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Assalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.
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arhaban yaa Ramadan, Selamat Datang bulan penuh kemuliaan.
Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita
semua dapat kembali bertemu dengan bulan yang penuh kemuliaan,
bulan ibadah, bulan shodaqoh, dan bulan Maghfiroh. Pada bulan
Ramadan 1440 Hijriah ini, umat muslim diwajibkan berpuasa,
menahan diri dari hal-hal yang semulanya boleh untuk tidak
dilakukan demi menaati Rabb semesta alam.
Ada keutamaan Ramadan yang bisa kita petik sebagai pembelajaran
bagi kita, semua insan WIKA. Saya ingin mengajak para pembaca
WIKA Magz yang budiman mengenang sejarah perang badar sebagai
salah satu perang bersejarah dalam perjalanan hidup Rasulullah SAW
dalam perjuangannya melawan kezaliman bangsa Quraisy.
Pasukan muslim yang hanya berkekuatan 313 orang kala itu, diluar
perkiraan mampu mengalahkan lawan yang didukung oleh 1.300 bala
tentara lengkap. Hasil positif itu dipetik manakala Rasulullah SAW
dan pengikutnya tengah menjalankan puasa Ramadan, menahan
lapar dan dahaga yang mendera.

PT Wijaya Karya
@PTWijayaKarya
@ptwijayakarya
Wijaya Karya TV

Apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah itu dalam sudut pandang
transformasi kebaikan? Jelas bahwasanya Shaum Ramadan bukanlah
penghambat. Ia adalah pengungkit bahwa manusia atas izin-Nya
akan mampu melewati batas kerja berproduksi manakala ia meyakini
bahwa Allah SWT itu ada dalam setiap ibadah, termasuk bekerja.
Dengan khusyuk menjalankan puasa dengan khusus, percayalah
tidak sedikitpun produktivitas kita semua menjadi menurun.
Selamat menjalankan shaum bulan Ramadhan 1440 H.
Wabillahi taufik wal hidayah
Wassalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.
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WIKA MAGZ, KAPAN SAJA,
DI MANA SAJA
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Anda kini dapat membaca WIKA Magz
kapan saja dan di mana saja melalui
teknologi QR Code (Quick Response Code)
di ponsel Anda. Hanya dengan memotret
QR Code di sampul WIKA Magz, Anda bisa
mengakses informasi yang lebih kaya,
lebih dalam dan mutakhir dalam bentuk
teks, infografis, foto serta video.
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Cara menggunakan QR Code:

Terdepan dalam Infrastruktur Bendungan

16

PENGETAHUAN

22

JALAN-JALAN

1

16

10 Dam Penghasil Listrik Terbesar di Dunia

22

Sejuta Pesona Asmat Berikan

KEGIATAN ACARA

34

SAAT SANTAI

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

Kabar terbaru seputar kegiatan acara WIKA

34 - Resensi Buku: Very Good Lives

38

34 - Resensi Lagu: Head Above Water
35 - Resensi Film: Keluarga Cemara

36

TIPS & TRIK

38

LENSA

Prima Kesehatan Pasca Libur Lebaran

http://qrcode.mobi

2

Semiliar Nikmat

26

Potret QR Code menggunakan
aplikasi reader yang ada di
Ponsel Anda. Bila tidak tersedia,
download aplikasi di

28

3

Konten atau informasi akan
langsung ditampilkan di
Ponsel Anda

Gebyar Employee Gathering WIKA ke-59:
We Power The Nations

35
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TERDEPAN DALAM

Mengacu pada studi literasi itu, jangan
heran jika kemudian sering terjadi
kontradiksi. Pada musim penghujan,
potensi air di sungai melimpah sehingga
menyebabkan banjir di berbagai tempat.
Sebagian air terbuang sia-sia karena
belum dilakukan tata kelola air yang baik
dan terintegrasi. Sementara pada musim
kemarau yang terjadi adalah kekeringan
akibat terbatasnya ketersediaan air.

INF RA ST RUKTU R
BE N D U NGA N

Guna menyeimbangkan peran dan fungsi
air di setiap fase musim sebagaimana
disampaikan di atas, pembangunan
waduk adalah layak untuk dinaikkan ke
atas permukaan sebagai tools manajemen
pengelolaan air. Waduk merupakan
pengendali banjir yang efektif, penyedia air
irigasi bagi lahan pertanian masyarakat,
Waduk juga mampu menyediakan air
baku untuk rumah tangga, perkotaan, dan
industri.
Lebih lanjut, problematika yang diharus
dicermati oleh masyarakat luas saat ini
adalah tidak semata-mata pada banjir
semata. Akan tetapi, publik juga harus
memahami kebutuhan akan air yang terus
meningkat setiap tahunnya.
Guna menghindari krisis air, pemerintah
dibawah kepemimpinan Presiden Joko
Widodo sejatinya telah bersikap cepat dan

Infografis - Bendungan untuk Kita Semua
(Kemnetrian PUPR, 2018)
Foto - Presiden RI, Joko Widodo: Berpegang
dengan Nawacita, bertekad membangun 65
bendungan pada 2015-2019

Foto - Bendungan Jatigede: Bendungan
yang menjadi bukti bahwa WIKA adalah
kontraktor tanah air yang kaya asam
garam bangun bendungan besar

“

“

Momentum itu bukan ditunggu, melainkan
momentum itu harus diciptakan. Pemikiran
itu rasanya relevan dengan hubungan kausatif
bencana – krisis air baku – keberadaan waduk.

Sebelum masuk lebih dalam mempertanyakan
keberadaan dan peran peran waduk selama
ini. Tidak ada salahnya jika kita menilik
sejenak pada literasi ini. Sebagai negara tropis,
Indonesia memiliki curah hujan yang relatif
besar. Namun, curah hujan itu tidak merata
sepanjang tahun. Sekitar 80% air tersedia ketika
musim hujan yang berlangsung relatif pendek
(sekitar 5 bulan). Sebaliknya, hanya 20% yang
tersedia ketika musim kemarau yang relatif

lugas dengan memperbanyak bangunan
bendungan atau waduk. Pemerintah
menyadari bahwa waduk merupakan salah
satu sumber air tawar yang menunjang
kehidupan semua makhluk hidup dan
kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Air
danau/waduk dapat digunakan untuk
sumber baku air minum, pembangkit listrik,
perikanan, dan sebagainya.
Tantangannya kemudian adalah bagaimana
“pesan penting” ini dapat ter-deliver
dengan baik kepada seluruh stakeholder
pengguna air dan para stakeholder
seyogianya juga dapat memberikan
feedback bijak dalam konsumsi air.

KEPALA NEGARA ,
NAWACITA , DAN
BENDUNGAN
Pembangunan bendungan termasuk
usaha atau kegiatan yang diperkirakan
mempunyai dampak penting terhadap
lingkungan hidup. Mengapa? Alasannya
lugas, karena pembangunan merupakan
kegiatan yang mengubah bentuk lahan
atau bentang alam dan ekploitasi sumber
daya air. Proses dan kegiatannya dapat
mempengaruhi lingkungan sosial dan
budaya, penerapan teknologi yang
berdampak nyata pada lingkungan hidup.
Hubungan sebab-akibat itu dipahami
betul oleh Presiden Joko Widodo. Melalui
Nawacita (sembilan agenda) membangun
Indonesia secara utuh, Presiden ketujuh ini
bertekad untuk meningkatkan daya saing

nasional yang bertujuan untuk memberikan
kesejahteraan pada masyarakat dalam
hal ketahanan pangan, ketahanan air dan
ketahanan energi.
Hal itu ditunjukkannya dengan rencana
membangun 65 bendungan pada periode
2015-2019. Rinciannya, 49 bendungan
merupakan proyek baru, dan 16 bendungan
proyek lanjutan. Adapun, biaya investasinya
mencapai Rp 82,5 triliun yang berasal dari
Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara
(APBN).
Selama 2015-2018, pemerintah telah
membangun 57 unit bendungan yang
dibangun dan 9 di antaranya sudah selesai.
Hingga akhir 2019, ditargetkan 65 unit
bendungan dibangun. Sementara itu,
embung yang dibangun selama era Jokowi
mencapai 949 unit dengan jaringan irigasi
baru yang mencapai 860.015 hektar dan
rehabilitasi irigasi yang mencapai 2,32 juta
hektar.
Pembangunan bendungan baru di era
Jokowi menambah kapasitas tampung
sebesar 2,11 miliar meter persegi dan
menambah irigasi waduk seluas 160.000
hektar. Air baku yang dihasilkan 3,02 meter
persegi per detik dan dapat dimanfaatkan
untuk pembangkit listrik dengan potensi
sebesar 145 mega watt.

MILESTONE WIKA DAN
PEKERJAAN BENDUNGAN
Momentum itu bukan ditunggu, melainkan
momentum itu harus diciptakan. Pemikiran
itu rasanya relevan dengan hubungan
kausatif bencana – krisis air baku –
keberadaan waduk. Sebagai kontraktor
nasional, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
(WIKA) telah jauh-jauh hari memahami
peran strategis waduk.
WIKA memulai eksistensinya dari usaha
instalasi listrik untuk perumahan dan
perkantoran pada awal dekade 1960an. Setelah melewati krisis politik
nasional pada 1965, para enjineer muda
WIKA tergelitik untuk mematangkan
ide memperluas langkah bisnis di luar
kontraktor kelistrikan yang selama ini
menjadi inti. Adalah Suklan Sumintapura
yang pada dekade 1970-an duduk
sebagai Deputi Direktur sebagai pencetus
optimisme itu.

lebih lama (sekitar 7 bulan) tiba.
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WIKA PA LING
BA NYA K DA RI
SEM UA BUM N
Foto - Rhenald Kasali, Guru Besar Manajemen FEUI:
reputasi selalu haus inovasi yang disandang WIKA tidak
dibangun dengan promosi semata, tetapi juga dengan
kerja keras, peningkatan kualitas dan tata nilai.

(MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN
BENDUNGAN)
Bendungan memang proyek
gigantik. Bangunannya
besar, sumber daya manusia
yang terlibat dalam
pembangunannya jumlahnya
masive, volume air yang
tertampung tinggi, luasan
daerah pertanian yang
akan dialiri irigasi sangat
luas, potensi menghasilkan

dari satu generasi ke generasi WIKA
berikutnya. Legacy ini semakin nyata
manfaatnya karena pada praktiknya,
mayoritas karyawan WIKA sadar dan mau
mengoptimalkan aset intangibles itu dari
diri masing-masing dengan bentuk daya
inovasi dan keterampilan baru.
Infografis - 65 Bendungan mendukung Ketahanan
dan Kedaulatan Pangan (Bank Indonesia, 2018)

Slow but sure, WIKA pun mulai masuk pada
bidang konstruksi sipil dan bangunan
perumahan. Walau terbilang juvenile
(baca: masih muda.red) pada kedua bisnis
tersebut, akan tetapi WIKA pada era 1970an telah dipercaya sebagai kontraktor
untuk membangun proyek-proyek
prestisius seperti: Proyek Jalan Lintas
Sumbawa (Projaliwa), Proyek Pembangkit
Listrik Asahan, Pemasangan Jaringan
Listrik Bendungan Sigura-gura dan
perumahan karyawannya serta beberapa
proyek lain macam, PLTA Garung, PLTA
Tenggari, Bendung Klambu, Pengelolaan Air
Bersih Plaju, dan PLTU Ombilin.
Merujuk pada milestone, tampak jelas
bahwa WIKA sejatinya telah menjejajakan
tapak pada pekerjaan bendungan sejak
lama. Berbekal asam garam itulah yang
kemudian disempurnakan dengan
penguasaan teknologi, manajemen proyek,
dan dukungan enjiner-enjiner muda
terbaik, WIKA kini banyak berbicara pada
proyek-proyek bendungan tanah air.
Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir
misalnya, tidak kurang dari 5 proyek
6 • WIKAMAGZ

besar bendungan berhasil diraih. Sebut
saja antara lain, Bendungan Paselloreng
di Wajo, Bendungan Keureto di Aceh
Utara, Bendungan Tugu di Trenggalek,
Bendungan Karian di Banten, termasuk
juga Bendungan Kuwil Kawangkoan di
Minahasa Utara.

PERAN PENTING
INTANGIBLES WIKA
Raihan ciamik yang ditorehkan WIKA
pada proyek-proyek bendungan besar,
tidak lepas dari sejarah panjang yang
membentuk dan membangun WIKA hingga
berada pada titik sejauh ini. Demikian
garis besar analisis Rhenald Kasali dalam
bukunya bertajuk Myelin meneropong
sepak terjang BUMN konstruksi terbesar di
tanah air tersebut.
Ia meyakini bahwa reputasi superior dan
selalu haus inovasi yang disandang WIKA
tidak dibangun dengan promosi semata,
tetapi juga dengan kerja keras, peningkatan
kualitas dan tata nilai.
Adalah warisan para founding fathers
dan pemimpin WIKA terdahulu
melalui penanaman budaya disiplin,
intrapreneurship, knowledge management,
value creation, dan disiplin berekspansilah
yang kemudian menjadi perekat

Senada dengan Rhenald, Kazuhiko Otani,
General Manager Yachiyo Engineering
Co., Ltd tidak heran dengan pencapaian
yang diraih oleh Tim WIKA pada Proyek
Pembangunan Bendungan Besar di tanah
air saat ini. Dari kacamatanya, WIKA adalah
kontraktor nasional terbaik yang tahu
bagaimana mengoptimalkan militansi dan
kecerdasan engineer-nya untuk berinovasi
pada saat kritis. Namun, ada satu hal yang
masih membuatnya penasaran.

“Dengan segala pencapaian
yang telah diraih WIKA saat
ini khususnya dalam konteks
pekerjaan megastruktur
bendungan. Apakah WIKA
berani masuk ke dalam kuadran
baru sebagai operator &
maintenance?,”
Otani meyakini bahwa peran dan
laku sebagai OM-lah pondasi bisnis
megastruktur bendungan di masa depan?
Penguasaan jenis pekerjaan ini masih
jarang di Indonesia padahal banyak
sekali infrastruktur hebat dibangun,
tetapi kemudian rusak karena lemahnya
perawatan berkala. Beranikah WIKA? Biar
waktu dan inovasi yang menjawabnya.

listriknya pun luar biasa.
Agung Budi Waskito
DOP I WIKA

Bagaimana WIKA kemudian memaknai
bendungan sebagai proyek yang mampu
menjadi stimulant pengungkit pendapatan
perusahaan sekaligus media yang luas bagi
para engineer muda WIKA menciptakan
inovasi-inovasi baru? Berikut nukilan
wawancara Redaksi WIKA Magz, Deby
Sulistiowati, Anditya Angwarmase, dan
Fekum Ariesbowo, dengan Direktur
Operasi I, Agung Budi Waskito di ruang
kerjanya yang sejuk beberapa waktu lalu:
Bagaimana point of view Anda
pada perkembangan infrastruktur
pembangunan bendungan di tanah air? 10
Tahun ke belakang, saat ini, dan 10 tahun
ke depan? Dan seperti apa WIKA harus
mengoptimalkan opportunity itu?
ABW:
Dalam 10 tahun kebelakang WIKA sudah
menguasai di bidang Bendungan.
Sebagaimana kita ketahui pejabat –

pejabat WIKA berpengalaman sebagai
Manajer Proyek Bendungan di Aceh, NTT,
NTB. Tetapi memang saat itu Pemerintah
belum terlalu fokus ke bendungan. Yang
sekarang terjadi di era Pemerintahan
Jokowi di era 2014 – 2019 ini membangun
65 bendungan dengan total biaya hingga
Rp70 triliun, dengan tampungan air hingga
19,1 miliar kubik.
Dari 65 bendungan selama 5 tahun, yang
sudah terjadi dari tahun 2014 – 2018 sudah
terealisasi 56 bendungan yang dilelang dan
dibangun PU. WIKA di era itu mendapatkan
16 bendungan atau lebih dari 20%. Khusus
tahun 2018 saja kita mendapatkan 5
bendungan dari total 8 bendungan yang
dilelang tahun itu. Saya kira ini paling
banyak dari semua BUMN.
Tahun 2019 Pemerintah masih akan
membangun 9 bendungan. Pemerintah
sedang mendesain di tahun 2020 kedepan
masih akan banyak bendungan yang ingin
dibangun, karena irigasi yang ada di seluruh
indonesia ini 20% nya dari bendungan.
Maka dengan adanya bendungan ini akan
membantu irigasi nasional. Setiap tahun
kebutuhan irigasi meningkat. Jadi kalau
tahun 2019 ini kebutuhannya 139.000
hektar, berikutnya akan bertambah terus,
maka bendungan tidak akan ada habisnya.
Bagaimana Bapak menyikapi bendungan
sebagai proyek multiyears dan
pengaruhnya terhadap WIKA itu sendiri
dalam hubungannya dengan penempatan
para engineers-nya?
ABW:
Bendungan memang harus multiyears, paling
cepat dibangunn 3 tahun. Tahun pertama
itu persiapan desain dan lahan. Dan 2
tahun sisanya untuk pembangunan, karena
bendungan harus melalui 2 musim kering.
Jadi paling cepat 3 tahung, bahkan ada
yang lebih. Belum pernah ada bendungan
di Indonesia yang lebih cepat dari 3 tahun.
Karena tidak mungkin timbunan dikerjakan
di 1 musim kering. Di seluruh dunia pun sama
paling cepat 3 tahun.
Dengan kapasitas engineer WIKA yang ada
saat ini tidak masalah. Justru saya meyakini
bahwa dengan ditopang Teknologi
BIM, WIKA akan mampu mempercepat
pekerjaan dari target yang telah ditentukan.
Fekum Ariesbowo

Fekum Ariesbowo
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PEMBANGUNAN
BENDUNGAN
Penguasaan
teknologi terkini yang
dikombinasikan dengan
metode kerja unggul,
menjadikan WIKA
sebagai kontraktor
Indonesia terdepan
dalam pembangunan
infrastruktur bendungan.
Bendungan dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) meruapakan kata benda
yang dimaknai sebagai sebagai sebuah
konstruksi yang dibangun untuk menahan
laju air menjadi waduk, danau dan
tempat rekreasi. Seringkali bendungan
juga kemudian digunakan untuk
mengalirkan air ke sebuah pembangkit
listrik tenaga air (PLTA).

8 • WIKAMAGZ

Pada negara-negara dengan sungai
yag cukup besar dan deras seperti di
Indonesia, beberapa bendungan dapat
dioperasikan membentuk suatu sistem
transportasi, termasuk infrastruktur
irigasi bika misalnya muka air sungai
lebih rendah dai muka air tanah yang
akan dialiri. Semakin kompleks hasil
yang ditujukan pada suatu bendungan,
maka lazaimnya, semakin besar pula
bendungan yang dibangun.
Singkatnya, bendungan adalah adalah
salah satu maha karya terbaik yang
pantas diapresiasi. Bagaimana kiprah
WIKA membangun infrastruktur satu ini?
Berikut nukilan profil, tembok raksasa
penahan air yang sedang dibangun oleh
para engineer terbaiknya.
Fekum Ariesbowo
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Pekerjaan

Proyek Bendungan Passeloreng
Desa Arajang, Kecamatan Dilireng,

Lokasi

Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi
Selatan

Pemilik

Balai Besar Wilayah Sungai
Pompengan Jeneberang
Pekerjaan Persiapan, Bangunan
Pengelak (2 buah terowongan
diameter 4,5M, panjang
212M), Bendungan Utama

Lingkup
Pekerjaan

dan Bendungan Pelana,
Bangunan Pelimpah, Bangunan
Pengambilan dan Pengeluaran,
Pekerjaan Hidromekanikal dan
Listrik, Pekerjaan Jalan Layanan,
dan Pekerjaan Rumah OP &
Pelengkap

Waktu
Pelaksanaan
Bangunan
Share

2015 - 2019
Bendungan Urugan Tanah
Random dengan Inti Tegak
WIKA 75% : Bumi Karsa 25%

Boks - Deskripsi Proyek Bendungan
Passeloreng

berpotensi menjadi tempat konservasi
sumber daya air, perikanan air tawar, serta
pengembangan pariwisata.

BENDUNGAN
PASSELORENG
TERBAIK, TERBESAR, DAN
MENTERENG
10 • WIKAMAGZ

Sebagai proyek strategis nasional,
pembangunan Bendungan Passeloreng
cukup mendapatkan perhatian pemerintah.
Presiden Jokowi sendiri telah beberapa
kali meninjau pembangunannya, terakhir
berlangsung pada Juli 2018 lalu. Jokowi
berharap keberadaan bendungan ini dapat
membantu mewujudkan swasembada
pangan di Indonesia.

Foto - Bendungan Passeloreng: Salah satu
bendugan terbesar di Indonesia Timur

Capai progres diatas
90% hingga triwulan-1,
Bendungan Passeloreng
diproyeksikan siap digunakan
di penghujung Tahun 2019.

Sebagai salah satu dari tiga bendungan
baru yang akan segera dimiliki Sulawesi
Selatan, Bendungan Passeloreng
semakin mendekati saatnya untuk
beroperasi. Hingga Triwulan-I 2019 ini,
pembangunannya telah mencapai lebih
dari 90,52%. WIKA bersama Bumi Karsa
tergabung dalam KSO bertindak selaku
kontraktor pelaksana menargetkan
Bendungan yang berada di Desa Arajang,
Kabupaten Wajo.

Bendungan Passeloreng akan memiliki luas
genangan sebesar 1,250 hektar dengan
tampungan efektif bendungan sebesar
121 juta meter kubik. yang akan berfungsi
sebagai pengendalian banjir Sungai Gilireng
dan sebagai sumber irigasi untuk lahan
seluas 7.000 hektar.
Air yang ditampung di bendungan
ini kemudian dialirkan untuk empat
kecamatan di Kabupaten Wajo sebesar 305
liter/detik. Bendungan Passeloreng juga

Pada pembangunan bendungan ini, WIKA
menerapkan inovasi pada penggunaan
flow concrete dalam pekerjaan pengecoran
beton lining terowongan. Metode ini
dipilih karena space area pengecoran yang
sangat sempit sehingga sulit dilakukan
pengecoran dengan beton slump normal.
Selain itu dari segi mutu, waktu, biaya serta
safety jauh lebih baik dibandingan metode
yang umum dilakukan.
Deby Setyowati
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BENDUNGAN IMPIAN,
PUBLIK NANGGROE ACEH DARUSSALAM

BERSOLEK UNTUK TOPANG

POTENSI TRENGGALEK
Pembangunan Tahap I
Selesai, WIKA Lanjutkan
Kesuksesan untuk
Bangun Bendungan
Tugu Tahap II.

Bendungan Tugu, bendungan dengan luas
genangan 41,7 hektar dan tinggi mencapai
89 meter dari dasar pondasi, ini merupakan
salah satu proyek yang masuk ke dalam 65
bendungan yang dicanangkan Pemerintah
melalui Kementerian PUPR untuk
mendukung ketahanan air dan pangan
nasional.
Dalam pembangunannya, WIKA telah
berhasil menyukseskan pembangunan
Bendungan Tugu Tahap I dengan tipe
bendungan urugan batu inti tegak yang
mencakup pekerjaan bangunan pengelak,
main dam, cofferdam, relokasi jalan dan
jalan hantar (galian dan proteksi) serta
bangunan pengambilan dan fasilitas kantor
proyek.
Keberhasilannya ini menghantarkan WIKA
kembali mendapatkan kepercayaan dalam
12 • WIKAMAGZ

Foto - Bendungan Tugu,
Trenggalek: Mampu
mengairi sawah hingga
luas 1.200 hektar
Boks - Proyek
Bendungan Tugu

Pekerjaan

Proyek Bendungan Tugu

Lokasi

Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur

Pemilik

Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Jawa Timur

Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan Persiapan, Bendungan Utama (Maindam)
dan Bendungan Pengelak (Cofferdam), Pek. Jalan, Pek.
Hidromekanikal, Bangunan Penunjang, Pek. Listrik, dan
lain-lain.

Waktu Pelaksanaan

2018 – 2021

Bangunan

Bendungan Tipe Urugan Batu dengan Inti Tegak

Share

WIKA 80% : APTA 20%

pembangunan Bendungan Tugu Tahap II
KSO bersama Apta dengan scope pekerjaan
timbunan main dam yang merupakan
pembangunan lanjutan Bendungan Tugu
agar fungsinya dapat secara lengkap
dioperasikan pada Tahun 2021 mendatang.
Bendungan Tugu hadir untuk menjawab
kebutuhan air baku masyarakat Kabupaten
Trenggalek, Jawa Timur yang terus
meningkat akibat kurangnya prasarana
sumber air. Pembangunan bendungan
ini juga merupakan rangkaian kegiatan
Pengembangan Sub Basin Kali Ngrowo
dan Pengembangan Wilayah Kali Brantas
yang menampung aliran Kali Keser, sungai

besar yang kerap kali menimbulkan potensi
bencana banjir di Kota Trenggalek.
Kehadiran Bendungan Tugu nantinya
diharapkan mampu menjadi faktor
pendukung kesejahteraan masyarakat
Kabupaten Trenggalek dan sekitarnya.
Dengan beroperasinya bendungan ini,
ditargetkan dapat menjadi penyedia
sumber air sebesar 400 liter per detik bagi
8 ribu jiwa di tiga Desa, mengairi Daerah
Irigasi Ngasinan seluas 1.200 Hektar,
menyediakan pembangkit listrik sebesar
0,4 MegaWatt, mereduksi banjir serta juga
berpotensi menjadi situs pariwisata.
Dea Paradita

Keberadaan bendungan ini
kelak diyakini mampu menjadi
infrastruktur keairan yang
mampu menopang aktivitas
pertanian, mengendalikan
banjir hingga penyedia
air baku bagi masyarakat
Aceh Utara.
Guna mengoptimalkan potensi agraris,
irigasi, termasuk pengendalian volume air
hujan di daerah Aceh Utara dan sekitarnya,
pemerintah berinisiatif untuk membangun
bendungan Keureuto. Tipe bendungan ini
adalah urugan random dengan panjang/
tinggi 386 m/74,00 m. Bendungan Keureuto
dirancang memiliki kapasitas 215,94 juta
meter kubik dengan genangan seluas
836,39 hektar.
Bendungan ini berfungsi sebagai tempat
tampungan khusus banjir sebesar 30,50
juta meter ubik dan dapat mereduksi
debit banjir hingga 50 tahunan. Air yang
ditampung di Bendungan Keureuto akan
digunakan sebagai penyedia air baku bagi
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta
Monpase, Aceh Utara sebesar 500 liter per
detik.
Selain itu, bendungan ini akan mendukung
pekerjaan petani dengan memperlancar
irigasi Alue Ubay dengan luas areal tanam
mencapai 2.743 hektar serta mengalirkan
air bagi irigasi Krueng (Sungai) Pase
sebesar 6.677 hektar. Bendungan ini
tersebut juga diharapkan dapat berfungsi
sebagai pembangkit listrik tenaga air (PLTA)
dengan daya yang dihasilkan sebesar 6,34
megawatt (MW) dan didistribusikan ke
wilayah Aceh Utara.
Dalam proses pembangunan bendungan ini
dibagi menjadi 3 paket dengan dana yang

berasal dari APBN sebesar Rp1,7 triliun.
Paket I oleh PT Brantas Abipraya - PT Pelita
Nusa Perkasa (KSO) mengerjakan tubuh
bendungan. Paket II oleh PT Wijaya Karya
(Persero) Tbk. mengerjakan terowongan
(pengelak waterway), intake dan
hidromekanikal dan Paket III oleh Hutama
Karya - PT Perapen (KSO) mengerjakan
bangunan pelimpah (spillway).
“Untuk paket yang dikerjakan oleh WIKA,
nilai proyeknya mencapai Rp468 miliar
dan saat ini progressnya telah mencapai
92%,” jelas Budi Rahardjo, Manajer Proyek
Pembangunan Bendungan Keureto.
Ia dan tim Manajemen Proyek optimistis
dapat menargetkan pembangunan paket
II dapat mencapai 95% pada akhir tahun
ini dan selanjutnya sisa pekerjaan sebesar
5% akan dilanjutkan setelah selesainya
Pekerjaan Tubuh Bendungan Paket I.

Pekerjaan

Proyek Pembangunan
Bendungan Keureto

Lokasi

Aceh Utara, Nanggroe Aceh
Darussalam

Penanggung
Jawab Proyek

Kementerian PUPR

Lingkup
Pekerjaan

Pekerjaan terowongan
(pengelak waterway), intake
dan hidromekanikal

Waktu
Pelaksanaan

2015-2019

Foto - Bendungan Keureto,
NAD: Dirancang sebagai
PLTA dengan kapasitas daya
mencapai 6,34 MW
Boks - Proyek Bendungan
Keureto, NAD

Ahmad Fauziansyah
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BANDUNGAN
KARIAN,
DARI BANTEN REALISASIKAN
INFRASTUKTUR AIR MASA DEPAN

Sempat tertunda sejak
pertama kali dicetuskan pada
awal 1980-an. Bendungan
Karian pada 2015 kembali
dihidupkan dan diproyeksikan
siap beroperasi pada Maret
2021.
Bendungan Karian yang berlokasi di
Kabupaten Lebak, Banten adalah salah satu
bendungan yang sudah direncanakan sejak
tahun 1980-an. Setelah lebih dari 3 dekade
mengalami penundaan pembangunan,
akhirnya pada 2015, dibawah kepempinan
Presiden Joko Widodo, bendungan ini
mulai proses pembangunannya.
Pembangunan bendungan dilaksanakan
oleh konsorsium PT Wijaya Karya (Persero)
Tbk - Daelim Industrial Co, LTD - PT. Waskita
Karya (Persero) Tbk. Dengan total nilai
kontrak Rp1,24 triliun dengan komposisi
WIKA sebesar 27%. Sejak dimulai pada

Oktober 2015, progress pembangunan saat
ini 53,19% dan ditargetkan akan selesai
pada Maret 2021 mendatang,
Bendungan ini memiliki luas area genangan
1.74 Ha dan direncanakan memiliki daya
tampung air mencapai 314,7 juta meter
kubik dan kapasitas efektif sebesar
207,5 juta meter kubik. Bendungan ini
memiliki luas area genangan 1.74 Ha dan
direncanakan memiliki daya tampung
air mencapai 314,7 juta meter kubik dan
kapasitas efektif sebesar 207,5 juta meter
kubik.
“Harapan dari Kementerian PUPR dengan
daya tampung sebanyak itu, akan memiliki
banyak manfaat bukan hanya bagi
masyarakat Banten, tapi juga warga ibu
kota DKI Jakarta,” ujar Manajer Proyek
M. Farid Ni’maturohman
Sebesar 9,1 meter kubik/detik air dari
Bendungan Karian akan mengalir ke
rumah tangga, kota dan industri dari
mulai Kabupaten Lebak, Kota Tangerang,

Kabupaten Tangerang, Kota Tengerang
Selatan dan Provinsi DKI Jakarta.
Kemudian, ada sebesar 5,5 meter kubik/
detik air untuk kebutuhan air perumahan,
kota dan industri Kota Cilegon serta
Kabupaten Serang sebesar 5,5 meter kubik/
detik.
Fungsi lain bendungan ini adalah sebagai
pengendali banjir yang kerap menerjang
kawasan strategis dan infrastruktur
penting seperti jalan tol Jakarta-Merak
hingga Kawasan Industri terpadu. Selain
itu, dengan tinggi maksimal bendungan
mencapai 63,5 m dan panjang bendungan
utama hingga saddle dam 516 m, air dari
Bendungan Karian dapat dimanfaatkan
untuk menggerakan turbin PLTA dengan
potensi listrik yang dihasilkan mencapai
1,8 MW.
Ahmad Fauziansyah & Bayu Giri Atmojo

Pekerjaan

Proyek Pembangunan
Bendungan Karian

Lokasi

Kabupaten Lebak,
Provinsi Banten

Pelaksana

KSO Daelim – WIKA –
Waskita (Porsi WIKA; 27%)

Tipe
Bendungan

Urugan batu dengan inti
tegak

Kapasitas Daya
Tampung

207,5 juta meter kubik air
untuk irigasi 21.545 hektar.

Waktu Pelaksanaan

2015-2019

Foto - Bendungan
Karian, Banten: Salah
satu fungsi vitalnya
adalah penyedia air
baku bagi Banten dan
DKI Jakarta

Boks - Proyek
Bendungan Karian,
Banten

BENDUNGAN SEGALA BISA

DARI MINAHASA
Bendungan Kuwil
Kawangkoan merupakan
bendungan yang didesain
dengan segala kapasitas
untuk menunjang aktivitas
ekonomi warga Kabupaten

Kuwil Kawangkoan, Minahasa Utara Paket I
sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia
untuk Pelaksanaan Pembangunan
Bendungan Kuwil Kawangkoan
Kabupaten Minahasa Utara Paket I dengan
Nomor:KU.03.01/BWSS-I/SNVT-PB/
PK.BII/10 tanggal 21 Juli 2016.

Minahasa.

Dalam konsorsium tersebut, Perseroan
memiliki porsi 85% dari total nilai proyek.
Rencananya proyek ini akan berlangsung
selama 1.460 hari kalender kerja dan masa
pemeliharaan 365 hari kalender. Lingkup
utama pekerjaan pada proyek ini meliputi:
pekerjaan terowongan dan bendungan
utama.

Konsorsium PT WIJAYA KARYA
(Persero) Tbk. (WIKA) – PT Daya Mulia
Turangga (DMT) telah melaksanakan
Penandatanganan Kontrak Pembangunan
Bendungan Kuwil Kawangkoan,
Kabupaten Minahasa Utara Paket I
dengan Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) di
Jakarta, Selasa (26/7/2016)
Kala itu, proyek dengan nilai Rp783,264
miliar tersebut ditandatangani oleh Koko
Cahyo Kuncoro selaku kuasa KSO WIKA –
DMT dengan Pejabat Pembuat Komitmen
Bendungan II SNVT Pembangunan
Bendungan Sulawesi I, Lidya Karema.
KSO WIKA – DMT ditunjuk oleh
Kementerian PUPR sebagai pemenang
pekerjaan Pembangunan Bendungan
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Bendungan Kuwil Kawangkoan memiliki
daya tampung mencapai 23,37 juta
meter kubik, terletak melintang di Sungai
Tondano di sebelah hilir PLTA Tanggari
II. Bendungan tersebut berfungsi untuk
mereduksi banjir sebesar 282,18 meter
kubik per detik terhadap Kota Manado dan
sekitarnya. Kemudian juga bermanfaat
sebagai penyedia air baku untuk Kota
Manado, Kabupaten Minahasa Utara dan
Kota Bitung dengan debit sebesar 4,5
meter per kubik.

Foto - Bendungan Kuwil Kawangkoan,
Minahasa Utara: Diharapkan mampu mereduksi
banjir bagi Kota Manado dan sekitarnya

Selain itu, Bendungan Kuwil Kawangkoan
juga merupakan penyedia energi listrik
dengan kapasitas sebesar 2 x 0,7 MW
dan sarana pengembangan pariwisata
khususnya di Kabupaten Minahasa.
Fekum Ariesbowo

Pekerjaan

Proyek Pembangunan
Bendungan Kuwil Kawangkoan Kabupaten Minahasa
Utara Paket 1

Lokasi

Minahasa Utara,
Sulawesi Utara

Pelaksana

KSO WIKA – Daya Mulia Turangga (Porsi WIKA; 85%)

Penanggung Jawab
Proyek

Kementerian PUPR

Lingkup Kerja

Pekerjaan terowongan dan
bendungan utama

Waktu Pelaksanaan

2016-2020

Boks - Proyek Bendungan Kuwil kawangkoan,
Minahasa Utara
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DAM
PENGHASIL
LISTRIK
TERBESAR
DI DUNIA
Tidak sekedar menjalankan fungsi sebagai
penampung air dan irigasi semata.
Dam (bendungan) saat ini adalah cermin kemapanan
teknologi hidro penghasil listrik suatu negara.
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Hujan saat ini adalah sahabat sehari-hari
warga ibukota. Bayangkan saja, entah
itu pagi, siang, ataupun malam, hujan
dapat turun kapan saja. Berdasarkan
pengamatan yang dilakukan oleh BMKG,
hujan dan cuaca ekstrem diprediksi akan
mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya
hingga Januari.
Tingginya curah hujan menurut BMKG
merupakan pengaruh gejala alam, di mana,
terjadi peningkatan lapisan troposfer yang
berhubungan dengan cuaca dari 13 km

menjadi 17 km. Oleh karena itu, masyarakat
harus waspada akan kemungkinan cuaca
ekstrem yang akan timbul kemudian. Dan
imbas yang kemudian paling dikhawatirkan
publik dari ekstremnya cuaca tersebut
adalah banjir.
Banjir memang menjadi momok musim
penghujan. Salah satu upaya untuk
meminimalisir banjir dan mengelolanya
kembali agar menjadi energi adalah
dengan membangun bendungan (dam).
Infrastruktur yang didominasi beton ini

dibuat untuk menahan/menampung
air serta mengatur aliran air bagi irigasi
pertanian.
Seiring perkembangan zaman, fungsi
utama itu pun berkembang mengikuti
koteks kebutuhan dan kekinian. Bendungan
saat ini juga difungsikan sebagai
pembangkit listrik berbasis teknologi
hidro yang selaras dengan dinamika sosial
ekonomi. Pada edisi kali ini, WIKA Magz
menampilkan 10 bendungan penghasil
listrik terbesar di Dunia.

2

DAM ITAIPU

14.000
MW

Itaipu merupakan salah satu dam
hidro elektrik terbesar di dunia yang
membendung Sungai Parana (sungai
antara Brasil dan Paraguay). Pembuatan
dam ini adalah sebagai response seiring
peningkatan ekonomi Brasil yang tumbuh
pesat pada era 1960-an. Dam ini memiliki
panjang 7.235 meter dengan elevasi
puncak 225 meter. Kapasitas pembangkit
listrik dam yang jumlah betonnya bisa
digunakan untuk membangun 210 stadion
sekelas Gelora Bung Karno ini mencapai
14.000 MW.

25.615
MW

8.370
MW

10.200
MW

Bendungan dibangun tidak
hanya untuk menekan banjir,
tetapi juga menyediakan
air untuk kegiatan seperti
penghasil listrik, irigasi, dan
penggunaan industri.
- Wikipedia, diolah
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1

DAM SIMON BOLIVAR
(GURI)
THREE GORGES DAM
Inilah dam terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Dibangun
di Sandouping, Yichang, Provinsi Hubei, Cina, Three Gorges Dam
didesain untuk membendung sungai Yang Tze (sungai terpanjang di
dunia.red) yang melewati tiga ngarai di antara kota Yichang, Hubei,
dan Fuling, Chongqing. Dam ini dapat menampung 39.000 m3 air
atau setara dengan volume air di Danau Toba. Dengan daya cakup
volume air sebesar itu, total kapasitas pembangkit listrik yang
dapat dihasilkan dam ini mencapai 26.516 MW. Angka yang sangat
fantastis karena sangat cukup untuk menerangi seluruh Indonesia.

Dari belahan Amerika Selatan, tersebutlah Dam
Simon Bolivar sebagai konstruksi beton terbesar
kedua setelah Dam Itaipu. Dam ini didirikan untuk
membendung Sungai Caroni yang membentang
sepanjang Bolivia dan Venezuela. Sama seperti
halnya dengan Itaipu. Guri demikian dam ini disebut
publik Bolivia juga memiliki bentang bangunan yang
luas, panjangnya 7.426 meter dan elevasi puncaknya
mencapai 162 m. Sementara kapasitas listrik
terpasangnya mencapai 10.055 MW atau sepertiga
dari kebutuhan listrik nasional saat ini.

3
DAM TUCURUI

4

Dam ini adalah salah satu dam negeri Samba yang memiliki
kapasitas listrik pembangkit listrik terbesar di dunia. Berdiri
di Provinsi Para, dimana hutan hujan tropis, Amazon tumbuh
lebatnya, Tucurui pada tahun 1975 dibangun sebagai pembangkit
listrik tenaga air yang memanfaatkan volume dan derasnya
aliran sungai Amazon. Kurang lebih 9 tahun dibutuhkan untuk
membangun waduk dengan luas 3.014 m2. Kurang dari 3
dekade sejak pertama kali diresmikan, Dam Tucurui konsisten
memproduksi 8.370 MW setiap tahunnya.
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5

6.809
MW

DAM SAYANO SHUSHENSKAYA
Tidak ingin kalah dengan kompetitornya, Amerika.
Rusia juga membangun dam dengan spesifikasi yang
tidak kalah hebatnya. Sungai Yenisei yang merupakan
sungai terpanjang negeri beruang merah ini
dibendung untuk memproduksi listrik sebesar 6.400
MW. Agustus 2010 lalu, gardu dan turbin bendungan ini
meledak. Akibatnya, listrik di kota Saint Petersburgh
dan Moskow dalam beberapa jam sempat padam. Lalu
lintas, penerbangan dan manufaktur pun berhenti.

8

DAM GRAND COULEE

DAM
KRASNOYARSKAYA

Sebagai negara adidaya, Amerika bergerak
maju karena ditopang oleh gairah aneka
industrinya manufaktur. Sejalan dengan itu,
kebutuhan listrik juga meningkat. Menjawab
kebutuhan pasar, maka dibuatlah Dam Grand
Coulee untuk membendung Sungai Columbia
di Washington DC. Gaya kinetika air dari
dam ini sukses mendorong generator untuk
membangkitkan listrik terpasang sebesar
6.809 MW

Bendungan ini adalah bendungan terbesar
kedua di Rusia setelah Sayano Shushenskaya.
Membutuhkan waktu 2 windu dalam
pembangunannya, Krasnoyarskaya berdiri
kokoh membendung sungai Yenisei di
kilometer 30 dari hulunya di Kota Divnogorsk,
selatan ibukota Moskow. Pasokan listrik
6.000 MW yang dihasilkan oleh bendungan
ini, sebagian besar digunakan untuk industri
pengolahan alumunium.

6

6.000
MW

6.400
MW
5.516
MW

5.429
MW

6.300
MW

7
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9

DAM LONGTAN

DAM ROBERT-BOURASSA

Raksasa baru, Cina tidak henti-hentinya
membangun infrastruktur dan manufaktur andalan.
Dinamika itu terlihat mencolok di seluruh provinsi,
khususnya Nanjing. Akibatnya, permintaan listrik
di daerah ini pun meningkat. Untuk menjawab itu,
pemerintah Cina kemudian membangun bendungan
Lontan yang didorong untuk memproduksi 6.300
MW. Selain untuk menjawab kebutuhan industri.
Pembangunan Dam Longtan dimaksudkan untuk
menaikkan permukaan air sehingga membentuk
kedalaman alur ideal dan aman bagi pelayaran.

Kanada dikenal sebagai negara dengan 1.000 mata
sungai. Begitu besar potensi hidro kinetik di sana, tidak
heran jika pemerintah setempat pun memanfaatkannya
sebagai pembangkit tenaga listrik. Salah satu dam
yang dioptimalkan untuk tujuan itu adalah Dam RobertBourassa yang berada di utara Quebec. Infrastruktur ini
dibangun selama 4 tahun (1974-1978) untuk membendung
sungai La Grande yang membentang sepanjang 97,6
km dari hulunya di Quebec. Tenaga listrik yang mampu
dihasilkan oleh dam ini adalah sebesar 5.516 MW.

DAM CHURCHILL FALLS
Masih di Kanada, Dam Churchill Falls
didesain untuk memproduksi listrik dengan
memanfaatkan derasnya air terjun yang
banyak dijumpai di Kanada. Semakin deras air
terjun, semakin besar pula tenaga yang akan
menggerakkan turbin. Demikian seterusnya
proses itu berjalan stabil hingga akhirnya
menghasilkan energi listrik yang besar. Dikelola
oleh perusahaan hidro elektrik ternama,
Hydro-Quebec, Dam Churchill Falls memiliki
kapasitas listrik terpasang sebesar 5.429 MW.

10

Fekum Ariesbowo W. (dari berbagai sumber, diolah)
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JAL AN-JAL AN

Foto - Aerial Asmat: Surga
kecil yang ada di Indonesia

Bagian kokpit pesawat yang dihuni pilot
dan co-pilot bisa terlihat jelas karena tidak
ada pintu pembatasnya.

AGATS, IBUKOTA ASMAT
YANG MEMIKAT
kita lihat. Penumpang di bandara ini
kebanyakan hanya bercelana pendek,
kaos oblong dan sandal jepit. Sungguh ini
adalah pemandangan baru yang membuat
halaman satu catatan saku kami ini
menjadi berwarna.

Sejuta Pesona Asmat
BERIKAN SE M I LI A R N IK M AT
Dari ujung timur Papua,
Kabupaten Asmat
terus menggeliat
membangun
daerahnya dengan
mengoptimalkan wisata
alam dan budaya.
Udara dingin terasa merasuk ke dalam
tulang, manakala WIKA Magz menyusuri
tol dalam kota Jakarta menuju Terminal
III Bandara Internasional Soekarno-Hatta,
Senin (11/2) lalu. Malam itu, hujan memang
turun demikian deras. Pun demikian
halnya dengan hembusan angin yang
menerpa. Namun itu semua, tak kuasa
untuk menahan langkah kami untuk
mengangkasa menuju timur Indonesia.
Pekan pertama di bulan kedua 2019 itu,
kami dihadapkan pada agenda luar biasa
yang sayang dilewatkan. Adalah reportase
CSR Day WIKA di Kabupaten Asmat, Papua
Barat dan Kabupaten Mimika, Papua yang
menjadi daya tariknya. Setiap tahun, jelang
puncak hari jadinya, perseroan secara rutin
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menghelat aktivitas charity, berbagi kepada
masyarakat yang membutuhkan.

PERJALANAN MENUJU
ASMAT ITU SERU!

Dengan mengusung semangat “We Power
the Nations,” CSR 2019 menitikberatkan
pada pembagian buku dan ragam
bantuan (WIKA Pintar, WIKA Sehat, WIKA
Hijau dan WIKA Peduli) di 5 Pulau Besar
dan 9 Kabupaten Terluar, Terdepan, dan
Tertinggal. Asmat di Provinsi Papua Barat
menjadi salah satu daerah terpilih. Kejadian
luar biasa gizi buruk yang menimpa
Kabupaten beribukota Agats ini pada 2018
lalu menjadi pertimbangan utamanya.

Setelah mengangkasa 5 jam lamanya di
udara, pesawat yang kami tumpangi dari
Jakarta akhirnya menapakkan rodanya di
landasan pacu Bandara Mozes Kilangin,
Timika pada pukul 06.30 WIT. Walau
terbilang masih pagi, tetapi teriknya sinar
matahari langsung terasa menghangat di
kulit. Bisa jadi, ini adalah tanda bahwa kami
memang harus bergerak cepat mengisi
hari itu.

Pukul 20.00, roda kendaraan kami berhenti
di pintu keberangkatan Terminal III bandara
terbesar di tanah air. Disambut dengan
rerintik hujan rapat, kami bergegas turun.
Dengan kamera, recorder, dan buku saku
untuk menulis steno, rasanya tidak sabar
lagi kaki ini merambah ke tanah Asmat nan
eksotis itu. Dan tepat pukul 21.00, Garuda
Indonesia bersiap terbang, menghantar
kami menuju Denpasar, mendaratkan kami
di Timika, Papua.
“Alhamdulillah, Papua, kami datang,” pekik
gembira dalam hati kami yang bungah.

Ya, maklum saja, perjalanan kami
menuju Asmat masih terbilang panjang.
Dari Timika, kami harus terbang lagi
menggunakan pesawat Twin Otter
menuju Bandar Udara Perintis Ewer yang
merupakan pintu udara utama untuk
masuk ke Kabupaten Asmat. Singkat cerita,
kami pun berpindah ke bagian lain Bandara
Mozes Kilangin yang lebih kecil. Di sinilah
titik terbang kami menuju Asmat.
Jujur, ada sedikit rasa heran, terenyuh dan
bangga dalam satu helaan nafas manakala
kami masuk ke dalam ruang tunggu
ini. Jangan membayangkan dandanan
pengunjung bandara seperti yang biasa

Catatan menarik lain langsung mengisi
halaman kedua buku saku kami. Adalah
proses check in pesawat yang terbilang
masih manual dibandingkan proses serupa
di bandara yang lain. Setelah nama disebut,
kami harus naik ke timbangan dulu lengkap
dengan barang bagasi yang akan dibawa ke
kabin. Wow, ini seru sekali!
Pengalaman terbang di Papua memang
sayang untuk dilewatkan. Bagi orang
Papua, naik pesawat ternyata bukanlah hal
yang luar biasa. Bagi mereka, naik pesawat
sama seperti halnya kita naik angkutan
kota (angkot). Uniknya, ada juga dari
mereka yang jalan kaki ke bandara, naik
pesawat, turun di bandara tujuan dan jalan
kaki ke rumah. Benar-benar seperti orang
naik angkot.
Karena sulitnya akses transportasi,
pesawat memang jadi pilihan utama untuk
bisa jadi penghubung antar kota di Papua.
Jangankan antar ibukota kabupaten,
antar ibukota kecamatan pun pesawat
jadi pilihan utama. Pada beberapa daerah
pegunungan Papua, anak-anak Papua
kabarnya lebih excited ketika melihat mobil
daripada melihat pesawat. Pesawat bisa
dilhat setiap hari, tetapi mobil tidak.
Setelah kurang lebih 1 jam menunggu,
petugas bandara perintis memberikan
woro-woro lantang bahwa pesawat
berbaling-baling yang akan membawa kami
menuju Agats telah siap di bandara.

Setelah ¾ jam atau kurang lebih sekitar 45
menit berada di udara, roda pesawat twin
otter yang kami tumpangi pun melandas
dengan di Bandara Ewer, pintu gerbang
menuju Agats, Ibukota Kabupaten Asmat.
Dari bandara kecil yang berada di tepi
sungai itu, kami masih harus menumpang
perahu kecil bermesin menuju Agats.
Perahu kecil bermuatan maksimal empat
penumpang dengan satu supir itu melintas
di atas sungai berair cokelat dengan
kecepatan tinggi. Udara panas menyengat,
matahari bersinar garang. Untungnya
angin kencang di atas perahu lumayan bisa
mengusir rasa gerah.
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Tiga puluh menit melayang kencang di atas
permukaan sungai, Dermaga Agats yang
semula tampak samar-samar, perlahan
kini mulai semakin jelas di hadapan mata.
Tampak rekan-rekan WIKA yang tengah
dalam penyelesaian Proyek Rehabiltasi
Jalan dan Jembatan Gantung untuk
Penanganan Darurat Bencana Virus
Campak dan Gizi Buruk melambaikan
tangan tinggi-tinggi menyambut kami.
Rasa haru seketika berkecamuk dalam hati.
Sungguh bangga rasanya hidup dan besar
di Indonesia. Negeri ini begitu luas, laiknya
bentang satu Eropa mulai dari Inggris di
barat hingga Yunani di timur. Di Papua, di
bagian timur negeri yang kaya ini, anakanak muda WIKA tengah berjibaku, bahumembahu membangun infrastruktur untuk
Papua yang lebih baik.
Begitu turun dari speed boat, kami
meniti tangga kayu ke bagian atas dan
langsung bertemu dengan lantai papan.
Agats memang kota yang unik. Berdiri di
atas rawa-rawa, beberapa jalan Ibukota
Kabupaten Asmat ini didominasi oleh
papan. Hanya jalan utama yang bagian
atasnya dilapisi beton. Jalanan berlapis
beton itu berdiri di atas konstruksi besi
menggantikan jembatan papan yang
lebih dulu ada.
Foto:

01. Patung ukiran Asmat:
Buah tangan khas Asmat
yang tiada duanya.
02. Bandara Ewer: Pintu
gerbang utama menuju
Agats, Ibukota Kabupaten
Asmat
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Sekitar pukul 9.30, kami sudah duduk di
atas pesawat bermuatan 20 penumpang
itu. Interiornya sangat sederhana, nyaris
seperti bus. Di bagian kiri ada lima kursi
tunggal sementara di sebelah kanan ada
enam deret kursi ganda. Di bagian belakang
ada deretan kursi untuk tiga penumpang.
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Setelah dua kali menggunakan moda transportasi, pesawat
berbaling-baling dan speed boat, perjalanan kami berikutnya
menuju kantor proyek dilanjutkan dengan motor listrik. Sepintas
motor ini tampak serupa dengan motor berbahan bakar minyak.
Motor-motor seperti inilah yang berseliweran di kota Agats. Nyaris
tanpa suara dan tentu saja tanpa asap buangan.
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Pertama, kondisi tanah rawa yang dijumpai di hampir seluruh
daerah ini, membuat pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi
sangat sulit.
Tantangan berikutnya yang dihadapi oleh WIKA adalah bagaimana
diperlukannya effort luar biasa untuk mendistribusikan material
beton precast sejak diproduksi di PPB WIKA Beton Pasuruan
sampai ke area di belahan dalam Asmat yang sangat terpencil.

Kurang lebih 15 menit motor nirswara ini meniti kayu besi di atas
rawa asmat, tujuan kami akhirnya benar-benar sampai di depan
pelupuk mata. Ada keterikatan, persaudaraan, dan tali kasih yang
seketika membubung rasanya di dada. Inilah saudara-saudara
kami, para engineer terbaik WIKA. Jauh dari kerabat juga berjarak
dengan keluarga.

Ketiga, dalam hubungannya dengan distribusi beton precast dari
PPB WTON Pasuruan menuju titik nol lokasi pemasangan dengan
memanfaatkan sungai sebagai penghubung. Namun demikian,
ternyata sungai itu memiliki draf atau kedalaman yang rendah
dan sangat terpengaruh terpengaruh arus pasang surut, sehingga
hanya kapal bermuatan kecil saja yang bisa masuk.

SOLUTIF DAN KREATIF
02

Apakah WIKA lalu berdiam dan memilih terpaku pasrah?
Jawabannya tidak! Manajemen Proyek yang ditopang oleh insinyurinsinyur muda dengan rata-rata usia 25 tahun itu justru menstimulan lahirnya kreativitas-kreativitas baru.
Untuk penyediaan air bersih terkait pengecoran beton, misalnya.
Manajemen proyek dengan cekatan membuat bak-bak, kolam
penampungan air hujan yang tersebar merata di lokasi proyek.
Selain itu, sebagai alternatif, tim juga akan melakukan pembelian
air bersih di distrik lain menggunakan kapal kayu.
Pengiriman material precast dari PPB WTON Pasuruan menuju
Asmat juga bisa dicarikan solusi terbaiknya melalui kerja sama
dengan ekspedisi yang kaya asam garam melayani rute Indonesia
timur dengan kapal kargo berkapasitas 2.400 ton, langsung menuju
Pelabuhan Agats.

Foto:

01. Perjalanan speed
boat menyusuri sungai
menuju Dermaga Agats:
Perjalanan berliku sarat
sensasi.

02. Proyek Jembatan
Gantung: Ada WIKA di
ujung Asmat sana

ADA WIKA BANGUN INDONESIA DARI
UJUNG ASMAT SANA
Dari ujung timur Indonesia, tepatnya di Distrik Agats, Kabupaten
Asmat, Provinsi Papua Barat, PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
[WIKA] bergerak cepat membangun infrastruktur jalan dan
jembatan gantung untuk penanganan darurat bencana virus
campak dan gizi buruk.
Daerah tingkat II yang berbatasan dengan Kabupaten Mimika di
sebelah barat dan Kabupaten Mappi serta Kabupaten Boven Digoel
di sebelah selatan tersebut, kondisi alamnya didominasi tanah
berlumpur dan rawa. Tak heran jika kemudian, rumah-rumah,
termasuk jalan penghubung di Kabupaten ini pun berdiri di atas
papan berbahan kayu besi.
Kondisi jalan papan yang sudah termakan usia puluhan tahun,
tertempa terik sinar matahari dan hujan, serta menahan beban dari
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maraknya penggunaan motor listrik, kemudian mendasari perlunya
penyesuaian dan penyempurnaan jalan dengan pengerasan beton.
Berdasarkan evaluasi kualifikasi, administrasi dan teknis, harga
serta pembuktian kualifikasi oleh Kementerian PUPR Direktorat
Bina Marga Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional XVIII, WIKA
kemudian ditetapkan sebagai pemenang untuk membangun
infrastruktur vital di Bumi Asmat dengan skup pekerjaan,
pembangunan jalan beton (pile slab) dan jembatan gantung
72 meter dalam kontrak bernomor HK.02.03/PJN – WIL.IV/PPKIV.3/466.
Beratnya medan dan bentang alam yang luar biasa lebar sangat
berimplikasi pada proses perjalanan pembangunan infrastruktur
di Asmat. Manajer Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan dan
Jembatan, Eko Suranto Putro menerangkan bahwa setidaknya
terdapat tiga hal yang menjadi tantangan mendasar yang harus
dijawab solutif agar proyek ini dapat selesai sesuai target.

Setelah tiba di Agats, material precast dipindahkan terlebih dahulu
ke LCT (Landing Craft Tank) yang kemudian masuk ke sungai
menuju area pekerjaan. Sebagai catatan, pembongkaran dilakukan
tidak menggunakan jam normal sebagai pembongkaran barang
pada umumnya. Mengingat material precast memiliki bobot yang
berat, maka guna memudahkan proses pemindahannya dilakukan
saat kondisi sungai pasang yang berada di antara jam 2 dini hari.

Kala Alam

Asmat

ME NJA DI PER EKAT
SA HA B AT
Pesona alam dan budaya Asmat menjadi daya tarik bagi siapa
saja yang datang ke sana. Walau belukar masih terdapat di
sana-sini. Hal itu tidak lantas membuat langkat kita menjadi
tercekat. Sebaliknya, justru rasa penasaranlah yang
muncul untuk tahu seperti apa alam asmat jika
dilihat dari dekat. Apa saja objek wisata itu,
berikut nukilannya:
MUSEUM KEBUDAYAAN DAN
KEMAJUAN ASMAT
Cagar budaya ini menampilkan sekaligus
melestarikan kekayaan budaya Suku
Asmat. Selain menyimpan koleksi bendabenda seni dan budaya, museum ini juga
menjadi tempat penyelenggaraan pameran.
RAWA BAKI
Rawa Baki merupakan salah satu kawasan konservasi alam
di Kabupaten Asmat. Hutan lindung seluas 123.281 hektar ini
menjadi tempat pelestarian 400 lebih jenis satwa liar, 107 jenis
tumbuhan kayu, dan 37 jenis anggrek dengan
13 di antaranya dilindungi.

Kemudian menjawab bagaimana mekanisme langsir precast
dengan bobot yang berat ke area pemasangan di tanah yang
lunak. Manajemen Proyek WIKA menerapkan dua metode efektif.
Pertama, untuk area yang kosong. Pada arena ini, tim WIKA
menggunakan excavator dengan memberi dudukan kayu pada
track atau lintasan excavator itu sendiri. Kedua, yaitu tim proyek
berinisiasi membuat portal yang dapat beroperasi pada rel baja (rel
dijepit pada tiang yang sudah terpancang)
Pembangunan yang dilakukan di pedalaman Asmat menunjukkan
bahwa kiprah WIKA membangun Indonesia adalah nyata adanya.
Melalui pembangunan secara merata di daerah tertinggal,
terluar dan terdepan seperti Kabupaten Agats, WIKA sejatinya
menggerakan masyarakat Asmat untuk lebih mandiri, berdaya
saing, bersinergi sehingga kelak dapat berdikari.

PANTAI BOKAP
Pantai Bokap adalah salah satu yang terindah di Kabupaten
Asmat. Keindahan Pantai Bokap terbilang masih asri karena
belum begitu tersentuh banyak orang.

Fekum Ariesbowo
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WIKA BAGIKAN DIVIDEN

Rp346.05 MILIAR

Jakarta, 30 April 2019 - Bertempat
di Ballroom Hotel Pullman, Jakarta, PT
WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. menggelar
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(RUPST) Tahun Buku 2018 yang membahas
sembilan mata acara, antara lain:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan
Tahun Buku 2018, termasuk di dalamnya
Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris, serta
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku 2018;
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
Perseroan Tahun Buku 2018;
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih
Tahun Buku 2018;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk
Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan
Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019;
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5. Penetapan Tantiem Tahun 2018, Gaji/
Honorarium serta Tunjangan, dan/atau
Fasilitas Lainnya untuk Anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Tahun 2019;
6. Pengesahan Laporan Realisasi
Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan
Modal Negara sampai dengan Tahun Buku
2018 dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum melalui Penambahan
Modal dengan Memberikan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu I Perseroan;
7. Persetujuan Perubahan Penggunaan
Dana Penyertaan Modal Melalui Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan;
8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
9. Perubahan Pengurus Perseroan.
Dalam mata acara ke-3, yakni Penetapan
Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku
2018, RUPST menetapkan sebanyak 20%
dari total laba yang dapat distribusikan
ke pemilik entitas induk, yaitu sebesar
Rp346,05 miliar sebagai dividen atau
sebesar Rp38,6049 per lembar saham.

Kemudian pada mata acara ke-9, RUPST
menyetujui usulan perubahan pengurusan
Perseroan dengan susunan Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru
adalah sebagai berikut:
Komisaris Utama : Imam Santoso
Komisaris : Edy Sudarmanto
Komisaris : Freddy R. Saragih
Komisaris : Satya Bhakti Parikesit
Komisaris Independen : Illiana Arifiandi
Komisaris Independen : Achmad Hidayat
Komisaris Independen : Suryo Hapsoro Tri
Utomo
Sedangkan jajaran Dewan Direksi adalah
sebagai berikut:
Direktur Utama : Tumiyana
Direktur Human Capital dan
Pengembangan : Novel Arsyad
Direktur Quality, Safety, Health,
and Environment : Danu Prijambodo
Direktur Keuangan : Ade Wahyu
Direktur Operasi I : Agung Budi Waskito
Direktur Operasi II : Bambang Pramujo
Direktur Operasi III : Destiawan
Soewardjono.

PRESIDEN JOKOWI
RESMIKAN

HALAL
PARK

Jakarta, 16 April 2019 - Bertempat
di Jl. Pintu Satu Senayan, sisi Hall Bola
Basket, Komplek Gelora Bung Karno
(GBK), Presiden Republik Indonesia
Joko Widodo (Jokowi) meresmikan

Moslem Destination District, melalui
pembukaan miniatur Halal Park di depan
kurang lebih 1.000-an tamu dan undangan,
Selasa (16/4).

Dalam sambutan pembukanya, Presiden
Jokowi menjelaskan bahwa Halal Park
merupakan wujud nyata komitmen
pemerintah untuk selalu melibatkan para
pelaku bisnis terutama UMKM dalam
memajukan ekonomi nasional saat ini dan
di masa yang akan datang.

Miniatur Halal Park didesain sebagai
sentra ekonomi kreatif sebagai sebuah
ekosistem industri halal dari hulu ke
hilir, yang menyediakan beragam tenant
fesyen, makanan dan minuman, termasuk
pariwisata dan pendidikan yang dapat
dinikmati oleh para pengunjung.

Pemerintah lanjut Presiden, percaya bahwa
dampak ekonomi bukanlah satu-satunya
hal yang bisa dinikmati bersama, tetapi
juga dampak positif akan gaya hidup
halal yang dipercaya dapat membuat
masyarakat Indonesia dapat hidup secara
berkelanjutan, apa pun ras, suku, dan
agama yang dianut.

Hadir mendampingi Kepala Negara pada
acara ini, antara lain: Menteri BUMN Rini M.
Soemarno, Menteri Agama Lukman Hakim
Saifuddin, Kepala Badan Ekonomi Kreatif
Triawan Munaf, Direktur Utama PT WIJAYA
KARYA (Persero) Tbk. [WIKA] Tumyana, dan
CEO HIJUP Diajeng Lestari.

“Meskipun berkonsep halal, sebagai negara
yang memiliki keberagaman budaya,
suku, ras, dan agama yang menjunjung
tinggi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika,
Halal Park dapat dinikmati oleh semua
kalangan penikmat gaya hidup,” ungkap
Presiden Jokowi.
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FO REVER
WIKA FAMILY
INGATKAN MAKNA PENTING
MENJADI KELUARGA BESAR WIKA
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Jakarta, 10 April 2019 - Sejalan dengan pergantian
kepengurusan, PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. (WIKA) menggelar
pisah sambut dengan tema Forever WIKA Family di WIKA Tower II
pada Rabu (10/4).

Bernuansakan romantis dan elegan, rangkaian acara diisi dengan
apresiasi terhadap Dewan Komisaris, Direksi dan General Manager
terdahulu berupa lukisan karikatur dan bouquet bunga bagi
para pendamping.

Hadir dalam acara tersebut Dewan Komisaris WIKA, seluruh
Jajaran Direksi, beserta Jajaran Manajemen WIKA Group. Turut
hadir pada kesempatan tersebut Komisaris terdahulu WIKA Eddy
Kristanto dan Imas Aan Ubudiah, Direktur terdahulu A.N.S. Kosasih,
beserta General Manager yang telah dipercaya sebagai Direktur
di perusahaan BUMN lain Prakosa Hadi Takariyanto, Oksarlidady
Arifin dan Rena Latsmi.

Sedangkan dalam menandai bergabungnya formasi baru
pada Komisaris Edy Sudarmanto dan Direksi Ade Wahyu, pada
kesempatan tersebut juga dilakukan penyematan Pin ACE sebagai
representasi budaya WIKA yang akan melekat pada diri.
Kemeriahan acara tersebut semakin bertambah setelah
Manajemen WIKA mempersembahkan video Indonesia Pusaka
dan Kemesraan yang diproduksi secara profesional.
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WIKA TURUT RAMAIKAN

HUT BUMN KE-21
Sidoarjo, 7 April 2019 - Dalam rangka memperingati HUT
ke-21 yang jatuh pada 13 April mendatang, Kementerian BUMN
mengadakan serangkaian kegiatan salah satunya Festival LinkAja
yang diadakan di GOR Delta Sidoarjo, Minggu (7/4).
Rangkaian Festival LinkAja yang dihadiri oleh Menteri BUMN Rini
M. Soemarno, Jajaran Kementerian BUMN, dan segenap Direksi
seluruh BUMN dimulai dengan Zumba bersama, dilanjutkan dengan
Millennials Movement, Pembagian Penghargaan kepada Karyawan
Inspiratif BUMN, dan berbagai hiburan oleh artis ibukota.

Dalam kemeriahan kegiatan tersebut, turut hadir Direktur Utama
WIKA Tumiyana, Direktur Human Capital dan Pengembangan WIKA
Novel Arsyad, Manajer Divisi 4 WIKA Eka Santoso, Manajer Divisi
II PT WIKA Bangunan Gedung (WEGE) Muhammad Yusuf Jamin
bersama lebih dari 650 anggota keluarga besar perusahaan.
Keluarga besar WIKA begitu semangat sepanjang kegiatan ini
berlangsung. Perwakilan Divisi 4 WIKA, WIKA Realty, WIKA Beton
dan WEGE di sekitar Jawa Timur juga menunjukan dukungannya
dengan menjajakan berbagai jenis makanan berat seperti nasi
campur, nasi krawu, nasi kuning, dan sate komo untuk dinikmati
para peserta.

“

Keluarga besar WIKA begitu semangat
sepanjang kegiatan ini berlangsung.
Perwakilan Divisi 4 WIKA, WIKA Realty,
WIKA Beton dan WEGE di sekitar Jawa
Timur juga menunjukan dukungannya
dengan menjajakan berbagai jenis
makanan berat seperti nasi campur, nasi
krawu, nasi kuning, dan sate komo untuk
dinikmati para peserta.

“
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GIRI UNGGUL & GIRI SATRIA,
TONGGAK BARU DALAM
PENGEMBANGAN
HUMAN CAPITAL WIKA

Bogor, 11 Maret 2019 - WIKA kembali
mencatatkan sejarah di Kota Hujan, Bogor
bertepatan dengan hari jadinya yang ke59. Bertempat di Pusat Kepemimpinan,
Wikasatrian, Perseroan meresmikan gedung
baru Giri Unggul sekaligus groundbreaking
SHE Learning Center Giri Satria sebagai
tonggak membanggakan dalam perjalanan
WIKA menciptakan pemimpin-pemimpin
berjiwa merah-putih, pemimpin otentik
Indonesia, Senin (11/3).

RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASA
(RUPSLB) BERLANGSUNG SUKSES)

Jakarta, 16 April 2019 - PT WIJAYA KARYA (Persero)
Tbk. menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa (RUPSLB) Tahun Buku 2018 yang diselenggarakan
di WIKA Tower II pada Senin (25/3).
Acara dihadiri oleh segenap Dewan Komisaris dan
Dewan Direksi, beserta Deputi Infrastruktur Bisnis
Kementerian BUMN Hambra yand didampingi oleh
Kepala Bidang KSPP 1B Fatur Rahman, Kepala Sub
Bidang KSPP Seno. Adapun agenda yang dibahas
adalah Perubahan Pengurus Perseroan. yang
menyetujui perubahan kepengurusan Perseroan.
Setelah mendapatkan persetujuan dari para pemegang
saham yang hadir, susunan Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan yang baru adalah sebagai berikut:
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Komisaris Utama : Imam Santoso
Komisaris Independen : Achmad Hidayat
Komisaris Independen : Suryo Hapsoro Tri Utomo
Komisaris : Liliek Mayasari
Komisaris : Freddy Saragih
Komisaris : Edy Sudarmanto
Direktur Utama
: Tumiyana
Direktur Operasi I : Agung Budi Waskito
Direktur Operasi II : Bambang Pramujo
Direktur Operasi III : Destiawan Soewardjono
Direktur Human Capital dan Pengembangan :
Novel Arsyad
Direktur QHSE
: Danu Prijambodo
Direktur Keuangan : Ade Wahyu

Peresmian ini ditandai dengan pemotongan
tumpeng oleh Direktur Utama Perseroan,
Tumiyana dan dilanjutkan dengan penabuhan
kentungan oleh Dewan Komsiaris yang terdiri
dari Eddy Kristanto dan Suryo Hapsoro Tri
Utomo beserta Dewan Direksi, antara lain;
Direktur Human Capital & Pengembangan
Novel Arsyad, Direktur Operasi I Agung Budi
Waskito, Direktur Operasi II Bambang Pramujo,
Direktur Operasi III Destiawan Soewardjono,
dan Direktur QSHE Danu Prijambodo.
Direktur Utama Tumiyana dalam sambutannya
mengatakan bahwa peresmian Giri Unggul
dan pelatakan batu pertama Giri Satria
diharapkan dapat mendorong tranformasi
pada leader dan human capital management.
“Manusia sebagai “otak” dalam proses
transformasi bukan lagi sebagai biaya, tetapi
sebagai human capital yang memberikan nilai
tambah pada perusahaan dengan adanya
inovasi-inovasi,” terangnya lugas.
Lebih lanjut, Tumiyana kembali
menggarisbawahi hasil dari transformasi
manusia yang dipandang sebagai biaya
dan indikator telah berubah sebagai asset
perusahaan dan indikator keberhasilan
terciptanya Human Capital WIKA yang inovatif,
memiliki value cretation, dan berbudi luhur.

EDISI 1 2019 • 33

SA AT SANTAI

Resensi Film:

VERY GOOD
LIVES
BY J.K ROWLING

“Kita tidak membutuhkan
sihir untuk mengubah
dunia, kita sudah memiliki
semua kemampuan yang
kita butuhkan.”
Joanne Kathleen Rowling, atau lebih
dikenal sebagai J.K Rowling. Sosok penulis
kenamaan asal Inggris dibalik lahirnya
karya Harry Potter, tentu tak lagi asing bagi
kita. Merupakan sosok yang inspiratif, J.K
Rowling telah melalui asam garam dalam
perjuangannya merintis karir sebagai
penulis andal.

Tertulis dalam buku Very Good Lives, di sini
J.K Rowling membagikan kisah masa-masa
awal perjuangannya, di mana telah dilalui
kegagalan demi kegagalan yang justru
membuatnya banyak belajar dan menjadi
pribadi yang tangguh.
Buku ini memuat seluruh gagasan dari
pidato yang ia pernah sampaikan di depan
para wisudawan Universitas Harvard pada
tahun 2008, mengandung banyak pesan
positif dan inspiratif tentang pandangan
dalam memaknai suatu kegagalan,
perjuangan dan menghidupkan imajinasi.
Dalam buku ini, J.K Rowling mencoba untuk
memberikan inspirasinya mengenai betapa
berharganya hidup yang membuat kita
tak perlu takut untuk mencoba sesuatu,
bahkan pengalaman-pengalaman buruk
yang pernah dialami dapat dimaknai
sebagai motivasi dan bekal untuk membuat
sesuatunya lebih baik dan luar biasa di
masa mendatang.

Baginya, kegagalan dan imajinasi adalah
alasan untuk menciptakan inovasi yang
mungkin dianggap suatu kemustahilan.
Menurutnya, kesuksesan juga bukan
terletak dari apa yang didapatkan,
melainkan apa yang sudah dilalui yang
makin membuat kesuksesan itu lebih
berarti.
Di sini ia juga menjelaskan hal esensial yang
jarang diingat banyak orang: Kecerdasan,
pendidikan, ilmu yang diterima, serta gelar
yang diraih merupakan hal yang patut
dirayakan, namun sekaligus tanggung
jawab atas ilmu yang diperoleh.
Buku Very Good Lives milik J.K Rowling
kemudian diterjemahkan dan diterbitkan
di Indonesia oleh Gramedia Pustaka
Utama menjadi Very Good Lives (Hidup
yang Sangat Baik): Jangan Takut Gagal
dan Berimajinasi. Buku ini juga tidak
melulu penuh dengan tulisan, di dalamnya
terdapat sejumlah ilustrasi gambar karya
Joel Holland yang membuatnya lebih
menarik dan nyaman dibaca sebagai buku
motivasi.
Dea Paradita

Resensi Musik:

HEAD ABOVE
WATER
BY AVRIL LAVIGNE
Hadir dengan musik-musik yang
berkesan serius, tangguh dan dewasa,
Avril Lavigne siap hentak musik dunia
dengan perawajahan barunya.
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Judul

Very Good Lives

Penulis

J.K Rowling

Halaman

80

Tahun Terbit

17 September 2018

Penerbit

Gramedia Pusataka Utama

Berat

0.2 kg

Lebar

13.5 cm

Panjang

20 cm

Resensi Film:

KELUARGA CEMARA
“Harta yang paling berharga, adalah keluarga”
Masih ingatkah kamu dengan Serial TV Keluarga Cemara yang
pernah tayang di Era ’90-an? Oleh Yandi Laurens, Kisah Abah, Emak,
dan Euis ini diangkat kembali menjadi film layar lebar Indonesia.
Masih konsisten dengan plot versi Serial TV, Film Keluarga Cemara
yang rilis pada awal tahun 2019 ini dibuat lebih modern dan fresh
dengan latar waktu zaman kini. Terdapat beberapa adegan yang
begitu relate dengan kehidupan sehari-hari.
Mengisahkan tentang Abah (Ringgo Agus Rahman), Emak (Nirina
Zubir), dan kedua anak mereka Euis (Adhisty Zara) dan Ara
(Widuri Puteri) yang dihadapkan pada suatu masalah ketika Abah
mereka ditimpa kasus penipuan oleh koleganya sendiri, sehingga
kehidupan mereka berubah 180 derajat.
Harta yang hilang dan rumah yang disita, membuat mereka
sekeluarga harus pindah ke rumah Aki (Kakek) di kampung daerah
Kota Bogor. Abah harus berpindah kerja, Euis pun juga harus
pindah sekolah dan beradaptasi dengan lingkungan barunya, di
sinilah berbagai konflik pun muncul mewarnai keadaan baru yang
harus mereka jalani.
Namun dalam kehidupan sederhana yang mereka miliki itu lah,
perlahan mereka menemukan arti bahwa keluarga lah yang akan
selalu ada dan takkan pernah meninggalkan. “Tangan Dingin”
sang sutradara, Yandy, berhasil membuat film yang sederhana dan
ringan ini menjadi begitu emosional dengan cerita yang penuh
dengan kehangatan dan kasih sayang.
Sangat dekat dengan keseharian masyarakat Indonesia, Keluarga
Cemara terasa sangat realistis, tidak berlebihan, dan tentunya
banyak pesan-pesan dan nilai kehidupan yang bisa diperoleh.
Turut menghadirkan pemeran pendukung seperti Asri Welas,
Ariyo Wahab, Gading Marten, Abdurahman Arif, Maudy Koesnaedi,

Bak bangkit kembali, Pop-Rocker Avril
Lavigne kembali meramaikan dunia
permusikan dengan album barunya bertajuk
“Head Above Water”, yang terinspirasi dari
pertempurannya melawan penyakit Lyme
tersebut, yang berhasil ia bunuh tak lama
setelah ulang tahunnya ke-30.
“Tuhan seperti membisikkan, kamu akan
terus membuat musik,” katanya dalam suatu
wawancara.
Album Head Above Water yang ia rilis pada
15 Februari 2019 ini adalah albumnya
tentang ketahanan. Terdengar berbeda dan
mengejutkan dari album yang sebelumnya,
Avril pasca pulih meng-eksplor suaranya
yang kian menguat dibalut dengan lirik yang

Arswendi Nasution dan beberapa pemeran yang menjadi temanteman barunya Euis, film ini tak hanya dramatis tetapi juga
menawarkan tingkah jenaka yang menghibur.
Tentu, film legendaris yang syarat makna ini dapat dijadikan
sebagai tontonan “bergizi” bagi seluruh keluarga di Indonesia dan
berhasil menyampaikan pesan yang sangat terpatri dibenak kita
semua, yaitu: Harta yang paling berharga, adalah keluarga.
(dari berbagai sumber 2019, diolah)
Judul

Keluarga Cemara

Genre

Drama, Keluarga

Produser

Anggia Kharisma, Gina S. Noer

Sutradara

Yandy Laurens

Penulis Naskah

Gina S. Noer

Rumah
Produksi

Visinema Pictures

Pemain

Ringgo Agus Rahman, Nirina Zubir, Widuri
Putri Sasono, Adhisty Zara

terkesan serius, tangguh dan dewasa. Di sini,
Avril bagai tumbuh dengan anggun.
Comeback Avril Levigne dalam Album Head
Above Water yang terdiri dari lagu “Head
Above Water”, “Birdie”, “I Fell In Love With
The Devil”, “Tell Me It’s Over”, “Dumb Blonde”
(feat. Nicky Minaj), “It Was In Me”, “Souvenir”,
“Crush”, “Goddess”, “Bigger Wow”, “Love Me
Insane”, dan “Warrior” ini, memang sebagian
besar merupakan luapan emosinya yang
menggambarkan kisahnya.
Musik yang lebih berani dan elegan, Avril
menyuguhkan makna yang berarti dalam
setiap lantunan liriknya. Seperti pada lagu
“It Was In Me”, yang merupakan sebuah
lagu pemberdayaan diri yang ia sampaikan

dengan tulus, serta “Birdie” dengan iramanya
yang kuat dan melodinya yang menarik,
membuat siapa pun yang mendengar dapat
merasakan apa yang Avril sampaikan.
BIRDIE FLY AWAY,
I AIN’T YOUR PRISONER,
YOU CAN’T CHAIN ME DOWN NO MORE.
(dari berbagai sumber 2019, diolah)

Album

Head Above Water

Genre

Pop – Rock

Label

BMG Rights Management

Konten

12 lagu
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TIPS & TRIK

PRIMA KESEHATAN

2. MENGONSUMSI MAKANAN SEHAT

PASCA LIBUR LEBARAN
Dibalik kenikmatan dan
kelezatan hidangan
lebaran, faktor kesehatan
dan kebugaran harus
tetap diperhatikan dan
dijalankan.

Foto - Olahraga:
Salah satu tips menjaga
kebugaran pasca libur
lebaran

01

Sudah bukan rahasia bahwa setiap
musim lebaran tiba, aneka makanan
dan minumam tersaji secara lengkap
di hampir semua rumah. Tantangannya
kemudian adalah bagaimana kita tetap
dapat beranjangsana dan berhalal-bihalal,
tetapi tetap dapat menjaga keseimbangan
kesehatan.

Lebaran menjadi saat yang dinantikan,
serasa tunai sudah tugas kita menjalankan
puasa Ramadan selama sebulan penuh,
tetapi biasanya kita menjadi ‘lupa diri’ pada
saat Hari Raya Lebaran. Hampir semua
sajian lezat, mulai dari makanan bersantan,
kue-kue kecil hingga aneka minuman manis
beragam rasa langsung disantap tanpa
memikirkan dampak ke depannya bagi
kesehatan tubuh.
Hampir di setiap rumah pasti
menghidangkan makanan lezat, manis
dan bersantan khas lebaran, yang pasti
sangat menggugah selera makan. Namun
tetaplah waspada, dibalik kenikmatan dan
kelezatan hidangan lebaran tersebut faktor
kesehatan harus tetap diperhatikan.
Mengapa? Karena hampir rata-rata
hidangan yang disajikan pada saat lebaran
banyak mengandung lemak dan berkalori
tinggi. Rata-rata mengandung gula yang
memiliki sifat tidak mengenyangkan
sehingga membuat kita lupa diri tanpa
mengingat asupan kalori yang seharusnya
dibutuhkan oleh tubuh. Berilah batasan
dalam menyantapnya, jangan sampai
berlebihan.

BIJAK MEMAKNAI LEBARAN
“Ingat, Lebaran bukanlah ajang
balas dendam, di mana kita dapat
makan sepuasnya tanpa batasan.
Apabila kita lepas kontrol tentunya
akan membawa dampak yang tidak
baik bagi tubuh kita; kegemukan,
tekanan darah tinggi dan naiknya
kadar kolesterol dalam darah.”
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Konsumsi aneka hidangan saat Lebaran
maupun sesudahnya, boleh-boleh saja.
Namun sebaiknya, kurangi makanan
yang berlemak, opor misalnya. Jangan
ambil terlalu banyak santannya. Ayam
pun sebaiknya jangan pilih kulitnya. Juga
minum banyak-banyak air putih. “Ini akan
mengurangi asupan makanan-makanan
tadi, karena lambung sudah teris,” saran
Leane logis.

02

Jika makanan disajikan prasmanan, anjur
Leane, tetap pilih yang tidak terlalu banyak
mengandung lemak. “Kalau ada sayur,
ambil sayur. Hindari pula makanan yang
manis-manis, khususnya bagi mereka yang
punya penyakit gula darah. Kalau terpaksa,
boleh, tapi jangan terlalu banyak. Kue juga
boleh, tapi kalau sudah makan kue, kurangi
masukan makanan manis lain,” tambah dia.

Foto:
01. Suasana hirukpikuk mudik lebaran:
Kultur bersuka-cita
dengan keluarga di
kampung halaman
02. Aneka hidangan
lebaran: Boleh Lezat,
tetapi ingat jangan
kalap!

PEDULI DENGAN
KESEHATAN, PEDULI
DENGAN DIRI
Saat Lebaran, terjadi banyak perubahan
pola makan dan aktivitas. Berbagai
hidangan yang tersaji, umumnya bersantan
yang notabene sangat tinggi kolesterol
dan lemaknya. Ahli gizi, Dr. Leane, M.Sc.,
sebagaimana dikutip daro Tabloidnova.
com, Senin (13/6) menyarankan
bahwasanya satu hal penting yang harus
diperhatikan masing-masing kita adalah
asupan kadar lemak.

“Kebanyakan lemak akan menaikkan
kadar kolesterol, trigliseride, serta
mempersempit pembuluh darah.
Akibatnya, aliran darah kurang lancar.
Ini yang bisa memicu penyakit jantung,”
terang ahli gizi ini.
Pengaturan pola makan terang Leane
menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan
kesehatan. Pola makan yang normal adalah
makan setiap tiga jam sehingga perut tidak
dibiarkan kosong terlalu lama. Pada selasela makan besar, Anda bisa makan buah
atau makanan ringan.

Konsumsi buah juga bagus, karena
mengandung vitamin dan mineral. Tapi
sebaiknya pilih-pilih. Pasalnya, ada buah
yang manis dan ada tidak. Buah manis
mengandung gula buah (fruktosa), yang
juga bisa menyebabkan gula darah naik.
Sementara buah yang kurang manis,
kandungan fruktosanya sedikit, apalagi
kalau dikonsumsi bersama kulitnya,
sehingga penyerapan gulanya tidak terlalu
banyak.
Bagi yang punya penyakit gula darah,
sebaiknya pilih buah yang tidak terlalu
manis dan kaya serat, semisal apel,
belimbing, atau jeruk. Buah yang kaya gula
antara lain sawo dan melon.

Kue pun sebaiknya pilih yang tidak terlalu
manis dan tidak terlalu banyak lemaknya.
Poin yang tak kalah penting adalah
mengukur timbangan berat badan.
Sebelum dan setelah Lebaran, anjur Leane,
sebaiknya timbang berat badan. Lalu, usai
Lebaran, lihat berapa kenaikannya. Setelah
itu, usahakan menurunkannya kembali ke
berat semula.

4 TIPS JAGA KESEHATAN
PRIMA, SAAT DAN PASCA
LEBARAN
• Pengaturan pola makan
• Kurangi makanan yang berlemak
• Perbanyak konsumsi buah yang
kaya serat
• Kontrol berat badan Anda

4 TIPS BUGAR SETELAH
LIBUR LEBARAN
Lebaran sudah menjadi salah satu tradisi
yang berlaku di Indonesia. Sejauh apapun
melangkah, lebaran merupakan salah satu
momen terbaik untuk pulang ke kampung
halaman. Karena itulah ribuan perantau
berbondong-bondong untuk mudik saat
libur lebaran tiba. Kemudian arus balik di
penghujung libur lebaran. Lalu bagaimana
cara agar tubuh dapat kembali bugar
usai perjalanan panjang dari kampung
halaman? Berikut tips mudahnya!

1. CUKUP ISTIRAHAT
Apapun kegiatan Anda, pastikan Anda
cukup mendapatkan waktu untuk
beristirahat. Usahakan Anda memperoleh
waktu tidur minimal 7 atau 8 jam setiap
harinya. Saat tidur, tubuh akan melakukan
berbagai “reparasi” sehingga keesokan
harinya dapat bugar saat kembali menjalani
rutinitas harian.

Saat lebaran, konsumsi makanan
berkolesterol tinggi rasa-rasanya sudah
tidak dapat dihindari. Meski demikian,
usahakan untuk membatasi makanan
yang kerap menghiasi meja makan saat
lebaran. Nah sesudah mudik, usahakan
untuk mengurangi makanan berkolesterol
tinggi, makanan berkadar gula tinggi dan
juga makanan yang tinggi kandungan asam
uratnya.

3. CEK KESEHATAN
Usai mudik, ada baiknya Anda melakukan
cek kesehatan. Pasalnya ada beberapa
penyakit yang kerap mengintai usai lebaran
seperti hipertensi, kolesterol, maag, diare
ataupun penurunan kondisi kesehatan.
Selain itu, jangan ragu untuk segera
berkonsultasi pada dokter jika mengalami
gangguan kesehatan usai lebaran. Apalagi
jika perjalanan mudik Anda memakan
waktu yang lama.

4. JANGAN LUPA OLAHRAGA
Sejatinya olahraga dapat dilakukan kapan
saja dan dimana saja. Jika badan mulai
terasa pegal saat susuk di bus atau kereta,
Anda dapat melakukan olahraga ringan
seperti streching selama beberapa saat.
Setelah sampai di kota tujuan, jangan lupa
untuk tetap melakukan kebiasaan baik ini.
Olahraga yang dianjurkan untuk menjaga
stamina tubuh agar tetap bugar adalah
olahraga aerobik. Jenis olahraga ini dapat
menjaga kadar oksigen tubuh tetap baik.
Beberapa contoh olahraga aerobik adalah
jalan santai, lari, bersepeda ataupun
berenang. Setidaknya lakukan olahraga
minimal tiga hari dalam sepekan dengan
durasi 30-60 menit per hari.

4 TIPS BUGAR SETELAH
LIBUR LEBARAN
• Cukup istirahat
• Konsumsi makanan sehat
• Cek Kesehatan
• Jangan lupa olahraga

Tempo.co, Tabloidnova.com |
Fekum Ariesbowo W.
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LENSA

GEBYAR EMPLOYEE
GATHERING WIKA KE-59

WE POWER
THE NATIONS
Hari jadi PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
[WIKA] yang dirayakan di Ballroom Sasana
Kriya, Komplek Taman Mini Indonesia
Indah, Jakarta Timur berlangsung semarak,
Kamis (14/3). Tidak kurang dari 3.000
karyawan WIKA Grup hadir dan larut dalam
serangkaian acara yang berlangsung sejak
pagi itu.
Nilai-nilai ke-Indonesia-an yang
ditampilkan pada HUT ke-59, semakin
mencuat ke permukaan ketika dua Menteri
Kabinet Kerja, yaitu Menteri BUMN Rini
M. Soemarno dan Menteri PUPR, Basuki
Hadimuljono, turut hadir memberikan
motivasi dan apresiasinya kepada 4.000-an
Insan WIKA yang hadir di jantung Kompleks
Taman Mini Indonesia Indah itu.

Beragam acara digelar untuk memeriahkan
hajatan besar tahunan Perseroan yang
mengusung tajuk We Power The Nations
itu, di antaranya pemotongan tumpeng,
pemberian Satya Karya Award bagi
karyawan sesuai masa pengabdiannya,
pemberian hadiah pemenang Pekan Olah
Raga dan Seni (Porseni) serta pemberian
door prize bagi karyawan yang beruntung.
Melengkapi kemeriahan acara, artis-artis
ibukota seperti Iwan Fals, Nella Kharisma,
Sheila on 7 pun tak mau kalah tampil
menghibur para karyawan yang tampak
antusias mengikuti acara dari awal hingga
akhir. Berikut kita intip keseruan acara
Employee Gathering WIKA dari balik bidikan
lensa.
Fekum Ariesbowo
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