTAN
6 1 7 TC F

AM ERI KA SERI KAT
617 TCF

Setelah Rusia, negara eks Uni Sovyet yang memiliki
cadangan gas alam terbesar di dunia adalah
Turkmenistan. Negara beribukota Ashgabat ini
memiliki cadangan gas alam sebesar 617 triliun
kaki kubik. Dengan kekayaan alam sebesar itu,
penduduk Turkmenistan terbilang makmur karena
pemerintahnya menanggung semua kebutuhan
pokok sehari-hari mereka.

Duduk di peringkat kelima sebagai negara dunia yang memiliki cadangan
gas terbesar di dunia adalah Amerika Serikat dengan kepemilikan potensi
sebesar 330 triliun kaki kubik. Selain gas alam, negeri Donald Trump ini juga
memiliki 35 miliar barel cadangan minyak bumi, dan 237,29 ton cadangan
batu bara. Ketiga cadangan energi itu jika dikonversi dengan harga pada saat
ini US$28,5 triliun. Saat ini, Amerika Serikat merupakan konsumen energi
terbesar kedua di dunia setelah Cina dengan konsumsi 25% energi dunia.

04

05

07
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A RAB SAU DI
2 9 0, 8 TC F

UNI EM I RAT ARAB
2 15 ,1 TCF

Negara kaya minyak rasanya sudah terlanjur melekat
pada negara timur tengah satu ini. Namun, tahukan Anda
bahwa Arab Saudi juga memiliki cadangan gas alam yang
tidak kalah potensialnya dengan kandungan 290,8 triliun
kaki kubik. Memang pemanfaataan energi gas masih
minim di sana, pemerintah beribukota Riyadh itu saat
ini lebih memfokuskan energi surya untuk memenuhi
kebutuhan listriknya, bukan lagi dengan minyak.

06

Apa yang ada di benak Anda tentang Uni Emirat Arab? Dubai, Burj Khalifa,
Burj Al Arab atau Palm Jumeirah yang merupakan pulau buatan yang
diangun dengan reklamasi berbentuk palem di pesisir pantai Jumeirah?
Jika jawaban yang terlintas adalah itu semua, jawaban anda ada benarnya.
Namun jangan ketinggalan update, Uni Emirat Arab rupanya adalah
negara dengan cadangan gas alam terbesar dunia dengan kapasitas 215,1
triliun kaki kubik. Walau terbilang besar, pemanfaatan produksi gas masih
difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri mereka.

VE NEZUEL A
1 9 6 , 8 TCF

NI GERI A
179,4 TCF

Dari belahan Amerika Latin, tampil Venezuela
sebagai negara dengan cadangan gas alam
terbesar sebesar 196,8 triliun kaki kubik.
Namun sayangnya, pemanfaatan energi ramah
lingkungan itu masihlah minim. Negara yang
telah ditinggal oleh pemimpin Kharismatiknya,
Hugo Chacez pada 2013 silam itu lebih memilih
konsumsi bahar bakar fosil sebagai motor
peggerak ekonominya. Hal itu terbukti dengan
konsistensu Venezuela sebagai negara eksportir
minyak terbesar ke-delapan.
08

Nigeria adalah negara di benua Afrika yang paling
banyak memiliki cadangan gas alam terbesar.
Berdasarkan data yang dilansir dari BP Statistic
2014, negara beribukota Lagos ini tercatat
memiliki cadangan gas 179,4 triliun kaki kubik.
Selain kaya gas alam, negeri ini juga memiliki
kekayaan alam yang bersumber dari prooduksi
minyak bumi dan batu bara. Cadangan minyak
bumi yang diketahui di Nigeria tercatat 35,2 miliar
barel dengan produksi minyak per hari mencapai
2,5 juta barel.

09

ALJAZAI R
15 9,1 TCF

10

Negeri maghribi ini memiliki ikatan sejarah
panjang dengan Indonesia. Salah satu bentuk
peran penting Indonesia itu adalah ketika
Pemerintah Indonesia mengundang delegasi dari
Aljazair untuk berpartisipasi dalam Konferensi
Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Aljazair meraih
kemerdekaan dari Perancis tahun 1962. Negara
dimana WIKA pernah mengerjakan Proyek East
West Motorway ini memiliki cadangan gas alam
sebesar 159,1 triliun kaki kubik.

Fekum Ariesbowo W.
(dari berbagai sumber, diolah)
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Malang,
KIPA IL A K ES R E K ..

01

Ingatan pertama
mengenai Malang
barangkali muncul
dari semangkok bakso,
atau sebutir buah apel.
Tidak terlalu meleset,
karena dua makanan itu
memang identik dengan
Malang. Tapi Malang
bukan sekadar kota
bakso dan apel lho.
Yang tengah kita bicarakan adalah Malang
Raya, atau wilayah-wilayah yang di masa
pemerintahan Belanda disebut dengan
Karesidenan Malang. Tiga diantaranya
adalah Kota Malang, Kabupaten Malang,
dan Kota Batu. Tiga kawasan yang di atas
peta tampak berdekatan itu memiliki
berbagai destinasi wisata penuh pesona.
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Serius, Anda punya banyak pilihan di
Malang Raya. Ingin menikmati suasanya
kota? Keteduhan rimba? Perjalanan
menaklukkan pegunungan? Atau
menikmati debur laut? Semua pilihan
itu ada di Malang Raya, yang memiliki
kekayaan tarigula: kota, rimba, gunung,
dan laut.

KOTA MALANG
Salah satu landmark Kota Malang adalah
kawasan tugu dekat Balaikota, yang juga
dikenal dengan nama Alun-Alun Bunder.
Kawasan tersebut terasa teduh oleh
pohon trembesi yang mengelilingi taman
bunga dan kolam teratai dengan tugu di
bagian tengahnya. Itu sebabnya banyak
pengunjung yang betah berlama-lama di
sana saat cuaca cerah. Sekadar menikmati
kesejukan udara atau menuruti hasrat
narsis dengan ber-selfie-ria.
Berjalan sedikit ke arah belakang Gedung
Balaikota, Anda bisa mengunjungi Taman
Rekreasi Kota (Tareko) di Jalan Simpang

Majapahit. Tareko cukup nyaman untuk
menjadi tujuan wisata keluarga dengan
fasilitas kolam renang, jogging track, dan
berbagai permainan anak-anak. Kawasan
terbuka lainnya yang bisa menjadi pilihan
untuk bersantai adalah alun-alun kota.
Tapi, harap maklum jika pada saat-saat
tertentu kawasan ini kurang nyaman
karena lokasinya yang dikelilingi keriuhan
jalan raya dan pusat perbelanjaan.
Bagi Anda yang tertarik dengan keragaman
budaya di kota ini, tak ada salahnya
mencoba menyusuri kawasan kawasan
kampung Arab, maupun Pecinan di dekat
Pasar Besar. Anda yang suka dengan
bangunan-bangunan kuno juga bisa
menemukan sisa-sisa arsitektur Belanda
yang masih tampak cantik.
Untuk para pemburu kerajinan, lanjutkan
perjalanan ke arah Jalan MT Haryono atau
Dinoyo, tempat Anda bisa mengunjungi
sentra keramik khas Malang. Di sejumlah
pabrik, Anda dapat melihat proses
membuat berbagai kerajinan keramik.

02

Foto:

01. Balaikota
dan Tugu Malang:
Landmark Malang yang
melegenda

02. Kebun Teh
Wonosari: Hamparan
hijau agrowisata
memikat di utara
Malang

03. Gunung Semeru:
Pesona gunung
tertinggi Jawa yang
memikat siapa saja

03

Sumbermanjing Wetan. Di Pulau Sempu
yang memiliki berbagai jenis ekosistem
dan menjadi rumah berbagai jenis satwa
liar, keindahan laguna Segara Anakan bakal
membuat siapapun berdecak kagum.
Perlu sedikit perjuangan untuk
mencapainya, yakni dengan trekking
selama kurang lebih dua jam melalui hutan
lebat dan melintasi jalan curam dan terjal
sebelum tiba di lokasi laguna. Namun
tentu perjuangan itu akan sebanding
setelah Anda melihat sendiri kecantikan
Segara Anakan.
Selain pesona kekayaan alam, Kabupaten
Malang juga seolah bertabur situs
purbakala. Bagi pecinta sejarah, jangan
lupa untuk mengunjungi candi-candi
kuno Kerajaan Singosari. Keberadaan
candi-candi yang dibangun selama kurun
waktu tahun 1222 hingga 1292 Masehi ini
sebagian besar didedikasikan untuk rajaraja dari dinasti Singosari. Sebut saja candi
Singosari, Candi Kidal, dan Candi Jago.

KOTA BATU

Kalau suka, langsung belanja-belanji di
sana juga oke. Selain kerajinan berbahan
keramik, ada beberapa pilihan untuk
para pecinta souvenir. Misalnya jika ingin
membeli kerajinan rotan, arahkan tujuan
ke kawasan Balearjosari. Sedangkan untuk
kerajinan manik-manik, kunjungi sentra
usaha kecil dan menengah di Kelurahan
Bunulrejo.

KABUPATEN MALANG
Tertarik menuju puncak tertinggi di Pulau
Jawa? Datanglah ke Kabupaten Malang
untuk menaklukkan Gunung Semeru.
Meski secara administratif Gunung Semeru
berada di wilayah tiga kabupaten (Malang,
Lumajang, dan Probolinggo), akses
pendakian favorit kalangan pecinta alam
biasanya dimulai dari daerah Tumpang,
Kabupaten Malang. Rute Tumpang adalah

perjalanan yang dianggap paling mudah
dibanding rute Senduro (Lumajang),
terutama karena kemudahan akses
transportasi dan akomodasi.
Jika belum siap untuk mengerahkan
nyali ke Puncak Mahameru, Anda tetap
bisa menikmati kemurnian alam di
perkebunan teh Wonosari, Kecamatan
Lawang. Di kawasan yang berada di lereng
Gunung Arjuna ini, Anda dan keluarga bisa
menghabiskan waktu dengan limpahan
udara segar. Berjalan-jalan di antara
barisan pohon teh, bermain tenis, atau
mengunjungi kebun binatang mini, adalah
sebagian aktivitas yang bisa dilakukan
di sini.
Keindahan alam yang tak kalah
menawan adalah Pantai Sendang
Biru dan Pulau Sempu di Kecamatan

Identik dengan kesejukan pegunungan
serta kebun apel, Kota Batu memiliki
beberapa tempat yang menawarkan
sensasi memetik buah apel langsung dari
kebunnya. Arahkan tujuan ke Kusuma
Agrowisata untuk wisata memetik buah
apel. Anda juga bisa langsung memborong
oleh-oleh berupa berbagai produk apel,
mulai dari keripik apel, dodol apel, sari
apel, hingga cuka apel.
Selain Kusuma Agrowisata, ada destinasi
wisata yang selalu padat peminat di musim
liburan, yaitu Jatim Park I dan Jatim Park
II. Berada di lereng Bukit Panderman,
Jatim Park I menawarkan 36 wahana, mulai
dari kolam renang raksasa (dengan latar
belakang patung Ken Dedes, Ken Arok, dan
Mpu Gandring), spinning coaster, hingga
drop zone. Ada pula wahana pendidikan
Volcano dan Galeri Nusantara yang
menampilkan diorama binatang langka
serta miniatur candi-candi.
Sementara itu, di Jatim Park II, terdapat
sarana rekreasi dengan konsep belajar
tentang alam. Anak-anak pasti antusias
mengunjungi Museum Satwa yang mirip
dengan Museum Zoologi Bogor, namun
tentunya dengan tampilan yang lebih fresh.
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Jelajah
Pantai

DI MAL AN G SEL ATA N

Foto - Batu Secret Zoo: Magnet wisata baru
penampil fauna-fauna unik dari seluruh dunia

Demikian pula dengan Batu Secret Zoo yang merupakan
kebun binatang berkonsep modern dengan koleksi satwa
dari berbagai belahan dunia. Selain berbagai atraksi, di sini
juga ada arena bermain yang sangat diminati anak-anak.
Saking luasnya dan banyaknya pilihan, menghabiskan waktu
satu hari di Jatim Park pasti masih terasa kurang.
Di Kota Batu, ada juga beberapa museum yang cocok untuk
dikunjungi bersama buah hati. Museum Angkut adalah
menampilkan berbagai alat dan mesin transportasi dari masa
ke masa dengan kemasan yang menarik dan menghibur.
Mulai dari angkutan primitif seperti kereta kuda, hingga
mobil balap Formula 1 terpajang lengkap di museum ini.
Sementara itu bagi Anda yang tertarik dengan isu hak asasi
manusia (HAM), silakan mampir ke Omah Munir. Ini adalah
museum bertema HAM pertama di Indonesia. Di Omah
Munir, tersimpan ragam koleksi pribadi almarhum Munir,
kisah-kisah perjuangannya sejak mengawali karir sebagai
pengacara di kantor LBH Malang dan Surabaya, hingga masamasa akhir hidupnya di Jakarta.
Berwisata di kawasan Batu dijamin tak pernah
membosankan. Ada banyak sekali titik menarik dalam
peta wisata, bahkan hingga malam sekalipun. Batu Night
Spectacular (BNS) menawarkan wahana galeri hantu,
sepeda udara tertinggi, taman lampion, dan trampolin,
serta permainan uji adrenalin seperti drag race dan mouse
coaster. Dari BNS, Anda juga mendapat angle yang pas untuk
menikmati pemandangan kelap kelip lampu di Kota Malang.
Yang paling penting saat berkunjung ke Batu, carilah waktu
yang pas. Membludaknya jumlah wisatawan ke kota ini pada
musim liburan kerap membuat jalanan mampat kendaraan.
Jadi sebaiknya, pantau terus arus lalu lintas melalui radio
atau media sosial ya.
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Kabupaten Malang memiliki sederet
pantai yang saking banyaknya, tak
cukup dinikmati selama sehari.
Yang populer adalah Pantai
Balekambang yang selintas
akan mengingatkan Anda
pada Tanah Lot, Bali.
Padahal, pantai ini ada
di Kecamatan Bantur,
sekitar 70 kilometer arah
selatan Malang. Di sana
tempat sebuah pura Hindu
yang dibangun di atas batu
karang raksasa dan menghadap
ke samudera luas. Coba datang pada
hari senja yang cerah, lalu abadikan siluet
pura berlatar langit kuning keemasan.
Di Kecamatan Donomulyo ada Pantai Ngliyep yang bisa
menjadi destinasi pecinta pantai. Di sini, selain pantai
berpasir putih dengan debur ombak khas pantai selatan,
Anda juga bisa menikmati panorama tebing-tebing karang.
Pantai lain yang patut dijadikan tujuan wisata adalah Pantai
Bajul Mati, Pantai Goa Cina, dan Pantai Tamban yang sejalur
dengan Pantai Sendang Biru. Ada pula Pantai Sipelot di
Kecamatan Tirtoyuda yang memiliki kejutan berupa air terjun
Coban Sipelot.
Jika suka pantai yang tak terlalu banyak dikunjungi orang,
coba datang ke Pantai Licin di Kecamatan Ampelgading
yang memiliki pasir pantai berwarna
hitam. Atau, datanglah ke
Pantai Sidoasri di Kecamatan
Sumbermanjing Wetan
yang masih cukup alami.
Pepohonan rindang serta
tebing batu serta minimnya
keramaian aktivitas manusia
memberi kesan pantai ini
masih perawan.

ES MOKA
DURIAN

Peta
Kuliner

BAKSO
PRESIDENT

SMAK St Albertus /
SMA Dempo

Jalan Batanghari

MAL AN G

TOKO OEN

NASI PECEL
KAWI
Jalan Kawi Atas
Infografis - Makanan
legendaris khas Malang
Foto - Keripik tempe
khas Malang: Melahirkan
banyak UMKM

Surga pecinta kuliner ada di Kota Malang.
Berbagai jenis bakso ada di sini, mulai
yang simpel hingga yang tampil rumit
dengan siomay, pangsit, dan berbagai
pelengkap lainnya. Anda juga bisa
menemukan bakso bakar dengan rasa
paling sempurna. Pokoknya, siapkan saja
perut Anda untuk bakso-bakso dengan
rasa otentik itu.

Jl. Jenderal
Basuki Rahmat
RUMAH
MAKAN CAIRO
Jl. Kapten Piere
Tendean

yang secara khusus disediakan pada
hari Kamis dan Minggu.

Sementara itu, di Toko Oen, Anda bisa
melengkapi khayalan sebagai sinyo atau
noni Belanda yang sedang menikmati
sepiring steak lidah sapi. Di restoran
yang berdiri sejak tahun 1930 ini, jangan
lupa menutup santapan dengan es krim
home made.

Nah, jika Anda sedang tidak ingin
menjadi karnivor, datang saja ke
Pecel Kawi di Jalan Kawi Atas untuk
menyantap nasi pecel yang legendaris.
Santapan ini terdiri dari sayur-sayuran
yang disiram dengan bumbu kacang khas
yang gurih berpadu dengan kerenyahan
rempeyek.

Jika suka makanan peranakan Arab,
kunjungi rumah makan Cairo yang
mayoritas menunya berbahan utama
daging kambing. Sebut saja sate,
gula, krengsengan, hingga marak (sup
kambing dengan kuah berempah).
Anda juga bisa menikmati nasi kebuli

Saat cuaca sedang panas terik, artinya
itu waktu yang pas untuk berburu
es moka durian di belakang SMAK St
Albertus atau SMA Dempo. Anda juga
bisa mampir ke jalan Pattimura untuk
mencicipi es campur artistik di kedai
Bromo Pojok.

Buat yang di
rumah, ada
berbagai pilihan
makanan oleh-oleh.
Yang paling khas, Malang punya sentra
pembuatan keripik tempe, tempat Anda
bisa menemukan keripik tempe rasa
keju, barbeque, pizza, jagung, dan lainlain. Selain keripik tempe, pilihan buah
tangan lainnya adalah Keripik Ceker,
Bakpao Telo, Pia Mangkok, dan Malang
Strudel.
Rafiqa Qurrata A’yun dan Fekum
Ariesbowo W.
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CSR

BUKAN UNTUK PRESTISE,

KEPEDULIAN INI
UNTUK BANGKITNYA

Maluku Manise
Gempa yang melanda
Maluku tidak lantas
membuat masayarakat
disana diam-meratap
nestapa. Sebaliknya,
gempa justru membuat
semua lapisan bahumembahu, gotongroyong, bangkit dari
keterpurukan untuk
hidup normal bersama.
“And, when you want
something, all the universe
conspires in helping you to

Foto - Tim Tanggap Darurat WIKA di Maluku:
Terpanggil atas nama kemanusiaan

achieve it.”
Paulo Coelho – Essays Brasilia penulis
Buku Alchemist

Cerita tentang Maluku adalah cerita tentang gugusan kepulauan
kaya nan menawan. Dari harum rempah yang mampu memikat
dunia, hingga pesona laut, juga suara indah disertai alunan musik
yang begitu membuai.
Ibarat pentas, Maluku menyajikan pertunjukan yang lengkap,
memanjakan mata, membuat orang yang datang ke sana selalu
ingin kembali. Daerah yang begitu popular akan potensi wisata
itu justru dikunjungi oleh tim WIKA untuk alasan yang tidak biasa,
menjalankan misi kemanusiaan. 26 September 2019, gempa dengan
magnitude 6,5 mengguncang Maluku.
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Gempa tidak lantas berhenti, bahkan hingga 30 Oktober 2019,
atau lebih dari satu bulan setelah itu, BMKG mencatat telah terjadi
1.929 gempa bumi susulan. Ribuan rumah warga, fasilitas umum
di kota Ambon, Maluku Tengah, dan Seram Bagian Barat rusak
mengakibatkan lebih dari 103 ribu warga mengungsi.

MENJAWAB PANGGILAN HATI
Kabar itu cepat terdengar hingga Ibukota. Dalam 24 jam pertama,
tim CSR yang bernaung di bawah Sekretariat Perusahaan WIKA
mulai bergerak. Tim terdiri dari Sekretaris Perusahaan Mahendra
Vijaya selaku penasehat dan Manajer Biro Corporate Relations
Achmad Harris selaku ketua tim dan Yuliana Triwijayanti bertindak
sebagai supervisor lapangan.

Foto - Distribusi bantuan
di sudut-sudut Maluku:
Berusaha menjangkau titiktitik tersulit

jejaring sesama relawan, mendapat kabar
bahwa lokasi terdampak tidak hanya
terpusat di satu titik namun tersebar di
sejumlah pulau. Foto-foto reruntuhan
rumah begitu ramai menyebar di grup-grup
whatsapp sampai media sosial.

Ada keberuntungan yang sedikit memihak,
tidak lama sebelum gempa, tim dari
Departemen Industrial Plant WIKA baru saja
menempati suatu rumah dengan bangunan
bekas restoran di sampingnya. Kedua
bangunan yang berada di desa Wayame,
Ambon ini hendak dijadikan kantor untuk
tim proyek Proyek Pembangunan Tanki LPG
Pressurized Kapasitas 2 x 1.000 MT. Tim
dibawa komando Manajer Proyek Piasco
Mahendra Putra langsung ikut bergabung
di rapat koordinasi awal.
Mengetahui gerak aktif dari perusahaan
membuat Kementerian BUMN langsung
menunjuk WIKA sebagai coordinator
tanggap bencana di Maluku. Ini berarti,
WIKA bertanggung jawab untuk
mengkoordinasikan seluruh BUMN yang
terlibat dalam penyaluran bantuan di
daerah tersebut.
Tim advance langsung diturunkan dengan
tiga tugas pertama. Menetapkan lokasi
untuk pendirian posko BUMN tanggap
bencana dengan jarak tidak jauh dari titik
terdampak dan terbuka terhadap akses
transportasi untuk keluar masuk logistik
bantuan. Selanjutnya, perlu dipetakan
lokasi terdampak beserta dengan bantuan
paling mendesak yang harus dipenuhi
dengan segera.
Sebelum take off, tim advance
mendapatkan informasi yang tidak
terlalu menggembirakan dan menjadi
bahan perenungan selama berada di dalam
pesawat. Aziz, anggota tim yang memiliki

Sepanjang yang diketahui tim, intensitas
gempa yang masih terus berlanjut dengan
letak Kota Ambon dan pulau-pulau
yang menghadap laut membuahkan
kekhawatiran dalam diri masing-masing.
Tidak ada yang bisa memastikan bahwa
setiap gempanya tidak akan berpotensi
tsunami.
Kekhawatiran itu tidak mengurungkan niat
tim untuk menjalankan tanggung jawab
besar, menyiapkan hal-hal paling mendasar
yang nantinya akan menentukan lancar
atau tidaknya proses penanggulangan
bencana yang dilakukan oleh BUMN.
Paulo Coelho pernah berkata “And, when
you want something, all the universe
conspires in helping you to achieve it.”
(Saat kau menginginkan sesuatu, seluruh
alam semesta akan berkonspirasi untuk
membantumu mencapainya).
Benar saja, setibanya di Ambon, satu per
satu rencana menemukan jalannya. Letak
kantor proyek WIKA di Wayame ternyata
memenuhi semua kriteria yang diminta
baik dari segi kedekatan jarak dan berada
di pinggir jalan utama. Bangunan bekas
restoran tersebut langsung ditetapkan
sebagai posko BUMN Tanggap Bencana
Gempa Maluku.
Tim CSR kemudian kedatangan bala
bantuan dari komunitas lokal, gabungan
dari relawan Teknologi Informasi
Komunikasi dan Ambon Bergerak. Dua
komunitas ini menjadi kesatuan yang
ampuh, tanpa dikoordinir, para relawan
langsung berinisiatif membangun
website datadambamaluku.com untuk
memperlihatkan kondisi terbaru dari lokasi
terdampak. Penyajiannya lengkap mulai

dari titik dan jumlah korban, jenis bantuan
yang sudah disalurkan beserta daftar
kebutuhan yang mendesak.

Mengumpulkan data dari titiktitik yang jumlahnya tidak
sedikit dengan sebaran lintas
pulau bukanlah hal mudah.
Para relawan ternyata benarbenar berpencar, menjangkau
satu demi satu titik, mendata,
mendokumentasikan dan
mengirimkannya sebagai
sebuah laporan.
Kehadiran posko BUMN Tanggap
Bencana pun mendapatkan respon
positif dari Pemerintah Daerah. Saat
menyambut kunjungan tim CSR WIKA
di kantor emerintah Provinsi Maluku,
Sekretariat Daerah Kasrul Selang
menyatakan apresiasinya sekaligus
kesiapannya untuk membantu penyaluran
melalui melalui Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Maluku.

SERBA MENDESAK DAN
SEGERA
Sinergi seluruh lini tentu membawa hasil
yang lebih baik. Dengan berbagai cara,
bantuan dari berbagai BUMN pun terus
berdatangan ke Posko. Hingga 21 Oktober
2019, tercatat 48 BUMN telah terlibat dalam
penanggulangan bencana dengan nilai
bantuan mencapai Rp2,4 Miliar. Bantuan
yang disalurkan sebagian besarnya adalah
bantuan berupa sembako dan tenda
yang menjadi kebutuhan mendesak pada
periode awal bencana gempa.
Dalam penyalurannya, yang diutamakan
adalah caranya yang praktis dan
cepat. Penyalurannya tidak perlu harus
mengandalkan Posko yang dikoordinir
WIKA, BUMN dapat memanfaatkan
berbagai kanal penyaluran baik itu BPBD
Maluku, maupun menyalurkan langsung
ke berbagai titik. Achmad Harris selaku
Manajer Corporate Relations WIKA
mengungkapkan bahwa dalam situasi
seperti ini, yang paling penting adalah
masyarakat bisa merasakan manfaatnya
dengan segera.
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“Nantinya BUMN tinggal melaporkan
kepada kami, jenis dan nilai bantuan dan
titik penyalurannya agar kami catat ke
dalam database sehingga bisa terdistribusi
dengan merata dan tidak tumpang tindih,”
jelas Harris
Cerita tim CSR WIKA, BUMN, relawan dan
Pemerintah didominasi oleh perjuangan
yang tidak kenal lelah. Yang paling
berkesan tentu saja pada saat hendak
mengirimkan bantuan ke Seram Bagian
Barat dan Maluku Tengah yang terletak
berbeda pulau dengan Posko di Ambon.
Di saat para relawan yang pergi dan
pulang untuk membawa bantuan ke pulau
seberang, bagi tim CSR WIKA, perjalanan
menuju Haruku adalah penyeberangan kali
pertama menempuh lokasi yang berbeda
pulau dari Ambon.
01

Gempa masih terus terasa dan hari itu
bersama para relawan, tim CSR WIKA
mengatasnamakan Posko BUMN Tanggap
Bencana harus menyeberang lautan
dengan satu speed boat berukuran
besar untuk membawa bantuan berisi
tarpal tenda, sembako dan obat-obatan,
sementara satu speed boat berukuran
kecil digunakan untuk mengangkut
tim CSR bersama para relawan. Waktu
tempuh kurang dari 30 menit namun
dengan diiringi gerimis dan gelombang
laut saat itu, perjalanan terasa lebih lama,
sambil berharap untuk segera berlabuh di
pelabuhan kecil di Haruku.

yang pertama. Patungnya didirikan di area
pelabuhan, di sampingnya ada Gereja
Tua dengan anak-anak yang sedang asik
bermain, mereka libur, sekolahnya ikut
rusak.

Pulau ini adalah tempat asalnya Johannes
“Nani” Latuharhary, seorang Pahlawan
Nasional, perintis kemerdekaan Republik
Indonesia sekaligus Gubernur Maluku

Selepas memberikan bantuan, tim pun
menyempatkan untuk berkeliling, melihat
lebih dekat, sebagian rumah di dekat
pantai itu roboh, rata dengan tanah.

Sudah menunggu di pintu pelabuhan,
deretan remaja dan beberapa orang tua
dengan sebuah mobil pick up. Mereka
bergegas membawa bantuan, dinaikan ke
atas mobil, dibawa ke Sameth, desa yang
berada di daratan lebih tinggi.
“Mau langsung bawa ke lokasi, mau segera
dibagi karena memang lagi butuh,” ungkap
salah seorang pemuda yang ada di situ.

“Jikalau berkelahi, kita tau siapa lawan kita,
namun kali ini gempa, tidak tau datangnya
dari arah mana,” cerita salah satu warga
dengan nada canda.

PULIH DARI “MABUK
GEMPA”
Kecemasan serupa pasti juga turut
dirasakan oleh masyarakat Maluku lainnya.
Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa
berbuat apa-apa selain berharap gempa
susulan tidak lagi terjadi.

02

Foto:

01. Kebutuhan utama
masyarakat: bantuan
berupa sembako dan
tenda

02. Melibatkan
banyak aparat dan
sukarelawan: Satu pada
seirama untuk cepat
berikan bantuan
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“Mabuk gempa,” sebut warga lain ketika
ditemui di titik pengungsian di desa Liang,
Ambon. Kecemasan yang terpelihara
lama dan menghadirkan trauma lebih
terutama untuk anak-anak. Paham
atas kondisi yang dialami, Posko BUMN
kemudian mendatangkan Konselor untuk
melaksanakan trauma healing.
Hingga akhir Oktober 2019, program ini
telah menjangkau lebih dari 3000 anak
yang tinggal di 17 titik. Anak-anak diajak
untuk melukis, bernyanyi hingga nonton
film bersama.

“Anak-anak ini tidak sendiri,
apapun akan kami lakukan
untuk memberikan keceriaan

ungkap Achmad Harris.
Cerita tentang kiprah WIKA dalam
penanggulangan bencana di Ambon
tidak akan terlepas dari peran serta dari
tim proyek Pembangunan Tanki LPG
Pressurized Kapasitas 2 x 1.000 MT. Sejak
posko didirikan, tim ini punya andil dalam
mendata semua bantuan yang masuk dan
keluar dari Posko. Keterampilan mereka
sebagai “orang lapangan” punya nilai guna
yang begitu besar lewat pendataan yang
rapih, lengkap beserta proses penyaluran
yang prosedural.
Tim yang terbentuk, kompak dengan
tanggung jawab besar untuk membangun
tanki di Ambon, untuk sementara beralih
sebagai relawan, turun tangan untuk
memikul karung beras, air minum dalam
kemasan serta terpal. Profesi sementara
yang dijalani dengan penuh ketulusan, atas
dorongan untuk menolong sesama.

BANGUN MALUKU UNTUK
KEMBALI MANIS
Hingga awal November, setelah lebih dari
1 bulan semenjak awal gempa, kondisi
Maluku berangsur pulih, setidaknya
frekuensi gempa mulai menurun, dengan
kekhawatiran akan potensi tsunami yang
cenderung menurun, masyarakat yang
mengungsi di pegunungan mulai kembali
menempati rumah mereka.

Foto - Masyarakat dan donasi bantuan:
Semua sama di mata Tuhan, kewajiban
kita semua untuk peduli dan membantu.

Bagi masyarakat yang harus tinggal di
tempat pengungsian akibat rumahnya
yang rusak, Pemerintah telah menyatakan
kesediaan untuk membantu perbaikannya
melalui Kementerian PUPR sekaligus
memastikan bahwa rumah dan fasilitas
umum yang akan dibangun akan tahan
terhadap gempa sama seperti yang
dilakukan di Lombok, Palu dan Donggala.
Sementara itu, Deputi Infrastruktur
Bisnis Kementerian BUMN Hambra Samal
menyatakan komitmen BUMN untuk terus
berperan aktif dalam penanggulangan
bencana gempa yang terjadi di Ambon.
“BUMN hadir di tengah masyarakat Maluku
dalam melalui semua masa-masa sulit
seperti sekarang. Ini merupakan bentuk
tanggung jawab sosial kami terhadap
masyarakat yang selama ini menjadi bagian
penting dari pertumbuhan BUMN,” ujar
Hambra Samal.
Ungkapan Hambra sekaligus
menggambarkan besarnya kepedulian
WIKA. Setelah serangkaian karya
infrastruktur yang dibangun, perannya
dalam mengkoordinir penanggulangan

bencana Maluku akan menjadi cerita yang
muncul dalam setiap perjumpaan antara
WIKA dengan negeri kepulauan yang
sungguh manis itu.
Bukan untuk Prestise,
Kepedulian ini untuk Maluku Manise
Anditya Angwarmase & Tim CSR WIKA

“

BUMN hadir di tengah
masyarakat Maluku dalam
melalui semua masa-masa
sulit seperti sekarang. Ini
merupakan bentuk tanggung
jawab sosial kami terhadap
masyarakat yang selama ini
menjadi bagian penting dari
pertumbuhan BUMN,

“

dan semangat untuk menjalani
masa-masa seperti sekarang,”

- Hambra Samal, Deputi Infrastruktur Bisnis
Kementerian BUMN
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INDONESIA-AFRICA INFRASTRUCTURE DIALOGUE 2019

Denpasar, 20 Agustus 2019 - Bertempat di Ballroom Bali Nusa
Dua Convention Center, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia,
Retno L.P. Marsudi membuka penyelenggaraan Indonesia-Africa
Infrastructure Dialogue (IAID), Selasa (20/8)
Hadir pada konferensi tingkat tinggi yang membahas kerja sama
pembangunan infrastruktur di belahan dunia selatan tersebut,
antara lain, para pejabat senior dari 53 negara Afrika, BUMN, dan
para stakeholder jasa infrastruktur.
Menteri Retno dalam sambutannya mengatakan bahwa pada IAID
2019 ini, selain diisi oleh serangkaian pertemuan bilateral juga
akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan kesepakatankesepakatan bisnis dan bilateral kedua negara
“Kerja sama yang akan direalisasikan antara lain ditujukan untuk
proyek infrastruktur dan pembahasan kerja sama perdagangan”
tukas Menteri Retno.
Berselang beberapa saat, rangkaian IAID pada hari pertama
dilanjutkan dengan diskusi panel yang membahas diplomasi
industri dan ekonomi.
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Duduk dalam satu meja dialog sebagai narasumber kunci, yaitu:
Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi, Direktur Utama WIKA
Tumiyana, Direktur Utama PT Inka Budi Noviantoro, Direktur
Utama PT PAL Budiman Saleh, Perdana Menteri II Uganda
Kirunda Muwabe, Pejabat Senior Kenya Raila Odinga, dan Menteri
Perencanaan Senegal Cheikh Kante.
Dalam paparan singkatnya, Direktur Utama Perseroan, Tumiyana
menyambut baik penyelenggaraan IAID 2019. WIKA terang Direktur
Utama meyakini bahwa potensi pengembangan infrastruktur tidak
hanya berasal dari dalam negeri saja, akan tetapi juga datang dari
proyek-proyek konstruksi luar negeri, dalam hal ini Afrika.
“Bagi kami pasar luar negeri adalah potensi yang harus
diimplementasi. Masuknya WIKA di pasar infrastruktur Afrika
sesuai dengan strategi bisnis WIKA yang menyasar negara-negara
berkembang yang sedang gencar melakukan pembangunan
infrastruktur,” ujar Tumiyana.
Untuk pembiayaan, WIKA dalam hal ini bekerja sama dengan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Indonesia Eximbank.

“

Bagi kami pasar luar negeri
adalah potensi yang harus
diimplementasi. Masuknya
WIKA di pasar infrastruktur
Afrika sesuai dengan strategi
bisnis WIKA yang menyasar
negara-negara berkembang
yang sedang gencar melakukan
pembangunan infrastruktur,

“

- Tumiyana , Direktur Utama WIKA

Dukungan pembiayaan tersebut merupakan bentuk kerja sama
yang paling tepat dalam memasuki pasar Afrika.
Tantangannya kemudian adalah bagaimana sinergi yang telah
terjalin baik dengan Indonesia Eximbank selama ini dapat terus
meningkat dengan semakin besarnya kemampuan Indonesia
Eximbank untuk me-leverage kapasitas pembiayaan infrastruktur
yang trennya semakin naik.
“Bilamana itu dapat dilakukan, maka akan semakin meningkatkan
peluang untuk membuka pasar lebih luas lagi bagi WIKA dan
perusahaan Indonesia lainnya dalam ekspansi banyak negara,
khususnya di Afrika” pungkas Tumiyana.

Bekerjasama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
(LPEI) Indonesia Eximbank, Perseroan mencatatkan kesepakatan
bisnis sebesar US$356 juta. Penandatangan kerjasama tersebut
disaksikan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo.
Fasilitas Buyer’s Credit, antara lain akan digunakan untuk proyek
pembangunan pelabuhan terminal liquid (bulk liquid terminal) di
Zanzibar-Tanzania sebesar US$40 juta.
Kemudian untuk pembangunan kawasan bisnis terpadu (mixed
used complex-Goree Tower) di Senegal sebesar US$250 juta
dan untuk pembangunan rumah susun (social housing) di
Pantai Gading, sebesar US$66 juta.

FRAMEWORK AGREEMENT
Pada pelaksanaan IAID 2019 ini, WIKA terbilang agresif
memanfaatkan peluang pembangunan infrastruktur pada
negara-negara berkembang di Afrika sebagai momentum untuk
selanjutnya diimplementasikan secara nyata.

EDISI 2 2019 • 33

K EG I ATA N AC A R A

MEL ALUI BENDUNGAN DAN IRIGASI,
WIKA PERKENALKAN KEUNGGUL AN KARYA
ANAK BANGSA PADA DUNIA
Denpasar, 2 September 2019 - WIKA memamerkan karyanya di
bidang irigasi di Indonesia dalam pameran pada event “3rd World
Irrigation Forum and 70th International Executive Council Meeting”
yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC). Pameran
ini akan berlangsung hingga Rabu (4/9).
Event “3rd World Irrigation Forum and 70th International Executive
Council Meeting” dibuka oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono,
Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, President
ICID Er. Felix B. Reinders dan President World Water Council Dr. Loic
Fauchon pada Senin (2/9), serta dihadiri oleh ratusan pelaku bisnis
di bidang irigasi dari seluruh dunia. Turut hadir Direktur Operasi I
WIKA Agung Budi Waskita, General Manager Sipil Umum II Ahmad
Fauzi serta jajaran manajemen WIKA.
Dalam sambutan pembukanya, Menteri Basuki menyampaikan
bahwa seiring dengan pertumbuhan populasi penduduk,
kebutuhan pangan akan semakin meningkat dan membutuhkan
ketahan air untuk meningkatkan produksi pangan di Indonesia.
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“Dengan irigasi, maka proses tanam bisa beberapa kali dilakukan.
Intensitas tanam kita naikkan untuk bisa meningkatkan produksi.
Oleh sebab itu, bendungan juga penting untuk menunjang hal
tersebut,” ujar Basuki.
Selain exhibition dari para pelaku industri irigasi, acara ini juga
diisi dengan diskusi panel yang membahas usaha, teknologi,
pengembangan serta tantangan pada kegiatan pengairan
dalam kaitannya dengan ketahanan pangan dan kesejahteraan
masyarakat. Acara juga diperkaya dengan presentasi hasil
penelitian dari berbagai negara tentang hal terkait.
Pada kesempatan berskala dunia ini, WIKA memperkenalkan
portfolio perseroan yang telah dipercaya mengerjakan 37 Proyek
Bendungan di seluruh Indonesia dan sejumlah proyek Irigasi
diantaranya Bendungan Jatigede, Bendungan Logung, Bendungan
Karian, Waduk Bendo, Irigasi Slinga, Irigasi Bahuga dan lainnya.

WIKA pun membuka peluang untuk bersinergi dengan PT Angkasa
Pura II (Persero) (AP II) sehingga nantinya BUMN Indonesia tidak
hanya terlibat dari sisi pembangunannya saja namun masuk dalam
operasional bandara di Madagaskar. Langkah-langkah ini diambil
dengan tujuan memajukan transportasi di Madagaskar.
Tumiyana melanjutkan bahwa skema kerjasama yang nantinya
akan dibangun dengan Pemerintah Madagaskar dapat berupa
counter trade. Dengan skema ini, pembangunan infrastruktur akan
dibayarkan dengan produk-produk Madagaskar dengan nilai jual
yang sama.

MISI PERLUASAN PORTOFOLIO BISNIS WIKA
DI AFRIKA

MENTERI BUMN RINI SOEMARNO
DORONG PENGEMBANGAN BISNIS
WIKA DI AFRIKA
Madagaskar, 17 September 2019 - Menteri BUMN Rini M.
Soemarno bersama Direktur Utama PT WIJAYA KARYA (Persero)
Tbk. (WIKA) Tumiyana, Direktur Operasi III Destiawan Soewardjono
dan pimpinan BUMN bertemu dengan Presiden Madagaskar Andry
Rajoelani di Antananarivo, Madagaskar, Selasa (17/9). Pertemuan
ini masuk dalam rangkaian kunjungan kerja Menteri BUMN sesuai
arahan Presiden RI Joko Widodo untuk membantu pembangunan
infrastruktur negara-negara di benua Afrika.
Madagaskar, jelas Rini, merupakan saudara paling dekat Indonesia
tidak hanya secara kedekatan geografik tapi juga secara pertalian
darah. Oleh sebab itu, dirinya mendorong BUMN untuk membantu
negara pulau yang terletak di Samudera Hindia, lepas pesisir timur
Afrika ini.
Menteri Rini menyatakan kesiapan Indonesia dari segi keahlian
maupun pengalaman yang dibutuhkan untuk membangun
Madagaskar. Harapannya, kunjungan ini dapat membuahkan hasilhasil konkrit dan memberikan manfaat untuk masa depan bersama
dalam semangat persaudaraan dan solidaritas antar negara
berkembang.
WIKA khususnya didorong untuk mengambil peran penting
dalam kerjasama kedua negara dengan keterlibatannya dalam
merevitalisasi infrastruktur Madagaskar. Direktur Utama WIKA
Tumiyana mengatakan bahwa peluang untuk mengerjakan proyek
di negara tersebut sangat besar dan WIKA akan mempelajari
potensi yang ada maupun segala risiko bisnisnya.
“Kami menargetkan untuk ikut dalam pembangunan jalur
kereta api, infrastruktur pelabuhan dan bandara. Kami punya
pengalaman yang lebih dari cukup setelah berhasil membangun
LRT, MRT, infrastruktur pelabuhan dan bandara-bandara terbesar
di Indonesia dan kami ingin menawarkan jasa yang sama ke
pemerintah Madagaskar,” ungkap Tumiyana

Setelah Madagaskar, Menteri Rini beserta rombongan berkunjung
ke Zanzibar untuk bertemu Presiden Zanzibar Ali Muhammad
Shein, Rabu (18/9). Topik bahasan utama pada pertemuan tersebut
yaitu menindaklanjuti kesepakatan senilai USD190 Juta untuk
pembangunan fasilitas Bulk Liquids Terminal dan container port
terminal yang telah dicapai di Indonesia Africa Infrastructure
Dialogue (IAID) 2019 di Bali. Pembangunan Bulk Liquids Terminal
sendiri ditargetkan akan dimulai pada akhir tahun 2019.
Selain Madagaskar dan Zanzibar, WIKA juga memiliki peluang
untuk mengembangkan bisnis di Mauritius dan Tanzania.
Mauritius sebagai negara kepulauan dengan jarak sekitar 900km
dari Madagaskar ini punya potensi besar dalam pembangunan
infrastruktur. Sementara di Tanzania, kerjasama WIKA dan AP II
juga akan berlanjut untuk mengembangkan bandara, dan untuk
pengembangan jalur kereta, Perseroan akan mengerjakannya
bersama INKA dan LEN. Nantinya kerjasama tersebut juga
akan menggunakan skema counter trade dimana biaya
pembangunannya akan dibayarkan dengan sumber daya mineral di
Tanzania yang dibutuhkan oleh Indonesia.
“Pembangunan proyek di Afrika juga akan melibatkan Indonesia
Exim Bank untuk menjamin pembiayaannya. Dengan demikian,
WIKA dapat terus fokus untuk mengerjakan proyek karena risikorisiko dari sisi finansial dapat diminimalisir,” jelas Tumiyana
Bagi Tumiyana, portofolio WIKA akan semakin bertambah
dengan masuknya Perseroan ke pasar infrastruktur di Zanzibar,
Madagaskar maupun Mauritius terutama karena Afrika telah
lama menjadi overseas strategic market bagi WIKA. Selain
ketiga negara yang berada di Afrika Timur tersebut, WIKA juga
akan fokus mengembangkan negara operasi di Afrika Barat dan
Afrika Utara. Saat ini, WIKA tengah mengerjakan proyek berupa
5345 unit lodgement di Aljazair dan Istana Kepresidenan Niger.
Pembangunan mix used building di Senegal dan housing complex
di pantai gading pun telah memasuki proses desain dan segera
memasuki tahap konstruksi.
“Hal ini akan semakin mempertegas posisi WIKA sebagai world
class company dan duta pembangunan Indonesia di kancah dunia,”
tutup Tumiyana.
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Resensi Film:

AMBU,

NAIK TURUN HUBUNGAN
IBU ANAK BADUY

Kisah epik hubungan Ibu – Anak di
lingkungan Baduy, dimana sang anak
meninggalkan sang Ibu demi mengejar
cinta di Jakarta dan kemudian kembali
membawa seorang anak. Sangat menarik
untuk diikuti detik demi detiknya.
Film Ambu dibuka dengan Nona (Lutesha) pulang mabuk
selayaknya gadis sosialitas pada umumnya namun tidak sadar
bahwa ia bukan berasal dari keluarga yang layak mempunyai gaya
hidup demikian. Sementara itu, Fatma (laudya Chintya Bella) harus
menafkahi dirinya dan Nona lewat bisnis kateringnya.

Jadi, ketika mereka bertiga saling menegur kekurangan dari
masing-masing karakter tersebut, film ini bermaksud untuk
menegur kekurangan dari generasi yang mereka representasikan.
Film Ambu cocok ditonton bersama keluarga karena memiliki
pesan yang tidak menggurui. Walaupun mereka bertiga dipisahkan
dengan nilai generasi yang berbeda jauh, tetap saja kasih ibu dan
anak yang mempersatukan mereka apa pun masalah yang mereka
alami.
Fekum Ariesbowo

Standar keluarga broken home yang memiliki disfungsi keluarga,
di mana sang ayah yang sudah bercerai kerap kali terus memeras
Fatma bahkan sampai melakukan kekerasan. Respon Nona pun
juga sangat relate menyikapi situasi tersebut dengan menutup
kupingnya dan lari dari kenyataan.
Kemudian, Fatma dan Nona terpaksa kembali ke kampung
halamannya di Baduy karena bisnisnya bangkrut karena satu dan
lain hal. Tidak sampai di situ saja, ternyata Ambu (Widyawati), ibu
dari Fatma, tidak bisa menerima kembali mereka berdua dengan
semudah itu karena harus melalui proses adat selama 40 hari. Mulai
dari sinilah, cerita sebenarnya dari film ini dimulai.
Film Ambu secara sinematografi berhasil menampilkan keindahan
dari kawasan Baduy. Apalagi ketika adegan yang memperlihatkan
ekspresi Nona yang kesal dengan alunan musik lokal dan suasana
eksotis dari Baduy. Tidak lupa dengan pengambilan gambar
panorama kampung Baduy yang memperlihatkan arsitektur
tradisional Baduy.
Film Ambu mengisahkan seorang wanita Baduy yang ditinggal
anak perempuannya demi mengejar cinta di Jakarta dan kemudian
kembali membawa seorang anak. Konflik antara Ambu dengan
Fatma, Fatma dengan Nona, dan Nona dengan Ambu tidak seperti
menunjukkan konflik antara ibu dan anak. Setiap karakter tersebut
mewakili pendapat dari generasi mereka masing-masing.
Ambu mewakili generasinya yang masih memegang teguh
budaya lokalnya dan sulit menerima modernitas. Fatma mewakili
generasi sandwich, di mana ia ditekan untuk mengikuti aturan
budaya generasi di atasnya tetapi juga harus menerima arus
perkembangan zaman. Nona tentunya mewakili generasi anak
zaman now, yang mana tidak memiliki kepedulian terhadap
budaya luhurnya dan memiliki kiblat kepada budaya Barat yang
individualis.
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Jenis Film

Drama

Produser

Farid Demawan, Titien Wattimena

Sutradara

Farid Dermawan

Penulis

Titien Wattimena

Penulis Naskah

Gina S. Noer

Produksi

Skytree Pictures

Pemain

Widyawati, Laudya Cynthia Bella, Baim Wong, Enditha,
Lutesha, Andri Mashadi

Resensi Buku:

MENGENANG
PIERRE ANDRIS TENDEAN

Dikemas dengan alur cerita
mengalir dan popular.
Rekam jejak perjuangan
salah satu pahlawan
revolusi, Pierre Tendean,
kini bisa dibaca dan
dipelajari.
Sosok Pierre Andries Tendean kerap
disebut setiap harinya, entah sebagai
nama jalan, gedung ataupun simbol militer.
Kisah-kisah hidupnya berseliweran di
blog dunia maya, baik yang berbasis fakta
maupun kisah-kisah fiksi karangan semata.

Resensi Musik:

BACKSTREET BOYS,
REBORN

DNA

Kembali lagi setelah dua
dekade vakum, album
terbaru Backstreet Boys
yang berjudul DNA berhasil
menduduki puncak
tangga lagu Billboard pada
triwulan-1 2019.
Boyband yang beranggotakan Howie
Dorough, A. J. McLean, Nick Carter, Kevin
Richardson dan Brian Littrell ini merupakan
album ke-10 mereka sejak 1993 kembali
menghentak dunia musik nternasional
dengan lahirnya album DNA

Setelah 54 tahun, sebuah buku akan
menjadi jawaban siapa sosok Pierre
sebenarnya. Buku yang mengulas lebih
dalam tentang “Si Tampan dari Bumi
Panorama” ini. Kisah karier, keluarga,
cinta dan patriotisme pemuda keturunan
Prancis-Minahasa ini amat menarik
untuk diikuti.
Pierre adalah patriot negeri ini yang
menghindari hidup nyaman, tenang, dan
jauh dari kesulitan, Pierre telah memilih
jalan pedang, jalan yang sulit untuk dilewati
dalam berbagai episode hidupnya hingga
ajal menjemput. Pierre adalah sebuah kisah
sejarah yang harus menjadi pelajaran bagi
setiap generasi di negeri ini.

Sesungguhnya, sosok asli si pemilik nama
jarang diungkap lebih detail dalam biografi
resmi ataupun literatur sejarah di negeri
ini. Saat gugur dalam peristiwa Gerakan
30 September 1965, Pierre berpangkat
letnan satu, pangkat yang rendah bila
dibandingkan dengan enam kompatriotnya
yang gugur waktu itu. Pierre gugur saat
menjabat sebagai ajudan Menko Hankam/
Kasab Jenderal Abdul Haris Nasution.

Fekum Ariesbowo

Album terakhir yang mereka rilis dan
menduduki puncak tangga lagu yaitu Black
& Blue pada 2000 silam dengan single
andalan Shape of My Heart. Disiarkan CNA
Lifestyle, album DNA yang dirilis pada
25 Januari dan telah menghasilkan 234
ribu copy album di Amerika hanya dalam
satu pekan.

Backstreet Boys pernah menggelar konser
di Singapura pada Oktober 2017 dan
dihadiri 20 ribu penggemar.

Judul

Buku Biografi Resmi Pierre
Tendean: Sang Patriot-Kisah
Seorang Pahlawan Revolusi

Penulis

Rooswidiati Tendean

Penerbit

KOMPAS

Berat Buku

500 gram

Kategori

Sejarah Indonesia

Fekum Ariesbowo

Album yang terdiri dari 12 lagu ini
merupakan karya terbaru Backstreet Boys
setelah terakhir kali merilis album di tahun
2013. DNA memiliki lagu unggulan, Don’t Go
Breaking My Heart, yang telah dirilis sejak
Mei tahun lalu.
Untuk memperkenalkan album terbarunya
ini, Backstreet Boys menggelar tur dunia
yang akan dimulai pada Mei tahun ini di
Lisbon, Portugal. Pada Juli, tur dijadwalkan
mencapai Amerika Utara dan berakhir pada
September di New Jersey.
Terbentuk 1993, Backstreet Boys telah
menjual lebih dari 100 juta keping album
di seluruh dunia. Ini membuat grup musik
ini menjadi boy band dengan penjualan
terbaik sepanjang masa. Pada 2017,

Album

DNA

Artis

Backstreet Boys

Label

K-Bahn, RCA

Produser

Stuart Richton

Listed

12 lagu
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TIPS & TRIK

JURUS AMPUH

M E N G ATA SI
HI PE RT ENSI
Jangan khawatir akan
bayangan ketakutan
hipertensi. Perubahan
kecil dalam gaya hidup
kita, dapat membantu
mengontrol tekanan
darah secara signifikan.
Satu dari tiga orang dewasa di Indonesia
diperkirakan menderita hipertensi.
Namun sebagian besar dari mereka tidak
mengetahuinya. Padahal, hipertensi adalah
salah satu faktor utama yang menyebabkan
penyakit stroke, jantung, dan gagal ginjal.
Berkaca dari bayang-bayang ekses yang
ditimbulkan seperti tersebut di atas, maka
rasanya tidak ada salahnya jika mulai saat
ini, Anda dan kita semua mulai mengenal
hipertensi dan gaya hidup sehat.
Tekanan darah tak ubahnya kendali
pengemudi pada speedometer kendaraan.
Manakala ia melaju demikian kencang
tanpa kontrol, maka risiko kecelakaan akan
semakin tinggi. Demikian juga korelasinya
dalam menjalankan hidup sehat.

Apabila Anda mampu mengendalikan
tekanan darah, itu artinya Anda mampu
mereduksi risiko terkena stroke hingga
30% dan resiko serangan jantung sebesar
23%. Pengendalian tekanan darah juga
dapat menurunkan risiko gagal ginjal dan
demensia.

kaku dan menyempit. Oleh karena itu,
strategi pertama yang bisa diterapkan
untuk menurunkan tekanan darah adalah
mengurangi beban jantung yang berlebih
dengan mengurangi 5-10% dari berat
badan semula dan/atau mencegahnya
terus naik.

Sebenarnya, tidak ada rumus khusus atau
usaha ekstra keras untuk menjaga tekanan
darah kita. Perubahan kecil dalam gaya
hidup sudah sangat membantu mengontrol
tekanan darah secara signifikan. Ingin
tahu seperti apa jurus ampuh mengatasi
hipertensi? Berikut beberapa tips singkat
guna mengontrol tekanan darah Anda.
Check it out

2. KONTROL
GARAM

1. KONTROL BERAT BADAN
Berat badan berlebih, apalagi lemak yang
menumpuk di sekitar lingkar perut akan
menambah beban kerja jantung dan
meningkatkan risiko hipertensi hingga
60%. Lemak yang menumpuk di sekitar
perut juga dapat menyebabkan inflamasi,
peradangan pada pembuluh
darah arteri, pembuluh
darah menjadi

Memang
tanpa garam,
makanan akan
terasa hambar.
Namun, Anda juga
harus mengingat betul
bahwa pembatasan garam ternyata
dapat mengurangi tekanan darah. Oleh
karenanya, tidak ada salahnya jika Anda
perlahan mulai mengurangi kebiasaan
makan di luar. Suatu studi yang pernah
dilakukan di Duke University membuktikan
bahwa mengurangi garam setengah dari
kebiasaan sebelumnya dapat menekan
resiko hipertensi hingga 71%.
Lebih lanjut, riset National Institute of
Health di AS, menemukan bahwa
pengurangan konsumsi garam tidak
lebih dari 2400 mg/hari (kira-kira
sama dengan 1 sendok teh) akan
menurunkan tekanan darah
systolik 2-8 mmHg. Sedangkan
jika konsumsi garam hanya
bisa dikurangi 1500 mg/hari (2/3
sendok teh), juga bisa mengurangi
tekanan darah lebih lanjut.

Foto - Pemeriksaan tekanan darah:
Satu dari tiga orang Indonesia
diperkirakan mengidap hipertensi
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sistem kardiovaskuler, pemakaian oksigen,
menurunkan berat badan, lemak tubuh,
menghilangkan stres, meningkatkan
kualitas tidur, dan sebagainya.

3. DIET
SEHAT
Saat ini di
Amerika Serikat
tengah populer
model diet yang
dikenal dengan Dietary
Aproach to Stop Hypertension
(DASH). Prinsip diet ini sederhana. Anda
cukup mengonsumsi sayuran dan buahbuahan lima kali sajian setiap hari, minum
susu rendah lemak 2-3 gelas per hari,
membatasi lemak jenuh, minyak, makanan
manis, dan daging merah. Makanan olahan
yang banyak mengandung garam, lemak
dikeluarkan dari diet ini.

Melakukan gerak raga 3-5 kali dalam
seminggu, dapat menjaga tekanan darah
5-6 mmHg lebih rendah. Jadwalkanlah
olahraga dalam jurnal kegiatan seharihari. Mendaftar sebagai anggota klub gym
bersama teman-teman bisa menjadi opsi.

5. HINDARI
ROKOK

DASH bisa diterapkan dengan
menambahkan bermacam sayuran, buahbuahan dalam menu anda. Sayuran dan
buah-buahan tidak lagi sebagai pelengkap
makanan anda. Sisihkan sebagian nasi
dari piring anda, kemudian tambahkan
sayuran ke dalamnya. Sudah banyak
penelitian tentang manfaat diet ini dalam
menurunkan tekanan darah. Ingin segera
mencobanya?

Dampak buruk rokok
bagi kesehatan tak
perlu diragukan.
Bukan saja bagi
perokok, lintingan
tembakau ini juga berbahaya
bagi orang yang menghisap
asapnya (perokok pasif). Satu
batang rokok dapat menyebabkan
pembuluh darah menjadi kurang
elastis, meskipun usia Anda masih
muda dan bertubuh langsing. Merokok
15 batang sehari dapat menaikkan
resiko tekanan darah tinggi sebesar 11%.
Maka buanglah jauh-jauh rokok yang
mengandung racun, yang tidak hanya
“menggerogoti kantong”, tetapi juga tubuh
Anda.

4. OLAHRAGA

6. SPIRITUALITAS

Kesibukan bukan alasan untuk tidak
berolahraga. Anda tetap bisa mencuri
waktu berolahraga dengan melakukan
hal-hal sederhana, seperti jalan kaki jika
pergi ke tempat-tempat yang dekat atau
menggunakan tangga saat di kantor.
Namun demikian, bukan hal yang sulit
jika di sela-sela waktu yang
lain Anda juga jogging
atau renang untuk
merileksasi otot.

Selain pola makan yang tidak sehat dan
jarang berolahraga, darah tinggi seringkali
juga dipengaruhi oleh kondisi psikis yang
tertekan. Jika tak dikendalikan,
stres juga bisa menjadi
sumber datangnya
berbagai penyakit.
Sebagai umat beragama,
mendekatkan diri pada
Tuhan adalah cara paling
ampuh untuk menenangkan
jiwa. Berdizikir, berserah diri
dengan khusuk adalah salah satu
cara alternatif untuk membantu
menenangkan pikiran dan melatih
diri untuk menyelesaikan masalah
tanpa stres.

Olahraga sangat
bermanfaat
karena dapat
memperbaiki
sirkulasi darah,

7. KURANGI KONSUMSI
SODA DAN KOPI
Minum satu kaleng minuman soda setiap
hari dapat meningkatkan risiko tekanan
darah tinggi sebesar 5%. Bila anda
meminumnya empat kaleng setiap hari,
risiko ini akan meningkat menjadi 19%.
Bagaimana dengan kopi? Minuman pelat
hitam ini dapat meningkatkan tekanan
darah sementara, tetapi tidak berpengaruh
dalam jangka panjang. Adapun sedikit dark
chocolate yang Anda makan sebelum tidur,
dapat membantu menurunkan tekanan
darah. Selain langkah-langkah
diatas, periksalah
tekanan darah secara
rutin sehingga
anda bisa terus
memantau
kesehatan.
Fekum Ariesbowo
W.

7 TIPS HINDARI
HIPERTENSI
1. Kontrol Berat Badan
2. Atur konsumsi garam
3. Diet Sehat
4. Olahraga
5. Jangan Merokok dan
Hindari Perokok
6. Khusuk dalam beribadah
7. Kurangi konsumsi
minuman soda dan kopi
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LENSA

MENSYUKURI HARI
KEMENANGAN DENGAN

SILATURAHIM
KEBERSAMAAN
Tanpa terasa satu bulan sudah, kita semua telah
menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Serangkaian
pelajaran untuk mengendalikan hawa nafsu, menjaga
lidah dan hati, serta disiplin terhadap waktu telah kita
petik bersama sebagai hikmah pada bulan suci itu.
Alhamdulillah, Idul Fitri 1440 H pun telah menghampiri
kita semua. Karunia 1 Syawal inilah yang kemudian
membawa kehangatan bagi kita semua yang hadir di sini
untuk berhalalbihalal, bersilaturrahim, bermaaf-maafan,
dan kembali menyatukan sinergi guna mewujudkan
ukhuwah keluarga besar WIKA.
Bertempat di Lapangan Belakang WIKA Tower , Rabu
(12/6),seluruh keluarga besar WIKA berkumpul bersama
dalam rangka Halal BiHalal. Tebaran senyum, peluk akrab,
dan genggaman salam antar para karyawan menjadi
pemandangan apik yang teramat sayang dilewatkan
di pagi yang cerah itu. Untuk menangkap kembali
momentum keakraban ini, kami sajikan kembali foto-foto
kebersamaan Halal BiHalal bagi Anda pembaca WIKA
Magz sekalian. Berikut nukilannya dalam bidikan lensa.
Fekum Ariesbowo
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