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CEO MENYAPA
Menyeimbangkan Produktivitas
Kerja & Religiusitas Ramadhan
Marhaban yaa Ramadhan, tidak terasa bulan suci Ramadhan telah hadir di tengah-tengah
kita semua. Kehadiran bulan suci bagi umat muslim ini menjadi kegembiraan dan syukur
yang luar biasa karena memiliki keutamaan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas

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

religi. Dengan berpuasa, menahan lapar, dahaga, dan segala hawa nafsu sebelum
matahari terbit hingga matahari terbenam di ufuk barat menjadi rutinitas yang khas dalam
menjalankan aktivitas keseharian para Insan WIKA pada bulan suci ini.
Apresiasi layak disematkan bagi para insan WIKA yang secara ikhlas menjalankan ibadah
dengan khusuk tanpa sedikitpun mengurangi profesionalisme mereka dalam bekerja.
Bekerja jika diniatkan sebagai ibadah maka akan memberikan pahala ibadah. Oleh karena
itu, adalah mulia adanya bilamana masing-masing kita mampu meregulasi diri dalam
menyeimbangkan produktivitas kerja dan religius selama bulan Ramadhan.
Produktivitas memang menjadi tantangan terbesar yang harus dijawab dengan
implementasi strategi agar roda ekonomi nasional yang sedikit melambat belakangan
ini, kembali bergerak. Kontraksinya produksi migas hingga lambatnya realisasi belanja
infrastruktur tidak lantas disikapi pasrah. WIKA justru harus merespon cepat dengan
strategi observasi, konsistensi standard performance, monitoring, dan evaluasi cermat.
Pemetaan pasar, pengoptimalan pasar domestik, termasuk peningkatan sinergi antar
BUMN guna memperoleh efisiensi sekaligus pendorong kinerja bisa menjadi opsi
pengungkitnya.
Optimisme yang tergambar di atas bukanlah hal yang mustahil untuk kita wujudkan
bersama. Bulan ramadhan ini merupakan momentum bagi WIKA untuk bangkit kembali.
Sebagaimana saya sampaikan pada bagian awal tulisan ini bahwasanya bekerja jika
diniatkan ibadah, maka akan memberikan pahala ibadah. Besarnya pahala karena
pekerjaan kita dan aktivitas ibadah kita selama Ramadhan menjadi rahasia Allah SWT.
Semoga dengan regulasi diri kita mampu menyeimbangkan produktivitas kerja dan religius
selama bulan Ramadhan. Marhaban yaa Ramadhan, selamat menjalankan ibadah puasa.
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Raih Best of
the Best Human
Capital di ajang
IHCA 2015
26 maret 2015
WIKA meraih penghargaan prestisius
pada ajang bergengsi Indonesia Human

Capital Conference & Award (IHCA)
2015 yang merupakan penghargaan
tertinggi bagi perusahaan di Indonesia
dengan tujuan mendorong praktik
pengembangan Sumber Daya Manusia
guna meningkatkan human capital index
secara global.
Adapun kategori penghargaan yang
diperoleh Perseroan terdiri dari kategori
1st Best in Learning & Development, 1st
Best in Human Capital Strategy, Top

10 Companies 2015 dan 1st Best of the
Best Human Capital 2015. Pemberian
penghargaan disampaikan oleh
Direktur Produktivitas, Ditjen Binalattas
Kementerian Ketenagakerjaan RI Estiarty
Haryani kepada Direktur Human Capital
dan Pengembangan Ganda Kusuma di
Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat
(26/3).
HP & RHS

EVENTs

Bantu UGM
Kembangkan Energi
Terbarukan
28 maret 2015

energi ramah lingkungan di Asrama

WIKA menyediakan 2 x 108 unit panel

Kinanti Jl. Kaliurang Km 4,5 Kinanti

surya dengan kapasitas masing-masing

Yogyakarta, Jumat (27/3).

panel sebesar 50 Wp, lampu LED bulb

Penyerahan bantuan disampaikan oleh
Direktur keuangan WIKA Adji Firmantoro
kepada Wakil Rektor Bidang Sumber
Daya Manusia dan Aset UGM Budi
Santoso Wignyosukarto dan disaksikan

WIKA memberikan bantuan hibah berupa

oleh Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo,

panel surya, lampu LED dan support

serta pejabat dan civitas akademika UGM

system dalam rangka pengembangan

Yogyakarta. “Berangkat dari kepedulian

dan produksi teknologi energi terbarukan

untuk membangun bangsa menjadi lebih

khususnya energi surya kepada

baik, melalui kegiatan ini, kami komitmen

Universitas Gadjah Mada (UGM) Yoyakarta

untuk bekerjasama dengan UGM dalam

sebagai institusi perguruan tinggi yang

Pengembangan Riset Energi Terbarukan,”

sedang mempromosikan pemakaian

ujar Adji Firmantoro dalam sambutannya.
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13 watt sebanyak 2×100 buah, support
system PLTS untuk dua lokasi berupa PV
Support satu set, PV Combiner 1 buah,
Panel MDP DC 1 buah, Panel Distributor 5
kW 1 buah, Inverter 4,5 kW 1 buah, SCC 6
kW 1 buah dan commissioning. Produkproduk senilai ± Rp 800 juta tersebut,
merupakan produksi PT WIKA Industri
Energi (WINNER), salah satu associate
company WIKA yang bergerak di bidang
industri energi terbarukan.
FAW
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Penandatanganan
Pengembangan
Usaha &
Optimalisasi
Pelabuhan Benoa
1 april 2015
Bertempat di Kantor Pusat PT Jasa Marga
(Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero)
Tbk. (WIKA) melakukan penandatanganan
Nota Kesepahaman tentang Kerjasama
Pengembangan Usaha dan Optimalisasi
Potensi Wilayah Pelabuhan Benoa di Rabu
(1/4) Hadir dalam penandatangan tersebut
para Direksi dari Konsorsium tujuh BUMN
yang terlibat, yakni PT Jasa Marga (Persero)
Tbk., PT Pelabuhan Indonesia III (Persero),
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia
(Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.,
PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama
Karya (Persero), dan PT Pembangunan
Perumahan (Persero) Tbk.
Suksesnya pembangunan Tol Bali Mandara
yang mendapatkan banyak apresiasi dari
berbagai pihak ini membuat BUMN yang
terlibat dalam kerjasama ini menjadi

percaya diri untuk bersinergis kembali
mengoptimalkan pembangunan Kawasan
Benoa. Pelabuhan Benoa yang saat ini
hanya terbatas menjadi pelabuhan tujuan,
dirasa mampu dioptimalkan menjadi pusat
kapal pesiar yang akan didatangi para
turis.
“Tentu saja jika ini sukses akan
meningkatkan nilai pariwisata Indonesia

di mata dunia, maka diharapkan
dengan adanya kerjasama ini akan
menciptakan kembali karya Indonesia
yang memberikan manfaat kepada
masyarakat”, tukas Husien Latief,
Direktur Teknik dan Teknologi Informasi
PT Pelindo III (Persero) optimistis.
AM & HP

kerjasama ini antara lain: 5 BUMN
lain (PT. Dahana, PT. Pegadaian,
PT. Pos Indonesia, PT. Pindad dan
PT. Pelayaran Nasional Indonesia
serta DPRD Provinsi Jawa Barat dan
Kementerian Pariwisata.

Penandatanganan
MoU WIKA - Universitas
Padjadjaran
2 mei 2015

Bertempat di Ballroom Hotel Trans
Luxury, WIKA melakukan penandatanganan
kerjasama pentahelix dengan Universitas
Padjajaran (Unpad) Bandung guna
meningkatkan kualitas tridharma perguruan
tinggi di kota Kembang itu, Sabtu (2/5)
Turut hadir dalam penandatanganan

Direktur Human Capital &
Pengembangan Perseroan, Yusmar
Anggadinata yang turut serta
dalam penandatanganan tersebut
mengapresiasi baik kerjasama dengan
Unpad. Menurutnya, kerja sama ini
merupakan perluasan dari kerja sama
triplehelix (academy, business, and
government) dengan menambahkan
unsur community dan media yang
turut andil dalam menyebarluaskan
informasi. “Semoga kelak berbagai
inovasi dan produk hilirisasi penelitian
akan lahir melalui kolaborasi ini”
ujarnya.
FAW

07

WIKAMAGZ | Edisi 02/2015 - Events

Menteri BUMN
Kunjungi Wikasatrian
5 mei 2015
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Ibu Rini M. Soewarno beserta rombongan
berkesempatan mengunjungi pusat
kepemimpinan Wiksatrian, selesai menghadiri
peresmian Corporate University Indonesia Port
Company, Rabu (6/5) lalu. Didampingi oleh
Direktur Utama Perseroan, Bintang Perbowo
dan para pejabat Kementerian BUMN,
Menteri BUMN tampak sumringah dengan
senyumannya yang khas menuju pusat
kepemimpinan khas Indonesia yang dimiliki
WIKA ini.
“Bangga rasanya bisa hadir di tengah
Wikasatrian yang sejuk sekali ini” ujar Ibu
Menteri seraya menyalami Manajemen
WIKA yang menyambut antara lain, Direktur
Human Capital dan Pengembangan WIKA,
Yusmar Anggadinata, Manajer Wikasatrian
dan Wikapratama Rini Astuti beserta staf
Departemen Human Capital Perseroan.
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Dalam kunjungan singkatnya ini, Menteri
BUMN berkesempatan mengunjungi
seluruh fasilitas yang ada di Wikasatrian
dan berbincang santai bersama
Manajemen Perseroan seraya menikmati
buah-buahan khas pegunungan tropis yang
tumbuh alami di Wikasatrian. “Dengan
segala fasilitas dan silabus kepemimpinan

yang dimiliki WIKA melalui
Wikasatriannya, saya berbangga dan
optimistis bahwasanya BUMN dapat
lebih berbicara lagi pada persaingan
global,” ujarnya di sela-sela kunjungan
singkat itu.
FAW
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Turut Serta dalam
Pameran Timor Expo
5 mei 2015

Leste Gastao Fransisco de Sousa dan
Menteri Koordinator Bidang Perekonoman,
Pertanian dan Perikanan Estanislau da
Silva. Dari Perseroan, Manajemen yang
diwakili oleh Direktur Operasi III, Destiawan
Soewardjono turut serta dalam seremoni
yang mendapat antusias public itu.

Bertempat di Timor Plaza Dili, Perseroan
berpartisipasi dalam acara Timor Leste
International Building and Construction
Expo 2015 pada 5 – 7 Mei 2015. Pameran
yang diselenggarakan di pusat kota Dili itu
merupakan pameran pertama kali yang digelar
oleh Timor Leste dalam sektor konstruksi.
Selain WIKA, beberapa BUMN Karya lainnya
juga turut serta berpartisipasi dalam pameran
tersebut.

“Dengan berpartisipasi di Timor Expo
ini, diharapkan dapat menimbulkan
kepercayaan yang lebih lagi dari
pemerintah Timor Leste untuk
memberikan proyek prospektif ke WIKA”
ujar DOP III optimistis.
AM

Pameran ini dihadiri dan dibuka resmi oleh
Perdana Menteri Republik Demokratik Timor
Leste Rui Maria de Araújo, Menteri Pekerjaan
Umum, Transportasi dan Komunikasi Timor

Seminar dan Rapat
Asosiasi Kontraktor
Indonesia
6 mei 2015
Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) kembali
menghelat rapat anggota dan seminar
asosiasi di Balroom Dorsata, The Hive
Jakarta, Rabu (6/5) Dalam sambutannya,
Ketua AKI yang juga Direktur Utama WIKA,

Bintang Perbowo mengatakan bahwa dalam
perjalanan 42 tahunnya, para anggota
AKI saat ini telah menjelma sebagai
pemain-pemain utama di sektor konstruksi
Indonesia,
“Domain usaha para anggota juga melebar
semakin luas. Bukan semata statis sebagai
kontraktor semata, tetapi juga proaktif
sebagai Investor dalam bidang infrastruktur
maupun gedung komersial,” lengkap Bintang.
Bersamaan dengan rapat anggota tersebut,
AKI juga menghelat seminar dengan topik

“Peluang Pembangunan Infrastruktur
Nasional Tahun 2015” Tampil
sebagai pembicara antara lain:
Luky Eko Wuryanto, Deputi Menko
Perekonomian Bidang Infrastruktur
dan Pengembangan Wilayah, Yaya
Supriyatna Direktur Jenderal Bina
Konstruksi, Kementrian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat serta
Katsuji Fukumoto dari Obayashi
Corporation.
FAW

09

WIKAMAGZ | Edisi 02/2015 - Events

kepentingan hingga 60-90 liter per
harinya.
“Seiring dengan konsumsi yang
makin tinggi, gerakan penyelamatan
air harus didorong,” ujar dia. Lebih
lanjut ia juga menegaskan bahwa
perencanaan pembangunan nasional
sama pentingnya dengan membahas
penyelamatan air.
Dalam konteks pembangunan sumber
daya air, WIKA turut berkontribusi

Proyek
Infrastruktur
Air WIKA Tampil
di Ajang Hari Air
Dunia 2015
9 mei 2015

membangun infrastruktur di bidang
Jakarta Utara, Sabtu (9/5) Mengusung tema
Gerakan Nasional Kmitraan Penyelamatan
Air, Pameran Hari Air Dunia ini dibuka oleh
Menteri Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya
Katjasungkana dan Menteri Dalam negei,
Tjahjo Kumolo.
Dalam sambutannya, Menteri lingkungan
mengatakan bahwasanya air sangat erat
dengan perilaku manusia. Dalam studi

WIKA bersama 5 BUMN karya lainnya turut

riset yang pernah dilakukannya, diperoleh

berpartisipasi pada pameran Hari Air Dunia

sebuh fakta menarik bahwa masyarakat

yang berlansung di Taman Waduk Plui

Indonesia mengonsumsi air untuk berbagai
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air di tanah air. Beberapa proyek
infrastruktur yang ditampilkan di ajang
pameran tersebut diantaranya; Proyek
pembangunan Bendungan Jatigede
untuk peningkatan sumber daya air
sepanjang aliran suangai CimanukCisanggarung dan Proyek pembangunan
Sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir
Timur (KBT) yang ditujukan untuk
mengurangi banjir di ibukota dengan
mengalirkan volume debit sungai
Ciliwung menuju KBT.
Fir
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Studi Ekskursi FT UKI
ke Proyek MRT dan
Proyek Sudetan
9 juni 2015
Fakultas Teknik Universitas Kristen
Indonesia (FT UKI) Program Studi Teknik
Sipil mengadakan studi ekskursi ke Proyek
Mass Rapid Transit (MRT) CP 104 & 105
dan Proyek Sudetan Kali Ciliwung – Kanal
Banjir Timur (KBT), Kamis (4/6) Kunjungan ini
disambut baik oleh Manajemen Konsorsium
Shimizu-Obayashi-Wijaya Karya-Jaya
Konstruksi (SOWJ) di kantor menreka di
bilangan Karet, Jakarta Pusat,

meninjau lokasi proyek di Site Patung
Pemuda dan Stasiun Senayan. Lepas dari
kunjungan pertama, agenda studi ekskursi
berikutnya dilanjutkan menuju Proyek
Sudetan Kali Ciliwung – KBT di bilangan
Kebon Nanas, Jakarta Timur.
Antusias tampak dari wajah para mahasiswa
dan dosen FT UKI dari dua sesi presentasi

dan kunjungan ke site, “Proyek
seperti MRT dan sudetan tidak setiap
tahun ada di Jakarta, kunjungan ini
memberikan pembelajaran yang
berarti bagi kami para akademisi dan
mahasiswa,” tukas Risma Simanjuntak,
Ketua Program Studi Teknik Sipil di
sela-sela kunjungan pada WIKA Magz.
HP & FAW

“Adalah suatu kehormatan bagi kami
mendapat kunjungan mahasiswa dan dosen
FT UKI. Semoga kegiatan ini memeberi
banyak manfaat untuk menunjang studi rekarekan sekalian,” ujar Kris Adiwibowo, Deputy
Project Manager Konsorsium SOWJ dalam
sambutannya.
Pasca presentasi dan tanya jawab antara
Manajemen SOWJ. Para peserta diajak
11

WIKAMAGZ | Edisi 02/2015 - Liputan Utama

Mengelevasi
Kualitas
Proyek-proyek
Migas
Peningkatan kualitas human capital,
business development, hingga strategic
partnership menjadi poin yang tidak bisa
ditawar-tawar lagi dalam proyek-proyek
migas yang detil pada safety, sarat teknologi,
dan padat akan modal kerja.
Pasar industri EPC di tanah air terus menunjukkan pertumbuhan
signifikan. Dari kisaran Rp407 triliun pada tahun 2014, EPC Indonesia
diperkirakan meningkat 10%-12% mencapai Rp487 triliun pada tahun
2015 ini. Peluang bisnisnya pun terbuka lebar, terutama untuk sektor
produksi minyak dan gas, pembangunan infrastruktur kelistrikan, energi,
serta revitalisasi pabrik-pabrik pupuk. Dengan pertimbangan setiap
persen pertumbuhan ekonomi didukung 1,5-2 kali pertumbuhan listrik,
pentingnya pemenuhan kebutuhan listrik sebagai bagian dari EPC
misalnya, tak bisa lagi ditawar.
Direktur Utama Perseroan, Bintang Perbowo melihat bahwa
kelangsungan WIKA tidak bisa hanya bergantung pada produk-produk
yang kasat mata, seperti: bangunan, bendungan, beton, jalan raya, dan
lain-lain. Harus ada manuver lain yang untuk menjaga sustainability
12

Proyek Engineering, Procurement, dan Construction (EPC)
Oil & Gas: Pasarnya terus tumbuh setiap tahun

perusahaan. Manuver itu adalah mengoptimalkan potensi
pasar oil & gas dengan masuk sebagai bagian dari K3S
(Kontraktor Kontrak Kerja Sama).
Proses WIKA memasuki babak baru ceruk pasar oil &
gas terbilang tidak mudah. Beberapa penyesuaian untuk
memenuhi persyaratan sebagai bagian dari K3S terus
didorong, salah satunya adalah dengan meningkatkan tugas,
peran dan fungsi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).
Dalam konteks ini, WIKA bahkan perlu menggandeng pihak
DuPont dari Perancis untuk memberikan input knowledge
seputar tupoksi K3 bagi Perusahaan.
Keseriusan WIKA pada kesehatan dan keselamatan
kerja ditunjukkan dengan dimasukannya QSHE (quality,
safety, health, and environtment) sebagai bagian dalam
Sistem Manajemen WIKA yang berdiri sejajar dengan
Sistem Manajemen Pengamanan, Sistem Manajemen
Risiko, dan GCG. Sistem-sistem itu dirancang dan
diinovasi secara berkesinambungan dan menyeluruh
dengan mempertimbangkan harapan stakeholder dan
ditransformasikan menjadi pemenuhan stakeholder dengan
berpedoman kepada kriteria ekselen (MBCPE).
Perlahan tetapi pasti, adaptasi yang dilakukan WIKA guna
memenuhi persyaratan ikut serta dalam proyek K3S mulai
menampakkan hasil. Bermula dari pekerjaan infrastruktur
dasar oil & gas seperti, EPC Balongan-Cikampek Pipe Line 125
KM, EPC 256 KM Tempino-Plaju Pipe Line, Restorasi Tangki
Kilang RU IV Pertamina di Cilacap, Relokasi Depo Terminal
LPG tanjung Priok, Terminal LPG Tanjung Sekong dan Bosowa.
WIKA pun mulai dipercaya untuk mengerjakan proyek-proyek
perusahaan oil & gas multinasional sekelas British Petroleum,
Chevron Pasific Indonesia, dan Conoco Phillips, termasuk
proyek ratusan juta dollar dari Pertamina EP, yaitu EPC
Fasillitas Produksi Gas Matindok.
WIKA yang mulanya baru menguasai infrastruktur oil &
gas, dalam jangka waktu singkat mampu meningkatkan
kapasitasnya pada domain pekerjaan gas processing, dan
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sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke kuadran refinery
& petrochemical yang notabene merupakan jenjang tertinggi
pada pekerjaan oil & gas. “Secara psikologis kemampuan WIKA
terus menanjak dengan itu semua dari dasar dan awal dengan
menguasai teknologi dan terus mengembangkan partnership,” jelas
Bambang Pramujo, Direktur Operasi II Perseroan.

Mengelevasi Kualitas Proyek-proyek
EPC
Dalam satu kesempatan berbincang dengan WIKA Magz beberapa
waktu lalu, Direktur Utama WIKA, Bintang Perbowo menyampaikan
bahwa meski ceruk pasar EPC berpotensi besar, akan tetapi
lemahnya daya saing kontraktor lokal menyebabkan potensi bisnis
oil & gas jatuh ke pihak asing. Menurut data Sistem Informasi
Sumber Daya Informasi (SISDI) Kementerian PU 2014, 60% pasar
konstruksi dan infrastruktur penunjang oil & gas masih dikuasai
asing dan hanya 40% yang digarap kontraktor nasional.
“Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Belum optimalnya
kontraktor lokal pada proyek-proyek EPC perminyakan, energi, dan
gas, tidak terlepas dari kurangnya daya saing kontraktor lokal.
Padahal, proyek-proyek tersebut menuntut persyaratan yang ketat.
Contohnya adalah dokumen prakualifikasi (PDoc) dan dokumen
tender (Tdoc) yang mutlak harus terpenuhi,” jelas Bintang.
Kelemahan lain dari kontraktor EPC nasional adalah belum bisa
sepenuhnya keluar dari ketergantungan terhadap permodalan dan
teknologi. Belum dikenalnya bank-bank Indonesia di luar negeri
juga menjadi hambatan penjaminan penawaran. “Ditambah dengan
kurang stabilnya suku bunga bank di dalam negeri, semua itu
menjadi PR kita bersama untuk dijawab dengan segera,” ungkap
Bintang.
Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Bintang menuturkan
perlunya restrukturisasi pasar konstruksi EPC nasional,
pembangunan infrastruktur yang baik, serta peningkatan kualitas
para kontraktor. Dengan begitu, para pelaku EPC nasional ke depan
mampu menghadapi persaingan dengan strategi biaya rendah
maupun menerapkan strategi diferensiasi untuk masing-masing
segmen pasar. Dalam sudut pandang kompetisi dengan kontraktor
EPC oil & gas asing, WIKA lanjut Bintang rasanya sudah pada track
yang benar untuk mengelevasi kualitas kapasitas dan kapabilitas
yang dimilikinya. Gap yang semula sempat menghantui WIKA
ketika memutuskan berpindah kuadran dari pekerjaan sipil ke oil &
gas, perlahan mulai tertutup melalui kebijakan strategic partnership
dengan mitra-mitra yang memiliki pengetahuan dan pengalaman.
Gap kedua adalah ketersedian sumber daya manusia. Guna
mengatasinya, Manajemen menyiapkan strategi aktif berupa
perekrutan engineer oil & gas profesional dari mancanegara
sebagai Manajer Proyek. Maksud dari policy itu adalah dapat
mempelajari bagaimana praktik manajemen Proyek Oil & Gas
secara teknik maupun nonteknis yang telah dan sedang dijalankan
oleh para profesional. Misi meng-absorb pembelajaran itulah yang
diemban oleh Deputi-deputi Manajer Proyek Oil & Gas sebagai
garda terdepan. Strategi yang juga disiapkan oleh WIKA pasca
eksplorasi pengetahuan dan pengalaman dari para profesional oil
& gas adalah tentu saja merekrut dan menyiapkan Human Capital
(baca: engineer) berkualifikasi terbaik dengan karakter khas WIKA
yang learner, adaptif, dan persisten. Pemenuhan engineer terbaik
menjadi keharusan untuk menjawab makin beragamnya klien
perusahaan.

Bambang pramujo
Direktur Operasi II WIKA, Kemampuan WIKA
pada pekerjaan proyek EPC terus menanjak
melakukan apa saja pada bisnis miliaran dollar ini. Keyakinan
ini bukan sekedar pepesan kosong. Perseroan sangat optimistis
apabila WIKA memiliki SDM yang tepat pada bidang oil & gas,
maka WIKA bisa mengembangkan bisnis ini dengan cara yang
sangat cepat, “WIKA harus punya tim yang baik,” ujar Bambang
Pramujo berbagi motivasi sukses.
FAW

Kunci Akselerasi Kualitas WIKA
pada Bidang Oil & Gas
1

Bergerak secara horizontal dengan mengembangkan
bisnis unit yang dikuasai dan bergerak secara vertikal
dengan mengembangkan area bisnis.

2

Strategic partnership dengan mitra-mitra yang
memiliki pengetahuan dan pengalaman.

3

Merekrut engineer oil & gas profesional serta kaya
pengalaman dari mancanegara maupun domestik
sebagai Manajer Proyek.

4

Merekrut engineer fresh graduate berkualifikasi terbaik
pada pekerjaan oil & gas dan menyiapkan mereka
dengan serangkaian program pengembangan Human
Capital unggulan.

Akhirnya, benang merah yang menjadi sumbu pada bisnis oil &
gas kembali ke SDM. Dengan SDM, WIKA diproyeksi akan bisa
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Matindok,
Wujud Elevasi
WIKA pada
Proyek Migas
Strategis
Konsistensi peningkatan service excellence
pada mutu, waktu, dan biaya membawa
WIKA menjadi perusahaan EPC bagi
proyek-proyek migas strategis berskala
internasional.
Bertepatan dengan kumandang adzan maghrib, pesawat ATR yang
kami tumpangi dari Makassar menjejakkan tapak rodanya di Bandara
Syukuran Aminuddin Amir, Kota Luwuk, beberapa waktu lalu. Berada
kurang lebih 13 kilometer sebelah selatan pusat kota, bandara ini
tampak tetap indah walau matahari bersiap kembali ke peraduannya.
Semburat pancaran sinar jingga melekat kontras di dinding gunung batu
yang tampak legam menjulang.
“Selamat datang di Luwuk. Disinilah kami membawa amanah nama
besar WIKA untuk mengerjakan Fasilitas Produksi Gas Matindok,”
sambut Haithami Achmad, Manajer Proyek WIKA seraya menjabat
tangan kami, para awak Redaksi WIKA Magz dengan hangat.
Luwuk memang menjadi kota transit terdekat menuju site di Kecamatan
Batui yang berjarak 63 kilometer dari pusat Luwuk atau satu jam
perjalanan dengan kendaraan roda empat. Tidak terasa, akhirnya,
perjalanan panjang kami dari Jakarta guna meliput mega proyek
migas ini siap dimulai. Dan laporan itu kami kemas dengan ringan dan
informatif bagi Anda, pembaca setia WIKA Magz sekalian.

Wujud Nyata Sinergi BUMN
Proyek Pengembangan Gas Matindok (PPGM) di Kecamatan Batui,
Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu
proyek vital bagi industri minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia.
Demikian strategisnya proyek ini sehingga banyak pengamat migas
dunia pun memproyeksikan bahwasanya kelak Matindok akan berperan
penting dalam mempertahankan dan memperkuat posisi Indonesia
sebagai negara pengekspor LNG terbesar di dunia.
PPGM sendiri memiliki fasilitas yang lengkap mulai dari memproduksi
gas bumi dari sumur yang telah dieksplorasi maupun dari rencana
sumur pengembangan yang berasal dari 5 lapangan gas bumi, yaitu:
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lapangan-lapangan gas Donggi, Matindok, Maleo Raja,
Sukamaju, dan Minahaki.
Kemampuan produksi gas dari Blok Matindok diperkirakan
±105 MMSCFD (gross), dengan kandungan kondensat
±850 bopd dan air yang terikut diproduksikan mencapai
±2.500 bwpd. Sementara untuk prakiraan umur produksinya,
diproyeksi dapat berlangsung selama 20 tahun yang
didasarkan atas besarnya cadangan gas yang ada dan hasil
kajian kelayakan ekonomi untuk pengembangan lapangan.
Gas yang diproduksi Matindok mengandung CO2 ±2,5%, total
sulfur ±3.000 ppm dan kemungkinan juga mengandung unsur
yang lainnya.
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Awal Januari 2014, momentum optimalisasi produksi gas
Matindok berlabuh pada penandatanganan kontrak Pembangunan
Fasilitas Produksi Gas Matindok senilai US$234 juta antara PT
Pertamina EP selaku owner dengan KSO WIKA-Technip Indonesia.
Hadir dalam penandatanganan MoU tersebut antara lain: Direktur
Utama WIKA Bintang Perbowo, Presiden Direktur PT Pertamina EP
Adriansyah, Direksi PT Technip Indonesia dan jajaran manajemen
ketiga perusahaan tersebut.
“Konsorsium WIKA bangga dapat turut serta dalam pembangunan
proyek oil & gas di tanah air,” ujar Bintang di sela-sela sambutan
pasca penandatangan kontrak.

Kota Luwuk, Sulawesi Tengah: Tersohor dengan
potensi wisata dan kekayaan sumber migas.

Konsorsium WIKA – Technip Indonesia ditunjuk oleh PT Pertamina
EP sebagai pemenang tender berdasarkan evaluasi adminstrasi,
teknis, harga, kualifikasi, dan verifikasi yang telah dilakukan oleh
PT Pertamina EP langsung. Dalam konsorsium ini, Perseroan
memiliki porsi sebesar 70% dari total nilai proyek atau sekitar
US$163,8 juta. Rencananya proyek ini akan berlangsung selama
26 bulan kalender dihitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam
penandatanganan perjanjian kontrak.

15
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Penandatanganan MoU WIKA – Pertamina EP: Kualitas WIKA
mampu untuk mengerjakan proyek migas strategis.

Kepercayaan yang diberikan kepada WIKA pada Proyek
Pembangunan Fasilitas Produksi Matindok secara langsung telah
meningkatkan performa WIKA sebagai salah satu BUMN yang
memiliki kompetensi tinggi dalam proyek-proyek EPC strategis
nasional. Direktur Operasi II Perseroan, Bambang Pramujo
menegaskan bahwa capaian Proyek Matindok merupakan
implementasi dari roadmap terukur peningkatan kapasitas dan
kapabilitas WIKA pada proyek EPC.
Setelah menguasai pekerjaan infrastruktur oil & gas, WIKA terang
Bambang senantiasa meningkatkan kemampuannya pada domain
pekerjaan gas processing, dan sedang mempersiapkan diri
untuk masuk ke kuadran refinery & petrochemical yang notabene
merupakan jenjang tertinggi pada pekerjaan oil & gas. Dan
Proyek Matindok lanjut dia, mengkatalis kematangan WIKA untuk
berkecimpung lebih dalam pada proyek-proyek EPC yang lebih
kompleks berikutnya.

Fasilitas Produksi Gas Terlengkap di
Tanah Air
Proyek Pengembangan Gas Matindok merupakan kegiatan
pembangunan fasilitas yang lengkap, mulai dari memproduksi
gas bumi dari sumur yang telah dieksplorasi maupun dari rencana
sumur pengembangan yang berasal dari 5 lapangan gas bumi,
yaitu: Lapangan Gas Donggi, Matindok, Maleo Raja, Sukamaju, dan
Minahaki. Gas-gas alam tersebut kemudian disalurkan melalui pipa
menuju kilang LNG untuk kemudian dipasarkan melalui pelabuhan
menggunakan kapal tanker LNG.
Manajer Proyek Fasilitas Produksi Gas (FPG), Tarcesius Yonio
dalam wawancara khusus dengan Redaksi WIKA Magz beberapa
16

waktu lalu menjelaskan bahwasanya Konsorsium WIKA Technip Indonesia sebagaimana tertera dalam Surat Perintah
Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Perjanjian (SP3MP) No. 0076/
EP0000/2014-SO pada Tanggal 22 Januari 2014, resmi mendapat
kepercayaan sebagai Pelaksana Utama Proyek Pembangunan
Fasilitas Produksi Gas Matindok.
Lingkup kerja konsorsium pada Proyek Pembangunan Fasilitas
Produksi Gas Matindok, dalam hal ini WIKA terdiri dari pekerjaan
engineering dormitory area, procurement (Equipment utilitas,
pipe line, electrical & equipment, civil & building), transportation,
all construntion, dan commissioning. Sementara dari sisi
Technip Indonesia, skup pekerjaan pada proyek ini adalah
central processing plant (CPP) area, engineering pipe line area,
procurement equipment process, dan general support (licensor)
“Proyek ini bertujuan memproses sour gas, condensate, dan
produced water dari tujuh sumur. Nantinya, produk-produk
tersebut diolah menjadi sales gas sesuai dengan spesifikasi yang
dibutuhkan,” terang Yonio.
Gas alam yang berasal dan lapangan gas Matindok sendiri lanjut
alumnus Teknik Kimia Institut Teknologi 10 Nopember (ITS)
Surabaya ini dikategorikan sebagai gas alam asam (sour natural
gas) karena mengandung hidrogen snifida (H2S) dengan kadar
5.000 ppm dan cadangan gas alam sebesar 0,45 BCFG (billion
cubic feet gas)

Alur Proses Kompleks
Sebagaimana proses penyulingan produk migas pada umumnya,
proses yang berlangsung pada lapangan gas Matindok juga
terbilang kompleks. Hal itu tampak dari skema tahapan yang
berlangsung. Pada tahap awal misalnya, hasil produksi gas dari
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Diagram alur proses kerja Fasilitas Produksi Gas Matindok

tujuan proyek
Memproses fluida yang mengandung sour
gas (terdiri dari 4 % CO2, 5000PPm H2S, & 43
ppm Mercaptan) menjadi:
Gas jual yang mengandung maksimal 50
ppmv CO2, 3.5 ppmv H2S, 17.5 ppmv Sulfur
dengan kapasitas 65 MMSCFD (gross) dan
Tekanan Sales Gas Minimun 815 psig

Lapangan gas di daerah matindok, terdiri dari:
• DONGGI
• MATINDOK
• MALEORAJA
• MINAHAKI

KILANG LNG
POWER PLANT (PT. PLN)

GAS

CO2 , H2S & Mercaptan
FASILITAS PRODUKSI
MATINDOK

FASILITAS PRODUKSI
DONGGI

scope of work
uraian

keterangan

PEKERJAAN SIPIL

Semua pekerjaan sipil di area CPP Matindok (pondasi equipment, sarana
jalan, mess permanen, steel structure, dll)

pipeline

1. Pipeline gas produksi dari sumur ke plant sepanjang 9 km dengan pipa
dia 12” & 8” (Jenis pipa: Coating Incolloy)
2. Pipeline injection pipa FRP dia 4” ke Maleoraja 11 km
3. Pipa distribusi dari area gas Matindok ke TIP 2 (tie in point 2)
sepanjang 160 m, termasuk metering station
4. Pipa distribusi Kondensat datri area CPP Matindok ke area CPP Senoro
sepanjang 8 km

PEKERJAAN MEKANIKAL di area
produksi gas (CPP)

• Piping di plant area
• Header Manifold
• Well Test Unit (WTU)
• Unit separasi & unit booster
compressor
• AGRU (Acid Gas Removal Unit)

PEKERJAAN ELEKTRIKAL

Seluruh pekerjaan elektrikal (kabel, panel, travo, genset, lighting CPP, dll)

SISTEM KONTROL

Pekerjaan sistem kontrol di area CPP dan sumur (DCS, kabel kontrol, field
instrument, sistem telekomunikasi, dll)

• SRU (Sulfur Recovery Unit)
• DHU (Dehydration Unit)
• DCU (Dew point Control Unit)
• Unit Condensate & Produced
Water Handling
• Seluruh Sistem Utilitas & Fasilitas
Pendukung lainnya
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tiap-tiap sumur akan dialirkan melalui pipa produksi (flowline)

sytem) dan sistem separasi gas bumi yang terdiri dari separator

dengan diameter yang sesuai. Ada yang berdiameter 8 inchi dan

dan tangki kondensat. Ditambahkan juga bahwa dalam stasiun

ada juga yang menggunakan pipa berdiameter 6 inchi.

pengumpul juga akan terdapat tangki penampung, unit utilitas,
dan unit pengolah limbah. Unit dehidrasi sendiri diperlukan

”Masing-masing pipa flowline tersebut terbentang sepanjang 7,5

untuk mengurangi kandungan air dalam gas bumi agar tercapai

kilometer dan dirancang menggunakan material baja karbon yang

spesifikasi gas pipeline yaitu maksimum 7lb/MMSCF.

didalamnya dilapisi stainless steel agar tahan terhadap gas H2S
untuk menuju stasiun pengumpul ,” terang Yonio.

Hidrokarbon dari sumur produksi umumnya mengandung
kondensat, air, dan gas yang dominan. Guna memisahkan

Seluruh manifold station atau stasiun pengumpul gas di Blok

ketiganya dibutuhkan separator gas yang bekerja dengan proses

Matindok lazimnya terdiri dari sistem pengumpulan (gathering

fisika tanpa adanya penambahan bahan kimia. Pada alat tersebut

Deskripsi Proyek Fasilitas Produksi Gas Matindok
Nama Proyek

Pemilik Pekerjaan
Pelaksana Pekerjaan

: Pembangunan Fasilitas
Produksi Gas Matindok Matindok Gas Development
Project (MGDP)
: PT Pertamina EP
: Konsorsium PT Wijaya Karya
(Persero) Tbk. – PT Technip
Indonesia

Grafis 3 Dimensi Proyek Fasilitas Produksi Gas Matindok
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Dasar Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka Waktu Perjanjian

:S
 urat Perintah Pelaksanaan
Pekerjaan Mendahului
Perjanjian (SP3MP) No.
0076/EP0000/2014-SO,
Tanggal 22 Januari 2014
:2
 9 Januari 2014 – 28 Maret
2016 (26 Bulan) dengan
masa pemeliharaan 365 hari
kalender
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kondensat dan air akan terpisah dari gas. Kondensat dan air
akan mengalir dari bawah separator sedangkan gas akan
mengalir di bagian atasnya.
Kondensat dan air dipisahkan dengan prinsip ketidak-salinglarutan dan perbedaan berat jenis. Kondensat ditampung di
tangki penampung. Sedangkan air diproses lebih lanjut dalam
sistem pengolah air (water waste treatment) Apabila tekanan
gas dari sumur berkurang akibat penurunan tekanan reservoir
secara alami, maka akan dilakukan pemasangan kompresor di
stasiun pengumpul guna menjaga stabilitas tekanan gas yang
masuk ke sistem CO2 atau H2S.
Pada stasiun pengumpul terdapat unit proses atau gas
processing facility yang meliputi unit penghilangan CO2 dan H2S,

Haithami Achmad

sulfur recovery unit yang juga bertujuan untuk menghilangkan

Manajer Proyek Fasilitas Produksi Gas
Matindok: Optimistis Tim Manajemen Proyek
mampu menyelesaikan proyek on budget, on
schedule, on quality

kandungan H2S dari gas bumi, dehydration unit yang berfungsi
menyempurnakan pengurangan air yang terikut di dalam gas,
dan dew point control unit yang menjaga agar cairan tidak timbul
selama pengiriman gas akibatnya turunnya temperatur udara.
”Gas yang telah diproduksi dari stasiun pengumpul Matindok
yang kandungannya telah sesuai dengan standar gas yang akan

Berbekal filosofi Know Your Customer (KYC), di mana mengetahui

dipasarkan inilah yang kemudian akan dikirimkan ke kilang LNG,”

persis output yang diinginkan owner proyek adalah hal yang

terang Yonio.

sangat penting, Thami dan tim selalu tampil percaya diri di depan

Optimisme Team Work
Bekerja pada proyek EPC migas yang menjunjung tinggi safety,
disiplin prosedur dan waktu mutlak membutuhkan engineerengineer yang tangguh. Bukan semata-mata mengandalkan
dan/atau menggantungkan pada skill teknis saja, tetapi juga
kekompakan tim (team work) Benang merah ini, dicermati betul
oleh sang Manajer Proyek, Haithami Achmad.
Haithami atau Thami demikian ia biasa disapa meyakini betul
bahwa Manajemen Proyek yang dipimpinnya ini merupakan
kesatuan dari The Power of Team Strategy. Tim manajemen
Matindok bukanlah organisasi super man, tetapi manajemen

owner. “Kelancaran sebuah pekerjaan biasanya diawali dengan
perencanaan yang matang,” ujarnya berbagi tips
Proyek Fasilitas Produksi Gas Matindok memang bukanlah proyek
yang mudah, tetapi hal itu tidak lantas disikapi hanya dengan act
as usual. Perdebatan produktif dengan owner dan vendor hingga
koordinasi dengan ratusan pekerja menjadi tantangan tersendiri
yang membutuhkan sentuhan kepemimpinan yang kuat dan
kerjasama tim yang solid.
“Bagi saya, sukses itu memang prestasi, tetapi membuat orang lain
sukses adalah hal yang luar biasa. Itu lebih penting karena sistem
yang ada akan berjalan, jadi kita tidak akan bekerja sendiri, “ yakin

yang mampu membangun super team.

Thami.

”Manajemen Proyek Fasiltas Produksi Gas Matindok bisa

Dengan kesungguhan hati dan dukungan penuh dari owner, seluruh

dikatakan sebagai super team yang solid ketika kami mampu

Manajemen WIKA dan Tim Proyek Fasilitas Produksi Gas Matindok,

menghasilkan sinergi strategi dan eksekusinya di lapang,” terang

ia optimistis mampu menyelesaikan proyek yang ditargetkan selesai

Haithami lugas.

di pertengahan semester awal tahun 2016 dengan on budget, on
schedule, on quality. Berpegang teguh pada prinsip plan with vision,

Sebuah pepatah bijak mengatakan bahwa, “Janganlah pernah

act with mission, end with perfection, manajer muda ini yakin Tim

berhenti atas apa yang telah kamu awali karena apapun yang

Proyek Fasilitas Produksi Gas Matindok mampu memberikan yang

terjadi adalah proses untuk menjadikan masing-masing kita

terbaik.

menjadi lebih baik.” Pembelajaran makna proses yang tersirat
dalam pepatah itu rasanya relevan dengan totalitas Tim

FAW

Manajemen Proyek Fasilitas Produksi Matindok.
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Kepemimpinan
dalam
Keberagaman
Hakikat dari sebuah kepemimpinan
mengajarkan bagaimana kita terus
meningkatkan kemampuan kepekaan dan
saling menghormati atau menghargai dari
sebuah perbedaan itu sendiri.
Sebagai sebuah bangsa dalam percaturan global, Indonesa adalah
salah satu negara yang paling majemuk dengan beragam suku, bahasa,
dan budaya. Kondisi geografis yang terdiri dari ribuan pulau dan diapit
oleh perairan yang luas, tak ayal melahirkan kultur khas yang sulit
dijumpai di belahan dunia yang lain.
Heterogenitas itu sendiri sejatinya disadari betul oleh para founding
fathers bangsa sejak dulu. Itulah mengapa pada kitab Sutasoma
yang ditulis oleh Mpu Tantular tersurat, “Bhineka Tunggal Ika” yang
maknanya, walau berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Berpegang
dengan kesadaran dan spirit keberagaman inilah kemudian Mahapatih
Gajahmada dari Kerajaan Majapahit menumbuhkan cikal bakal
Nusantara dengan sumpah palapanya yang kini menjelma sebagai
Indonesia.
Dalam konteks kepemimpinan, kemajemukan sebagaimana pandangan
Presiden ke-4, Abdurrachman Wahid dalam kuotasi oembuka juga
tidak mungkin ditepikan. Sebaliknya, seorang pemimpin lanjut Gus Dur,
demikian ia biasa disapa publik, justru harus bisa merangkul perbedaanperbedaan yang ada dalam satu ikatan dengan rasa kepemilikan
bersama.
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Tim Manajemen Proyek Fasilitas Produksi Gas Matindok

Pemimpin yang Menghargai
Kemajemukan
Seorang pemimpin dalam sebuah organisasi yang kompleks
dengan anggota yang multitalenta akan selalu menghadapi
risiko yang tak kalah kompleks. Segala tugas akan selalu
dihadapkan pada banyak banyak kemungkinan; tidak
dikerjakan dengan benar, dikerjakan dengan setengahsetengah atau dikerjakan dengan benar, tetapi berdampak
tidak sebagaimana diharapkan. Bahkan bisa jadi, akan
dikerjakan dengan jauh lebih baik, sehingga menyedot
perhatian dari anggota lainnya.
Meski demikian, pemimpin berjiwa besar tetap harus tenang
dan fokus pada amanah yang diembannya. Ia seyogianya
dapat bersikap laiknya induk burung terhadap anaknya. Meski
ada kekhawatiran, pemimpin harus selalu bersikap positif
merangkul semua anggota timnya dengan memberikan
pengalaman, sambil tetap siaga membantu saat dibutuhkan.
Pemimpin besar tidak selalu harus dalam posisi formal
memimpin. Ia tetap besar meski berganti peran menjadi
mentor bagi Pemimpin berikutnya. Kepedulian untuk mendidik,
mengembangkan dan memberi kesempatan kepada Penerus
seperti inilah yang vital bagi sebuah organisasi besar
dengan kompleksivitas kapasitas & kapabilitas anggota dan
lingkungannya.
Kemajemukan inilah yang menjadi potret kekuatan pada
pekerjaan pembangunan fasilitas produksi gas Matindok
yang saat ini dikerjakan oleh KSO WIKA di Sulawesi Tengah.
Proyek yang sarat teknologi tinggi, proses yang demikian
detil, dan melibatkan banyak ahli dari berbagai bidang ini jelas
membutuhkan team work yang solid. Filosofi profesionalitas
leadership menjadi hal absolut yang harus dimiliki oleh
masing-masing personel dalam Manajemen. Lalu, bagaimana
mereka memaknai kepemimpinan? Berikut nukilan sharing-nya
dengan Redaksi WIKA Magz beberapa waktu lalu.
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“Kemajemukan harus bisa diterima,
tanpa ada perbedaan.”
Abdurrachman Wahid, Presiden ke-4 RI

Haithami Achmad,
Project Manager (Internal)

Leadership = Plan with vision, act with
mission & end with perfection
Berbekal filosofi Know Your Customer (KYC), di mana mengetahui
persis output yang diinginkan owner proyek adalah hal yang sangat
penting, Haithami Achmad memperoleh pembelajaran berharga.
Bagaimana tidak, dengan memposisikan diri dan memahami
seutuhnya kebutuhan sebagai owner, Konsorsium WIKA-Technip
Indonesia akhirnya dinyatakan sebagai pemenang oleh PT
Pertamina EP Pertamina setelah melalui evaluasi administrasi,
teknis, harga, kualifikasi, dan verifikasi
Nukilan kisah itu amat berkesan hingga kini di relung hati Haithami
Achmad karena dengan momentum itulah kepemimpinannya teruji.
Bicara kepimimpinan, Thami memang tidak pernah setengahsetengah untuk menuntaskan pekerjaannya. Dia berprinsip jika
atasan memberinya tugas, maka ia bertekad untuk memberikan
output lebih dari yang diharapkan, “Berpegang teguh pada prinsip
plan with vision, act with mission, end with perfection, saya yakin
mampu memberikan yang terbaik untuk perusahaan,” pungkas dia.

seperti halnya Matindok, bukan barang baru baginya. Maklum saja,
Yonio, demikian ia biasa disapa adalah salah satu engineer yang
kaya pengalaman dalam proyek-proyek EPC di luar negeri.
Bicara kepemimpinan atau leadership, Yonio meyakini bahwa
semua orang pada dasarnya memiliki kapasitas ini. Seorang
pemimpin lanjut dia adalah sosok terdepan yang optimistis
dapat membawa tim yang dipimpinnya menuju satu tujuan
dan sasaran. Tidak mudah memang, tetapi bukan berarti sulit
untuk meujudkannya, “Seorang pemimpin harus menguasai
permasalahan yang diamanahkan kepadanya dan bertanggung
jawab penuh terhadap bidang pekerjaannya,” ujar dia.

Sonny Primawanto,
Deputy Project Manager

Leadership = Sikap dan keteladanan
bagi anak buah
Dua dekade bergabung dengan WIKA, tidak lantas membuat
Sonny mendongakkan kepala tinggi-tinggi. Sebaliknya, seperti
ilmu padi yang makin merunduk, makin berisi, Sonny Primawanto
kini makin matang dengan jabatan yang disandangnya sebagai

Tarcesius Yonio,
Project Manager (Eksternal)

Deputy Project Manager Fasilitas Produksi Gas Matindok. Hal itu
dapat diliat dari share buah pikirannya yang bijak mengenai sosok
pemimpin yang ideal.
Engineer alumnus ITS Surabaya ini percaya bahwa sosok yang
disebut sebagai pemimpin adalah role model yang harus bisa

Leadership = Menguasai pekerjaan dan
bertanggung jawab
Perawakannya tinggi semampai, langkah kakinya gesit, dan tuturbicaranya halus terstruktur. Ciri khas itu melekat kuat dari orang
pemuncak Proyek Fasilitas Produksi Gas Matindok, Tarcesius
Yonio. Berada di tengah site dengan medan yang menantang

menjadi teladan bagi anak buahnya. Bukan perkara yang mudah
lanjut Sonny untuk menjelma sebagai pemimpin. Apalagi jika anak
buah kurang cepat memahami instruksi yang diberikan. Namun,
hal itu bukan masalah sulit bagi bagi pria bertubuh subur ini,
“Ya, kalau ada masalah di lapangan, tinggal kita beri nasehat aja
orangnya, kita beri pengertian. Kalau memang sudah fatal, baru
kita berikan sangsi,” terang Sonny.
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Wahyu Hartono,
Manajer Konstruksi 1

Purwanto,
Manajer Keuangan &
Administrasi

Leadership = Kemampuan menjabarkan
tugas kepada bawahan

Leadership = Mengayomi dan men-support
bawahan

Berawal dari proyek Bendung Klambu pada tahun 1988, Wahyu
Hartono memulai debut karirnya di WIKA. Sebagai engineer muda
kala itu, ia terbilang haus akan tantangan. Konstruksi beberapa
proyek besar seperti pembangunan PLTU Asam Asam dan
Pembangkit Listrik Tenaga Gas Borang 6 MW, tidak lepas dari
kiprah tangan dinginnya. Rekam jejaknya bagus, sehingga bukan
kejutan jika Perseroan akhirnya mempercayakan posisi Manajer
Konstruksi pada Proyek Fasilitas Produksi Gas Matindok.

Dengan motto “kerja keras, ikhlas dan selalu bersyukur apa pun yang
Allah berikan”, Purwanto Agustiono mantap menjalani karirnya di
WIKA yang ia mulai sejak tahun 1995 silam. Kini tanggung jawab
baru melekat di pundaknya sebagai Manajer Keuangan dan
Administrasi di Proyek Fasilitas Produksi Gas Matindok.

Sebagai seorang pemimpin, kemampuan untuk menjabarkan
tugas-tugas yang harus dilakukan oleh bawahannya dengan
jelas bisa jadi mutlak adanya. Apa pasal? Simpel saja. Melalui
komunikasi dan pendekatan yang sesuai dengan para engineer
ayng berjiwa muda jelas akan membuat target pekerjaan menjadi
mudah diwujudkan, “Saya selalu memberi tahu anak buah saya
kalau setiap proyek itu kondisinya pasti beda-beda, jadi ya kita
harus mampu cepat beradaptasi dengan kondisi apa pun, “ ujarnya
berbagi tips.

Hari Mukti,
Manajer Konstruksi II

Leadership = Planning, Organize &
Control
Rambut boleh sama hitam, tetapi isi kepala boleh berlainan.
Seorang pemimpin dari kacamata Manajer Konstruksi II, Hari Mukti
haruslah mengetahui lingkup pekerjaannya secara menyeluruh
mulai dari planning, eksekusi, monitoring hingga controlling
pekerjaan tersebut.

Bicara leadership, Purwanto menjelaskan bahwa dalam
pengimplementasiannya, orang yang dipercaya sebagai pemimpin
harus mampu mengayomi dan men-support bawahan. Keyakinan itu
lahir dari keyakinannya bahwa apabila ditemukan masalah dari
suatu organisasi, maka solusi tak perlu melulu datang dari atasan,
tetapi juga bisa digali dari ide-ide yang diberikan oleh bawahan.
“Komunikasi itu penting jadi apabila ada masalah atau
kesalahpahaman, semua itu bisa diselesaikan dengan cepat,”
ujarnya.

Antonius Matindas,
HSE & Security Manager

Leadership = Menjadi role model bagi
bawahannya
Proyek Fasilitas Produksi Gas Matindok merupakan proyek
pertama Antonius Matindas atau Tony Matindas sejak bergabung
dengan WIKA setahun lalu. Didapuk Perseroan sebgai Health,
Safety, Environment (HSE) & Security Manager di proyek yang

Dalam konteks pekerjaan Proyek Matindok misalnya. Sebagai
Manajer Konstruksi II adalah hal yang lazim bahwasanya ia harus
tahu apa saja yang harus dikerjakan dan bagaimana schedule
pekerjaannya secara mendetil. Kelihatannya sepele, tetapi dua
poin itu sambung Hari adalah modal guna merencanakan jumlah
material dan tenaga kerja yang dibutuhkan sehingga penyelesaikan
pekerjaan dapat sesuai target,

berlokasi di Luwuk, Sulawesi Tengah ini. Tony sadar betul

“Seorang pemimpin proyek harus mengetahui schedule pekerjaan
serta fungsi manajemen agar dia dapat mendistribusikan
pekerjaan besar yang lalu dibreakdown menjadi pekerjaanpekerjaan kecil sesuai fungsi dan jabatan para anak buahnya”,
jelas Hari.

upaya dilakukan. Salah satunya adalah dengan individual approach

22

kepemimpinan yang bertanggung jawab akan menjadi barometer
bagi para staf dan manajemen proyek secara keseluruhan.
Berkenaan dengan aturan-aturan HSE yang cukup ketat, Tony
acap menyimak bahwasanya instruksi yang ia sampaikan kepada
bawahannya terkadang berjalan tidak sesuai rencana. Berbagai
kepada para staf hingga mereka memahami. “Dengan komitmen
untuk melakukan improvement di bidang HSE, WIKA akan menjadi
lebih bagus lagi di proyek oil & gas,” ujarnya optimistis.
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Manajemen Proyek meninjau site Fasilitas Produksi Gas

Tamhid,
Project Control Manager

Supardan,
Lead Human Capital

Leadership = Pemimpin harus mampu
menyelami karakter bawahan

Leadership = Komunikasi antar atasan
dan bawahan harus lancar

Dalam menjalankan tugasnya, Tamhid selalu berusaha
menyesuaikan diri dengan anak buahnya yang mayoritas masih
berusia muda. Menurutnya, setiap orang sudah memiliki tugasnya
masing-masing sehingga sebagai pemimpin, ia hanya perlu untuk
mengarahkan anak buahnya agar mereka fokus dan bekerja sesuai
dengan jalur yang benar.

Proyek Fasilitas Produksi Gas Matindok memberikan warna
tersendiri bagi pria yang berusia hampir setengah abad ini.
Bagaimana tidak, pada proyek ini, Pak Pardan setiap hari selalu
berinteraksi dengan para engineer muda yang mungkin saja pantas
sebagai putranya, “Usia boleh senior, tetapi semangat selalu
muda,” ujarnya seraya terkekeh ringan. Itulah mengapaia akhirya
merasa perlu menerapkan berbagai cara yang fresh agar mudah
mengarahkan para engineer mida sehingga pekerjaan dapat
berjalan sesuai rencana.

Anak muda jelas Tamhid memang berbeda. Darah muda yang
dibawanya, membuat mereka acap terlalu percaya diri yang
terkadang kurang tepat pada tempatnya. Namun demikian, ia tak
ingin ambil pusing. Sebagai senior yang telah banyak makan asam
garam, Tamhid memilih menempuh win-win solution agar tujuan
proyek dapat terwujud cepat, “Saya beradaptasi dengan menyerap
gaya para anak buah tanpa harus abai dengan target. Saya percaya
bahwa dengan adaptasi ini, mereka akan mudah menerima arahan
saya,” tukasnya padat.

Beda meng-handle engineer, beda pula cara berinteraksi dengan
masyarakat. Pengalamannya di Proyek Tank Condensate – Conoco
Phillip menangani masyarakat dengan watak keras membuat pria
murah senyum ini banyak belajar tentang karakter orang sehingga
dirinya menganggap perlu untuk mengarahkan anak buahnya
dengan cara halus. “Dengan cara yang halus, arahan kita lebih
dapat diterima dengan senang hati daripada dengan cara yang
kasar,” ujar Supardan bijak.
23
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Agus Irwandi,
Interfacing Manager

M. Adnan Solikhin,
Lead Project Control

Leadership = Kemampuan mengatur,
menganalisa dan memutuskan suatu
masalah

Leadership = Tidak membatasi
kreativitas anak buah

Setelah malang-melintang berkarir di perusahaan swasta bidang
oil & gas, Agus Irwandi akhirnya mantap bergabung dengan WIKA
dan bekerja untuk Proyek Fasilitas Produksi Gas Matindok sejak
Februari tahun lalu. Ayah dari Zahra Najwa Saraha ini merasa
bahwa WIKA memiliki nuansa team work yang sulit ditemui di
tempatnya duu berlabuh, “WIKA itu suasana kekeluargaannya
sangat erat sehingga membuat saya betah,” ungkap Andi, demikian
ia biasa disapa, sambil tersenyum.

itu artinya harus bisa “mengangkat” anak buahnya. Hal ini

Menangani bidang pekerjaan yang lebih banyak berhubungan
dengan sosial kemasyarakatan memberikan pengalaman yang
cukup berkesan baginya. Karakteristik masyarakat Luwuk yang taat
hukum menjadi salah satu kunci yang ia pegang saat menghadapi
gesekan-gesekan sosial seperti demo. Selain itu, kesigapan
tim proyek saat menghadapi demo masyarakat sekitar dan
kemampuan presonel humas proyek dalam bernegosiasi juga turut
memberikan andil.

Rapat Manajemen Proyek dengan Subkontraktor
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Seorang M. Adnan Solikhin menganggap kalau menjadi pemimpin
maksudnya kalau pemimpin yang biasanya selalu tampil sendiri di
depan, juga harus mau mengakomodir ide-ide dari bawahan dan
men-support kreativitas mereka sehingga anak buahnya juga bisa
terlihat kemampuannya. Menurut lulusan Teknik Mesin UGM itu,
dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, seorang
pemimpin itu harus bisa menjembatani perbedaan-perbedaan
tersebut agar tercipta teamwork yang handal. Selain menyoroti
masalah kreativitas, pria kelahiran Solo 56 tahun silam ini juga
menjelaskan cara ia mendelegasikan suatu pekerjaan. “Dengan
mem-breakdown inti dari pekerjaan, saya rasa anak buah akan
lebih mudah memahami jenis pekerjaan yang akan dilakukan,” ujar
Adnan.
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Hafizh Albar Esas,
Construction Engineer

Leadership = Membawa organisasi
mencapai goalnya
Bagi Hafizh Albar Esas, Proyek Fasilitas Produksi Gas Matindok
ini memberikan pengalaman yang sangat berkesan, terutama
saat proses tendernya. Tim muda WIKA yang awalnya dipandang
sebelah mata cerita Hafizh akhirnya justru mampu memenangkan
“pertarungan” dengan tim tender perusahaan-perusahaan lain yang
lebih berpengalaman pada proyek oil & gas.
“Kerja keras dan usaha yang tak kenal kata menyerah menjadi
kunci penting kesukesan tim tender Proyek Matindok itu,” ujar dia.
Dalam hal kepemimpinan, pria muda kelahiran Padang ini
berpendapat bahwasanya seorang pemimpin itu adalah orang yang
mampu membawa organisasi dan mengaturnya untuk mencapai
tujuan yang diinginkan serta selalu berada di garda depan untuk
bertindak namun berani berada di belakang saat kesuksesan

Tampilan 3D Fasilitas Produksi Gas Matindok

berhasil digapai.

Mohammad Yusuf Rizki,
Kasie Cost Control

Yupie Deswar, Kasie QA

Leadership = Memberikan arahan dan
contoh kepada bawahan

Leadership = Mengarahkan sekelompok
orang untuk menuju tujuan tertentu
Lima tahun sudah, Mohammad Yusuf Rizki berkiprah professional

Sejak bergabung dengan WIKA mulai tahun 2009, Yupie Deswar

di WIKA. Dalam kurun waktu yang terbilang hijau itu, tak jarang ia

merasa ilmu-ilmu yang diperoleh saat di bangku kuliah baru

harus berkomunikasi dengan orang-orang asing sebagai bagian

kelihatan jelas aplikasinya ketika bertugas di sebuah proyek.

dari pekerjaan yang diembannya sebagai Kasie Cost Control.

Kompleksnya pekerjaan di proyek menuntut pimpinan proyek untuk

Uniknya, bukan persoalan yang sifatnya administratif semata yang

dapat mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan secara jelas ke seluruh

ia hadapi, tetapi terkadang ia juga harus berhadapan dengan orang

tim proyek.

asing yang tricky.

Alumnus Institut Teknologi Nasional ini berpandangan bahwa

Pada titik itulah, ia kemudian dituntut untuk mampu “membaca”

seorang pemimpin proyek harus mampu mengarahkan anak

situasi dan pandai berkomunikasi agar mampu “berdebat”

buahnya untuk melakukan pekerjaannya agar target dapat tercapai.

dengan lawan bicara yang intimidatif. Rizki, demikian ia biasa

Oleh karena itu pesan yang disampaikan kelak harus jelas dan

disapa percaya bahwa kemampuan seperti itu harus ada dalam

gambling, “Biasanya sih kita cuma ngasih kata-kata kuncinya

jiwa seorang pemimpin. “Seorang pemimpin itu akan terlihat

aja, jadi mereka akan menafsirkan instruksi kita sesuai kapasitas

kemampuannya saat memimpin rapat dan menyelesaikan masalah

mereka. Kalau tidak sesuai harapan apalagi sampai fatal ya kita

yang ada dalam lingkup pekerjaannya,” tambahnya.

tegur,” tegas Yupie.

HP & FAW
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Powerfull
of Quality
Pada awalnya secara general program pekerjaan di lapangan sudah
disusun sedemikian rupa sehingga hal-hal yang berkenaan dengan
pelaksanaan pekerjaan pembangunan seolah sudah dapat dibaca
dan dipelajari sejak awal. Mulai daripenyusunan jadwal pekerjaan,
pemesanan berbagai material hingga program pengawalan mutu.
Namun demikian, kenyataan di lapang tidak selalu demikian
idalnya. Tetap ada beberapa hal, termasuk perubahan yang harus
disesuaikan, khususnya pada persoalan yang cukup kompleks yaitu
kualitas pekerjaan.
Target dan mutu seperti apa yang dicanangkan sejak awal dan
bagaimana pencapaiannya? Seringkali persoalan ini kurang
mendapat perhatian banyak pihak. Berdasarkan ekplorasi penulis
di lapang, banyak ditemui personel yang ditunjuk dan ditempatkan
di bagian pengawalan mutu pekerjaan (QA/QC) yang belum
mempunyai banyak pengalaman guna melakukan sebuah proses
bagaimana pengawalan terhadap sisi mutu itu dilakukan. Padahal
jika dikaji lebih jauh, mutu adalah sebuah proses panjang yang
menghasilkan output yang berkorelasi dengan nilai jual perusahaan.
Mutu adalah ujung tombak perusahaan dimana nama besar
perusahaan dipertaruhkan.
Kita ambil contoh pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan
pada Proyek Pengembangan Bandara Internasional Sepinggan
– Balikpapan (sekarang berganti nama Bandar Udara Sultan Aji
Muhammad Sulaiman Sepinggan – Balikpapan. red) Berawal
dari sebuah pekerjaan yang sudah dilakukan dan kualitas yang
dihasilkan belum sesuai dengan program mutu yang dicanangkan,
maka setelah melalui proses yang cukup panjang dibuatlah inovasiinovasi baru untuk memperoleh hasil akhir yang lebih baik secara
kualitas pekerjaan itu sendiri maupun baik secara finansial. Intinya,
melalui inovasi, pekerjaan proyek menjadi lebih efektif tanpa adanya
rework atau repair serta efisien secara waktu.

Implementasi Program Pengawasan dan
Pengendalian Mutu
Meski bukan hal yang mudah untuk melakukan program
pengawasan mutu, tetapi dengan kemauan keras dan dukungan
dari pihak-pihak terkait untuk saling bersinergi, maka cita-cita dan
target mutu dapat diwujudkan. Adalah implementasi program
pengawalan secara internal yang dilakukan di lapangan dan secara
eksternal dengan melibatkan beberapa pihak, antara lain Satuan
Kerja dari Angakasa Pura 1 sebagai wakil owner di lapangan dan
Konsultan Manajemen Konstruksi yang menjadi kuncinya.
Pengawalan secara internal Pengawalan mutu dilaksanakan
dengan menyusun program-program strategis, seperti:
• Ruang display material
•	Penempelan labeling berupa stiker di lapangan sebagai
monitoring
• CPP dan PTKP (di lapangan dan administrasi)

26

• Pembuatan Mock Up
• Pembuatan Quality Target
• Labeling Penerimaan Material
• Pelatihan Tenaga Kerja
• Sertifikasi Mutu untuk Penagihan (Subkont dan mandor)
• Spanduk berisikan Slogan sebagai Sarana Kampanye Mutu
•	Pengecekan bersama Owner dan Konsultan MK setiap
melakukan pekerjaan dan checklist.
•	Membuat berita acara pada setiap pelaksanaan pekerjaan yang
kemudian ditandatangani oleh Konsultan MK.
Sementara untuk pengawalan secara eksternal, programprogram yang kami inisiasi pada Proyek Pengembangan Bandara
Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan,
Balikpapan adalah sebagai berikut:
1.	Mengadakan Quality Weekly Meeting pada hari Senin siang
bersama Team Quality Kontraktor.
	Pada meeting tersebut, para pihak khusus membahas mengenai
mutu pekerjaan di lapangan berikut pengawalan terpadu,
defect dan site visit ke lapangan bersama sama. Prosesnya
adalah membahas defect yang ditemukan dan tertelusur
oleh Konsultan MK maupun Owner. Disusun dalam sebuah
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agus indarto

apresiasi program pengawasan
dan pengendalian mutu
Inovasi tertuang dalam makalah yang telah
dilaksanakan di lapangan dan mendapat respon
positif dari semua pihak yang terlibat dalam Proses
Pengembangan Pembangunan Bandara Internasional
Sepinggan.
1 INOVASI QA/QC GO TO DETAIL
2 METODE KLAIM ANTAR SUBKONTRAKTOR
3 METODE PENANGANAN DEFECT PASCA
	
OPERASIONAL BANDARA

format yang telah disepakati bersama. Kontraktor dalam hal ini harus
melakukan perbaikan terhadap pekerjaan yang dinyatakan sebagai
defect, dan kemudian dibuatkan closing berupa foto (after) setelah
defect diperbaiki. Berita acara closing defect ini diterbitkan sebulan
sekali pada awal bulan. Form ditandatangani oleh Konsultan MK dan QC
Kontraktor.
2. Melakukan pengecekan bersama (joint survey) antara pihak terkait.
3.	Semua kegiatan ini diberitaacarakan sehingga defect yang sudah closing
adalah pekerjaan yang dengan sendirinya sudah diterima oleh Konsultan
MK.
Berita acara ditandatangani oleh Satker, Konsultan MK dan QC Kontraktor.
Dengan metode seperti ini maka semua pekerjaan yang dilakukan di
lapangan sudah melalui tahapan dimana semua pihak telah memberikan
kontribusinya terhadap hasil kerja (mutu pekerjaan) sesuai dengan
kapasitasnya masing masing. Dengan demikian Kontraktor dalam hal ini
sudah tidak ada kekhawatiran dengan pekerjaan yang dihasilkan.
Demikianlah kami melaksanakan tugas sebagai QA/QC ini sehingga Slogan
GO TO DETAIL di Proyek Bandara Sepinggan dapat diwujudkan dengan
peran serta para pihak. Semoga tulisan ini memberikan inspirasi bagi
rekan-rekan dan pembaca WIKA Magazine sekalian.
Agus Indarto, Penulis adalah QA Proyek Bandara Internasional Sepinggan – Balikpapan
(Jan 2012-Jun 2014). Saat ini duduk sebagai staf Divisi Properti DBG WIKA

Penghargaan yang diperoleh:
1.	Pemenang Terbaik Kedua Kategori Proyek dengan
nilai di atas 10 Milyar Pelaksanaan Bangunan
Gedung kurang dari 8 lantai dari Kementrian
Pekerjaan Umum Tahun 2014.
2.	Penghargaan Institusi Kesehatan Berprestasi
kepada Bandar Udara Sultan Aji Muhammad
Sulaiman Sepinggan Balikpapan sebagai
Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat dari Menteri
Kesehatan RI.
3. Bandara Award 2014.
4.	Airport of The Year 2014, Bandara Sultan Aji
Muhammad Sulaiman Balikpapan.
5.	The Best CSI 2014 (ANGKASA PURA AIRPORTS)
Indonesia National Air Carries Association.
6.	The Best ASQ 2014 QR. III 2014 Airport Council
International (ACI).

Sketsa Bandara Udara Sultan Aji Muhammad
Sulaiman Sepinggan – Balikpapan
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10

10 Negara dengan
Cadangan Gas
Alam Terbesar
di Dunia
Guna mereduksi ketergantungan pada bahan bakar fosil
dan plusi yang kian kronis, maka sudah saatnya negaranegara dunia mengoptimalkan penggunaan sumber energi
lain dalam ini gas bumi yang lebih ramah lingkungan.
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Ladang gas Iran

Salah satu konsultan manajemen strategic ternama di Dunia,

Trillions of Standard Cubic Feet (TSCF). Sementara, produksinya

McKinsey & Co Global Institute beberapa waktu lalu mengeluarkan

sekitar 8.000 MMSCFD/hari.

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.

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

Dengan produksi rata-rata kurang dari 800.000 barrel/hari,

bijaksana memanfaaatkan energi. Bukankah kekayaan alam yang

sedangkan kebutuhan mencapai sekitar 1,6 juta barrel/hari,

ada bukan semata-mata milik kita, tetapi adalah juga titipan bagi

mau tak mau Indonesia harus mengimpor minyak bumi dalam

anak cucu kelak.

bentuk BBM sekitar lebih dari 800.000 barel/hari untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat. Artinya, sekitar 50% kebutuhan BBM kita
masih dipasok dengan mekanisme impor.

Pada edisi kedua ini, WIKA Magz menyajikan informasi menarik
seputar 10 negara dengan cadangan energi terbesar di dunia.

Bilamana kondisi tersebut terus berlangsung tanpa langkah

1. Iran

antisipasi yang cermat, maka ke depan dikhawatirkan, Indonesia

Inilah negara pemuncak dengan cadangan gas alam terbesar di

akan mengalami krisis energi dan tentu saja defisit anggaran

dunia. Negara ini sebagaimana riset BP Statistic 2014 yang dilansir

untuk impor dan subsidi BBM. Guna mereduksi ketergantungan

dari katadata.com, Kamis (21/5) diketahui memiliki cadangan gas

pada bahan bakar fosil tersebut, maka sudah saatnya Indonesia

alam sebesar 1.192,9 triliun kaki kubik (TCF) Walau diembargo

mengoptimalkan penggunaan sumber energi lain yang lebih ramah

oleh negara barat lebih dari dua dasawarsa. Namu, saat ini, Iran

lingkungan, yaitu: gas alam.

tetap aktif memasarkan gas dalam bentuk cair (LNG) dengan

Cadangan gas alam Indonesia saat ini masih berlimpah. Bahkan,
terbesar nomor 14 di dunia. Berdasar data Kementerian ESDM
tahun 2013, nilai cadangan gas alam Indonesia masih sekitar 150,7
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berpusat di Kota Asaleuyah. Kota kecil, dua jam penerbangan dari
Ibukota Teheran itu merupakan episentrum utama industri minyak,
gas, dan petrokimia di Timur Tengah.
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2. Rusia
Salah satu negara adidaya dunia yang memiliki cadangan gas
alam terbesar kedua adalah Rusia. Negara yang kini dipimpin oleh
Perdana Menteri Dmitriy Medvedev 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.

3. Qatar
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 keempat.

Kanan: Ladang gas Qatar

Ladang gas Rusia
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4. Turkmenistan
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 seharihari mereka.

5. Amerika Serikat
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 Barack Obama 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

Ladang gas Turkmenistan

6. Arab Saudi

konsumen energi terbesar kedua di dunia setelah Cina dengan

Negara kaya minyak rasanya sudah terlanjur melekat pada negara

konsumsi 25% energi dunia.

timur tengah satu ini. Namun, tahukan Anda bahwa Arab Saudi

Ladang gas Amerika Serikat
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Atas: Ladang gas Arab Saudi, Bawah: Ladang gas Uni Emirat Arab
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juga memiliki cadangan gas alam yang tidak kalah
potensialnya dengan kandungan 290,8 triliun kaki

10 Negara dengan Cadangan Gas Alam
Terbesar di Dunia
(Sumber: katadata, 2014)

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.

7. Uni Emirat Arab
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.

8. Venezuela
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 penggerak ekonominya. Hal itu terbukti dengan
konsistensi Venezuela sebagai negara eksportir
minyak terbesar ke-delapan.

9. Nigeria
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.

10. Aljazair
Negeri maghribi ini memiliki ikatan sejarah panjang
dengan Indonesia. Salah satu bentuk peran penting
34

Ladang gas Nigeria
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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.
FAW

Kiri: Ladang gas Venezuela, Bawah: Ladang gas Aljazair
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bedah
she

Latih Kesiagaan dengan
Kebiasaan
Slogan “practice makes perfect” yang sepadan
dengan bisa karena terbiasa menjadi bagian
terpenting dari esensi diadakannya simulasi
tanggap darurat.
Riuh-rendah desing peluru menjadi pemandangan sehari-hari di Lybia
pada pertengahan Februari 2011 silam. Sebagaimana dilansir dari Kompas.
com, Senin (22/2/2011), konflik yang terjadi di negeri beribukota Tripoli itu
merupakan efek dari aksi demokratisasi yang sebelumnya juga terjadi di
negara maghribi lainnya seperti Mesir dan Tunisia.
Serangkaian aksi unjuk rasa anti pemerintah pun terus terjadi di hampir
seluruh penjuru negeri, tidak terkecuali di kota terbesar kedua, Benghazi.
Massa yang tengah dalam euphoria dibukanya keran demokrasi menuntut
agar Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan Libya kala itu, Moammar
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Tripoli, Libya: WIKA pernah berpartisipasi
membangun mal di negeri kaya Afrika ini

Khadafi turun dari tampuk kuasanya. Pemerintah diam
sehingga perang sipil pun tak dapat dielakkan.
Peristiwa ini tak cuma berimbas pada situasi ekonomi
Libya semata, tetapi juga mengancam keamanan orang
asing yang bekerja di negara kaya itu. Saat itu, WIKA
dan para engineer tanah air tengah mengerjakan proyek
pembangunan mall di Qurji Investment Complex, Tripoli.
Kondisi chaos mendorong Manajemen WIKA mengambil
langkah cepat untuk megevakuasi para pekerjanya.
Pengalaman krisis manajemen inilah yang kemudian
menjadi pembelajaran guna mengantisipasi kejadian
serupa kelak.
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Libya memberikan pelajaran tanggap
darurat berharga.
purwanto agustiono
Mantan Finance and Human Capital Manager
proyek mal Libya: Libya memberikan pelajaran
tanggap darurat berharga

Peka terhadap situasi dan kondisi
sekitar
Dalam kesempatan wawancara dengan Redaksi WIKA News
beberapa waktu lalu. Mantan Finance and Human Capital Manager
pada Proyek Mal Libya, Purwanto Agustiono mengatakan bahwa
konflik Libya memberikan pembelajaran tentang tanggap darurat
yang baik. Diakuinya, manajemen proyek kala itu memang sempat
menunggu selama seminggu setelah pecah konflik untuk memantau
perkembangan situasi. Namun karena keadaan yang makin buruk,
WIKA pusat pun bergerak cepat dengan menyewa pesawat Tunis Air
untuk mengangkut seluruh pekerja proyek.
Proses evakuasi kala itu, terang Purwanto tidak bisa dibilang mudah
karena situasi Libya tidak sama dengan Mesir dan Tunisia di mana
kondisi negara cepat pulih pasca terjadi pemberontakan. Konflik Libya
tak kunjung reda dan akses menuju airport dan perbatasan darat
juga dibatasi ketat oleh militer. Belum lagi pesawat sewaan kita yang
sebelumnya yaitu Royal Jordan Airlines juga dibajak oleh negara lain
yang akan mengevakuasi warganya.

“Jadi kita dipaksa benar-benar gerak cepat dan mengawal Tunis
Air agar benar-benar datang buat kita,” jelas Purwanto yang juga
turut merasakan ketegangan proses evakuasi tersebut.
Singkat cerita, setelah proses yang cukup rumit di imigrasi
bandara Tripoli, tim Safety, Health & Environment (SHE) WIKA
akhirnya berhasil mengevakuasi 201 orang pekerja Indonesia
menuju Tunisia pada hari Minggu (27/2/2011) dini hari waktu
setempat. Kunci kesuksesan ini bukan spontanitas, tetapi
merupakan ekses dari simulasi tanggap darurat huru hara yang
selalu dilakukan secara berkala oleh Manajemen Proyek.
Ketika mengerjakan Proyek di Aljazair, Tim SHE WIKA yang
dikomandani Hanan Mochtar ini acap menggelar simulasi
tanggap darurat seperti gempa bumi dan kebakaran. Namun,
melihat situasi negara-negara negara jirannya seperti Maroko
Mesir dan Tunisia mulai memanas akibat aksi demonstrasi,
mereka pun mulai memikirkan risiko yang mungkin akan terjadi

Para pekerja WIKA yang dievakuasi
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Flowchart Tatacara Pelaporan dan Penanganan

uraian kegiatan
1

Melapor terjadinya keadaan darurat

2

Mengatasi keadaan darurat

3

Bila tidak dapat diatasi, melakukan pemberitahuan kondisi darurat
dengan menghidupkan alarm peringatan

4

Melakukan evakuasi

5

Melakukan pemeriksaan kondisi keadaan darurat

6

Menanggulangi kondisi keadaan darurat

7

Meminta bantuan pihak terkait (pemadam kebakaran, tenaga medis,
pihak berwajib, pihak ekstern lainnnya)

8

memeriksa jenis kerusakan

9

Bila tidak terjadi kerusakan, membuat laporan

10

Jika terjadi kerusakan/ kecelakaan :
i. Memberikan pertolongan pertama atau
membawa korban ke RS
ii. Inventarisir kerusakan pada benda
iii. Autopsi & keterangan kematian (jika
ada korban meninggal)

11

Membentuk tim penyelidikan kecelakaan

12

Membuat laporan kejadian secara lengkap & jelas, termasuk laporan
penyelidikan kecelakaan

13

Mendistribusikan laporan

di Libya, lokasi proyek berikutnya. Purwanto menambahkan bahwa
kepekaaan inilah yang kemudian menjadi “alarm” manajemen proyek
untuk menyiapkan skenario evakuasi pekerja jika terjadi kerusuhan
yang sama di negara tersebut saat awal proyek.
“Kami pikir, keadaan di negara sekitar sudah mulai “memanas”,
jadi sebaiknya kami siap-siap aja dulu dengan simulasi ini (tanggap
darurat huru hara) biar nanti semua sudah ngerti mesti gimana
kalau harus dievakuasi”, jelas Purwanto.
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seluruh karyawan

Bisa Karena Terbiasa
Dalam simulasi tanggap darurat, Manajemen Proyek WIKA
umumnya membuat struktur organisasi tanggap darurat
agar masing-masing orang yang diserahi tugas tertentu bisa
melaksanakan tugasnya dengan benar dan terarah. Pembagian
tugas ini antara lain diposkan untuk urusan logistik, peralatan,
transportasi, akomodasi dan administrasi serta pengelompokan
pekerja dalam gugus-gugus. Dibuatnya pengelompokan pekerja
dengan masing-masing dipimpin ketua kelompok dimaksudkan
untuk memudahkan pengecekan identitas pekerja saat evakuasi
harus dilakukan.
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Apabila Terjadi Keadaan Darurat Secara Umum

project rep.

hse rep.

satgas

pihak terkait

Sumber: Prosedur Persiapan, Penanganan, Pemulihan dan Pemulangan Keadaan Darurat di Luar Negeri (No. WIKA-PEM-PM-06.01; Amd 02)

Saat acara simulasi dilakukan, lumrah jika tidak ada yang
berharap bahwa kerusuhan akan benar-benar terjadi. Namun
mempertimbangkan segala risiko yang mungkin akan terjadi
sekaligus antisipasi menghadapi hal-hal yang tidak terduga,
maka mutlak jika masing-masing anggota proyek lebih siaga
daripada yang tanpa persiapan sama sekali. Itulah mengapa
Manajemen Perseroan terang Purwanto sangat concern agar
para pekerja memahami benar alur proses tanggap darurat
sehingga dampak kerusuhan dapat diminimalisir. Contoh
paling sederhana lanjut dia adalah dengan menggunakan APD

rompi kuning yang mudah dikenali, para pekerja WIKA akhirnya
bisa dievakuasi keluar dari Lybia dengan lancar dan selamat.
“Kami bersyukur sekali semua berjalan lancar, dan ini juga
berkat dukungan dari manajemen WIKA pusat di Jakarta serta
pemerintah Indonesia terutama kedutaan besar Indonesia di
Lybia dan Tunisia. Mereka benar-benar sangat concern dengan
para pekerja kita,” pungkas Purwanto yang kini menjabat sebagai
Finance and Human Capital Manager di Proyek Fasilitas Produksi
Gas Matindok.
HP
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Kesempurnaan Deep
Well Dukung Stasiun
Kompressor Gas
Dalam setiap proyeknya, PT Wijaya
Karya (Persero) Tbk. (WIKA) berupaya
merealisasikan kesempurnaan kerja
sebagaimana yang dikehendaki klien.
Itu sebabnya, pengeboran sumur dalam
(deep well) yang dikerjakan WIKA ditopang
inovasi terbaik.
Aplikasi teknologi yang digunakan WIKA dapat dilihat dalam
proyek PT Pertamina Gas (Pertagas) yang membangun stasiun
kompressor gas (SKG) di Rantau Panjang, Nanggroe Aceh
Darussalam, dan Pangkalan Brandan, Sumatera Utara. Selaku
kontraktor pelaksana, WIKA menangani jasa perancangan,
pengadaan dan konstruksi pembangunan SKG di dua lokasi
tersebut.
Deep well yang dibangun WIKA di SKG Pangkalan Brandan
diperlukan untuk mengisi water pond untuk keperluan fire water
system atau antisipasi kebakaran dan air bersih bagi pekerja. Tak
heran, kebutuhan air yang cukup besar, yaitu mencapai 60 gpm
atau 14 m³/jam.

Pengeboran Deep Well
Sebelum memulai pekerjaan, wajib hukumnya bagi tim WIKA untuk
melakukan penyelidikan geologi dan hidrogeologi. Tahap tersebut
akan menghasilkan gambaran kondisi lapisan batuan bawah
permukaan secara vertikal. Manfaatnya adalah untuk menafsirkan
berbagai aspek kebutuhan proyek, salah satunya adalah perkiraan
batuan pembawa air (akifer).

inovasi

Persiapan yang Matang
Tahap persiapan dimatangkan dengan mengurus perizinan,
misalnya izin pengeboran air tanah yang hanya dapat
dilakukan oleh perusahaan berizin usaha. Selanjutnya, WIKA
juga mempersiapkan personil yang benar-benar memilki
keahlian dalam pengeboran, serta peralatan yang dibutuhkan
di lapangan.
Fase mobilisasi atau pengiriman peralatan dan bahan-bahan
untuk mengebor beserta sumber daya manusia juga menjadi
perhatian serius dalam proyek ini. Setelah fase tersebut telah
matang, maka tim WIKA memulai pekerjaan lapangan yang
dimulai dengan survei lokasi serta menentukan titik bor survei
lokasi di area SKG. Penentuan titik bor dilakukan dengan
menggunakan GPS.
Persiapan pengeboran dilakukan dengan matang. Dimulai
dengan pembersihan, perataan dan pengerasan lokasi
untuk posisi tumpuan mesin bor. Pada tahap ini dilakukan
pembuatan bak pengendap, bak penampung, serta saluran
sirkulasinya.
Pekerjaan dilanjutkan dengan pemasangan balok landasan
mesin, papan untuk saluran sirkulasi, dan lantai dasar mesin.
Kemudian, dilakukan pengesetan mesin dan pompa serta
pendirian menara.

Pengeboran
Tim WIKA melakukan pengeboran dengan menggunakan
sistem bor putar (rotary drilling) dan tekanan bawah (pull down
pressure). Proses ini dibarengi dengan sirkulasi lumpur bor
(mud flush) ke dalam lubang bor.

Jika tahap awal telah sukses, maka dilanjutkan dengan pengeboran
yang mencapai kualitas serta kuantitas sebagaimana dikehendaki.
Pilihan yang tepat adalah dengan menggunakan pompa
submersible (pompa benam).

Fase yang tak kalah penting adalah pengeboran pilot hole atau
lubang pandu. Ini merupakan pengeboran tahap awal dengan
diameter lubang kecil sampai kedalaman yang dikehendaki.
Biasanya, pilot hole memiliki diameter 4 sampai dengan 8 inci.

Electrical submersible pump (ESP) adalah pompa yang dioperasikan
di dalam air dengan tipe sentrifugal. Prinsipnya adalah mengubah
energi kinetis (kecepatan) cairan menjadi energi potensial (dinamis)
melalui suatu impeller yang berputar dalam casing. Ini tentu
berbeda dengan tipe jetpump yang menyedot air karena pompa
jenis ini bekerja dengan mendorong air ke permukaan.

Selain pengeboran pilot hole, tahap well logging atau logging
geofisika juga memiliki peranan penting. Tujuannya adalah
untuk mengetahui letak (posisi) akuifer air yang juga sekaligus
penentu konstruksi saringan (screen). Electrical logging
dilakukan dengan peralatan yang menggunakan konfigurasi
titik tunggal. Elektroda arus dimasukkan ke dalam lubang bor,
sedangkan elektroda yang lain ditanam di permukaan.
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Selanjutnya, dilakukan pengeboran reaming hole atau pelebaran
lubang pengeboran. Pada proses ini, lubang bor diperbesar sesuai
dengan diameter konstruksi pipa casing dan saringan (screen) yang
direncanakan.
Yang juga membutuhkan ketelitian adalah tahap pemasangan
casing dan screen (saringan). Selain harus sesuai dengan gambar
yang telah direncanakan, peletakan konstruksi saringan juga harus
mengacu pada hasil electrical logging dan kondisi hydrogeology
daerah pengeboran.

Kelebihan Pompa Submersible
1
2
3
4

Proses pemasukan kerikil penyaring atau gravel pack adalah
tahapan yang bertujuan untuk menyaring masuknya air dari formasi
lapisan akuifer ke dalam saringan (screen). Tahap ini juga bertujuan
untuk mencegah masuknya partikel kecil seperti pasir ke dalam
lubang saringan.
Setelah kerikil dimasukkan, maka dilakukan pemasangan adonan
semen yang diletakkan di atas permukaan grave atau ruang yang
terletak di antara dinding pipa konstruksi dengan dinding lubang
bor. Pemasangan adonan semen ini melalui pipa penghantar yang
kemudian dibuka, lalu diangkat satu persatu sehingga adonan
semen mencapai permukaan sumur.

Pembersihan, Uji Pemompaan, dan
Finishing

Biaya perawatan rendah
Tidak bising karena berada dalam sumur
Pompa memiliki pendingin alami karena posisinya
terendam dalam air
Sistem pompa tidak menggunakan shaft penggerak
yang panjang dan bearing.

Tahap Uji Pemompaan
1

2

Uji pemompaan bertahap (step draw-down test)
yang dilakukan tiga kali, masing-masing selama dua
jam dengan variasi debit berbeda.
Uji pemompaan panjang yang dilakukan selama
2 x 24 jam dengan debit tetap, dimana sampel
air tiga kali diambil, yaitu pada awal pemompaan,
pertengahan, dan akhir pemompaan.

Menjelang tahap akhir, pekerjaan harus dipastikan telah berjalan
sebaik-baiknya. Pembersihan sumur misalnya, harus sesuai dengan
standar yang melalui beberapa tahapan. Pertama, pengocokan
mekanis (surging) dengan cara menggerakkan naik turun stang
bor, atau pipa di antara stang bor, atau pipa penghantar yang telah

Penggunaan Kolom sebagai
Pengganti Pondasi Pancang
pada Valve Chamber

dipasang alat plunger. Posisinya adalah di dalam pipa jambang.
Sedangkan pada tahap kedua, lubang dibersihkan dengan fluida,
baik melalui sirkulasi langsung atau normal. Fluida udara, air, atau
lumpur dipompa dengan tekanan ke bawah melalui stang bor dan
mata bor.
Setelah melampaui poses pembersihan, maka dilakukan uji
pemompaan untuk mengetahui kondisi akuifer dan kapasitas jenis
sumur dalam. Tujuan pengujian ini adalah untuk memilih jenis

Chamber Kontrak tampak atas

Chamber Feed tampak atas

serta kapasitas pompa yang sesuai untuk dipasang pada sumur
dalam tersebut. Kemudian, dilakukan analisis kualitas air untuk
memastikan apakah air yang dihasilkan dari sumur dalam tersebut
memenuhi standar air minum yang diizinkan.
Pada penghujung proses, dilakukan finishing berupa pemasangan
pompa submersible permanen, panel listrik, serta instalasi kabelkabelnya. Tahap finishing juga meliputi pembuatan bak control
(manhole) apabila posisi well head berada di bawah level tanah,
serta pembuatan apron apabila posisi well head berada di atas level
tanah. Setelah instalasi perpipaan, aksesoris, dan well cover selesai
dibuat, maka tim WIKA mengakhiri pekerjaan dengan pembersihan
dan perapihan lokasi.

Chamber Feed tampak samping

Valve Chamber dengan kolom

RQA
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Menebar Cinta Lingkungan
Lewat Perayaan Hari Bumi
Perayaan Hari Bumi mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kelestarian
lingkungan, karena bumi bukanlah warisan melainkan titipan dari anak cucu kita.
Sebagai wujud concern terhadap isu-isu lingkungan hidup, WIKA
pro aktif sebagai peserta pameran di perayaan Hari Bumi sedunia
yang diselenggarakan di Hutan Kota Sangga Buana Karang
Tenga Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu-Minggu (25-26/4). Acara yang
diselenggarakan oleh komunitas Kelompok Tani Lingkungan Hidup
(KLTH) Sangga Buana ini adalah bagian dari perayaan Hari Bumi
yang diperingati setiap tanggal 22 April di seluruh dunia. Tepat
pukul 09.00 pagi, acara bertemakan “Selamatkan Kicauan Bumi” ini
pun dibuka oleh H. Chaerudin atau akrab dipanggil babeh.
Babeh Idin yang juga merupakan “Jawara Betawi” dan pernah
menerima penghargaan Kalpataru dan penghargaan Internasional
kategori Best Practise di Abu Dhabi dalam sambutannya
menceritakan bahwasanya cikal-bikal kegiatan ini bermula
dari kekesalannya terhadap perilaku masyarakat yang sering
membuang sampah ke sungai. Hal itu membuatnya tergerak untuk
merawat sungai yang diyakininya sebagai tempat bermulanya
suatu peradaban,
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“Bumi ini bukanlah warisan melainkan titipan dari anak cucu kita, “
ujar dia penuh semangat
Sebagai simbol pembukaan acara, ratusan burung pipit dan
tekukur dilepaskan ke angkasa oleh Babeh Idin beserta para
tamu undangan seperti Camat Pesanggrahan, Deputi Bidang
Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
serta wakil dari Kedutaan Besar Amerika Serikat. Selama acara
berlangsung, para tamu dan warga sekitar yang mengunjungi
lokasi acara tampak menikmati rangkaian acara dengan mengikuti
berbagai kegiatan menarik di antaranya lomba burung kicauan,
tanam bibit pohon, tebar bibit ikan, pameran foto, susur sungai,
bersih-bersih kali, bazar rakyat serta tak ketinggalan pameran batu
akik yang sedang booming saat ini.

Booth WIKA: Pengunjung antusias melihat
dokumentasi CSR & Wikasatrian
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Memperkenalkan WIKA yang Peduli
dengan Alam
Pada ajang tahunan ini, WIKA juga tampil memlalui booth bamboo
berkonsep alam. Lingkaran roda berputar yang berisi foto-foto
kegiatan biro CSR seperti penanaman pohon di daerah Pamijahan
dan Proyek Sudetan Kali Ciliwung menjadi daya tarik tersendiri bagi
pengunjung ingin tahu kepedulian WIKA terkait dengan lingkungan
hidup. Selain itu, booth WIKA juga tampil atraktif dengan
menampilkan hasil karya para ibu-ibu binaan dari Desa Pasir Angin,
Gadog, Bogor yang piawai mengubah limbah plastik menjadi tastas dan dompet cantik.
Sebagai pelengkap keceriaan pengunjung yang mendatangi booth
WIKA, panitia menyediakan souvenir cantik berupa gantungan
kunci uang terbuat dari bunga pohon cemara kering. Souvenir ini
diberikan setelah pengunjung menuliskan kesan-kesan mereka di
“greetings tree”.
Apresiasi pun muncul dari banyak para pengunjung. Salah satunya
adalah Holly Zardus perwakilan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Ia
mengapresiasi apa yang telah dilakukan WIKA di tengah kesibukan

aktivitas Jakarta dan kota penyangganya, “Apa yang dilakukan
oleh WIKA sangat menarik ya, apalagi untuk kota seperti Jakarta
yang punya cukup banyak masalah seperti banjir. Apa pun yang
kalian lakukan, kami pasti dukung dengan sepenuh hati”, ujar
Holly ramah.
Dalam kesempatan berbeda, Manajer Biro Pengembangan
Kepemimpinan dan Learning Center, Rini Astuti selaku
penanggung jawab booth WIKA menjelaskan pada WIKA
Magz perihal program-program CSR dan Wikasatrian yang
mengedepankan konsep dan implementasi program unggulan
yang selaras dengan alam.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa saat ini Perseroan memiliki
empat program penting yang tengah dijalankan berkaitan dengan
pembangunan yang “ramah lingkungan”, yaitu: WIKA HIJAU, WIKA
PINTAR, WIKA SEHAT dan WIKA PEDULI. Rini optimistis kedepan
program itu akan mampu berjalan dengan sangat baik karena
mendapat apresiasi dan dukungan dari seluruh Insan WIKA.
HP

Greetings Tree: Tulisan Tangan Para Pengunjung yang Mendatangi Booth WIKA
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Roda Berputar: Mengenalkan 4 Program Utama WIKA Berwawasan lingkungan

4 Program Utama WIKA Berwawasan lingkungan
1

WIKA Hijau
•	Gedung WIKA Tower dibangun dengan konsep green building, di antaranya yaitu 10% dari area gedung harus disisakan
sebagai lahan resapan air, tersedia parkir sepeda, dan menggunakan material-material yang tidak mencemari lingkungan.
• Penanaman pohon di daerah Pamijahan dalam rangka menghijaukan lahan kritis.

2

WIKA Pintar
•	Pendidikan kepemimpinan yang mengedepankan aspek kemanusiaan, religi serta alam di pusat pelatihan WIKASATRIAN.
•	Pemberdayaan ibu-ibu di desa Pasir Angin, Gadog untuk dilatih membuat kerajinan dari limbah plastik sebagai sumber
penghasilan tambahan.

3

WIKA Sehat
•	Program cara hidup sehat ala wellbeing termasuk di antaranya penyediaan makan siang sehat.
•	Komunitas olahraga seperti lari (WIKA Runners), sepeda (Gowes) serta menyelam (Diving).

4

WIKA Peduli
•	Proyek Sudetan Kali Ciliwung dibuat untuk membantu mengatasi banjir di Jakarta
•	Kegiatan Donor Darah rutin dilakukan sebagai kepedulian WIKA terhadap sesama yang membutuhkan darah melalui PMI.
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1

2

3

1. Kerajinan daur ulang: Hasil Karya Ibu-ibu Binaan WIKA di Desa Pasir Angin, Gadog 2. Holly Zardus, representatif Kedubes AS: Mengapresiasi WIKA mendukung pelestarian
lingkungan hidup 3. Babeh Idin: Sang Jawara Betawi yang cinta lingkungan hidup
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Peduli
Konservasi
Penyu,
Peduli
Lingkungan
Hidup
Penyu merupakan satwa
istimewa. Hanya dengan
membiarkannya saja hidup bebas
di habitatnya, tanpa melakukan
sesuatu yang dapat menganggu
kehidupannya, maka mereka akan
memberikan banyak manfaat.
Matahari baru saja bangun dari tidur lelapnya, manakala tim
Sekretariat Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA)
mulai bersiap menuju Pantai pasir putih di Pulau Serangan,
Minggu (17/5) yang baru lalu. Mengenakan pakaian santai, jauh
dari formil, kunjungan kami ke salah satu pantai tercantik di Pulau
Dewata itu adalah untuk melepas tukik (anak penyu.red) dalam
rangka konservasi menjaga keberlangsungan populasi penyu
sebagai fauna yang dilindungi.
Langit yang biru semarak, menyatu dengan angin yang
berhembus lembut. Sambutan alam yang memanjakan membuat
kami seperti lupa, sehingga tanpa sadar kami pun telah sampai di
penghujung pintu masuk Pulau Serangan.
“Selamat datang. Pulau konservasi ini menanti anda sekalian
untuk menjadi duta penyu, duta pelestarian fauna Indonesia,”
sayup-sayup pemandu wisata melalui pengeras suaranya.

Pulau Konservasi Penyu
Sebagian dari pembaca mungkin belum banyak tahu bahwasanya
di Bali ternyata ada sebuah pulau yang cukup terpencil, tepatnya
berada di selatan Pantai Sanur, Kota Denpasar. Arealnya lumayan
luas sekitar, 73 hektar dan aksesnya terbilang mudah dijangkau
baik, itu lewat darat maupun laut mulai pukul 09.00-17.00 WITA.
Terletak lebih kurang 10 kilometer dari pusat kota Denpasar,
Pulau Serangan merupakan Pusat Pendidikan dan Konservasi
Penyu (Turtle Conservation and Education Centre/TCEC) sejak
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tahun 1982 yang pendiriannya diprakarsai oleh sejumlah tokoh
pelestarian lingkungan di Bali, WWF, dan Pemerintah Provinsi
Bali, termasuk mantan Presiden ke-3 RI, B.J. Habibie yang kala itu
menjabat sebagai Menteri Riset danTekonologi.
Pegiat TCEC, Wayan Geria menceritakan bahwasanya inisiasi
konservasi penyu ini lahir sebagai respons atas maraknya jual-beli
dan pemotongan penyu di Bali, khususnya di Pulau Serangan dan
Tanjung Benoa pada awal dekade 1980-an. Penyu lanjut Wayan kala
itu memang tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan ritual keagamaan
masyarakat Bali yang menjadikannya salah satu syarat persembahan
sesajian dalam upacara tertentu.
“Berbagai kendala penolakan masyarakat sempat menyertai
keberadaan TCEC. Namun demikian, perlahan tetapi pasti melalui
sosialisasi edukasi dan sharing pengalaman lapang dengan
masyarakat, mereka mulai memahami pentingnya konservasi,” jelas
Wayan dengan dialek khas Balinya.
Saat ini, TCEC berperan sebagai tempat transit bagi proses reproduksi
penyu. Bersama mitra masyarakat nelayan yang telah dibina, TCEC
mengumpulkan telur-telur penyu dari pantai saat musim bertelur tiba,
yaitu sekitar bulan Juli-Agustus. Telur-telur ini kemudian ditetaskan
dan dipelihara hingga berusia kurang lebih 3-5 bulan. Ketika itulah,
tukik atau anak penyu ini secara massal dilepaskan kembali ke laut
agar dapat tumbuh di habitat aslinya.
Sebagai sarana wisata pendidikan, TCEC memiliki beberapa fasilitas
yang memungkinkan masyarakat menggali wawasan mengenai
proses yang berlangsung dalam penyelamatan hewan langka ini.
Pada sisi timur, terdapat area penetasan penyu yang berukuran
kurang lebih 2 x 2 meter. Disinilah, setiap kelompok telur yang
ditemukan nelayan ditempatkan dalam satu lubang.
Sementara, pada bagian tengah, terdapat sebuah kolam eksebisi.
Di kolam ini, para pengunjung dapat melihat penyu-penyu dewasa.
Sementara, di sisi barat, terdapat balai berisi kolam-kolam berukuran
masing-masing 2,5 x 2,5 meter yang menjadi tempat pembesaran
tukik dari usia 0-3 bulan.
Penyu-penyu yang dapat secara alami bertelur di Pulau Serangan
pada umumnya merupakan kelompok penyu hijau, penyu sisik, dan
penyu lekang. Penyu hijau memiliki kontur cangkang yang bersisik
tetapi bertekstur halus. Berbeda dengan penyu sisik yang memiliki
cangkang dengan kontur yang lebih kasar dan terlihat tajam serta
berlapis-lapis layaknya sisik ikan. Adapun penyu lekang memiliki
bentuk sisik paling halus dengan bentuk sisik tengah yang membulat
dan sisik samping memanjang.
Singkat cerita, jarum jam pun menunjukkan pukul 09.22 WITA. Dalam
barisan berbanjar rapi mengikuti garis pantai yang putih berkilau
karena kilatan sinar matahari, masing-masing kami memegang
seekor tukik hijau lucu untuk dilepaskan melantai di pasir. Jujur,
ada rasa galau sekaligus iba, sesaat sebelum para tukik itu berjalan
terseok-seok menuju laut lepas. Namun, seperti itulah fase hidup
mereka. Seekor penyu akan melakukan migrasi hingga ribuan
kilometer selama bertahun-tahun hingga akhirnya mereka kembali
untuk bertelur di tempat mereka lahir.
Kami pun melepas mereka dengan bahagia. Membiarkan perutnya
bergesekan dengan pasir pantai tempat mereka lahir, tukik yang kami
lepas sejatinya telah meninggalkan jejak abadi dengan mengandalkan
medan magnet planet Bumi sebagai alat navigasi di lautan selama
mereka bermigrasi. Indra magnet mereka akan mengingat dan
beorientasi pada struktur pantai tempat ia menetas.
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Indra magnet itulah yang memungkinkan penyu menemukan kembali
pantai asalnya ketika berumur 12 tahun. Walaupun berada ribuan
kilometer dari tempat menetasnya, penyu mampu menangkap
intensitas dan sudut kemiringan pada garis medan magnet. Kedua
faktor ini bervariasi tergantung daerahnya dan pola magnetis dari
pantai yang umumnya berbeda.

Pelepasan tukik di tepi Pantai Serangan:
Ini aksi konservasi kami, mana aksimu?

Penyu Indonesia, Penyu Dunia
Penyu merupakan satwa laut yang termasuk dalam kelompok
reptilia yang memiliki daerah jelajah yang sangat luas, mengarungi
samudera hingga ribuan kilometer. Mendiami laut tropis dan subtropis di seluruh dunia, penyu diperkirakan telah mendiami bumi
lebih dari 100 juta tahun. Hebatnya, beberapa jenis reptil ini juga
dikabarkan mampu bertahan hidup lebihd ari 100 tahun pula.
Dalam satu periode (biasanya 2 minggu), penyu betina bisa naik ke
pantai 4-6 kali untuk bertelur. Sekali bertelur, ia dapat menghasilkan
50-150 butir telur, tergantung jenisnya. Uniknya, tidak semua
penyu betina yang naik ke pantai pasti akan bertelur. Apabila tidak
menemukan tempat yang bagus untuk bertelur, maka mereka
umumnya akan kembali ke laut.
Indonesia pantas berbangga karena di tanah air kita inilah, 6 dari 7
spesies penyu yang ada di dunia tinggal. Ketujuh spesies itu adalah
Penyu Belimbing, Penyu Hijau, Penyu Tempayan, Penyu Pipih,
Penyu Sisik, dan Penyu Lekang. Oleh karena itu keberadaan dan
keberlangsungan hidupnya haruslah dijaga dengan baik.
Penyu merupakan satwa yang tidak cuma unik dan lucu, tetapi
sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hanya dengan
membiarkannya saja hidup bebas di habitatnya, tanpa melakukan
sesuatu yang dapat menganggu kehidupannya, maka penyu
akan memberikan banyak manfaat. Mulai dari aspek peningkatan
pertumbuhan ekonomi melalui sektor perikanan (beserta efek
penggandanya), menjaga keseimbangan mata rantai ekosistem, ilmu
pengetahuan, dan pengembangan ekowisata. Jadi, tidak ada alasan
lagi bukan untuk tidak peduli pada konservasi penyu?

filosofi penyu
Untuk bertemu dengan tempat pertama ia menetas
Untuk bertelur bagi betina.
untuk bercengkrama degan pasir pantai.
inilah kesetiaan sejati
*) Kesetiaan seperti penyu mengajarkan kesetiaan yang sebenarnya,
dimana dia hanya memiliki satu setia saja tanpa harus ada janji antara
dirinya dan pantai.

FAW
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jalan-jalan

Sparkling
Surabaya
Wajah Surabaya yang lekat dengan
kesemrawutan kini telah berubah.
Taman-taman teduh dan elok
di sejumlah titik di pusat kota
adalah salah satu wajah baru yang
membuat Surabaya lebih cemerlang.
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Patung Suro & Boyo

Abaikan dulu suhu udara Surabaya yang memang hampir selalu
gerah, lalu pikirkan tentang berbagai pilihan petualangan di dalam
kota yang belum tentu ada di kota lain. Dengan demikian, kita bisa
leluasa menikmati pesona Kota Pahlawan.
Coba dulu mencari keteduhan di Taman Bungkul yang berada di
Jalan Raya Darmo. Taman yang luasnya sekitar 10.000 meter
persegi ini sangat nyaman untuk pemburu rekreasi gratisan. Pohonpohon rindang, jogging track, taman bermain anak, area untuk
bermain skateboard, sampai akses internet nirkabel, semuanya
tersedia!
Sebelum direvitalisasi, Taman Bungkul memang lusuh, gersang,
dan tak diperhitungkan sebagai tempat rekreasi. Gerobak pedagang
kaki lima yang tak tertata membuat suasana taman ini makin
semrawut.
Kini kondisinya telah berubah. Bahkan di taman yang namanya
diambil dari nama Mbah Bungkul (seorang ulama di Kerajaan
Majapahit sekaligus kerabat Sunan Ampel) ini, juga kerap digelar
acara hiburan maupun kebudayaan.
Taman-taman lain yang juga telah direvitalisasi adalah Taman
Mundu di depan Stadion Gelora 10 November dan Taman Mpu
Tantular di dekat Kebun Binatang Surabaya. Yang tak kalah cantik
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adalah Taman Balaikota di Jalan Walikota Mustajab serta Taman
Apsari di depan Gedung Grahadi. Di taman yang ditanami berbagai
jenis bunga dan tanaman itu juga terdapat jogging track.

Museum & Kota Tua
Surabaya adalah tujuan yang pas untuk menikmati masa silam.
Sebagai kota yang dijuluki Kota Pahlawan, kita dapat menelusuri
jejak sejarah kemerdekaan di berbagai titik. Mulai dari Tugu
Pahlawan yang menjadi salah satu landmark kota, hingga Hotel
Majapahit yang menjadi lokasi insiden perobekan bendera Belanda
pada masa perjuangan kemerdekaan.
Museum yang juga cocok dijadikan tujuan adalah Monumen Kapal
Selam (Monkasel) di tepi Kali Mas. Di sini, Anda dapat masuk
ke dalam kapal selam utuh Pasopati 410 yang lengkap dengan
persenjataannya. Di kompleks Monkasel terdapat pula kolam
renang yang tak ada salahnya disinggahi untuk menyegarkan
badan sebelum berlanjut ke destinasi selanjutnya.
Jika ingin berkunjung ke museum yang gratis namun sangat
nyaman, Anda bisa datang ke House of Sampoerna di Jalan
Taman Sampoerna. Dikelilingi kawasan kota tua, bangunan lawas
museum yang dikelola PT HM Sampoerna ini tampak megah dan
terawat sangat baik.
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Pada mulanya, bangunan yang didirikan sekitar tahun 1862 ini
adalah panti asuhan putra yang dikelola oleh pemerintah Belanda.
Lalu, bangunan ini dibeli oleh Liem Seeng Tee pendiri Sampoerna
pada tahun 1932 dan dijadikan tempat pertama produksi rokok
kretek Sampoerna, dan hingga kini pun masih beroperasi lho!
Itu sebabnya, segarnya aroma tembakau akan langsung menyerbu
indera penciuman. Para pemandu museum akan menyambut
ramah dan selalu antusias menjawab segala keingintahuan
pengunjung mengenai seluk beluk museum ini.

Surabaya dengan bus. Setiap harinya pada jam tertentu, Anda bisa
mendaftar dan memilih paket kunjungan dari sejumlah rute yang
telah ditentukan. Bus wisata ini juga gratis lho!

Ziarah ke Ampel
Kawasan Ampel yang tak pernah sepi pengunjung adalah salah satu
magnet para penikmat wisata religi. Aktivitas shalat jamaah lima
waktu, pengajian, kegiatan belajar Bahasa Arab di sisi timur masjid
Ampel mewarnai hari-hari di kawasan ini.

Museum House of Sampoerna

Saat masuk ke museum, Anda akan disambut segarnya kolam ikan
berair mancur di dalam ruangan. Jangan ragu untuk berkeliling
dan menelusuri cikal bakal salah satu kerajaan industri rokok di
Indonesia ini. Di segala sisi kita dapat menemukan jejak-jejak usaha
yang dirintis keluarga Sampoerna. Mulai dari lukisan dan potret
keluarga, meja kerja, hingga koleksi pakaian.

Hiruk pikuk aktivitas perdagangan juga berlangsung meriah, konon
menjadikan suasana Ampel seperti suasana di Mekkah. Mulai dari
penjual makanan ala Timur Tengah seperti korma, nasi kebuli, dan
roti maryam, minyak wangi, kitab-kitab dan buku Islam, hingga
pakaian pun tersedua.

Di sisi yang lain, Anda akan mendapati berbagai peralatan antik
yang pernah dipakai mengolah tembakau dan mengemas rokok.
Mulai dari tungku untuk mengeringkan tembakau, mesin cetak
kuno untuk mencetak gambar di bungkus rokok, hingga alat-alat
laboratorium untuk menguji bahan baku dan hasil produksi.

Kawasan Ampel memiliki titik pusat Masjid Ampel yang didirikan
pada abad ke-15. Dibangun dengan gaya arsitektur Jawa kuno,
Masjid Ampel menjadi tempat berkumpulnya para ulama dan wali
dari berbagai daerah di Jawa dalam mengembangkan ajaran Islam
di Pulau Jawa.

Barang-barang lain dari masa lalu yang bernilai historis dari
keluarga Sampoerna adalah koleksi korek api zaman dahulu dan
koleksi kamera tua, sepeda motor kuno, hingga delman yang
dipakai pendiri Sampoerna sebelum memiliki mobil. Di lantai satu,
jangan lupa untuk mengabadikan diri dalam potret berlatar lapak
kelontong yang jamak digunakan berjualan rokok.

Banyak orang meyakini Masjid Ampel memiliki keistimewaan atau
karomah. Misalnya saat pasukan Belanda menghancurkan Surabaya
dengan senjata berat dari berbagai arah, tak sedikitpun bagian
Masjid Ampel mengalami kerusakan.

Sementara itu, jika naik ke lantai dua, Anda akan mendapati galeri
yang menjual berbagai macam souvenir. Jika datang pada jam
kerja pabrik, Anda bisa melihat langsung aktivitas pabrik rokok
Dji Sam Soe, tempat ratusan pekerja yang sibuk melinting kretek
dengan ritme super cepat.
Poin yang juga istimewa dari museum ini adalah paket ‘Surabaya
Heritage Track’ yang membawa Anda berkeliling kawasan kota tua

Kisah lainnya adalah sumur di belakang masjid yang dibuat Sunan
Ampel dan pengikutnya yang oleh masyarakat sekitar diyakini
membawa berkah. Syahdan, air sumur yang banyak diambil oleh
peziarah Ampel itu memiliki keistimewaan sebagaimana halnya air
zamzam di Mekkah. Nah, kalau sudah tahu betapa kayanya pilihan
wisata di Surabaya, jangan ragu lagi untuk mengambil cuti dan
mengunjungi Ibukota Jawa Timur ini ya!
RQA | - indonesia.travel & berbagai sumber
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Taman-taman Menawan Kota Pahlawan

Taman Flora Bratang

Selain Taman Bungkul, Surabaya juga memiliki tamantaman menawan yang tematik. Taman Flora yang juga
merupakan kebun bibit tanaman adalah salah satu
kawasan rekreasi sekaligus edukasi yang ramah anak.

pertempuran 10 November. Di sana terdapat pula Selasar
Perjuangan yang memuat ornamen yang menggambarkan
peristiwa bersejarah tersebut.

Pada taman yang tak jauh dari Terminal Bratang ini, anakanak bisa mempelajari berbagai jenis tumbuhan, serta
menyayangi binatang. Aktivitas yang bisa dilakukan antara
lain bermain di area outbond, serta memberi makan ikan,
rusa, dan kancil.
Untuk anak muda, Taman Skate dan BMX di daerah
Ketabang Kali adalah pilihan yang tepat menyalurkan hobi.
Sementara itu, taman yang bertema sejarah adalah Taman
Jayengrono di depan Jembatan Merah Plaza.
Taman tematik lainnya adalah Taman Jayengrana yang
menjadi pengingat perjuangan rakyat Surabaya. Dahulu,
lokasi taman adalah tempat Brigjen A.W.S Mallaby
tewas dalam peristiwa 30 Oktober 1945 yang memicu
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Taman Bungkul
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Peta Kuliner & Oleh-oleh Khas Surabaya

Makanan enak mudah ditemui di Kota Surabaya. Paling
khas, tentu saja rujak cingur, pecel, nasi bebek, soto, sate
klopo, dan rawon. Yang terakhir bisa diburu di Rawon Setan
Embong Malang di seberang Hotel JW Marriott.

Dharmahusada. Pilihan sambalnya mulai dari sambal
bawang, sambal terasi, hingga sambal hijau. Ada pula
udang kering dalam toples yang bisa dicemil atau jadi
campuran lauk.

Jika ingin makanan bercita rasa Timur Tengah nan kaya
rempah, kawasan Ampel adalah pilihannya. Kebab, roti cane,
gulai kambing, nasi goreng kambing, roti maryam, nasi briani
sampai martabak khas Timur Tengah lengkap tersedia.

Cemilan oleh-oleh dari Surabaya yang juga sedang
digemari adalah Almond Crispy Cheese. Tampilannya mirip
kue leker versi kecil dengan tekstur sangat tipis dan renyah.
Dengan tiga varian rasa yaitu original, green tea, dan coklat,
cemilan ini konon bisa bikin ketagihan para penggemar
makanan legit.

Oleh-oleh yang bisa diborong pun macam-macam.
Penggemar pedas bisa merapat ke Depot Bu Rudy di Jalan
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Great people
to Great
Business
Berkat keunggulan SDM dan faktor
kepemimpinan yang kuat, WIKA mampu
melipatgandakan kekuatan finansialnya
sebagai tangible asset, sekaligus meleverage intangible asset miliknya.
Kombinasi keduanya mengantarkan WIKA
melewati gelombang krisis dan membawa
perusahaan jauh lebih hebat.

histografi buku
judul	
penulis	

:	Great People to Great Business
:	Fadjar Adrianto, Sonny
Nugroho, dan Hamzah Ichwal
jumlah halaman	 : 326
tahun terbit	
: 2015
penerbit	: Gagas Bisnis
sebuah hidangan spektakuler di restoran hotel bintang
lima pasti tercipta dari tangan dingin sang chef handal.
Sebagai penikmat hidangan, tentu kita akan tergelitik untuk
bertanya-tanya seperti apa resep rahasia ataupun apa saja
isi dapurnya. Sebagai sebuah BUMN yang tengah meroket
namanya di blantika dunia konstruksi nasional dan regional,
tidak berlebihan rasanya kalau kita penasaran dan ingin tahu
“dapur” serta para “chef” PT Wijaya KArya (Persero) Tbk. WIKA
agar rahasia sukses mereka dapat kita ketahui.
Mungkin tak seorang pun yang menyangka kalau PT Wijaya
Karya yang pada awal berdirinya di tahun 1960-an hanya
sebagai perusahaan instalatur listrik dan air, kini berkembang
pesat menjadi sebuah holding company dengan diversifikasi
usaha yang bertumpu pada lima pilar bisnis utama yaitu
Industri, Infrastruktur & Gedung, Energi & Industrial Plant,
Realti & Properti dan Investasi.
Kinerja apik Anak Perusahaan yang dimiliki seperti WIKA
Beton, WIKA Realty, WIKA Gedung, WIKA Rekayasa
Konstruksi, WIKA Industri & Konstruksi serta WIKA Bitumen
dalam kancah industri nasional turut andil menorehkan
kesuksesan yang diraih perusahaan induknya. Selain itu,
keberhasilan WIKA meraih kontrak-kontrak proyek di luar
negeri seperti Malaysia, Myanmar, Algeria, Lybia, Timor Leste
dan menyusul Timur Tengah, makin mengokohkan posisi
WIKA sebagai BUMN Karya terkemuka di Indonesia bahkan di
Asia Tenggara.
Kesuksesan yang diraih WKA sekarang ini bukanlah jatuh
dari langit begitu saja, melainkan melalui proses yang cukup
panjang dan berliku. Melalui buku ini, penulis ingin berbagi
resep rahasia dari “dapur” manajemen WIKA. Dari pucuk
tertinggi, sang CEO Bintang Perbowo, jajaran Direksi dan
mantan Direksi hingga para staf, “rela” berbagi ilmu dan
pengalaman yang selama ini menjadi kunci kesuksesan
perusahaan. Menarik untuk menyimak penuturan mereka
mengenai permasalahan yang mereka hadapi serta
keseriusan manajemen dalam mengatasi permasalahan
tersebut dengan cara menggodok para karyawan dengan
berbagai macam pelatihan teknis serta kepemimpinan
dengan metode yang cukup unik.
Dengan membaca buku ini, kita seakan dibawa penulis untuk
menyelami perubahan dan perkembangan WIKA dengan
segala inovasi dan komitmennya dalam hal pengembangan
SDM atau Human Capital. Dengan demikian, kita akan
menyadari bahwa harta perusahaan yang paling berharga
bukanlah aset-aset tak bergerak seperti tanah dan bangunan,
melainkan para karyawan yang memiliki skill dan loyalitas
yang tinggi terhadap perusahaan, Merekalah yang disebut
intangible asset, yang menjadi tumpuan WIKA untuk terbang
lebih tinggi lagi menuju arena bisnis global.
HP
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Merry Riana
(Mimpi Sejuta
Dollar)
Seorang pebisnis sekaligus motivator
sukses seperti Merry Riana tak
mewujudkan impiannya dengan kondisi
serba mudah. Merry membuktikan bahwa
kerja keras dan keteguhan hati adalah
kunci keberhasilannya.
Bayangkan saja, baru lulus SMA, Merry Riana (Chelsea Islan)
sudah harus pergi ke Singapura. Sendirian, dan bukan untuk
senang-senang. Saat itu kondisi Ibukota tengah bergolak
oleh berbagai kerusuhan. Tak heran jika situasi dramatis dan
keterbatasan dana mewarnai sepanjang perjalanan Merry.
Sebut saja sekelompok penjarah yang menghadang Merry dan
orang tuanya (Ferry Salim & Cynthia Lamusu). Keluarga Merry yang
merupakan keturunan Cina segera menjadi sasaran para penjarah
yang memintanya menyerahkan segala harta benda. Setibanya di
Bandara pun, hanya satu tiket yang bisa dibeli. Pun untuk bertahan
hidup di Singapura, uang yang dimiliki hanya cukup untuk makan
lima kali.
Untung saja Merry berhasil bertemu sahabatnya, Irene (Kimberly
Ryder) yang bisa membantu Merry memulai hidup barunya di
Singapura. Meski ada Irene, tentu saja kehidupan Merry tidak serta
merta berlangsung mudah. Apalagi, Singapura terkenal dengan
berbagai aturan hukum yang ketat.
Misalnya saja untuk bisa diterima perguruan tinggi terbaik di
sana, Merry harus membayar SGD 40.000. Uang sebanyak itu tak
mungkin dikumpulkan dalam waktu singkat. Walhasil, Merry pun
mengajukan pinjaman (student loan).
Sayangnya, prosedur untuk mengajukan pinjaman juga bukan
mudah. Merry yang tak punya kerabat di Negeri Merlion itu harus
punya seorang penjamin. Seorang mahasiswa senior bernama Alva
(Dion Wiyoko) menjadi incaran Merry agar mau dijadikan penjamin.
Berbagai syarat diminta Alva sebelum bersedia menjadi penjamin,
salah satunya, menyuruh Merry bekerja sambilan.
Merintis usahanya dari nol, Merry menjajal berbagai peluang untuk
melipatgandakan uang. Menjadi penyebar brosur, merintis bisnis
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histografi film
sutradara	: Hestu Saputra
produser	
:	Dhamoo Punjabi,
Manoj Punjabi
penulis naskah	 : Rahabi & Titien Wattimena
pemain	
:	Chelsea Islan, Dion Wiyoko,
Kimberly Rider, Ferry Salim,
Niniek L Karim, Cynthia
Lamusu, Mike Lucock
genre	: Drama

online, sampai bermain saham yang berisiko tinggi, semuanya
dilakoni Merry.
Rintangan yang dihadapi Merry bukan melulu soal uang,
melainkan juga masalah percintaan. Saat Alva mengutarakan
perasaannya, Merry berada dalam dilema karena Irene pun
sedang jatuh cinta pada lelaki itu. Bagaimana kerumitan hidup
Merry terurai satu persatu, hingga akhirnya ia dapat mewujudkan
segala cita-citanya, berhasil membuat film ini memang inspiratif.
RQA
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Yovie & Nuno
histografi musik

Sebelas lagu di album ‘Still The One’ masih
tak bisa lepas dari kisah cinta. Musik dan
lirik yang tak aneh-aneh, seperti biasa,
menjadikan komposisi dalam album Still
The One mudah dinikmati.
Simak saja single utama ‘Sakit Hati’ yang dibikin Yovie saat posisi
vokalis tengah lowong. Liriknya tak jauh-jauh dari cinta yang tak
berbalas. Warna musiknya juga tak juga berbeda dengan lagu-lagu
di album sebelumnya. Begitu mendengar single ini, kita pasti bisa
langsung mengenal gaya Yovie Widianto, sang motor dari Yovie &
Nuno.
Coba juga untuk menyimak single ‘Tergoda Bidadari’, juga ‘Tanpa
Cinta’ yang bernuansa balada. Tapi ya itu tadi, lagi-lagi Yovie tak
bisa lepas dari lirik-lirik galau, menjadikan rasa mellow dominan
dalam album ini. Tak beda dengan yang album terdahulu.
Yang baru dalam album ini barangkali adalah vokalis Windura yang
terpilih melalui audisi #GalauCariVokalis. Sedikit berbeda dengan

album	: Still The One
genre	: Pop
label	
:	Sony Music Indonesia,
Music Factory Indonesia
konten	: 11 lagu
vokalis sebelumnya yaitu Dudi Oris, Windura memiliki karakter
suara lebih melengking, atau yang disebut Yovie sebagai suara
yang agak gahar.
Beberapa penyanyi lain ikut memberi warna album ini. Misalnya,
Airlangga yang berkolaborasi untuk menyanyikan lagu ‘Malam
Mingguku’, Intan Ayu yang jadi teman duet dalam ‘Kamu Bukan
Kekasihku’, serta ‘Lebih Baik Aku’ yang dinyanyikan bersama
Bayu Satrio.
Pastinya, album tergres band yang digawangi Yovie Widianto
(piano), Diat (gitar), Dikta (vokal), dan Windura (vokal) ini
dijamin cocok untuk telinga para insan yang sedang jatuh cinta,
juga orang-orang yang tengah galau.
RQA
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sehat bugar

Mari Menjauh
dari Risiko
Stroke
Berada dalam keluarga yang punya
riwayat stroke, tak berarti Anda
terkurung dalam risiko penyakit
mematikan itu. Banyak jalan untuk
menjauh dari stroke.
Bahwa ada anggota keluarga Anda yang pernah menderita stroke,
tentu merupakan suatu catatan kesehatan yang menjadi semacam
lampu merah. Meski masa lalu tak bisa diubah, namun Anda bisa
jadi luput dari risiko stroke dengan usaha yang sungguh-sungguh.
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Pengukur tensi darah: Miliki dan
kontrol secara teratur

“Pengetahuan adalah kekuatan,” kata Dr Natalia Rost, profesor
neurologi di Harvard Medical School dan direktur dari Stroke
Layanan akut di Rumah Sakit Umum Massachusetts. “Jika
Anda tahu bahwa faktor risiko tertentu menyabotase kesehatan
dan menjadikan Anda cenderung memiliki risiko lebih tinggi
terkena stroke, Anda dapat mengambil langkah-langkah untuk
mengurangi dampak risiko itu.”
Berikut adalah delapan cara untuk memulai mengendalikan
risiko terkena stroke yang tak ada salahnya untuk dimulai detik
ini juga:

1. Menurunkan tekanan darah
Salah satu faktor yang sangat mendominasi kasus-kasus stroke
adalah tekanan darah tinggi. Risiko terkena stroke menjadi dua
kali lipat atau bahkan empat kali lipat jika kerap mengalami
tekanan darah tinggi.
“Tekanan darah tinggi merupakan penyumbang terbesar
terhadap risiko stroke pada pria dan wanita,” kata Dr Rost.
“Pemantauan tekanan darah dan peningkatannya, serta
bagaimana menindaklanjutinya dapat membuat perbedaan
besar yang mempengaruhi kesehatan pembuluh darah.”
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Anda harus memulainya dengan menjaga tekanan darah agar
kurang dari 120 (batas atas yang normal) lebih kurang dari 80
(batas bawah yang normal). Cara-caranya adalah:
• 	Mengurangi garam. Paling banyak, Anda hanya boleh
mengonsumsi 1.500 miligram per hari, atau sekitar setengah
sendok teh.
• 	Hindari makanan tinggi kolesterol, seperti burger, keju, dan es
krim.
• 	Makan 4 sampai 5 cangkir buah-buahan dan sayuran setiap hari,
ikan 2-3 kali seminggu, dan beberapa porsi biji-bijian dan susu
rendah lemak.
• 	Banyak berolahraga. Alokasikan waktu sedikitnya 30 menit
dalam sehari untuk melakukan aktivitas.
• Jika Anda merokok, tak ada pilihan lain, Anda harus berhenti.

2. Menurunkan berat badan
Obesitas, serta komplikasi yang terkait dengannya seperti tekanan
darah tinggi dan diabetes, jelas-jelas menambah peluang stroke
menyerang Anda. Itu sebabnya Anda harus menjaga indeks massa
tubuh (BMI) pada angka 25 atau kurang dari itu. Cara mencapainya
adalah:
• Batasi atau hindari lemak jenuh dan lemak trans.
• 	Cobalah untuk makan tidak lebih dari 1.500 sampai 2.000 kalori
per hari (tergantung pada tingkat aktivitas Anda dan indeks
massa tubuh terkini)
• 	Meningkatkan aktivitas fisik dengan aktivitas seperti berjalan,
golf, atau tenis bermain, dan dengan membuat olahraga sebagai
bagian dari hari-hari Anda.

3. Banyak berolahraga
Olahraga adalah salah satu peredam risiko stroke karena
berkontribusi pada usaha menurunkan berat badan, serta
menurunkan tekanan darah. Tak harus olahraga yang ruwet, Anda
bisa melakukan olahraga dengan cara simpel, misalnya:
•	Berjalan-jalan di sekitar lingkungan Anda setiap pagi setelah
sarapan.
• Menjadi anggota klub kebugaran dengan teman-teman.
• 	Ketika berolahraga, setidaknya Anda harus mencapai kondisi
dimana Anda terengah-engah, tapi masih bisa berbicara.
• Gunakan tangga ketimbang menaiki lift.
•	Jika Anda cukup sibuk sehingga sulit menyisihkan 30 menit per
hari untuk berolahraga, upayakan untuk menyediakan waktu
minimal 10 hingga 15 menit. Yang penting, jangan menyerah
pada kesibukan kerja.

4. Mengendalikan Alkohol
Jika Anda mengonsumsi alkohol sekaligus memiliki riwayat
keluarga yang menderita stroke, maka sudah waktunya Anda
mengurangi, bahkan menghentikannya sama sekali.
“Penelitian menunjukkan bahwa jika Anda minum alkohol hanya
satu gelas per hari, risiko Anda terkena stroke mungkin lebih
rendah,” menurut Dr. Rost. “Setelah Anda mulai minum lebih dari
dua gelas per hari, risiko Anda naik sangat tajam.”

Timbangan badan: Alat deteksi dini berat badan
untuk hindari stroke

Bagi pecandu alkohol, usaha mengendalikan konsumsi alkohol
bisa dimulai dengan hal-hal berikut Cara mencapainya:
• Hanya minum satu gelas alkohol per hari.
•	Jika masih sulit untuk menghindari, pilihlah red wine yang
mengandung resveratrol. Zat ini diyakini dapat melindungi
jantung dan otak.
•	Perhatikan ukuran porsi Anda. Ukuran standar aman konsumsi
wine sebanyak gelas 5 ons atau bir sebanyak 12-ons

5. Atasi Masalah Fibrilasi Atrium
Fibrilasi atrium merupakan bentuk denyut jantung tidak teratur
yang menyebabkan gumpalan terbentuk dalam hati. Keberadaan
gumpalan itulah yang kemudian dapat bermigrasi ke otak, lantas
menghasilkan stroke. “Fibrilasi atrium membawa hampir lima kali
lipat risiko stroke, dan harus dianggap serius,” kata Dr Rost.
Cara mengatasinya adalah sebagai berikut:
•	Jika Anda memiliki gejala seperti jantung berdebar-debar
atau sesak napas, segera datangi dokter Anda dan minta agar
dilakukan tes.
•	Jika diperlukan, Anda mungkin harus mengonsumsi obat
pengencer darah seperti aspirin dosis tinggi atau warfarin
(Coumadin) untuk mengurangi risiko stroke Anda dari fibrilasi
atrium.

6. Atasi Diabetes
Memiliki gula darah tinggi berarti potensi merusak pembuluh
darah. Ini karena gula darah yang tinggi memungkinkan
pembentukan gumpalan yang lebih intens. Nah, untuk
mencegahnya, Anda harus mengontrol kadar gula darah.
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Cara mencapainya adalah sebagai berikut:
•	Pantau gula darah sebagaimana yang diarahkan oleh dokter
Anda.
•	Gunakan diet, olahraga, dan obat-obatan untuk menjaga gula
darah sesuai dengan batas yang direkomendasikan.

7. Stop merokok
Tak ada yang menyangsikan bahaya rokok yang meningkatkan
risiko pembekuan darah. Darah yang mengental lantas
meningkatkan jumlah penumpukan plak di arteri. Kondisi inilah
yang dapat memicu stroke.
“Seiring dengan diet sehat dan olahraga teratur, berhenti merokok
adalah salah satu perubahan gaya hidup yang paling kuat yang
akan membantu Anda mengurangi risiko stroke Anda secara
signifikan,” kata Dr Rost.

Cara mencapainya adalah sebagau berikut:
•	Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter Anda, dan
mintalah nasihat tentang cara yang paling tepat bagi Anda
untuk berhenti merokok.
•	Anda bisa menggunakan alat bantu untuk mengatasi
kecanduan merokok seperti pil nikotin . Anda juga bisa
mengikuti konseling, serta menggunakan obat-obatan
yang direkomendasikan dokter untuk mengatasi ketagihan
merokok.
•	Jangan menyerah. Baru mencoba beberapa usaha, sebagian
perokok kebanyakan langsung menyerah. Mulai sekarang,
Anda harus melihat setiap usaha yang gagal sebagai fase
yang akan membawa Anda selangkah lebih dekat untuk
berhasil mengalahkan kebiasaan merokok.
stroke.org - hsph.harvard.edu | RQA

Pulmonary Trunk
Katup Pulmonalis
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Jantung: Organ vital yang
harus dijaga kesehatannya

Orang merokok: Berpotensi menstimulasi stroke
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strokepedia, serba-serbi stroke

pemicu risiko stroke

tanda-tanda stroke

1

Faktor genetis

1

Rasa lemah pada satu sisi tubuh

2

Usia

2

Mati rasa di wajah

3

Alkohol

3

Sakit kepala yang tidak biasa dan berat

4

Rokok

4

Kehilangan penglihatan

5

Berat badan

5

Mati rasa dan kesemutan

6

Pola makan dan diet

6

Merasakan goyah saat berjalan

7

Kondisi medis tertentu
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Senyum
Mengembang
di Wikasatrian
Matahari mulai beranjak tinggi ketika rombongan Menteri Badan Usaha
Milik Negara, Ibu Rini M. Soewarno selesai menghadiri peresmian Corporate
University Indonsia Port Company, Rabu (6/5) lalu. Walau sinar sang surya
mulai terasa terik di kulit, akan tetapi senyum dan gerak Ibu Rini, demikian
ia biasa disapa tidak lantas menjadi pudar. Sebaliknya, geraknya justru
semakin gesit dan tampak akrab berbincang dengan para handai taulan.
Sejalan dengan itu, salah satu kartini dalam Kabinet Indonesia Bersatu
ini segera melanjutkan agenda berikutnya yaitu berkunjung ke pusat
kepemimpinan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA). Didampingi oleh
Direktur Utama Perseroan, Bintang Perbowo dan para pejabat Kementerian
BUMN, Menteri BUMN tampak sumringah dengan senyumannya yang khas
menuju pusat kepemimpinan khas Indonesia yang dimiliki WIKA ini.
Benar saja, 20 menit berselang ketika mulai memasuki pelataran utama
Wikasatrian, air wajah-wajah gembira langsung terpendar dari balik jendela
kendaraan yang membawa rombongan. “Selamat siang, WIKA ternyata
memiliki surga yang sejuk sekali di Bogor ini ya?” ujar dia seraya menyalami
Manajemen WIKA yang menyambut antara lain, Direktur Human Capital
dan Pengembangan WIKA, Yusmar Anggadinata, Manajer Wikasatrian
dan Wikapratama Rini Astuti beserta staf Departemen Human Capital
Perseroan.
Dalam kunjungan singkatnya ini, Menteri BUMN berkesempatan
mengunjungi seluruh fasilitas yang ada di Wikasatrian dan berbincang
santai bersama Manajemen Perseroan seraya menikmati buah-buahan
khas pegunungan tropis yang tumbuh alami di Wikasatrian. “Dengan
segala fasilitas dan silabus kepemimpinan yang dimiliki WIKA melalui
Wikasatriannya, saya berbangga dan optimistis bahwasanya BUMN dapat
lebih berbicara lagi pada persaingan global,” ujarnya di sela-sela kunjungan
singkat itu.
FAW

Foto kunjungan Menteri BUMN ke Wikasatrian
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