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erhelatan pesta olahraga terbesar kedua setelah olimpiade baru saja
selesai diselenggarakan di Jakarta dan Palembang. Serangkaian cerita
mewarnai pagelaran olahraga dua pekan itu dari banyak sisi. Heroiknya
Gelora Bung Karno dan pekik semangat swarnadipa di Gelora Sriwijaya,
semuanya memberi warna Asian Games ke-18 yang akan dicatat
dalam sejarah.
Sejarah atau history secara harfiah dimaknai sebagai segala peristiwa
yang terjadi dalam kehidupan manusia yang tersusun secara sistematis
dan dapat dibuktikan kebenarannya oleh fakta.
Dalam konteks Asian Games, adalah sejarah bahwa Asian Games
2018 mendapat apresiasi dari publik luas mancanegara. Presiden OCA
(Olympic Council of Asia) Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Ahmed Al-Sabah
memberikan selamat kepada tuan rumah sebelum menyatakan Asian
Games ditutup, “Asian Games ke-18 di Jakarta dan Palembang, energi
Asia, merupakan sukses bersejarah,” tambahnya.
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Beberapa media asing pun menurunkan laporannya terkait penutupan
Asian Games dan pelaksanaan ajang olahraga ini secara keseluruhan.
Harian berbahasa Inggris di Hong Kong, South China Morning Post,
menyebut bahwa, “(tuan rumah) Indonesia menyelenggarakan
pertunjukan kelas dunia” di artikel berjudul “Indonesia
menyelenggarakan Asian Games terbaik”
Sejarah lain juga melekat pada WIKA, perusahaan yang kita banggakan
bersama ini. Dukungan pada helat olahraga se-Asia ini sudah kita
hembuskan sejak kampanye awal mulai berjalan.
Tak hanya itu, jauh hari sebelum api abadi India dan api abadi Mrapen
bersatu pada kaldron Gelora Bung Karno, WIKA telah berkontribusi
penuh pada pembangunan beberapa venues utama, arena unjuk
sportivitas. Sebut saja diantaranya, Stadion Madya, Lapangan Softball,
Hall Basket, Jakarta International Velodrome dan Equestrian, termasuk
pembangunan Wisma Atlet yang menjulang di Kemayoran.
Kajian sejarah itu penting bukan hanya karena sejarah menceritakan
kepada kita tentang diri kita sebagai manusia di dunia, tetapi juga
nilainya (value) dalam mengembangkan kemampuan kita berpikir
dan melakukan inkuiri. Berdasarkan hal tersebut, mempelajari sejarah
mampu mengabadikan pengalaman WIKA yang dapat menjadi bahan
pertimbangan dalam menghadapi tantangan-tantangan di masa depan.

PT Wijaya Karya
@PTWijayaKarya
@ptwijayakarya
Wijaya Karya TV
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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.
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aplikasi reader yang ada di
Ponsel Anda. Bila tidak tersedia,
download aplikasi di
http://qrcode.mobi
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01
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01. Penutupan
Asian Games 2018:
Mengundang decak
kagum dari publik
internasional.
02. Presiden Joko
Widodo mengenai
Asian Games 2018

Asian Games 2018 termasuk Komplek
Gelora Bung Karno (GBK) dan Wisma
Atlet Kemayoran di Jakarta dan Komplek
Olahraga Jakabaring di Palembang.

ENERGY
OF

Asia
Indonesia berhasil
menegaskan statusnya
sebagai Energy of Asia.
Bukan hanya dipandang
publik sukses prestasi,
Indonesia juga mendapat
apresiasi atas pembangunan
infrastruktur penunjang
Asian Games yang
tepat waktu.

Asian Games (AG) 2018 telah selesai
dihelat. Sebanyak 11.478 atlet dari
45 negara menunjukan kemampuan
terbaik untuk bertanding di 465
nomor yang dipertandingkan di 40
cabang olahraga.
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Pembangunan pun dikebut. Sejumlah
venue yang sudah terbangun masuk
dalam target pemerintah untuk
direnovasi. Semua upaya dilakukan
guna memastikan fasilitas yang
digunakan nanti sudah memiliki standar
internasional.

Pada event olahraga empat tahunan
tersebut, Tiongkok tampil sebagai
juara umum setelah mampu meraih
132 medali emas, 92 perak dan
65 perunggu. Keberhasilan negeri
panda ini mampu melewati Jepang yang
berada di posisi kedua dengan 75 emas,
56 perak dan 74 perunggu serta Korea
Selatan sebagai negara ketiga yang
memperoleh medali terbanyak dengan
49 emas, 58 perak, dan 70 perunggu.
Tampil sebagai negara keempat
adalah sang tuan rumah, Indonesia
dengan perolehan 31 medali emas,
24 perak, dan 43 perunggu. Presiden
Joko Widodo (Jokowi) mengatakan
bahwa prestasi para atlet Indonesia
telah membuat masyarakat dan dunia
olahraga terkejut dengan perolehan
medali yang jauh melampaui catatan di
tahun-tahun sebelumnya.
“Ini adalah sebuah lompatan,
lompatan besar yang bisa kita jadikan
pondasi untuk prestasi-prestasi
selanjutnya,” kata Jokowi di Istana
Negara sebagaimana dilansir halaman
situs Sekretariat Kabinet yang diwartakan
kembali oleh Tirto, Rabu (1/9)

INDONESIA HEBAT,
INDONESIA JUARA!
Capaian ketiga negara Asia Timur;
Tiongkok, Jepang dan Korea, tidak
sedikitpun mengurangi kilaunya
prestasi Indonesia di ajang AG 2018.
Kontingen Indonesia dengan bangga
mempersembahkan 31 emas, 24 perak
dan 43 perunggu dan menempatkannya
di peringkat 4 perolehan medali
terbanyak. Ini merupakan capaian terbaik
Indonesia selama ikut dalam pagelaran
AG 2018.
Marvelo Edgar Xavier tampil sebagai
atlet pertama yang menyumbangkan
medali bagi Indonesia. Bertanding di
cabang olahraga Wushu, Edgar yang
baru berusia 18 tahun ini berhasil
meraih medali perak. Tidak berselang
lama, medali emas pun akhirnya diraih
Defia Rosmaniar pada cabang olahraga
Taekwondo. Penampilan cemerlang
tunggal putra Jonatan Christie dan
ganda putra “The Minnions” Kevin
Sanjaya Sukamuljo dan Marcus Fernaldi
Gideon yang meraih emas di cabang
badminton pun kembali menjadi
perbincangan publik.

Selain badminton, pencak silat juga
mencuri perhatian masyarakat karena
semua medali emas berhasil disapu
bersih oleh atlet Indonesia. Raihan
prestasi itu ternyata sejalan dengan
kesuksesan Indonesia sebagai tuan
rumah. Upaya pemerintah untuk
memberikan pengalaman terbaik bagi
45 negara peserta selama perhelatan,
mampu mengundang decak kagum dari
publik internasional.
Buktinya, berbagai media internasional
ramai memberitakan berbagai publikasi
positifnya. Deretan media besar seperti
New York Times dari Amerika, ABC
News dari Australia, hingga China
Morning Post memuji Indonesia yang
mampu menerjemahkan slogan Energy
of Asia menjadi nyata setelah berhasil
menyajikan aksi terbaik pada saat
seremoni pembukaan dan penutupan.
The New York Times dalam
pemberitaannya menuliskan tajuk:
Asian Games Closed: Indonesia Whows
It’s Energy of Asia.“Indonesia billed
itself the “Energy of Asia” during the
Asian Games, which closed Sunday in
ceremony emphasizing the country’s

diversity and ties the 11.000 athletes
who competed for 45 nations,”
puji mereka.

PRESIDEN JOKO WIDODO DAN
INFRASTRUKTUR ASIAN GAMES
2018
Publik tidak berhenti berbicara tentang
video tayangan Presiden Joko Widodo
yang memukau pada seremoni
pembukaan. Peran sang Presiden dalam
kesuksesan Asian Games 2018 justru
telah nampak sejak Indonesia ditetapkan
sebagai tuan rumah perhelatan
AG 2018.
Melalui Instruksi Presiden (Inpres)
Republik Indonesia No. 2 tahun 2016,
Presiden Jokowi mendorong 18 Menteri
dan 4 Gubernur untuk mendukung aktif
penyelenggaraan AG 2018.
Salah satu yang tertuang dalam inpres
tersebut adalah menginstruksikan
Kementerian PUPR untuk
mengalokasikan anggaran dan
melaksanakan sekaligus melakukan
percepatan pembangunan dan
rehabilitasi prasarana dan sarana
olahraga yang akan digunakan untuk

Berbagai peninjauan berulang
kali dilakukan baik oleh Presiden
Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla
maupun kabinetnya. Semua proses
pembangunan beserta kesiapan
lainnya secara rutin dilaporkan kepada
Presiden Jokowi.
“Pak Wapres hampir setiap hari, setiap
minggu (mengecek persiapan Asian
Games). Menteri-menteri datang, cek
ke venue-venue, siap enggak sih? Saya
juga cek. Tapi inilah manajemen yang
sudah kita hadirkan dari negara untuk
mempersiapkan perhelatan besar Asian
Games 2018,” jelas Jokowi mengingat
kembali mepetnya waktu yang tersisa,
seperti dikutip viva.id, Selasa (5/9).

WIKA, BANGUN
INFRASTRUKTUR ANDALAN
ASIAN GAMES 2018
Pembangunan infrastruktur untuk
AG 2018 turut memberikan dampak
positif bagi WIKA. Destiawan
Soewardjono sebagai Direktur Operasi
WIKA menegaskan bahwa event
olahraga berkelas internasional ini
merupakan momen yang tepat untuk
memperkenalkan WIKA kepada publik
strategis di mancanegara.
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LIPUTAN UTAMA
01. Destiawan
Soewardjono,
Direktur Operasi
III: Venue yang
dibangun harus
memenuhi standar
internasional dan
berkelas dunia.

LANGKAH BESAR BERIKUTNYA

02 & 03.

Portofolio tersebut akan semakin
meningkatkan nilai tawar WIKA ketika
masuk ke pasar luar negeri. Hingga
saat ini, WIKA dipercaya untuk
mengerjakan proyek mancanegara
berupa jalan tol, jembatan, perumahan
dan bandara. Destiawan meyakini WIKA
mempunyai peluang untuk membangun
karya-karya serupa di luar negeri.

Keberhasilan WIKA menunjukan kualitas
terbaik dalam membangun sarana
dan prasarana Asian Games 2018
menjadi pijakan yang baik untuk dapat
melangkah lebih jauh.

Velodrome dan
Equestrian: Dua
dari deretan karya
andalan WIKA untuk
Asian Games 2018

01
02

“Pasar mancanegara menjadi semakin
luas karena WIKA kini bisa masuk
ke pembangunan sarana prasarana
olahraga termasuk Velodrome dan
Equestrian,” tambah Destiawan.

“Semua negara di Asia datang ke
Jakarta dan Palembang sehingga kita
perlu tunjukan kelasnya WIKA sebagai
kontraktor luar negeri,” jelas Destiawan.
Perseroan ditunjuk untuk membangun
berbagai venue andalan termasuk
Jakarta International Velodrome,
Jakarta Equestrian Park, dan proyek
pembangunan dan renovasi sejumlah
arena di kompleks GBK diantaranya
Stadion Madya, Hall Basket, Baseball,
Softball, dan Squash.
Proyek pembangunan venue menjadi
tantangan bagi Perseroan dengan
keterbatasan waktu, WIKA harus mampu
menyelesaikannya sesuai target waktu
dengan kualitas terbaik.
“Sejak awal, arahannya sudah jelas,
venue yang dibangun harus memenuhi
standar internasional dan berkelas
dunia. WIKA kemudian menyatakan
kesanggupannya untuk men-deliver
sesuai dengan yang ekspektasi,” ujar
Destaiwan yang pernah sukses pada
Proyek East West Motorway, Aljazair.
Tantangan yang dihadapi berhasil
dijawab oleh WIKA. Venue-venue
dibangun WIKA sesuai target dan
dinyatakan layak untuk menjadi arena
pertandingan berskala internasional.
Keberhasilan tersebut semakin
mengangkat posisi WIKA di pasar
infrastruktur Indonesia.
“Kita berbeda dengan yang lain
karena yang kita kerjakan sebagian
besar proyek-proyek baru di Indonesia
8 • WIKAMAGZ

Setelah puas melihat karya-karya
Perseroan untuk mendukung AG
2018, Destiawan menargetkan WIKA
untuk terlibat dalam pembangunan
infrastruktur menjelang pagelaran
Olimpiade Musim Panas 2020 di Tokyo,
Jepang.

Keinginan untuk masuk ke Jepang yang
telah terkenal sudah maju pada sektor
infrastruktur bukan tanpa alasan. WIKA
ingin aktif menyerap teknologi dan
pengetahuan dari kontraktor-kontraktor
handal yang selama ini berkembang
berkat inovasi dan riset yang dilakukan.

“Saat ini mayoritas pekerjaan
infrastruktur sudah dikerjakan, tapi
ada pekerjaan tertentu yang akan
berlangsung dan WIKA ingin terlibat di
situ,” jelas Destiawan

“Engineer kami bisa belajar banyak dari
sana sehingga pengetahuan tersebut
bisa diterapkan di negara-negara lain
yang akan dimasuki WIKA,” ungkap
Destiawan

Untuk berhasil masuk ke Jepang,
WIKA akan bekerjasama dengan
perusahaan-perusahaan konstruksi
terkemuka di negara sakura tersebut.
Peluang tersebut terbuka setelah WIKA
menjadi kontraktor Indonesia yang
memiliki relasi baik dengan kontraktor
Jepang dalam pembangunan sejumlah
proyek strategis di Indonesia.

Destiawan percaya, cerita WIKA di luar
negeri akan semakin sukses berbekalkan
prestasi dalam negeri terutama untuk
perhelatan Asian Games 2018.
Anditya Angwarmase, Intan Zahara Wulan,
dan Fekum Ariesbowo

03

contohnya Velodrome yang pertama
di Indonesia dengan material-material
terbaik yang diimpor dari luar negeri,”
ungkapnya.
Kualitas yang dihasilkan melalui berbagai
karya kebanggaannya mendapat
sambutan baik dari berbagai pihak.
Bahkan sebelum pembangunannya
selesai, Jakarta International Equestrian
Park (JIEPP/Equestrian) telah menuai
pujian dari juri Federasi Equestrian
Internasional (FEI) asal Belanda, Sandra
Bakker. Menurutnya arena ini telah
layak untuk menggelar sejumlah nomor
pertandingan internasional .
Pujian untuk Equestrian juga datang dari
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Saat peresmian, Gubernur Anies
sebagaimana dikutip Kumparan.com,
Rabu (5/9) menyampaikan Equestrian
dengan luas sekitar 8.000 meter persegi
ini memiliki standar kelas dunia
“Fasilitas-fasilitasnya luar biasa. Di Asia,
hanya ada 3 yang seperti ini,” ujar Anies

Megahnya Velodrome juga
mendapatkan pujian dari Frederic
Magne selaku Direktur World
Cycling Center UCI (Persatuan Balap
Sepeda Internasional). Juara dunia tujuh
kali balapan sepeda track sebagaimana
dilansir dari bolasport.com, Selasa (5/9)
tersebut memang sengaja diundang
PB ISSI (Pengurus Besar Ikatan Sepeda
Sport Indonesia) untuk mengevaluasi
Velodrome pada 28 Agustus 2018.

INFOGRAFIS
Infrastruktur yang
tersedia untuk
Asian Games 2018.

“SAYA DATANG KE SINI UNTUK
MENGEVALUASI FASILITAS INI
DAN SEJAUH INI SAYA BENARBENAR TERKESAN DENGAN
SEMUA FASILITAS YANG ADA,”
kata Magne.
Velodrome dan Equestrian bersanding
dengan karya-karya kebanggaan lainnya
dari WIKA untuk AG 2018 termasuk
Wisma Atlet Kemayoran yang digunakan
untuk menampung kontingen AG 2018
dan Penataan Jalur Pedestrian yang akan
menambah estitika pusat kota Jakarta.
EDISI 2 2018 • 9

LIPUTAN UTAMA

MONUMEN OLAHRAGA

KEBANGGAAN

DAN MOMENTUM INDONESIA
Serangkaian stadion olahraga dibangun WIKA guna
menyukseskan Asian Games. Tidak semata-mata kokoh,
berdesain modern dan multiguna, stadion yang juga
monumen olahraga adalah wujud kebangkitan bangsa
untuk berbicara dalam kancah dunia.
Pesta olahraga terbesar di Asia, nomor dua ke-akbaran-nya
setelah olimpiade, baru saja selesai digelar di Jakarta dan
Palembang, 18 Agustus – 2 September 2018. Pujian sukses
sebagai tuan rumah dan penyelenggara ramai disematkan
negara-negara Asia bagi Indonesia. Setali tiga uang, prestasi
olahraga sebagai negara kwarta diluar raksasa Asia Timur
peraih medali terbanyak juga berhasil ditorehkan Indonesia.

Di balik tinta emas itu, pesta olahraga tidak lantas surut
dengan sepinya tribun. Stadion-stadion tetap dengan
kemeriahannya, gegap-gempitanya, dan sorak-sorai
yang terus bergelora. Semarak dengan prestasi, ramai
menghasilkan bibit-bibit baru atlet masa depan. Seperti
apa cerita dibalik venues Asian Games yang WIKA bangun,
berikut nukilan profil singkatnya. Selamat membaca.
Fekum Ariesbowo W.

Jakarta International Equestrian
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Jakarta International Velodrome

Stadion Softball

Stadion Madya

Hall Basket

Wisma Atlet
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LIPUTAN UTAMA
01. Track
balap sepeda
menggunakan
kayu khusus yang
diimpor dari
Rusia Eropa
02. Tampak atas
02.

Jakarta International
Velodrome

01

AWESOME,

VELODROME!

Tampak megah
desain Jakarta
International
Velodrome dari
area luar venue

02

Mengolaborasikan filosofi
budaya Indonesia berupa
ukiran Betawi di façade
terakotanya dengan desain
berstandar global, arena
pacu sepeda Jakarta
International Velodrome
adalah kebanggaan
Indonesia untuk lebih
berbicara pada ajang balap
sepeda dunia.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), Velodrome memiliki makna
tempat untuk balap sepeda, khususnya
sepeda track bike yang konon sedang
menggaung dikalangan masyarakat dan
akrab di sebut–sebut sebagai fixed gear
(sepeda gir paten) velodrome sendiri
berbentuk oval dengan permukaan
yang miring.

Dalam perkembangannya, arena balap
yang berada di Komplek Universitas
Negeri Jakarta (UNJ) pada tahun 2016
dibangun kembali sebagai velodrome
dalam ruangan berstandar internasional
sesuai standar dan sertifikasi oleh
UCI (Union Cycliste Internationale –
organisasi yang mewadahi olahraga
sepeda dunia)

Pada perhelatan Asian Games yang
pelaksanaannya telah berlangsung
selama dua pekan terhitung 18 Agustus
hingga 2 September 2018 lalu, venue
yang terbilang berhasil mencuri
perhatian publik luas adalah arena balap
sepeda, Jakarta International Velodrome.

WEGE KONSORSIUM
RAMPUNGKAN DESIGN &
BUILD LEBIH CEPAT DARI
TARGET

Arena balap sepeda yang berdiri di
bilangan Rawamangun, Jakarta Timur ini
dibangun kali pertama pada tahun 1973
sebagai velodrome luar ruangan.
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Pekerjaan proyek monumental Jakarta
International Velodrome ini dituntaskan
pada bulan Mei 2018 dalam kurun waktu
21 bulan atau lebih cepat dari target
2 tahun, sebagai pelaksanaan mandat
Keputusan Presiden No.2/2016 serta
Pergub No.172/2016.

Dalam proses pembangunannya, Jakpro
berkolaborasi dengan PT WIKA Gedung
TBk. (WEGE) selaku anak usaha WIKA
sebagai kontraktor pelaksana bersama
ES Global. Mott McDonald sebagai
konsultan struktur & elektrikal, COX
sebagai konsultan perencana.
Berlokasi di Jl. Pemuda Rawamangun
No. 17, Pulo Gadung, Jakarta Timur, JIV
dibangun multifungsi dengan beberapa
venue olahraga lainnya. JIV didesain
tidak hanya dapat digunakan untuk
menggelar pertandingan balap sepeda
saja, tetapi juga dirancang khusus
sebagai arena futsal, bulu tangkis serta
cabang olahraga lainnya pada bagian
tengah perlintasan sepeda.

Dengan desain berstandar Internasional,
proyek ini tetap menonjolkan filosofi
budaya asli Indonesia berupa ukiran
Betawi di facade terakotanya.
Selain itu arsitektur dan konstruksi
JIV menggunakan konsep ramah
lingkungan hasil kolaborasi dengan para
desainer dunia.
Keistimewaan JIV lainnya terang Direktur
Utama WEGE, Nariman Prasetyo juga
dapat dilihat dari balutan atap yang
menggunakan membran khusus dan
menggunakan kayu yang diimpor
langsung dari daratan Eropa Rusia untuk
track perlintasan balap sepeda.
Fekum Ariesbowo W.

“Khusus perlintasan balap
sepeda memiliki lingkar
panjang sekitar 250 meter,
lebar 7 meter dengan
kapasitas daya tampung
3.000 tempat duduk serta
memiliki sertifikat standard
dari Federasi Balap Sepeda
Dunia, Union Cycliste
Internationale (UCI),”
Nariman Prasetyo, Direktur Utama WEGE
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Transformasi Mengesankan

JAKARTA INTERNATIONAL

EQUESTRIAN
Modernnya Jakarta tidak hanya dilihat dari makin banyaknya
bangunan pencakar langit semata. Lebih dari itu,
kota ini juga memiliki venues olahraga modern,
Jakarta International Velodrome Park satu diantaranya.

Dalam uji coba Light Rail Transit
(LRT) dari bilangan Velodrome
menuju Kelapa Gading beberapa
waktu lalu, ada pemandangan
berbeda yang WIKA Magz jumpai di
antara kedua titik itu. Adalah Jakarta
International Equestrian (dahulu
dikenal dengan Pacuan Kuda
Pulomas – red.) objek ciamik yang
menarik perhatian kami.
Jakarta International Equestrian
Park secara resmi dikenalkan
penggunaan perdananya oleh
Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan pada Kamis (2/8),
dua pekan jelang pembukaan
pesta olahraga terbesar Asia,
Asian Games.

“HARI INI KITA
MENJADI SAKSI
SEBUAH FASE
PEMBANGUNAN
EQUESTRIAN, INI
MENJADI SALAH SATU
TEMPAT YANG INSYA
ALLAH MENJADI
KEBANGGAAN
KITA MENJELANG
ASIAN GAMES,”
Anies Baswedan,

Gubernur DKI Jakarta.
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Gubernur Anies kala itu mengatakan
bahwa Jakarta International
Equestrian Park ini memiliki standar
kelas dunia. Luasnya sekitar 8.000
meter persegi dan bisa menampung
sekitar 990 penonton. “Fasilitasfasilitasnya luar biasa. Di Asia, hanya
ada 3 yang seperti ini,” ujar Anies.
Sedikit menukil sejarahnya,
Jakarta International Equestrian
Arena pacuan kuda Pulomas,
Jakarta Timur, dibangun di
masa Gubernur Ali Sadikin
pada akhir dekade 1960-an
atau awal 1970-an. Di tempat
inilah, untuk pertama kalinya
Djakarta Racing Management
menyelenggarakan pacuan kuda.
Dalam pacuan saat itu, tidak kurang
dari 60 kuda pacu dan joki-joki
berpengalaman dari Australia dan
Indonesia dilepas dalam tujuh
perlombaan untuk jarak 1.100 meter
hingga 1.400 meter.

KIPRAH WIKA DALAM
PEMBANGUNAN
Venue Asian Games 2018 untuk
olahraga ketangkasan berkuda ini
berada di atas lahan seluas 407.000
meter persegi yang pelaksanaannya
telah dimulai pada Februari 2017
oleh PT WIKA Gedung Tbk.,
entitas anak PT WIJAYA KARYA
(Persero) Tbk.

“Fasilitas-fasilitasnya luar
biasa. Di Asia, hanya ada
3 yang seperti ini.”

Tribun penonton di kawasan Jakarta International Equestrian
dibuat teduh sehingga tetap nyaman menonton pertandingan

Anies Baswedan,
Gubernur DKI Jakarta.

Fasilitas yang dibangun adalah
area utama cross country serta
fasilitas pendukung seperti Horse
Stable 160 unit kandang kuda,
Main Tribune, Groom Dormitory,
Training Area, Changing Room, dan
Area Food & Beverage.
Pada ajang olahraga multinasional
para negara Asia yang baru, Jakarta
International Equestrian digunakan
untuk menghelat tiga cabang
equestrian olympic, yakni: tunggang
serasi (dressage), lompat rintangan
(jumping) dan trilomba (eventing).
Bangunan utama pada venue
Jakarta International Equestrian
adalah tribune yang terdiri dari
empat lantai yang berguna untuk
menampung 1.000 penonton di
luar ruangan.Di dalam ruangan
juga tersedia fasilitas ruang very
important person (VIP) dan very very
important person (VVIP) yang bisa
menampung hingga 500 orang.
Fekum Ariesbowo W.

02

01. Area Groom
Dormitory
02. Tampak interior
fasilitas ruang VIP
& VVIP Jakarta
International
Equestrian

01

03. Training area
Jakarta International
Equestrian

03
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CAGAR BUDAYA

ATLETIK

01

01 Lapangan utama
Stadion Madya yang
telah dipasangi lapisan
sintetik Full PU, ditambah
dengan rumput zooysia
japonica yang tebal
dan cantik

yang kini bersolek cantik!
Stadion berusia 56 tahun di
jantung Gelora Bung Karno
tidak lagi tampak renta.
Serangkaian renovasi dan
modernisasi yang dilakukan
oleh WIKA membuat cagar
budaya ini menjadi salah satu
stadion atletik terbaik di Asia.

Salah satu poin yang paling krusial
pada persiapan Asian Games XVII
Jakarta Palembang adalah pembenahan
arena-arena, dimana para atlet berlaga.
Sempat menjadi perbicangan hangat
bagi publik luas dalam beberapa waktu,
akan tetapi pemerintah, dalam hal ini
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR) cepat tanggap
menjawab tantangan itu semua.
16 • WIKAMAGZ

WIKA dipercaya oleh Pemerintah
RI menangani Paket Pekerjaan Jasa
Konstruksi Terintegrasi Rancang
dan Bangun (Design and Build)
Pembangunan, Renovasi dan
Perlengkapan Venue Asian Games XVIII
Gelora Bung Karno. Salah satu yang
lingkup pekerjaan yang dipercayakan
pada WIKA yang juga menjadi fokus
utama dalam tulisan kali ini adalah
pekerjaan penambahan/penyesuaian
kapasitas lampu field of play (FOP)
pada Stadion Madya untuk memenuhi
kapasitas tata cahaya yang dibutuhkan
untuk penyiaran (broadcast) menurut
panduan fasilitas olahraga terkait.
Stadion Madya pada awalnya mulai
dibangun pada tanggal 8 Februari 1962
dan didesain untuk menampung kurang
lebih 15.000 penonton.
Stadion yang terletak di sisi barat
Stadion Gelora Bung Karno ini dulunya
malah lebih sering digunakan sebagai

gelanggang lomba balap anjing
jenis greyhound. “Waktu itu balap
anjing greyhound juga memang
dipakai sebagai ajang berjudi,” ungkap
Tigor M. Tanjung, Sekretaris Jenderal
Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh
Indonesia (PB PASI) sebagaimana dilansir
Tempo, Selasa (13/3)
Pada Asian Games 2018, Stadion Madya
tampil dengan wajah baru. Revitalisasi
Field of Play (FOP) yang dikerjakan WIKA
telah bersertifikasi IAAF kelas 2. Manajer
Proyek Renovasi Komplek GBK, Denny
magni Sundara mengatakan bahwa
dengan sertifikasi tersebut, fasilitas
pertandingan atletik di Stadion Madya
menjadi sangat layak menjamu para
tamu atlet dan ofisial Asian Games 2018
dari berbagai belahan Asia. “Lapangan
utama telah dipasangi lapisan sintetik
dengan spesifikasi Full PU yang
berasal dari Jerman (brand Rakortan),”
terang Denny.

02 Area tribun penonton
dengan kursi yang diimpor
langsung dari Italia: tetap
teduh di hari yang terik
sekalipun

02

Untuk lapangan tempat para atlit
melakukan pemanasan pendukung,
WIKA ungkap Denny menggunakan
lapisan sintetik Sandwich (Spurtan ex.
Germany). Sebagai tambahan, jenis
rumput yang digunakan pada lapangan
utama stadion adalah jenis rumput
zoysia japonica. Rumput tersebut dinilai
lebih mengesankan karena membuat
lapangan jauh lebih menawan ketika
disusun berpola selang-seling warna

hijau muda dan hijau tua. Di samping
itu, rumput Zoysia juga dinilai lebih
mendukung permainan karena
ketebalannya yang sanggup melindungi
pemain dari cedera.
Renovasi juga melibatkan pembenahan
arsitektural gedung, pembangunan
atap tribun baru, pemasangan
penerangan lampu FOP berkapasitas
2000 lux, serta instalasi single seat

untuk 9.500 penonton. Dengan
konsep single seat, kursi di tribun
Stadion Madya diimpor langsung
dari Italia. Tribun juga kini dilengkapi
dengan penambahan atap sehingga
semakin menambah kenyamanan
penonton menyaksikan pertandingan,
meski terdapat perubahan atau
gangguan cuaca.
Renny Hidayat dan Fekum Ariesbowo W.
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FLY HIGH

SOFTBALL

INDONESIA
Sejalan dengan naik kelasnya standar lapangan softball
sebagai lapangan berkelas dunia, prestasi global diharapkan
juga dapat ditorehkan oleh tim softball nasional

Olahraga softball memang lebih dikenal
di luar negeri dan masih terdengar asing
di telinga masyarakat Indonesia. Namun
demikian, posisi pasukan merah putih
dalam persaingan softball di Asia, masih
layak untuk diperhitungkan. Sejak aktif
dimainkan di Indonesia pada tahun
1967, dan mulai mengikuti pertandingan
PON di tahun 1969, kini Tim Softball
Putra Indonesia berada pada peringkat
ketiga se-Asia.
Pada pagelaran Asian Games 2018
yang baru lalu, softball turut menjadi
cabang olahraga andalan Indonesia.
Ketua Perserikatan Baseball & Softball
Indonesia (Perbasasi) Andika Monoarfa
meyakini Tim Softball Indonesia
dapat berbicara banyak di ranah Asia.
Keyakinan tersebut didorong oleh
tampilnya pasukan merah putih dengan
menjajal lapangan bertaraf Internasional
milik Indonesia yang telah dikerjakan
oleh WIKA.
Andika mengaku puas terhadap kualitas
venue yang akan mempertandingkan
cabang olahraga asal Amerika Serikat
itu. “Saya sangat optimis pertandingan
Softball dan Baseball untuk Asian Games
2018 dapat dilaksanakan di lapangan
yang memiliki kualitas Internasional”
tutur Andika sebagaimana dilansir
bolasport.com, Kamis (30/8)

“ VENUE SOFTBALL MEMANG
SEBELUMNYA SUDAH ADA.
KINI BERBEDA, VENUES
INI SUDAH BERSTANDAR
GLOBAL. DARI MATERIAL
YANG DIGUNAKAN TELAH
MEMILIKI VERIFIKASI DAN
ASPEK KESELAMATAN
SAAT PERLOMBAAN
JUGA TELAH MEMENUHI
STANDAR GLOBAL,”
Denny Magni Sundara,
Manajer Proyek Venues Softball

WIKA mengerjakan renovasi lapangan
softball dengan jangka waktu 390
hari dan berhasil selesai pada akhir
tahun 2017 lalu. Skup pekerjaan WIKA
mencakup pekerjaan struktur, arsitektur,
serta memperbaharui beberapa fasilitas
sesuai dengan standar Internasional.
Sebagai informasi, stadion softball ini
sebelumnya, sudah lebih dulu menjadi
venue Kejuaraan Softball Putra Asia 2018
pada April lalu sebagai ajang pemanasan
tim Softball Indonesia sekaligus ujicoba
venue untuk perhelatan Asian Games
2018.
Renny Hidayat
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Wajah baru lapangan softball: pembaruan struktur,
arsitektur, dan beberapa fasilitas agar sesuai dengan
standar internasional.

02
01 Area tribun penonton
dilengkapi dengan jaring
agar tidak terkena bola
dari lapangan

02 Tangga masuk
ke dalam area tribun
penonton pada venue
Softball

01
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Hall Basket Senayan sekarang diisi dengan
fasilitas-fasilitas berstandar internasional
seperti lantai yang diganti dan papan
scoring yang lebih canggih

02

HALL BASKET,

01

GOOD TO GREAT!
Berdiri kokoh sejak era
Presiden Soekarno 56 tahun
silam, hall basket Senayan
dengan segala tampilan
baru siap melahirkan atletatlet bola basket nasional
berprestasi hebat.
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Sejak digunakan untuk kali pertama
pada tahun 1962 pada perhelatan Asian
Games ke-IV, Kawasan Istora Senayan
selalu meninggalkan kesan bagi publik
tanah air. Kompleks olahraga ini bukan
hanya menawarkan fasilitas lengkap
sarana olahraga semata. Lebih dari itu,
kawasan yang saat ini dikenal publik
sebagai Gelora Bung Karno adalah
paru-paru dan ruang terbuka bagi
warga kota megapolitan Jakarta dengan
segala hiruk-pikuknya.

Beberapa statue arena yang masih
bertahan sejak 1962 hingga saat ini
pada komplek olahraga terpadu seluas
136,84 hektar ini, terbilang masih
bertahan tak lekang waktu. Sebut saja
diantaranya; Stadion Utama, Istora,
Stadion Renang (aquatic), Stadion
Madya, hingga Hall Basket Senayan
yang letaknya di Jalan Pintu 1 Senayan.
Menyambut Asian Games 18 yang
beralngsung pada 18 Agustus-2
September 2018, WIKA mendapatkan
kehormatan dan kepercayaan dari
pemerintah–dalam hal ini Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

01. Detail lantai Hall

02. Hall Basket Senayan:

Basket Senayan yang
memakai lapisan lantai
pulastik

tampilan segar dan baru
menyambun pengunjung
pada bagian luar venue

“Hambatan tidak harus
menghentikan Anda. Jika Anda
lari ke dinding, jangan berbalik
dan menyerah. Cari tahu cara
memanjatnya, melaluinya, atau
memutarinya.”
Michael Jordan,
Atlit NBA

(PUPR)–untuk melaksanakan renovasi
hall legendaris yang menghasilkan atletatlet bola basket nasional, seperti: Liem
Tjin Siong, Alli Budimansyah, Antonius
Joko, Romy Chandra, Rony Gunawan,
dan lain-lain.
“Meski struktur bangunannya tidak
diubah, Basket Hall turut diisi dengan
fasilitas-fasilitas berstandar Internasional
seperti lantai yang sudah berstandar
internasional, juga papan scoring
yang sudah lebih canggih,” terang
Denny Magni Sundara, Manajer Proyek
Renovasi Komplek GBK.

Fictor Roring, pelatih tim nasional bola
basket putra sebagaimana dilansir
bolasport.com, Kamis (8/2) mengaku
pangling dengan tampilan baru Hall
Basket yang restorasinya dilakukan
sepenuhnya oleh WIKA. Menurut Fictor,
kondisi Hall Basket Senayan sekarang
sudah jauh lebih bagus ketimbang era
ketika dia masih menjadi pebasket.
“Saya main basket di sini pertama kali
tahun 80-an, dan 30 tahun kemudian
akhirnya bisa jadi begini. Semoga
renovasi ini membuat prestasi basket
Indonesia tambah bagus,” tutur
dia menambahkan.

Berdasarkan situs resmi Gelora Bung
Karno, ukuran arena Hall Basket
Senayan adalah 38 x 28 meter dan
memakai lapisan lantai pulastik. Lampu
arena menggunakan 18.000 watt
dan tinggi dari atap ke lantai adalah
15 meter.
Hall Basket Senayan dapat menampung
sekitar 2.920 penonton dengan kursi
lipat berjenis single-seat, serta memiliki
ruang ganti, ruang kesehatan, musala,
parkir, dan toilet.
Fekum Ariesbowo W.
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TINGGI
MENJULANG

Proses pembangunan asrama atlet jelang
persiapan Asian games 2018

di pusat Kemayoran
Inilah perkampungan atlet
terbesar di pesta olahraga
Asia. Dengan segala fasilitas
dan pelayanan service
excellence Indonesia
sebagai tuan rumah, wisma
atlet akan selalu dikenang
dan meninggalkan kesan
semua olahragawan yang
pernah menjejaknya.

22 • WIKAMAGZ

Pesta olahraga terbesar kedua setelah
olimpiade baru saja purna digelar di
Jakarta, Palembang pada 2 September
2018 lalu. Berbagai pujian datang
dari masyarakat internasional kepada
Indonesia selaku tuan rumah. Mulai
dari apresiasi upacara pembukaan,
pelayanan para volunteer yang demikian
ramah, termasuk diantaranya fasilitas
perkampungan atlet dengan segala
fasilitas dan service excellence yang
disajikan.
Dibalik menjulangnya perkampungan
atlet vertikal yang fenomenal itu,
rupanya menyimpan kiprah Konsorsium
WIKA dalam pembangunannya.
Konsorsium WIKA-Cakra dipercaya
pemerintah dalam hal ini Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) untuk membangun 3 dari 10
tower yang disiapkan.

Sejumlah fasilitas diklaim dapat
menunjang kebutuhan seluruh atlet yang
terlibat dalam pesta olahraga empat
tahunan tersebut. Dari 10 gedung,
masing-masing unitnya mampu dihuni
hingga tiga atlet Asian Games 2018.
Tempat itu total dapat menampung
sampai 17.000 atlet dari berbagai
negara di Asia.
Bangunan yang terletak di tepian
Sungai Sentiong itu bertipe 36 dengan
dua kamar tidur, satu kamar mandi,
ruang tamu, dan dapur. Selain itu ada
beberapa fasilitas lain seperti pendingin
ruangan, WI-FI, serta pemanas air.
Wisma ini sendiri didesain memiliki
dua jenis peruntukan, yaitu: Pertama
adalah unit standar yang dikhususkan
untuk atlet-atlet Asian games 2018.
Kemudian, kedua bernama difabel,
yang diperuntunkkan bagi para atlet
Asian Para Games.

MENDAPAT PUJIAN DAN
APRESIASI MANCANEGARA
Channel News Asia, media asal
Singapura pada Selasa (28/8)
mengungkapkan bahwa terdapat tiga
aspek yang menjadi sorotan betapa
perkampungan atlet yang berdiri kokoh
menjulang di Kemayoran itu layak
mendapat apresiasi. Apa saja faktorfaktor yang menjadi poin apresiasi?
Berikut nukilannya:
Pertama, kelengkapan fasilitas. Wisma
Atlet di bilangan Jakarta Pusat itu
mampu menampung lebih dari 2.000
atlet yang dilengkapi oleh berbagai
fasilitas untuk mempermudah para
duta bangsa mancanegara, mulai dari
supermarket, booth untuk mendapatkan
sim card, dan anjungan tunai mandiri
(ATM) yang bisa mengakomodir
transaksi global.

Kedua, kelengkapan makanan. Dua atlet
kano asal Singapura Tian Ghee Terence
Ong dan Barath Kumar S, mengaku puas
dengan makanan yang tersedia di Wisma
Atlet. Menurut Tian Ghee, makanan dan
minuman yang tersedia di wisma atlet
selama Asian Games 2018 sangat baik
dan menunjang performa atlet.
“Semua menu yang mereka punya
termasuk nasi dan lain-lain dikelola
dengan sangat baik,” kata Tian Ghee
Terence Ong yang dilansir WIKA Magz
dari Channel News Asia.
Tak hanya itu saja, menurut Tian Ghee
makanan yang disediakan di Wisma
Atlet juga dilengkapi dengan informasi
kalori dan nutrisi. “Saya sedang
menjaga asupan kalori saya, sehingga
informasi mengenai nutrisi dan kalori

di tiap-tiap makanan sangat membantu
saya menjaga pola makan selama
bertanding,” lanjut dia lagi.
Ketiga, Fisioterapi. Tenaga medis yang
tersedia di wisma atlet sebagaimana
ditulis Channel News Asia juga sangat
bagus. Barath Kumar, atlet kano yang
juga tandem dari Tian Ghee Terence
Ong mengatakan bahwa fasilitas
fisioterapi yang disediakan di wisma
atlet sangat membantu para atlet yang
notabene membutuhkan peregangan
otot. “Tersedianya layanan fisioterapi
tersebut sangat efektif karena membantu
kami untuk menunjukkan performa
dan pergerakan bagus,” ucap Kumar
menambahkan.
Renny Hidayat dan Fekum Ariesbowo W.
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5

FAKTA
KEUNIKAN
ASIAN GAMES
2018

Pesta olahraga terbesar kedua
setelah olimpiade, Asian Games
dihelat di Jakarta dan Palembang,
18 Agustus-2 September 2018.
Ini adalah kali kedua, Asian Games
dihelat di Indonesia setelah terakhir
diadakan 56 tahun silam. Menarik?
Sudah pasti, karena banyak fakta seru
di dalam penyelenggaraan tahun ini.
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Ada 10 Cabang
olahraga baru yang
dipertandingkan

Pihak Komite Olimpiade Asia (OCA)
telah memutuskan untuk menggelar 40
cabang olahraga pada gelaran acara
Asian Games 2018. Cabang olahraga
baru yang akan dipertandingkan
meliputi, rollersport yang terdiri dari
skateboarding dan rollerskate, bridge
Olahraga lainnya meliputi basket 3x3,
jet ski, pencak silat, Jiu-jitsu, sambo,
kurash, paralayang, panjat tebing,
serta e-Sport juga dimasukan pada
perhelatan Asian Games kali ini.

4

Indonesia memenangkan voting
sebagai tuan rumah Asian Games
2018, dari Hanoi, Vietnam dan Uni
Emirat Arab. Meski terpilih, Indonesia
mengeluarkan biaya tidak sedikit untuk
menjadi tuan rumah. Wakil Presiden RI
Jusuf Kalla membeberkan bahwa jumlah
keseluruhan anggaran untuk infrastuktur
Jakarta dan Palembang jika ditotalkan
mencapai Rp30 triliun.

5
Panggung dan kemeriahan
acara pembukaan
Asian Games 2018 dengan
kembang api merah dan
panggung berbentuk
gunung yang ikonik.

“Kita bangga
kedatangan tamutamu istimewa dari
45 negara. Dalam
Asian Games 2018, kita
bangsa-bangsa seasia
ingin menunjukkan
bahwa kita bersaudara,
kita bersatu, kita ingin
meraih prestasi.”
Presiden Joko Widodo,
upacara pembukaan Asian Games 2018

Asian Games awalnya merupakan ajang olahraga di Asia kecil yang
diadakan pada tahun 1913 dan diikuti oleh Kerajaan Jepang, Kepulauan
Filipina dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada tahun 1913. Namun,
dalam perjalanannya kemudian, yaitu pada tahun 1938, pesta olahraga
ini dihentikan karena Jepang menyerbu Tiongkok dan melaksanakan
aneksasi terhadap Filipina yang menjadi pemicu perluasan
Perang Dunia II ke wilayah Pasifik.

Tiga belas tahun berselang, pesta olahraga serupa kembali digelar. Kali ini pesertanya
lebih banyak, 11 negara; Indonesia, India, Iran, Jepang, Afganistan, Nepal, Filipina,
Thailand, Singapura, Myanmar dan Sri Langka. Namanya pun berubah menjadi Asian
Games I dan New Delhi, India didapuk sebagai tuan rumahnya.

1

3

Sebelum Jakarta,
Surabaya terpilih
menjadi tempat
penyelenggara
Asian Games

Dalam gelaran empat tahunan ini,
pasti sejumlah tempat dan daerah untuk
menyelenggarakan pertandingan pasti
dipilih. Walaupun resmi diadakan di
Jakarta Palembang. Namun tahukah
anda? Ternyata Surabaya pernah
menjadi pilihan utama. Pilihan ini
kemudian berubah dan diputuskan akan
memilih Surabaya untuk ajang Asian
Youth Games pada 2021

Melombakan enam cabang olahraga, antara lain olahraga air (loncat indah, renang &
polo air), atletik, bola basket, sepeda, sepak bola, dan angkat berat, cikal-bakal pesta
olahraga terbesar setelah olimpiade ini kemudian menghantarkan negara matahari
terbit, Jepang sebagai juara umum.
Dan kini pada penyelenggaraannya ke-18, Asian Games kembali ke Indonesia.
Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah adalah kali kedua dalam sejarah bergulirnya
Asian Games, setelah sebelumnya sukses menjadi penyelenggara pada tahun 1962
dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Lalu, seperti apa keseruan Asian Games
XVII? Berikut 5 Fakta-fakta unik seputar pesta olahraga terbesar Asia ini:

Indonesia pernah
menjadi tuan
rumah sebanyak
dua kali

Tahun 2018, bukan menjadi pertama
kalinya Indonesia terpilih menjadi
tuan rumah untuk Asian Games. Pada
tahun 1962, Indonesia pernah ditunjuk
menjadi tempat penyelenggaraan Asia
Games ke-4. Bertempat di Jakarta,
Asian Games kala itu dilaksanakan pada
24 Agustus hingga 4 September dan
melibatkan 13 cabang olahraga untuk
dipertandingkan.

Atlet Tertua
dan Termuda

Atlet tertua yang berpartisipasi dalam
Asian Games 2018 kali ini yakni Lee
Hung Fong, 81 tahun. Walaupun usianya
sudah tua, atlet kelahiran 1937 asal
Malaysia ini bertanding dalam cabang
olahraga bridge. Sedangkan untuk atlet
termuda Asian Games yakni Aliqqa
Novvery, gadis cilik berusia 9 tahun itu
akan terjun dalam kompetisi cabang
olahraga skateboard.

Persiapan
infrastruktur
hingga Triliunan

Bertepatan dengan momen
Asian Games 1962, Hotel Indonesia
juga diresmikan dan menjadi tempat
menginap para atlet. Monumen
Selamat Datang juga dibangun
dengan tujuan untuk menyambut para
peserta dari mancanegara. Glora Bung
Karno juga tak luput untuk dibangun
sebagai sarana untuk perhelatan akbar
Asian Games perdana di Indonesia.
Ruth Aprilia dan Fekum Ariesbowo W.
(dari berbagai sumber)

Aliqqa Novvery (Foto: Detik Sport)
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JALAN-JALAN

Kuliner Kota Batu

Lanskap Kota Batu pada malam
hari semakin indah dengan
gemerlap lampu kota.

MEMANG NOMOR SATU

Surga Wisata
Nomor Satu
BERNAMA
BATU
Potensi pegunungan, agribisnis,
dan budaya yang demikian kaya
menjadikan Kota Batu surga
sekaligus destinasi wisata nomor satu
di Indonesia.
Kota cantik di Timur Jawa yang menarik kami ulas pada WIKA
Magz edisi ini adalah Kota Batu. 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
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Museum Zoologi Bogor, namun tentunya dengan tampilan
yang lebih fresh. 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.
Tak hanya itu, 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.
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.
Satu hal 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.
Siti Heidiyani dan Fekum Ariesbowo W.

Udara dingin? Lapar? Siapa Takut! Kota Batu punya
sejuta kuliner yang akan memuaskan Anda.

Sudah menjadi rumus umum
bahwasanya udara dingin hampir
selalu memancing laparnya
perut. Seperti tidak mengenal
waktu, “nyanyian” perut ini bisa
datang pagi, siang, bahkan
malam jelang kita kembali
ke peraduan. Dan untuk kota
berhawa sejuk seperti kota
Batu, selalu saja ada
sajian kuliner istimewa
yang siap 24 jam
untuk meredam
lapar tak tertahan.
Berikut nukilannya:

SATE
KELINCI
Inilah salah
satu kuliner
khas Kota
Apel, Batu.
Memanfaatkan
olahan daging
kelinci sebagai bahan
dasar olahan sate, kuliner ini semakin
nikmat degan siraman saus bumbu
kacang dan kecap penggugah selera.
Penasaran? Anda bisa hampiri warung
sate khas ini di Resto Sate Kelinci yang
terletak Jl. Soekarno, Beji, Kota Batu
Malang yang mulai buka dari jam 08.00
WIB sampai dengan 21.00 WIB.

KETAN SUSU LEGENDA
Sajian makanan yang berbahan
dasar dari ketan putih ataupun ketan
hitam ini merupakan kuliner yang
biasa dimakan oleh masyarakat Kota
Batu. Satu hal yang membedaka
nnya dengan ketan lainnya adalah
Ketan Batu memiliki
rasa yang manis
dan bentuknya
yang sangat
lengket. Ingin
mencobanya?
Mudah saja,
Anda cukup
datang ke Pos
Ketan Legenda
di Alun-alun kota.
Kios ini buka mulai
pukul 15.00 sampai
selesai.

PECEL
KAWI
Inilah pecel
khas Kota Batu
yang sayang untuk dilewatkan
kelezatannya. Dijual di Jalan Kawi No.43
B, Kota Batu, pecel ini berbeda dengan
pecel kebanyakan dalam hal rasa. Guyuran
bumbu kacangnya yang menjadikan pecel
ini lebih manis, gurih, dan asin sehingga
bumbu kacang yang digunakan terasa
sangat spesial.

BAKPAO BOLDY
Bakpao Boldy
merupakan
olahan kue
tradisional khas
Tiongkok yang
legendaris, di
Kota Bat. Asal
usul penamaan
ini memang
berasal dari
tempat dijualnya kue
Bakpao yang sangat enak
di Kota Batu yaitu Jalan Boldy atau
sekarang dikenal sebagai Jalan Mangun
Sarkoro No. 25. Dalam setiap harinya,
Bakpao ini mulai dijual pukul 08.00 pagi
hingga 20.00 malam.

ANGSLE
Inilah sajian minuman hangat
khas Kota Batu. Angsle
merupakan minuman dengan guyuran
santan yang disajikan bersama dengan
isian berupa kacang hijau, potongan
roti tawar, kembang
mayang, dan
kacang tanah
yang sudah
disangrai.
Penjual
Angsle yang
legendaris
salah satunya
adalah Pak Solikin
yang biasa mangkal
di Pasar Batu. Ia mulai membuka
dagangannya ini sejak jam 16.00 sore
sampai dengan 22.00 malam.
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Presiden RI Kunjungi
Bendungan Passelloreng

DOP III Berbagi Corporate Success di Polinema, Malang
Negeri Malang (Polinema) dengan tema “Inovasi
Metode Pelaksanaan Pekerjaan Teknil Sipil”,
Kampus Polinema, Malang, Jumat (20/7)

Wajo, 3 Juli 2018 - Presiden Joko Widodo didampingi
oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengunjungi
Bendungan Passelloreng Kabupaten Wajo, Sulawesi
Selatan, Selasa (3/7). Kunjungan ini dilaksanakan untuk
meninjau progress pembangunan bendungan di Sulawesi
Selatan ini yang dilaksanakan oleh WIKA.

Dalam paparannya, Destiawan menyampaikan
bahwa inovasi dan metode kerja merupakan faktor
pengungkit kesuksesan WIKA selama ini. Praktik
penerepan metode kerja yang efektif dan inovasi
secara bersamaan dapat dilihat pada proyekproyek WIKA antara lain: Jembatan Suramadu dan
Simpang Susun Semanggi.

Turut menyambut sekaligus mendampingi kunjungan
Kepala Negara, antara lain: Direktur Jenderal Sumber
Daya Air yang juga Komisaris Utama WIKA Imam Santoso,
Direktur Utama Perseroan Tumiyana, Direktur Operasi I
Agung Budi Waskito, serta GM DSU 3, Adhyasa Yutono.
Dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi mengatakan
bahwa dengan dibangunnya bendungan berkapasitas
tampung mencapai 138 juta meter kubik ini, maka kelak
diharapkan dapat mengairi irigasi seluas 7.000 hektar
dan menyediakan air baku untuk empat kecamatan di
Kabupaten Wajo sebesar 305 liter per detik.

Resmi Jadi Sponsor, WIKA Total Dukung
Asian Games 2018

Jakarta, 6 Juli 2018 - Direktur Utama WIKA, Tumiyana
bersama Ketua Umum INASGOC menandatangani kontrak
kerjasama sponsorship Asian Games 2018 di Jakarta, Jumat
(6/7). Kesepakatan kerjasama tersebut ditandatangani
dihadapan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Menteri BUMN Rini
M. Soemarno dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
Direktur Utama WIKA Tumiyana mengatakan WIKA
mengambil bagian dalam perarakan obor Asian Games di
Purwakarta, Cianjur dan Jakarta Timur. Pada ketiga kota
tersebut, WIKA melibatkan ratusan pelari Perseroan yang
tergabung dalam WIKA Runners, ribuan masrakaraka, dan
pemerintah daerah setempat.
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Malang, 20 Juli 2018 - Direktur Operasi III PT
WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. (DOP III WIKA)
Destiawan Soewardjono tampil sebagai pembicara
dihadapan kurang lebih 400 Mahasiswa Program
Studi D-III dan D-IV Jurusan Teknil Sipil Politeknik

Semarak Nobar Piala Dunia

Jakarta, 15 Juli 2018 - Menyambut Asian Games 2018,
keluarga besar BUMN mengadakan Nonton Bareng (Nobar)
Final Piala Dunia 2018 di Parkir Selatan, Gelora Bung Karno
Senayan, Jakarta, Minggu (15/7). Pada acara Kampung
BUMN, para pengunjung tidak hanya menonton Final Piala
Dunia 2018, tetapi juga disajikan dengan berbagai pilihan
karya kuliner dan produk UMKM binaan BUMN.
Bersamaan dengan itu, acara serupa juga digelar di kantor
pusat WIKA, Cawang. Dikemas dengan suasana kafe, Nobar
malam itu menjadi sedikit berbeda karena didesain menjadi
satu event dengan media gathering. Berbaur dengan ratusan
karyawan berusia muda yang dipenuhi quiz dan doorrize,
riuh-rendah suasana tetap semarak hingga acara selesai pada
tengah malam.

Salah satu sharing metode kerja yang menarik
adalah pengalaman ketika WIKA membangun
Simpang Susun Semanggi karena dibangun
pada kondisi lalu lintas yang padat. Inovasi yang
dimunculkan WIKA saat itu adalah penggunaan
circular precast box girder. Inisiasi terseubt berhasil
mempercepat waktu pekerjaan tanpa mengurangi
sedikitu kualitas.

Sambut Kedatangan Wakil PM Uganda

Jakarta, 26 Juli 2018 - Wakil Perdana Menteri Kedua Republik
Uganda Y.M. A.M. Kirunda Kivejinja mengunjungi kantor
pusat PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. (WIKA) di Jakarta,
Kamis (27/6) Wakil PM didampingi oleh Duta Besar Uganda
untuk Malaysia, Dorothy Samali Hyuha, Head Monitoring and
Evaluation National Planning Authority, Dizala Sanon Moses
dan Direktur Afrika Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal
S. Simanjuntak.

Pada kunjungannya ini, Kirunda Kivejinja menawarkan WIKA
untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur di negara
sub-Sahara tersebut. Pihak WIKA sendiri menyambut baik
tawaran yang diberikan Uganda. “Kami akan mengevaluasi
penawaran dari Uganda dengan fokus pada pekerjaan
infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan perumahan.
Potensi keterlibatan WIKA sejauh ini sesuai denganprogram
pemerintah RI yang mendukung pembangunan di Afrika,”
terang Direktur Utama Perseroan, Tumiyana.
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Gelar Pertemuan Perdana dengan
Forum Pemred, Manajemen WIKA
Berbagi Optimisme Perusahaan

Jakarta, 3 Agustus 2018 – Manajemen PT WIJAYA KARYA
(Persero) Tbk. (WIKA) menghelat pertemuan perdana dengan
Forum Pemimpin Redaksi Media Massa Nasional di Omah
Plataran, Jakarta Pusat, Kamis (2/8) malam.
Satu hal yang menjadi point penting Direktur Utama dalam
paparannya kepada pemred media di tengah maraknya
pemberitaan dan opini minor bahwasanya BUMN karya saat
ini dalam lilitan keuangan adalah kurang tepat. “WIKA tidak
mengalami masalah keuangan. Perseroan memiliki rasio utang
terhadap ekuitas (debt to equity ratio/DER) yang rendah dan
menjaga portofolio valuta asing (foreign currency) sehingga
pada akhir tahun dapat positif,” tegas Tumiyana
Forum Pemred secara keseluruhan mengapresiasi acara yang
diinisiasi oleh WIKA dalam kemasan gathering makan malam
santai. Wahyu Muryadi, Pemimpin Redaksi Tempo berharap
bahwa acara seruapa dapat secara reguler setiap tiga bulan
dapat diadakan.

Gubernur DKI Jakarta
Resmikan Jakarta
International Equestrian
Park Pulomas.
Jakarta, 3 Agustus 2018 - Gubernur
DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan,
meresmikan salah satu venue Asian
Games 2018 yaitu Jakarta International
Equestrian Park Pulomas (JEP
Pulomas), Jakarta Timur, Jum’at (3/8)
Dibangun oleh WIKA Gedung sejak
tahun 2017 lalu, JEP Pulomas menjadi
arena olahraga pacuan kuda terbesar
di Asia Tenggara dengan luas 35
hektar, lengkap dengan lima Fasilitas
Arena Pacuan Kuda yang terdiri dari
Field Of Play, Warming Up, Covered
Training Arena, Training Arena dan
Collecting Arena.
Tribun utama JEP Pulomas memiliki
kapasitas untuk menampung 900
orang. Di samping itu, Tribun Utama
ini juga telah didesain dengan begitu
iconic sehingga menyerupai kuda yang
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Gubernur DKI Jakarta
Resmikan Arena Balap
Kelas Dunia Jakarta
International Velodrome (JIV)
WEGE Konsorsium Rampungkan
Velodrome Lebih Cepat dari Target

sedang melompat dengan gagah. Tribun
yang sama juga dilengkapi dengan fasilitas
grand ballroom yang dapat menampung
hingga 500 orang.
Pada peresmian tersebut Gubernur
Anies Baswedan juga turut didampingi
oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, Tony T.
Spontana, Sekretaris Daerah Provinsi DKI

Jakarta, Saefullah, Direktur Utama PT Pulo
Mas Jaya, Bambang Mursalin, Direktur
Utama PT Jakarta Propertindo, Dwi Wahyu
Daryoto, serta Direktur Utama PT Wijaya
Karya (Persero) Tbk, Tumiyana.

Jakarta, 15 Agustus 2018 - Gubernur
Provinsi DKI Jakarta, Anies Rasyid
Baswedan meresmikan Jakarta
International Velodrome (JIV) yang
pembangunannya dilaksanakan oleh
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung
Tbk. [WEGE], anak usaha PT WIJAYA
KARYA (Persero) Tbk. (WIKA), Rabu
(15/8) Peresmian ini sekaligus menjadi
penanda dibuka secara resminya arena

balap sepeda berkelas dunia dan terbaik
di Asia untuk perhelatan Asian Games ke
XVIII Tahun 2018.
Pekerjaan proyek monumental ini
dituntaskan WIKA Gedung, anak usaha
WIKApada bulan Mei 2018 dalam
kurun waktu 21 bulan atau lebih cepat
dari target 2 tahun. Dalam proses
pembangunannya, Jakpro berkolaborasi
dengan WEGE selaku anak usaha WIKA
sebagai kontraktor pelaksana bersama
ES Global. Mott McDonald sebagai
konsultan struktur & elektrikal, COX
sebagai konsultan perencana.
JIV dibangun multifungsi dengan
beberapa venue olahraga lainnya.
Selain digunakan untuk menggelar

pertandingan balap sepeda, JIV juga
dirancang khusus sebagai arena futsal,
bulu tangkis serta cabang olahraga
lainnya pada bagian tengah perlintasan
sepeda.
Dengan desain berstandar Internasional,
JIV tetap menonjolkan filosofi budaya
asli Indonesia berupa ukiran Betawi di
facade terakotanya. Selain itu arsitektur
dan konstruksi JIV menggunakan
konsep ramah lingkungan hasil
kolaborasi dengan para desainer dunia.
Keistimewaan JIV lainnya dapat dilihat
dari balutan atap yang menggunakan
membran khusus dan menggunakan
kayu yang diimpor langsung dari
daratan Eropa
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PURWAKARTA

CIANJUR

JAKARTA TIMUR

Dukung Asian Games,

WIKA
SEMARAKKAN
TORCH RELAY
di 3 Kota

Jakarta, 15 Agustus 2018 – Setelah empat pekan, api
Asian Games mengelilingi se-antero Nusantara ke 52
kota dan 17 provinsi. Api obor abadi yang didatangkan
dari India dan disatuak dengan Api Abadi Mrapen
akhirnya memasuki Ibukota Jakarta sebagai destinasi
kota ke-53 dan provinsi ke-18.
Dalam kegiatan pawai obor (Torch Relay) ini, WIKA
mendapat kehormatan untuk membawa api obor di
tiga kota, antara lain: Purwakarta – 10 Agustus 2018,
Cianjur – 13 Agustus 2018, dan Jakarta Timur – 15
Agustus 2018. Pada ketiga kota tersbut, WIKA juga
berkesempatan menyemarakkan pawai dengan aneka
ragam aktivitas seni budaya serta memberikan bantuan
seperangkat olahraga lengkap bagi sekolah-sekolah
dasar, menengah, dan pondok pesantren.
Mewakili Perseroan sebagai Torch Bearer (Pembawa
api obor Asian Games) pada ketiga kota Purwakarta,
Cianjur, dan Jakarta secara berturut-turut adalah
Direktur Operasi I Agung Budi Waskito, Direktur
Utama Tumiyana, dan Direktur Operasi III Destiawan
Soewardjono. Pada setiap kota yang dikunjungi,
turut serta ratusan Torch Supporter yang datang dari
Manajemen Induk dan Entitas Anak WIKA Grup.
“Dengan semangat membara laiknya panas api
obor Asian Games. WIKA akan selalu hadir bersama
masyarakat untuk bersama membangun Indonesia,”
pungkas Tumiyana, Direktur Utama Perseroan. Selamat
Datang Asian Games, Kerja Kita, Prestasi Bangsa.
Kita Bisa, Kita Juara!
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WIKA CSR & GCG
WIKA Kembali Masuk Indeks SRI KEHATI

Jakarta, 11 Juli 2018 - WIKA kembali berhasil masuk ke dalam
jajaran Indeks 25 Perusahaan SRI KEHATI tahun ini pada acara
Indonesia Green Company Achievement 2018 di Hotel Ayana
Mid Plaza. Pada penganugerahan yang digelar oleh Majalah
SWA, penghargaan tersebut diterima oleh A. Harris Ary
Soekamto sebagai Corporate Relations Manager. Penghargaan
yg disematkan pada WIKA merupakan bukti keberhasilan
Perseroan pada bidang corporate social responsibility.

WIKA Sharing
ASEAN CG Scorecard
di Seminar Forum
Dosen CG dan CSR
Universitas Trisakti
Jakarta, 26 Juli 2018 - WIKA melalui
biro GCG yang diwakili oleh Yuliana
Triwijayanti berkesempatan melakukan
sharing terkait penerapan GCG
standar ASEAN di depan para praktisi,
para pengajar dan mahasiswa di
acara Paperless-Based Seminar yang
diselenggarakan oleh Forum Dosen
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Indeks SRI KEHATI sendiri merupakan suatu indeks harga
saham yang dapat menjadi acuan atau informasi bagi investor
yang memiliki sensitivitas terhadap kepedulian sosial khususnya
pada bidang pelestarian lingkungan dan pembangunan
berkelanjutan untuk menginvestasikan modalnya kepada
perusahaan yang lebih bertanggung jawab.

Corporate Governance dan CSR
Universitas Trisakti.
Ini bukan kali pertamanya WIKA
dipercaya untuk sharing terkait korporasi
di lingkungan akademisi.
Hal ini menjadi nilai tambah tersendiri
bagi Perusahaan, terkait komitmen
WIKA memberikan kepedulian
kepada masyarakat lingkungan bisnis
untuk pengembangan pengetahuan,
khususnya pengenalan konsep corporate
governance Level ASEAN.
Sebagaimana telah diketahui, ASEAN
Corporate Governance Scorecard
merupakan tolak ukur untuk menilai

praktek Corporate Governance para
emiten di negara Asia Tenggara dan
merupakan inisitatif dari ASEAN Capital
Market Forum, yang dikembangkan oleh
Organization for Economic Cooperation
and Development (OECD).Penilaian
ASEAN CG Scorecard memiliki prinsip
yang mencakup (1) hak pemegang
saham (2) perlakuan setara antar
pemegang saham (3) peran pemegang
saham (4) keterbukaan informasi dan
transparansi (5) tanggung jawab dewan
direksi/komisaris.

WIKA Bangun Islamic Center di UGM
bersama 17 BUMN lain
Yogyakarta, 21 Juli 2018 - WIKA Pimpin Sinergi bersama 17
BUMN lain Bangun Fasilitas Pendidikan Mardliyyah Islamic
Center di UGM Yogyakarta yang ditandai dengan Peletakan
Batu Pertama pada Sabtu.
Bentuk sinergitas pembangunan bersama tersebut diawali
dengan peletakan batu pertama oleh Deputi bidang Usaha,
Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementrian BUMN
Edwin Hidayat Abdullah, Ketua Majelis Wali Amanat UGM
Pratikno, dan Rektor UGM, Panut Mulyono.

Turut hadir menyaksikan momen awal pembangunan fasilitas
yang kelak akan dikenal sebagai Islamic Center Mardliyah
tersebut, antara lain: Bupati Sleman Sri Purnomo, Jajaran
Direksi Perseroan yang diwakili oleh Direktur Human Capital
dan Pengembangan (DHCP) Novel Arsyad, Direktur Keuangan
A.N.S. Kosasih beserta perwakilan Manajemen dari ketujuh
belas BUMN yang hadir di Kota Pelajar tersebut.
Dalam sambutan pembuka momen baik ini, Deputi bidang
Usaha, Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementrian
BUMN Edwin Hidayat Abdullah menyampaikan bahwa
bersinerginya 18 BUMN dalam pembangunan fasilitas
pendidikan di lingkungan universitas tertua di tanah air ini
ditujukan guna mendorong lebih giatnya kegiatan-kegiatan
dan kajian pemahaman keilmuan Islam dan dalam kaitannya
untuk kemaslahatan masyarakat banyak.
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Resensi Buku:

JUST RELAX

THE KNOWLEDGE

WEB

Resensi Film:

THE EQUALIZER 2
Film The Equalizer dirilis pada
2014 silam. Empat tahun
berselang, Washington masih
tetap keren sebagai pembunuh
mematikan yang suka menolong
orang tidak dikenal. Namun,
kali ini, perkaranya beda
karena semua didasari oleh
balas dendam.

Mungkin anda belum pernah
mendengar jika film The Equalizer
ini diangkat dari film seri pada era
1980-an silam. Dirilis pada tahun
2014, Denzel Washington dan Antoine
Fuqua pun kembali menggebrak lewat
aksi-aksinya sebagai Robert McCall
di film The Equalizer. Meskipun usia
Denzel Washington bisa dikatakan tidak
muda lagi, tak menghalangi dirinya
untuk menunjukan aksi laga yang epik.
Namun, tetap kalem dan mematikan.
seperti misalnya di adegan awal di
trailer saat Robert McCall mengalahkan
beberapa orang yang menyerangnya
hanya dengan waktu 10 detik saja.
Pada film sekuelnya tersebut, studio
Sony Pictures kembali mempercayai
sutradara Antoine Fuqua yang berhasil
membawa kesuksesan film Equalizer
untuk menggarap sekuelnya ini.

Genre

Action, Crime, Thriller

Produser

Jason Blumenthal,
Todd Black, Denzel
Washington, Steve Tisch,
Mace Neufeld, Alex Siskin,
Tony Eldridge.

Sutradara

Antoine Fuqua

Penulis Naskah

Richard Wenk, Michael Sloan,
Richard Lindheim

Rumah Produksi

Columbia Pictures, Escape
Artists, Zhiv Productions,
Mace Neufeld Productions,
Sony Pictures Farm

Pemain

Denzel Washington,
Ashton Sanders,
Pedro Pascal
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Sedangkan, pada perilisan sekuel The
Equalizer pada bulan Juli tahun ini,
Sony Pictures telah memerankan Robert
McCall melalui trailer pertama The
Equalizer 2.
Film berjudul “The Equalizer 2”
menceritakan kembali kisah pada film
terdahulu dengan judul sama yang
sudah rilis tahun 2014 silam. Pada film
pertamanya, film The Equalizer berpusat
pada kehidupan Robert McCall, Denzel
yang menjadi seorang mantan agen
rahasia dengan kulit hitam. Ia tinggal di
wilayah Boston dengan diam-diam. Di
kota tersebut ia bekerja sebagai pemilik
toko perabotan rumah tangga.
Suatu ketika ia berusaha untuk
menolong seorang satpan ketika
menjalani ujian kualifikasi. Setelah ia
selesai menolong satpam tersebut
ia menjadi amat terkenal bahkan
berteman baik dengan beberapa
pekerja lain yang ada di toko tersebut.

Pada suatu malam, Denzel keluar
menuju sebuah kafe yang buka 24 jam.
Ia akhirnya bertemu dengan seorang
wanita dan berkenalan dengan sosok
cantik bernama Alina tersebut. Alina
bekerja di dalam cafe tersebut sebagai
salah satu wanita penghibur mafia asal
Rusia. Denzel yang sering merasakan
badannya kelelahan hingga susah tidur
menjadi sangat sering mengunjungi
kafe tersebut untuk menghabiskan
waktunya disana.

Judul

The Knowledge Web

Penulis

James Burk

Halaman

342 pages

Tahun Terbit

2017

Penerbit

MIC

Segala sesuatu berkaitan satu sama lain. Semakin lama, Anda akan
bisa melihat konveksinya. Itulah yang ingin disampaikan secara garis
besar dari buku ini. James Burke menyatakan bahwa semakin besar
pengetahuan Anda, semakin bisa Anda mengamati perubahan
dunia—dan perjalanan lainnya mealui pengetahuan.

Dalam The Knowledge Web, yang dirilis pada 9 Januari 2018 oleh James Burke,
penulis buku terlaris dan pembawa acara serial Connections televisi, membawa kita
pada sebuah perjalanan yang memukau melalui jalinan pengetahuan yang saling
berhubungan yang berjalan melalui sejarah Barat.
Menampilkan keceriaan penerbangan yang mewah, ia menunjukkan bagaimana ide
dan inovasi yang tampaknya tidak berhubungan saling memantul satu sama lain,
memintal sebuah web yang sangat luas dan interaktif di mana semuanya terhubung
dengan yang lain: Carmen mengarah ke teori relativitas, tautan pembotolan
sampanye ke desain wallpaper, Joan Arc menghubungkan melalui vaudeville ke
Buffalo Bill.

Pada film sekualnya ini terlihat bahwa
Robert McCall tidak menunjukan
bahwa ia adalah seorang pensiunan
CIA yang masih terlibat di berbagai
misi berbahaya. Disamping itu, anda
pastinya akan melihat wajah yang tak
asing bagi penikmat series Game of
Thrones, yaitu Pedro Pascal. Karakter
yang diperankan oleh Pedro Pascal
adalah teman baik Robert McCall.

Mengilustrasikan tema konektifnya yang terbuka dalam bentuk perjalanan melintasi
web, Burke memecah konsep yang kompleks, memberikan informasi dengan cara
yang dapat diakses oleh siapa saja - lulusan sekolah menengah dan sarjana dengan
tingkatan yang sederjat. Perjalanan menyentuh hampir dua ratus titik yang saling
terkait dalam sejarah pengetahuan, yang akhirnya berakhir di mana ia dimulai.
Sekaligus lucu dan memberi petunjuk, The Knowledge Web meningkatkan
kesadaran kita tentang kesalingtergantungan kita - dengan satu sama lain dan
dengan masa lalu. Hanya dengan memahami sifat dunia modern yang saling terkait,
kita dapat berharap untuk mengidentifikasi pola perubahan yang kompleks dan
mengarahkan proses inovasi ke kebaikan bersama.

Fekum Ariesbowo W.

Fekum Ariesbowo W.

Resensi Lagu:

Dendang lagu sang

ENERGI ASIA

Sambut pesta olahraga terbesar Asia yang akah dihelat
di Jakarta, para musisi tanah air usung semangat
nasionalisme lewat lagu, lewat semangat Energy of Asia.

Perhelatan pesta olahraga terbesar Asia,
sudah demikian dekat di depan mata.
Indonesia sebagai tuan rumah bagi 44
negara Asia siap menyukseskannya,
tak terkcuali para musisi. Komite
Penyelenggaran Asian Games 2018
(Indonesia Asian Games Official
committee/Inasgoc) medio Juli lalu
secara resmi merilis sebuah album
bertajuk “Energy of Asia” yang berisi 13
lagu guna memeriahkan pesta olahraga
terbesar tahun ini.

Album Asan Games 2018: Energy
of Asia melibatkan sejumlah artis
dan musisi papan atas Indonesia, di
antaranya Ariel NOAH, Afgan, Anji,
Armada, Bunga Citra Lestari, Cakra
Khan, Dira Sugandi, Dipha Barus,
GAC, JFlow, Isyana Sarasvati, Once,
Slank, Shakira Jasmin, Via Vallen, dan
gabungan artis Energy 18.

Tak cuma genre pop, ada juga balada,
easy listening, reggae, rap, dangdut,
dan EDM. Bahkan, sentuhan bunyi
instrumen tradisional pun diakomodir
dengan demikian apik pada album ini.
Bangga dan siap dukung Indonesia
Asian Games? Beli dan nikmati album
ini segera!
Fekum Ariesbowo W.

Boleh dibilang, lagu-lagu yang ada di
Album ini, genre-nya sangat beragam.
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Foto macro: lalat belimbing, diambil
dengan smartphone dengan additional
macro lens

Foto monochrome:
teman Baduy,
diambil dengan
smartphone oleh
@heni_pusbintari,
Model: @ andreassre
dan #asminbaduy

Rahasia memotret layaknya

FOTOGRAFER
PROFESIONAL
Ketika sudah punya kamera mahal tapi hasil fotonya
biasa saja, sudah saatnya kita belajar teknik dasar dan
rahasia fotografer untuk hasilkan karya visual terbaik.
(Bagian 2 - akhir)

MEMPERKUAT KARAKTER POI
Jika kita memotret di tempat yang ramai
(crowded), kita harus mendekat ke POI
atau subyek. Kita bisa memotret detail
atau kalau perlu close up.
Trik yang lain adalah menjauh dari posisi
keramaian dan menempatkan subyek
atau POI di bagian depan (foreground).
Keramaian ditempatakan sebagai
background.
Kedua trik di atas dapat diperkuat
hasilnya dengan membuat background
sedikit blured. Trik ini selain akan
membuat foto lebih menarik, juga akan
semakin memperkuat karakter POI.
Blured backgroud memang sudah pada
level advance dalam fotografi. Sebagai
gambaran umum blured background
atau dikenal dengan efek bokeh bisa
diperoleh dengan menggunakan lensa
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dengan bukaan difragma besar atau nilai
appertur f yang kecil. Bagaimana jika kita
tidak punya lensa dengan apperture f
kecil? Jawabannya bisa dilakukan dengan
foto editing. Banyak aplikasi yang bisa
membantu kita untuk melakukan editing
(post production process).

PENGUASAAN TEKNIK FOTOGRAFI
Penguasaan teknik fotografi menjadi
bagian yang tidak kalah penting
dibandingkan dengan pembahasan
sebelumnya mengenai komposisi, level
and angle, kebersihan foto, dan POI.
Penguasaan teknik banyak berhubungan
dengan fitur dari hardware dan aksesoris
yang kita pakai unuk memotret, seperti
macro, panorama, photosphere, fish
eye, long exposure (slow shutter), foto
dalam studio, dan lain-lain.
FOTOGRAFI MACRO

Trik lain dalam mengatasi foto di tempat
yang ramai adalah dengan membuat foto
monochrome. Foto monocrome terdapat
berbagai macam tipe diantaranya adalah
sephia, black and white, cyanotype,
atau contemporer yang memadukan
monochrome dan berwarna.

Pada saat ini fotografi macro sudah
banyak dilakukan dengan smartphone
menggunakan lensa tambahan. Jadi
untuk mendapatkan foto macro tidak
perlu harus menggunakan SLR dan
lensa khusus macro yang rata-rata
harganya mahal.

Foto ini menampilkan model sebagai
POI utama namun juga menampilkan
rumah adat baduy dan alam sekitar
sebagai pendamping di belakang.
Kombinasi monochrome yang bagus
untuk mengatasi background yang ramai.

Kita bisa menggunakan smartphone
yang dilengkapi dengan lensa macro
tambahan. Lensa macro tambahan
banyak dijual baik di online maupun
offline shop dengan harga yang
relatif murah.

Namun harus jeli memilih lensa, karena
banyak merek dan tipe yang hasilnya
kurang tajam. Disarankan sebelum
membeli lensa macro untuk smartphone
perlu melihat reviewnya dahulu di
youtube.
FOTOGRAFI PANORAMA,
PHOTOSPHERE, FISH EYE
Fotografi tipe ini banyak dilakukan
untuk memotret landscape dan
foto untuk dokumentasi kegiatan
proyek konstruksi. Trik rule of third
or fifth sangat diperlukan khususnya
untuk menempatkan horizon yang
memisahkan langit dan daratan.
Upayakan mencari POI untuk
ditampilkan pada landscape foto.
LOW LIGHT, LONG EXPOSURE, DAN
NIGHTSHOT PHOTOGRAPHY
Teknik-teknik ini pada dasarnya adalah
teknik yang sama, yaitu melakukan
pemotretan dengan menggunakan
kecepatan rendah. Proses pemotretan
menggunakan waktu yang relatif lama
untuk perekaman gambar.
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01
01. Foto nightshot,
light painting:
Situ Cileunca,
Pangalengan.
diambil dengan
DSLR, ISO 160,
f/2.8, S 30sec

02. Foto nightshot:
milky way kebun
teh Rancabali
Ciwidey. Diambil
dengan DSLR,
ISO 1000, f/2.8,
S 30sec, oleh
@ andreassre

Low light secara sederhana adalah memotret dalam
kondisi intensitas cahaya rendah misalnya memotret
dalam ruangan atau memotret saat suasana mulai
gelap. Biasanya, orang akan menggunakan flash
untuk memotret pada situasi ini untuk memastikan
gambar terekam dengan baik.
Penggunaan flash memang bisa membuat suasana
berhasil direkam ke dalam sebuah foto, namun
hasilnya kurang menarik dan kurang natural.
Teknik slow shutter digunakan untuk menghindari
pemakaian flash. Peralatan tambahan berupa tripod
sangat dibutuhkan untuk menjaga kamera goyang
(shake) yang mengakibatkan foto tidak fokus.

Long exposure menggunakan konsep yang agak
berbeda dimana tingkat kegelapan cahaya diatur
dengan filter ND. Filter ini pada prinsipnya adalah
menghalangi cahaya masuk ke sensor kamera, untuk
mendapatkan situasi seolah-olah keadaan sedang
gelap. Lond Exposure banyak digunakan oleh
fotografer untuk memotret aliran sungai dan ombak
juga awan.

Nightshot photography hampir mirip dengan low
light, namun dilakukan pada saat keadaan sudah
malam dan gelap. Subyek yang diambil untuk
Nightshotadalah subyek lampu warna-warni, cahaya
lampu gedung, lampu jalan, lampu kendaraan, light
painting, bahkan bintang-bintang dan milky way.

02

Demikian, uraian singkat beberapa teknik dasar
yang menjadi rahasia fotografer menghasilkan
foto yang sangat menarik. satu hal yang perlu
dipahami bersama, teknik dasar ini tidak menjamin
menghasilkan foto yang menarik, namun tanpa
melakukan teknik-teknik fotografi, hasil fotonya
tentunya akan semakin kurang menarik.
Selain melakukan berberapa teknik yang telah
diuraikan, masih ada satu proses lagi sebelum
menampilkan foto yaitu post production editing.
Langkah ini perlu dilakukan karena sangat jarang
terjadi saat kita mengambil foto bisa menghasilkan
foto yang langsung sempurna sesuai selera.

Foto long
exposure:
ungai di Desa
Gajeboh Baduy
Luar. Diambil
dengan DSLR, ISO
200, f/25, S 15sec
filter ND (filter
gelap sehingga
perlu long expose)
Model:
@rkpoetri,
@ ryanadip,
@ safira_nadila

Masih diperlukan beberapa sentuhan pada warna,
cropping, dan pemakaian filter. Mungkin ini adalah
salah satu alasan kenapa terdapat fitur penyimpanan
RAW pada DSLR bahkan smartphone, dimana masih
diperlukan banyak sentuhan sebelum di export ke
JPG atau PNG.
Untuk trik foto editing akan diuraikan next
post. Semoga bermanfaat. Selamat Memotret.
Happy hunting..
Salam, iWoth
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