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embaca WIKA Magz yang Budiman, pada kesempatan ini saya ingin berbagi
makna bagaimana WIKA memaknai visi masa depannya. Visi merupakan
patron sebuah organisasi terhadap cita-cita yang ingin dicapai dimasa depan.
Masa depan
saat ini mungkin
diprediksi, tetapi
sebuah organisasi
esentralisasi
pembangkitan
tenaga masih
listriksulit(distributed
generation)
yang
visioner
juga
memiliki
pilihan
untuk
menjadi
hebat
dan
besar di masa
diperkirakan akan menjadi tren di masa yang akan datang. Hal ini terjadi
depan.
WIKA
harus
berada
dalam
jalur
itu,
menciptakan
masa
depan.
dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan dikombinasikan
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pracetak,
sudahlistrik
mendirikan
7 pabrik
waktuatau
berdekatan.
Ketika
dapat berperan
sebagaiWIKA
produsen
dalam saat
yang dalam
bersamaan
yang
kontraktor
lain,
masih meraba-rapa
apa itu bisnis EPC, WIKA justru terjun ke
disebut sebagai
prosumer
(produsen
dan consumer)
dalam bisnis itu. Ketika kontraktor lain ikut bermain dalam bisnis EPC, WIKA
Peningkatan distributed generation saat ini memiliki implikasi luas terhadap
sudah jauh terbang ke angkasa dengan investasi industri-industri srategis.
stakeholder di bidang ketenagalistrikan. Dengan adanya disruptive technology
seperti distributed generation, smart grid, dan energy storage system, cara
WIKA menyadari bahwa konstruksi merupakan bisnis dengan persaingan yang
pandang lama tersebut harus diubah. Semua pihak harus dapat beradaptasi
sangat kompetitif dan memiliki ketergantungan tinggi dengan pemberi proyek.
dengan kondisi aktual saat ini agar dapat bertahan dan mengubah ancaman
Hal itulah yang mendorong WIKA kemudian bertransformasi dari perusahaan
menjadi sebuah peluang. Kehandalan menjadi sangat penting karena sangat erat
jasa konstruksi
menjadi
EPC dan investasi terpadu. Membidik usaha
kaitannya dengan
kontinuitas
suplai perusahaan
listrik.
di sektor energi dan mineral seperti yang diyakini merupakan salah satu cara
Jika dilihat dari
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strategis
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pertumbuhan.
sebagai sebuah tantangan yang menarik bagi stakeholder di bidang distribusi
ketenagalistrikan.
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Hal itu akan berakibat
party
yaitu
mana biaya
fabrikasi serta
operation maintenance. energi terbarukan termasuk
pokok pembangkitan
dari pembangkit-pembangkit
di dalamnya pembangkit energi terbarukan skala kecil yang tersebar (distributed
Menukil kuotasi Jim Rohn, motivator ternama asal Negeri Paman Sam yang
generation) akan sama atau bahkan lebih murah dibandingkan pembangkitberbunyi, “Kesuksesan
bukanlah apa yang kau tunda di masa depan;
pembangkit konvensional
non energi itu
terbarukan.
kesuksesan adalah apa yang kau rancang di masa kini,” secara tidak langsung
WIKA hadir untuk
menjawab
segala
atas penguasaan
semua potensi
itu.
memberikan
pelajaran
bagikemungkinan
kita semua bahwa
visi sebagai
jendela
Dengan mengusung
Semangat
Sinergi,
WIKA
siap
mendukung
BUMN
kelistrikan
masa depan adalah mutlak dipahami dan diimplementasikan dengan baik oleh
maupun sektor
private
gunaWIKA.
menjawab
kebutuhan
energidilistrik
yang memiliki
seluruh
elemen
Keyakinan
pada usaha
lini industrial
plant bagi WIKA
tren meningkat
setiap
tahunnya.
Kami
percaya
karena
kami
bisa,
kami
optimistis
bukan lagi pepesan kosong, tetapi optimisme.
karena kami ingin Indonesia merdeka, merdeka secara energis.
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Selalu ada Semangat Bangkit

kedua, manajemen yang ada di PLN ini
juga sudah diperbaiki, disederhanakan.
Kemudian perijinan juga sudah dilakukan.
Pembebasan lahan jika ada masalah,
saya sampaikan tolong lapor ke gubernur
selesaikan,” kata Presiden Jokowi,
sebagaimana dilansir voaindonesia.com,
Rabu (28/11)

untuk
PEMBANGKIT

Infografis Map sebaran
pembangkit
dan jaringan
transmisi
35.000 MW

4 ∙ WIKAMAGZ

Program 35.000 MW juga diprediksi akan
membuka peluang bagi pembangunan
75 ribu set tower, memanfaatkan 300
ribu kilometer konduktor aluminium,
membangun 1.382 unit gardu induk,
menggunakan 2.600 set travo dan
menyerap 3,5 juta ton baja profil dan pipa
bukan pembangkit.
Infografis - Grafis
Merealisasikan Program
Listrik 35.000 MW

”

Tanpa terasa, 5 tahun
sudah, Program 35.000
MW Listrik untuk
Indonesia sebagai salah
satu motor pembangunan
Pemerintah bergulir
di tengah hiruk-pikuk
kehidupan masyarakat
sehari-hari. Sedikit
flashback, kala itu
Senin (4/5/2015) di
Goa Cemara, Kawasan
Pantai Samas, Bantul
– Yogyakarta, Presiden
Foto - Presiden Joko Widodo: Saya optimistis Program
secara resmi menyatakan 35.000 MW Listrik untuk Indonesia bisa diwujudkan.
komitmennya untuk
menurutnya mampu membangun
Dengan anggaran investasi sebesar Rp110
membangun sebuah
pembangkit dan jaringan transmisi dengan
triliun, Presiden Jokowi, demikian Kepala
jejaring listrik di tanah
kapasitas besar.
Negara biasa disapa meyakini bahwa
Program
35.000
MW
bisa
dilaksanakan.
air berdaya besar dalam
“Kenapa saya optimis dan saya meyakini
Ia berpandangan bahwa selama lebih
ini bisa dilakukan, karena memang
periode lima tahun
dari 70 tahun merdeka, Indonesia hanya
regulasinya dulu banyak yang ruwet. Yang
membangun 50.000 MW. Padahal Indonesia
kepemimpinannya.

Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi
Indonesia, rata-rata antara lima hingga
enam persen per-tahun, kebutuhan listrik
di Indonesia ditaksir mencapai sekitar
35.000 Mega Watt. Sebaran lokasi untuk
mendukung program ini tersebar di 59
lokasi di Sumatra, 34 lokasi di Pulau Jawa,
49 lokasi di Sulawesi, Kalimantan 34
lokasi dan Indonesia Timur 34 lokasi.

Target 35.000 MW
bukanlah target yang
ringan, tapi harus
dicapai dengan kerja
keras. Listrik yang
cukup adalah kunci
bagi tercapainya
pertumbuhan ekonomi
dan kesejahteraan
masyarakat,
Presiden Joko Widodo.

Lebih dari setengah abad yang telah
lampau, WIKA memulai tapak kegiatan
usahanya sebagai perusahaan negara
yang bergerak pada bidang instalasi
listrik dan pipa air. Seriring perjalanan
waktu, kapasitas perseroan pun semakin
meningkat.
Dekade 1970-an, WIKA telah berkembang
menjadi kontraktor konstruksi yang
menangani proyek-proyek vital, antara lain:
Jaringan Listrik di Asahan dan Proyek Irigasi
Jatiluhur. Memasuki dasawarsa 1980-an,
perseroan melakukan perluasan divisi
dengan dibentuknya beberapa divisi baru,
yaitu: Divisi Sipil Umum, Divisi Bangunan
Gedung, Divisi Sarana Papan, Divisi Produk
Beton dan Metal, Divisi Konstruksi Industri,
Divisi Energi, dan Divisi Perdagangan.
Berkembangnya masing-masing divisi,
khususnya pada setor industri konstruksi
membuat WIKA berkembang menjadi
perusahaan infrastruktur yang bersinergi.
Bola salju WIKA bergulung semakin besar.
Memasuki millennium ke dua, WIKA
kemudian berani memasuki babak baru
perjalanan usahanya dengan mendirikan
entitas anak-anak usaha, seperti: WIKA
Beton (1997), WIKA Realty dan WIKA Intrade
(2000), Para entitas ini lahir sebagai respons
menyusul perkembangan produk dari divisidivisi yang telah ada sebelumnya.

(Sumber- Tirto, 2019)

”

PERJALANAN
PANJANG PORTOFOLIO
PEMBANGKIT

Foto - Bambang Pramujo,
Direktur Operasi II WIKA: WIKA bukan lagi tumbuh
sebagai perusahaan yang mengelola proyek
melainkan telah bertranformasi sebagai korporasi
yang mengelola putaran roda bisnis yang besar.

Pada saat yang bersamaan, Divisi Sipil
Umum juga menunjukkan geliat potensi
yang tidak kalah hebatnya karena banyak
mengerjakan pekerjaan civil pada proyekproyek power plant. Ketika itu dimulai dari
Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap
(PLTGU) Gresik. Kemudian dilanjutkan
dengan PLTGU Grati, PLTG Palembang, PLTU
Cilacap, PLTGU Cilegon, PLTU Labuhan
Banten, PLTU Indramayu, PLTU Pelabuhan
Ratu, PLTGU Muara Karang, dan PLTGU
Tanjung Priok.
Dalam perjalanannya kemudian,
perusahaan pun terus tumbuh dengan
mengembangkan Divisi Mekanikal
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Elektrika. Dengan berdirinya divisi ini,
WIKA kemudian menjadi semakin berani
memproduksi dan merancang bangun
banyak menara transmisi untuk kelistrikan
dan telekomunikasi. Divisi Mekanikal
Elektrikal (DME) dtingkatkan statusnya
sebagai Departemen Industrial Plant.
Lantas Departemen EPC berubah menjadi
Departemen Energi yang dikhususkan untuk
menangani pekerjaan power plant.
Gerak WIKA pun semakin kencang saja.
Hal itu ditandai dengan lahirnya Direktorat
Operasional II yang membawahi langsung
pekerjaan-pekerjaan EPC (Engineering,
Procurement and Construction) pada 2004
silam. Dengan demikian, apabila dahulu
WIKA hanya sekedar menerima gambargambar saja, maka sejak saat itu WIKA bisa
langsung mendesain sendiri, membeli
peralatannya, dan memasang peralatan
seluruhnya.
Mulai saat itu, roda EPC perusahaan
berputar dengan kecepatan tinggi. Direktur
Operasi II, Bambang Pramujo mengatakan
bahwa pekerjaan EPC yang dikerjakan oleh
WIKA tidak akan statis. EPC menurutnya
akan melaju maksimal membawa WIKA
menjadi investment company. Itu artinya
jika WIKA ingin melompat lebih jauh dari
pencapaiannya sebagai perusahaan EPC,
maka WIKA juga harus berani mengambil
tantangan untuk menjadi perusahaan
investasi.
“Singkatnya, WIKA bukan lagi tumbuh
sebagai perusahaan yang mengelola proyek
melainkan telah bertranformasi sebagai
korporasi yang mengelola putaran roda
bisnis yang besar,” ujar dia.
Hipotesis yang dilontarkan oleh Bambang
benar adanya. Dinamika yang berkembang
kemudian mendorong WIKA untuk
membuka babak baru memasuki dunia
investasi. Hal itu disikapi dengan langkah
perseroan menawarkan saham perdana
(Initial Public Offering/IPO) sebanyak 35%
atau setara dengan 1,8 miliar lembar saham
kepada publik pada tahun 2007. Pasca
IPO, struktur permodalan pun semakin
kuat. Hal inilah yang lantas mendorong
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Foto 1.

PLTU Bontang: Membangun power plant
untuk menopang kelistrikan ibu kota baru.

WIKA berinovasi dengan memasuki
bidang investasi pada bidang energi dan
infrastruktur.
Pasca IPO yang membentuk kekuatan
finansial baru, WIKA perlahan tetapi pasti
mulai menjalankan strategi investasi. Hal itu
bisa menjadi gambaran bahwa pada posisi
ini WIKA sebenarnya berada pada posisi
advance. Perusahaan yang berada dalam
kondisi demikian menurutnya memang
harus melakukan peningkatan kompetensi
karena jika tidak dilakukan maka bisa jadi
WIKA akan digilas oleh kemajuan itu sendiri.
Peletakan batu investasi secara intensif
mulai digagas WIKA pada bidang energi.
Penjajakan serius bisnis ini dimulai sejak
Agustus 2008 ketika WIKA mengikuti tender
PLTP Tampomas yang kemudian diikuti
dengan investasi di PLTD Bali setahun
kemudian. Setelah itu, setiap tahun WIKA
selalu memenangkan beberapa tender
pembangunan pembangkit listrik di
berbagai daerah di Indonesia.
Jika dilihat dari kontribusi sektoral terhadap
pendapatan total WIKA, bisnis energi selama
empat tahun terakhir telah menjadi salah

2.

PLTU Cilacap: Bukti bahwa WIKA concern to
detail membangun power plant

satu ujung tombak perusahaan dalam
mencapai Visi WIKA menjadi perusahaan
EPC dan investasi yang disegani di
Indonesia.

MENJAWAB
KEBUTUHAN ENERGI
LISTRIK
Hingga akhir 2018 lalu, Kementerian ESDM
mencatat konsumsi listrik di Indonesia
telah mencapai 1.064 kilo Watt hour (kWh)
per kapita. Capaian tersebut mengalami
peningkatan dalam kurun waktu lima tahun
terakhir.
Kementerian yang kini dipimpin oleh Arifin
Tasrif ini merekam peningkatan konsumsi
listrik sejak 2014 sebesar 878 kWh, lalu naik
menjadi 918 kWh (2015) dan 956 kWh (2016).
Tren itu naik menjadi 1.012 kWH (2017) dan
1.064 kWh (2018). Sementara dari tinjauan
daya pasok listrik, kapasitas listrik terpasang
di tanah air bertambah 1.500 MW sepanjang
2018, inline dengan beroperasinya
pembangkit listrik baru.

Meningkatnya konsumsi listrik per kapita tersebut menurut
pengamat menandakan bahwa Indonesia bersiap memasuki tren
konsumsi negara maju. Biasanya peningkatan konsumsi listrik
tersebut didorong oleh bertambahnya konsumen listrik dari
kalangan bisnis dan industri.
Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana WIKA dapat mengambil
opportunity tersebut dengan semaksimal mungkin. General Manager
Departemen Power Plant & Energy Perseroan, Harum Akhmad Zuhdi
menganalisis bahwa kebutuhan energi listrik ke depan, memang
memiliki tren yang cenderung meningkat. Sebagaimana telah
disinggung sebelumnya, peningkatan tersebut menurutnya sangat
dipengaruhi oleh penggunaan listrik pengguna kelas bisnis dan
industri.
WIKA terang Harum, sangat bisa memanfaatkan momentum itu.
Dalihnya ini bukan tanpa dasar, ia percaya bahwa perjalanan
panjang terlibat dalam proyek power plant sejak dekade awal 1980an sebagai mitra perusahaan asal Jepang selaku main contractor
bisa menjadi modal bagi WIKA untuk dapat “berbicara’ lebih. Apalagi
saat ini, “kue” kebutuhan listrik di Indonesa masih sangat besar
sehubungan dengan masih luasnya wilayah geografis yang perlu
dipasok listrik baru.
Bicara kiat sukses WIKA dalam mengerjakan proyek-proyek Power
Plant. Harum mengaku tidak ada resep yang disiapkan secara
khusus. Baginya konsistensi dan kontinyuitas menjaga ritme concern
to detail adalah menjadi suatu keharusan yang harus dijalankan
dengan baik.
Power Plant jelas Harum terdiri dari banyak sistem, dimana di dalam
sistem–sistem tersebut sendiri juga disusun dari banyak sub sistem.

Jadi suatu pembangunan power plant bisa dikatakan sukses apabila
mulai dari subsistem–subsistemnya telah terpasang dengan benar,
tepat dan berjalan sesuai fungsinya.
Ia mencontohkan sistem perpipaan pada suatu pembangkit yang
terdiri dari 48 sistem. WIKA bukan hanya harus bisa membuat
dudukan kuat semata. Lebih dari itu, WIKA juga harus memastikan
semua perangkat diinstal dan bekerja secara terpadu antara satu
sistem dengan sistem lainnya. Cukup? Belum. WIKA tambah Harum,
juga harus menguji sistem itu satu per satu; semua sistem mampu
bekerja sesuai target, yang pada akhirnya menghasilkan power plant
yang mampu menyalurkan listrik sesuai dengan target kapasitasnya.
“Jika target outputnya sekian energi, maka listrik yang dihasilkan
haruslah sama. Menyimpang 5% saja tidak akan diterima. Oleh
karena itu, WIKA harus memasang target internal diatas target dari
owner sebagai mitigasi bilamana terjadi ekses,” ujar Harum, detail.
Kedepan, WIKA menurut Harum memiliki cita-cita untuk dapat
memiliki power plant sendiri dengan bahan bakar energi yang
terbarukan. Energi dan Listrik pada masa depan adalah kebutuhan
yang tidak dapat ditepikan. Ia menyakini bahwa siapapun yang
menguasai energi, maka ia akan menjadi sangat diperhitungkan dan
WIKA sangat menyadari hal tersebut.
Adalah fakta bahwa Indonesia sendiri memiliki potensi market dan
sumber daya yang tidak terbataskan di bidang energi. Atas dasar
itulah, WIKA akan sangat eager dan gigih untuk memampukan diri
terjun ke bidang power plant dan turut serta mengembangkan
dan mengelola sumber daya dan kebutuhan energi masyarakat
Indonesia, pungkas Harum.

Fekum Ariesbowo
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Energi itu nomor satu, siapa yang menguasai energi,

dapat dikatakan WIKA memiliki mindset dan
etos kerja luar biasa yang menjadi bekal
dan kredibilitas tersendiri bagi WIKA dimata
partner dan owner. Karena kembali lagi
pada budaya kerja kita, apapun keadaannya
WIKA terbiasa menyelesaikan proyek yang
telah ditangani hingga tuntas.

akan menjadi nomor
SATU.
Power Plant merupakan
salah satu bentuk dari EPC
(Engineering, Processing and
Commissioning) yang cukup
kompleks cakupannya. Tidak
semua perusahaan konstriksi
memiliki kapabiltas untuk
bicara dalam bidang Power
Plant meskipun peluang yang
ada sangat luar biasa.
WIKA sebagai perusahaan yang
dikenal akan jasa konstruksi
di bidang sipil mampu
membuktikan diri meluaskan
industri ke bidang Power
Plant untuk menghasilkan
sumber energi bagi kehidupan
masyarakat. Bagaimana WIKA
yang semula berkutat di
pekerjaan sipil mampu menjadi
salah satu pemain yang
dipandang di bidang Power
Plant? Berikut kutipan singkat
wawancara Redaksi WIKA Magz
dengan Harum Akhmad Zuhdi,
General Manager Departemen
Power Plant & Energy beberapa
waktu lalu.
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Foto - Harum Akhmad Zuhdi – GM DPE:
WIKA bercita-cita memiliki power plant
sendiri
Foto - PLTMG Paket
IV: Indonesia Timur
siap mengerjar
ketertinggalan
elektrifikasi

Bagaimana pandangan Bapak terhadap perjalanan sektor
Poweplant di WIKA?
HAZ:
Awal mula WIKA mengambil bagian di sektor pembangkit yaitu
sebagai kontraktor sipil, membangun konstruksi awalnya, pondasi,
bangunan utilitas dan fasilitas lainnya yang memang sesuai
dengan keahlian perusahaan selama ini. Awalnya di proyek –
proyek pembangkit WIKA seringkali digandeng oleh perusahaan
– perusahaan ahli di bidang tersebut yang berasal dari Jepang dan
China, saat itu posisi WIKA sebagai subkontraktor.
Dari kesempatan – kesempatan itulah WIKA belajar banyak dan
menyerap ilmu dari partner – partnernya. Ditunjang dengan
keinginan yang kuat untuk berkembang, keluar dari zona nyaman
dan menguasai ilmu baru untuk mengembangkan perusahaan, jadi
insan – insan WIKA yang berada di proyek – proyek pembangkitan
fight untuk mampu memahami proses dan mengerjakan EPC.
Pertama kalinya mendapatkan kepercayaan owner terjadi di PLTU
Amurang, dimana kita sudah mulai dipercaya untuk mengerjakan
complete EPC, dan ternyata disitulah terjadi proses belajar yang
sangat luar biasa. Meskipung struggling dan membutuhkan
segala daya dan upaya tetapi apapun alasannya, bagaimanapun
keadaannya, WIKA telah memiliki budaya kerja yang sangat baik
yaitu untuk menyelesaikan setiap proyek yang dikerjakan, at any
costs.
Setelah berhasil melalui proses pembelajaran pada proyek pertama
tersebut, kita kembali mendapatkan kepercayaan pada proyek
kedua secara complete EPC di PLTU Asam – asam dan ketiga di
PLTU Ketapang. Dan setelah melalui serangkaian pembelajaran

yang kita alami, saat ini WIKA percaya
diri saat dipercaya kembali menggarap
proyek complete EPC keempat dan hal
yang membanggakan kita berhasil menjadi
main contractor dan berpartner bersama
perusahaan Korea.
Motivasi apa yang dimiliki Perseroan
untuk menguasai industri Powerplant?
HAZ:
Sebagaimana kita semua ketahui, energi
sangat dibutuhkan dan sangat penting
bagi kehidupan masyarakat, siapa yang
menguasai energi akan menjadi sangat
diperhitungkan. WIKA sangat menyadari hal
tersebut, ditambah lagi dengan fakta bahwa
Indonesia sendiri memiliki potensi market
dan sumber daya yang tidak terbataskan di
bidang energi.
Alasan – alasan itulah yang membuat WIKA
sangat eager dan gigih untuk memampukan
diri terjun ke bidang power plant dan turut
serta mengembangkan dan mengelola
sumber daya dan kebutuhan energi
masyarakat Indonesia.
Keunggulan apa yang dimiliki WIKA
sehingga menjadi diferensiasi
dibandingkan perusahaan BUMN Karya
lainnya dalam industri powerplant?
HAZ:
Melalui serangkaian kejadian dan
pengalaman dalam bidang powerplant ini,

Serta ditambah dengan kegigihan SDM
kita dalam belajar dan menguasai ilmu
baru juga menjadikan insan WIKA memiliki
skill dan inovasi yang luar biasa. Talenta
– talenta muda yang kita miliki menjadi
semangat baru dan membuka mata kita
tentang perkembangan dan inovasi yang
mungkin kita lakukan untuk menghasilkan
kualitas dan efisiensi yang lebih lagi. Hal
– hal ini pencapaian saat ini dimana kita
mampu menjadi main contractor dengan
sub contractor nya perusahaan asing.
Bagaimana potensi dan peluang power
plant di Indonesia?
HAZ:
Energi itu nomor satu, siapa yang
menguasai energi itu akan menjadi
nomor satu. Indonesia sendiri masih
membutuhkan pemerataan energi di
berbagai daerah, jadi kebutuhan energi
juga masih sangat tinggi. Kalau ditanya
potensinya di Indonesia, jawabannya masih
sangat banyak yang bisa kita kembangkan.
Kunci sukses pembangunan powerplant?
HAZ:
Powerplant itu terdiri dari banyak sistem
yang didalam sistem – sistem tersebut juga
disusun dari banyak subsistem. Jadi suatu
powerplant dikatakan sukses kalau mulai
dari subsistem – subsistemnya terpasang
dengan benar dan menjadikan sistemnya
bekerja dengan baik.
Seperti sistem perpipaan yang ada 48
sistem, dan harus di tes satu persatu apakah
mampu bekerja sesuai target yang pada
akhirnya menghasilkan power plant yang
mampu menyalurkan listrik sesuai dengan
target kapasitasnya. Jika target outputnya
sekian energi, berarti yang dihasilkan harus
segitu. Menyimpang 5% saja tidak diterima.
Jadi kita pasang target internal diatas target
dari owner, jadi jika terjadi penyimpangan
masih bisa diterima owner.

Tantangan apa saja yang dihadapi
WIKA dalam menggarap pembangunan
powerplant kedepan dan bagaimana
WIKA menjawabnya?
HAZ:
Pada awalnya kita beranikan diri terjun
ke industri power plant khususnya saat
mengerjakan complete EPC, dunia EPC
itu seperti dunia yang benar – benar baru
bagi perusahaan. Kalau pekerjaan sipil kita
sudah sangat ahli, jadi jika ada tantangan
yang yang dihadapi, hampir bisa dipastikan
tantangannya bukan dari sisi sipil.
Nah, tantangan terbesarnya itu adalah insan
– insan WIKA harus belajar benar – benar
dari awal, step by step, menyelesaikan satu
persatu stepnya baru menentukan lagi
selanjutnya seperti apa. Dan ketiga EPC
awal itu yang menjadi bekal kita untuk
EPC keempat ini, kita sudah mengantongi
step by stepnya, semoga akan lebih
memudahkan proses pekerjaan kita
nantinya.
Target pada industri powerplant seperti
apa?
HAZ:
Sebagaimana sebelumnya saya katakan
bahwa siapa yang menguasai energi akan
menjadi nomor satu. Cita – cita WIKA
sebagaimana cita – cita Departemen
Poweplant & Energy yang saya pimpin ini
adalah memiliki powerplant sendiri. Karena
kalau untuk membangun kita sudah bisa
dan mampu.
Jadi targetnya ke depan melalui kerjas
ama dengan Departemen Investasi juga
kita bisa membangun dan memiliki
power plant sendiri. Khususnya dari
segi bahan bakar, selama ini kan bahan
bakar power plant yang ada berasal dari
bahan – bahan fosil seperti batu bara,
minyak bumi, gas bumi itu kan pasti
habis. Nah kita bermimpi punya power
plant yang renewable dari bahan – bahan
terbarukan seperti angin, panas bumi,
tenaga surya. Indonesia punya banyak
potensi renewable energy yang bisa
dikembangkan, dan itulah yang kita tuju
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Potensi Pembangkit Listrik

WARREN BUFFET,
CHAIRMAN & CEO
BERKSHIRE HATHAWAY

”

MEMBANGUN dan
MENGUNGKIT

The investor
of today does
not profit from
yesterday’s
growth
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Singkat, padat, dan tajam, demikian kiranya
makna kuotasi yang disampaikan oleh
Warren Buffet, CEO Berkshire Hathaway
sebagai pembuka tulisan. Taipan asal
Negeri Paman Sam itu percaya bahwa
dinamika investasi selalu bergerak setiap
saat. Begitu cepatnya pendulum itu melaju
jelas Buffet, tanpa disadari telah membuat
fokus investasi tertuju pada target masa
depan. Singkatnya, ia menggarisbawahi
bahwa dengan fokus pada masa depanlah
kelak sebuah investasi akan berjalan dan
menjejak tapak kesuksesan.
Spirit itu disadari betul oleh PT Wijaya
Karya (Persero) Tbk. Sesuai dengan Road
Map pencapaian Visi PT Wijaya Karya
(Persero) Tbk. 2020, perseroan akan

berlari cepat menjadi perusahaan EPC
(engineering, procurement, & construction)
dan menjadi perusahaan investasi terbaik
di Asia Tenggara. Salah satu wujud
investasi kapasitas dan kapabilitas di luar
civil construction adalah masuk dalam
pembangunan power plant di seantero
Nusantara.
Power plant-power plant apa saja yang
telah dibangun WIKA dalam kurun waktu
2 tahun terakhir dalam kaitannya dengan
mendorong eletktrifikasi 35.000 MW yang
dicanangkan pemerintah? Berikut nukilan
pr ofilnya:

Fekum Ariesbowo

”
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MEMBANGUN

Prestasi

Pembangkit untuk Bontang yang
Terang Benderang

Siapkan Pembangkit Listrik
Tenaga Uap di Kota Penghasil
Batubara Terbesar di
Indonesia

Proyek PLTU Bontang, Kalimantan Timur II 2x100 MW

Lokasi

Bontang, Kalimantan Timur

Pemilik

PT Graha Power Kaltim

Lingkup Pekerjaan

Pilling Work, Earth Work, Shoring & Dewatering
Work, Concrete Work, Masonry & Architectural Work,
Miscellaneous Work semua item building dan fasilitas
penunjang plant PLTU Kaltim II 2x100 MW

Safety dan Margin menjadi capaian
membanggakan Tim Proyek

Pekerjaan

PLTU Jeneponto

Lokasi

Jeneponto, Sulawesi Selatan

Pemilik

PT. Bosowa Energi

Lingkup Pekerjaan

Civil work dan supply concrete

Waktu Pelaksanaan

2015 - 2018

Boks - Histografi
PLTU Jeneponto

2017 - 2020

Boks - Proyek PLTU
Bontang, Kalimantan
Timur II 2x100 MW

Setelah sebelumnya berhasil
merampungkan pembangunan Pembangkit
Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Jeneponto,
Sulawesi Selatan, PT WIJAYA KARYA
(Persero) Tbk. (WIKA) kembali dipercaya
untuk membangun PLTU berskala besar
di luar pulau Jawa, yakni di Kota Bontang,
wilayah Timur Pulau Kalimantan dengan
kapasitas 2x100 MW.
Menjadi salah satu Proyek Strategis
Nasional (PSN) yang turut mendukung
Program Listrik Nasional 35.000 MW,
menurut Manajer Proyek, Amrul Dunal,
PLTU Bontang Kalimantan Timur (Kaltim) II
2x100 MW ini didesain sebagai pembangkit
Independent Power Producer (IPP) atau
pengembang swasta yang memaksimalkan
sumber daya setempat, dengan Kalimantan
yang merupakan salah satu penghasil
batubara terbesar di Indonesia.
“PLTU dengan tenaga uap hasil pembakaran
batubara ini tentunya mengefisiensikan
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2x135 MW

Foto - Harum
Akhmad Zuhdi
– GM DPE:
WIKA bercitacita memiliki
power plant
sendiri

Pekerjaan

Waktu Pelaksanaan

PLTU JENEPONTO

biaya penggunaan bahan bakar dalam
produksi listrik, sekaligus mengurangi
ketergantungan Kalimantan Timur terhadap
konsumsi bahan bakar minyak di beberapa
PLTD, yang secara ekonomi biaya operasi
pembangkitnya cenderung mahal,” jelas
Amrul.
Berkutat pada lingkup pekerjaan struktur
dan arsitektur untuk fasilitas utama dan
penunjang, meliputi Boiler-Main House Area,
150 kV GIS and Relay Room, Water Treatment
Plant and BOP, Boiler Back Area, Coal and
Ash Handling Area, CW Pump House Area, CW
Discharge Open Channel and Outfall, serta
Dormitory & Living Area, proyek ini dituntut
untuk mampu memberikan penyelesaian
dengan kualitas terbaik, di tengah jadwal
pekerjaan yang padat dan durasi waktu
pengerjaan yang singkat.
Berhasil dengan strategi serta kerjasamanya
yang baik itu, tim proyek mampu menjawab
seluruh tantangan yang ada dan mencapai
salah satu Milestone yang sangat krusial,
yaitu Completion 168-hours Realibility
Running Test (RR) untuk Unit #1, yang
menjadikan PLTU Bontang sebagai salah

satu proyek PLTU di luar Pulau Jawa
(khususnya Kalimantan) yang mampu
beroperasi menghasilkan listrik sesuai
schedule bahkan dalam waktu kurang dari
dua tahun kalender pengerjaan konstruksi.
Pencapaian ini, diakui Manajer Proyek,
Amrul Dunal merupakan buah dari
koordinasi dan effort yang dimaksimalkan
antar seluruh pihak yang terlibat. Memiliki
tim yang bernotaben diisi oleh kaum
millennials, pembinaan karakter SDM ini
dimaksimalkan sesuai dengan potensi dan
keahlian dalam mencapai jalinan koordinasi
yang sinergis sehingga menjadi salah satu
kebanggaan WIKA di tanah Kalimantan.
Per Oktober 2019, terbukti tim telah mampu
menghantarkan pembangunan PLTU
Bontang Kaltim ini mencapai progress
94% untuk siap menyuplai kebutuhan
listrik masyarakat sekaligus menjadi salah
satu tulang punggung yang mendukung
pertumbuhan dunia industri Kalimantan
Timur.
Dea Paradita.

Foto - PLTU Jeneponto: Selesai lebih
cepat dan konsisten dalam safety
hours

Kehadiran Power Plant and Energy yang dibangun oleh PT WIJAYA
KARYA (Persero) Tbk. (WIKA) telah berhasil menciptakan surplus
listrik bagi kebutuhan warga di wilayah Sulawesi Selatan dan
sekitarnya. Proyek yang berada di Desa Punagaya, Kecamatan
Bangkala tersebut adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
Jeneponto, Sulawesi Selatan 2x135 MW yang telah rampung dan
beroperasi sejak November 2018 lalu.
Proyek yang dipimpin oleh Hendra Wijaya selaku Manajer Proyek
itu telah menyelesaikan pekerjaan utama yang meliputi civil work
dan supply concrete bagi area Boiler Turbine & Generator (BTG), coal
yard, circulating water pump house (CWPH), intake, culvert, balance
of plant (BOP) admin building, dan beberapa pekerjaan tambahan
dalam area PLTU.
Tim proyek juga bersinergi dengan Departemen Bangunan Gedung
(DBG) dalam pembangunan pekerjaan tambahan berupa Center
of Building (COB) setinggi 7 lantai dan Dormitory setinggi 9 lantai,
dengan total nilai kontrak + pekerjaan tambahan sebesar Rp582,85
miliar.
Dalam pembangunan proyek ini, tim WIKA juga berhasil
mencatatkan sejumlah prestasi atas hasil pekerjaan yang dilakukan
seperti beberapa penghargaan dalam hal QSHE Delivery, Time
Delivery dan Margin.

Berkat kekompakan dan komitmen K3 yang dibangun, PLTU
Jenepoto berhasil mendapatkan penghargaan 1 juta, 2 juta dan 3
juta jam kerja selamat secara berturut-turut pada tahun 2016, 2017
dan 2018. Proyek ini juga mendapatkan Safety Award, Quality Award
serta Customer Satisfaction dari Bosowa Energy selaku owner karena
telah berhasil memperlihatkan progress dan penyelesaian yang
selalu lebih cepat dari target rencana mulai dari Batching Plant,
progres 30%, 60%, 80% hingga saat Taking Over -nya pada lalu.
Atas kerja keras dan usaha tim proyek yang menyelesaikan
pekerjaan lebih cepat pada setiap milestone progress yang
ditargetkan, Owner memberikan reward berupa acceleration fee
yang memberikan tambahan kontribusi margin bagi WIKA.
Menutup proyek dengan capaian margin melampaui target menjadi
catatan membanggakan bagi tim proyek. “Salah satu kunci yang
ditekankan oleh Manajemen Proyek dari awal memulai pekerjaan
adalah pentingnya kekompakkan tim dan pentingnya kepedulian
setiap anggota tim melihat potensi peluang dan risiko/ancaman
pada masing masing bidang pekerjaan” pungkas Hendra Wijaya,
Manajer Proyek.

Deby Setyowati.
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PLTMG Paket IV:

Sumbagut 2 Peaker Power Plant 250 MW:

Born to be Good

Kolaborasi Brilian bersama Jerman

Sinergitas Manajemen Proyek yang diisi
oleh Engineer-engineer muda mampu bawa
proyek unggul di berbagai sektor

Bekerjasama dengan negara produsen pembangkit listrik
kelas dunia – Jerman, PLTMG Paket IV berhasil diselesaikan
WIKA dengan gemilang.

Foto - Harum
Akhmad Zuhdi
– GM DPE: WIKA
bercita-cita
memiliki power
plant sendiri

Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), Sumbagut 2
Peaker Power Plant 250 MW Project yang terletak di Desa Meuria
Paloh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe ini menjadi
proyek kebanggan WIKA yang digarap bersama dalam Konsorsium
WIKA bersama TSK dan SEWATAMA sejak Juli 2018 lalu.

Pekerjaan

Sumbagut 2 Peaker Power Plant 250 MW Project

Lokasi

Lhoksumawe, Nanggroe Aceh Darussalam

Pemilik

PT PLN (Persero)

Lingkup Pekerjaan

Engineering Procurement Construction (EPC) &
Operation Maintenance (OM)

Proyek ini berada di Jalan Medan-Banda Aceh yang merupakan
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe dan berada
tepat di sebelah PLTMG Arun 184 MW yang sudah beroperasi sejak
tahun 2015.

Waktu Pelaksanaan

Juli 2018 – Maret 2020

Salah satu proyek andalan Departement Power Plant & Energy ini
merupakan proyek yang didanai oleh Lender dari SACE (Italy) dan
CESCE (Spain) dengan menerapkan International Standard dari sisi
penerapan Safety, Health, Environment dan Social issues, sehingga
proyek ini telah diaudit oleh konsultan QSHE and Social asal Inggris,
Ramboll sebanyak 3 kali dengan hasil yang memuaskan berdasarkan
dengan proses financial draw down yang tidak ada kendala dari
lender ke PLN.
Salah satu keunikan dari proyek ini adalah dipimpin oleh Manajer
Proyek termuda di Departemen Powerplant & Energy, Rofik
Nurhidayat. Pria lulusan jurusan Teknik Kimia ini dipercaya menjadi
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Boks - Histografi Deskripsi Sumbagut 2
Peaker Power Plant

Manajer Proyek setelah sebelumnya mengemban jabatan sebagai
Deputy Project Manager di proyek tersebut.
Meski usianya yang masih mudah, Rofik nyatanya mampu
membuktikan kredibilitasnya dengan membawa proyeknya
menghasilkan ahead progress sebanyak 5,26% hingga bulan Oktober
2019. Proyek yang dipimpin anak muda ini juga mendapat apresiasi
dari PLN sebagai “The Best Implementation Safety 2019” diseluruh
proyek PLN di area regional Sumatera.

Deby Setyowati.

Pekerjaan

PLTMG Paket IV, PLTMG Maumere,
PLTMG Bima dan PLTMG Sumbawa

Lokasi

Nusa Tenggara Timur & Nusa
Tenggara Barat

Pemilik

PT PLN (Persero)

Lingkup Pekerjaan

Engineering Procurement
Construction (EPC)

Waktu Pelaksanaan

Juli 2017 – Juli 2019

Boks - Histografi deskripsi
PLTMG Paket IV

Salah satu capaian membanggakan pada sektor power plant yang
berhasil ditorehkan WIKA adalah keberhasilan menyelesaikan
pembangunan PLTMG Paket IV yang terdiri dari PLTMG Sumbawa
50MW, PLTMG Bima 50 MW dan PLTMG Maumere 40MW dengan
menggandeng MAN Energy Solutions sebagai partner.
Bekerja sama untuk pertama kalinya dengan perusahaan asal
Jerman pada pembangunan pembangkit juga menjadi milestone
penting bagi perseroan, karena selain budaya kerja yang baik,
perusahaan Jerman juga dikenal dengan prosedur dan ilmu
pengalaman yang mumpuni.
Pada proyek ini, WIKA bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan
Engineering Procurement Construction (EPC), sementara skup MAN
terdiri atas suplai Engine & Auxiliary serta proses commissioning
atas scope of supply dari MAN.
Rangkaian infrastruktur kelistrikan ini resmi beroperasi setelah
diresmikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Ignasius Jonan pada peresmian serangkaian infrastruktur kelistrikan
yang tersebar di Provinsi NTB dan NTT pada Juli 2019 lalu.
Dengan beroperasinya PLTMG Bima, Sumbawa dan Maumere
tersebut mampu meningkatkan kapasitas penyediaan listrik untuk
Pulau Sumbawa dan pulau Flores dan mewujudkan program
Nawacita Presiden Joko Widodo.
Bagi WIKA sendiri, PLTMG Paket 4 ini merupakan capaian baik
bagi perseroan karena WIKA mampu membuktikan kapasitas
sebagai kontraktor andal di bidang pembangkit. Setelah resmi

Foto - PLTMG
Paket IV:

beroperasi, ketiga PLTMG akan mampu menghasilkan suplai tenaga
listrik sebesar 140 MW yang berguna untuk melistriki 300.000 KK.
Sebelumnya rasio elektrifikasi NTB hingga Juli 2017 mencapai
81,14%, sementara khusus di Pulau Sumbawa telah mencapai
85,3%. Dengan masuknya PLTMG Sumbawa diharapkan rasio
elektrifikasi di NTB dapat meningkat hingga di atas 95% pada tahun
2019.

TANTANGAN DALAM PENYELESAIAN
TIGA PROYEK DI TIGA DAERAH
Selain beradaptasi dengan budaya kerja perusahaan asal Jerman
yang mengadopsi prosedur – prosedur sistematis, tim proyek yang
dipimpin oleh Hapsoro Indrayadi selaku Manajer Proyek ini juga
menghadapi tantangan pada lokasi ketiga proyek yang berjauhan
namun harus melaksanakan pekerjaan secara bersamaan.
Dengan komando pusat ditempatkan di kantor Jakarta, setiap
kantor perwakilan di masing - masing lokasi proyek diwakili
oleh Site Manager, Pelaksana Utama dan Staff, sedangkan fungsi
manajemen lainnya berpindah secara bergantian sesuai dengan
jadwal dan kebutuhan.
Keadaan tersebut membuat koordinasi harus dilakukan dengan
lebih detail dan terencana untuk menghindari keadaan – keadaan
mendesak yang membutuhkan penanganan segera
Deby Setyowati.
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Proyek Pembangkit
Renewable Energy
Terbesar di Dunia
Inovasi dan pengembangan energi baru terbarukan adalah sebuah
keniscayaan sekaligus harapan. Karenanya, transformasi energi menuju
energi terbarukan adalah solusi yang harus diperjuangkan bersama.
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Energi, pada hakikatnya memiliki peranan penting
dalam kehidupan manusia di hampir seluruh aktivitas.
Ketergantungan terhadap penggunaan energi yang terus
bertumbuh setiap harinya, mendorong dunia untuk
menciptakan lebih banyak lagi pembentukan alternatif energi
dari sumber daya berkelanjutan (renewable energy).

4

1

Proyek pembangkit renewable energy dengan tenaga angin, Roscoe Wind Farm Texas,
menjadi proyek pembangkit renewable energy terbesar di dunia selanjutnya. Pembangkit
dengan total 634 turbin angin yang berdiri 350-415 kaki dengan jarak 900 kaki terpisah
ini, mampu menghasilkan total output energi sebesar 781,5 MW. Menjadi salah satu
peternakan pembangkit tenaga angin terbesar di dunia seluas 400 kilometer persegi,
Roscoe Wind Farm berperan dalam menghasilkan daya yang cukup untuk sekitar 250.000
rumah di Texas.

Mencapai tujuan tersebut, telah hadir beberapa proyek
revolusioner di dunia yang menggunakan teknik-teknik inovatif
dalam menghasilkan pembangkit listrik renewable energy
berskala besar yang bersumber dari tenaga surya, angin,
hidroelektrik hingga panas bumi. Merayakan terciptanya masa
depan energi bagi dunia, berikut kutipan proyek pembangkit
renewable energy terbesar di dunia yang berhasil dirangkum.

1

THREE GORGES
DAM – CHINA

Di posisi pertama sebagai pembangkit dengan energi
terbarukan, ada nama The Gorges Dam di China yang
merupakan bendungan hidroelektrikal terbesar di dunia
dengan kapasitas mencapai 22.500 MW. Memiliki 32 turbin
air sebagai penghasil listrik utama, The Gorges Dam dengan
kapasitas penuh mampu menghasilkan energi yang cukup
untuk mengimbangi 31 juta ton konsumsi batubara per tahun,
mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 100 juta ton per
tahun, serta menyokong sekitar 1,7% permintaan listrik di
seluruh China.
Bendungan dengan panjang 2,335 meter yang dibangun
di seberang Sungai Yangtze dekat Kota Sandouping, China
Barat ini selain memproduksi listrik perannya juga mampu
meningkatkan kapasitas Sungai Yangtze yang mengurangi
potensi banjir di hilir, lahan pertanian hingga kota-kota besar
di China.

2

TENGGER DESERT
SOLAR PARK –
CHINA

Proyek nomor dua terbesar di dunia sebagai pembangkit
renewable energy, terdapat Tengger Desert Solar Park di China.
Sesuai namanya, pembangkit ini dibangun di bentangan gurun
terbuka wilayah Zhongwei, China Utara seluas 43 kilometer
persegi yang sangat sempurna untuk membuat perumahan
pembangkit bertenaga solar.
Tengger Desert Solar Park yang kini semakin berkembang
telah memiliki lebih dari 20 pembangkit listrik photo voltaic
yang terintegrasi, hingga mampu menghasilkan 1547 MW dan
merupakan ladang pembangkit surya terbesar di dunia yang
dikenal sebagai ‘Great Wall of Solar’
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ROSCOE WIND FARM – TEXAS,
USA

4

5

2

6

WALNEY WIND
FARM – CUMBRIA,
UK
Pembangkit bertenaga angin lainnya
yang masuk salah satu renewable energy
terbesar di dunia, ada Walner Wind Farm di
Cumbria, UK. Ladang tenaga angin seluas
145 kilometer persegi di sebelah barat
Walney Island lepas pantai Cumbria ini
menghasilkan total energi sebesar 650 MW.
Produksi energi tersebut didukung oleh
Walney Wind Farm yang memiliki total 189
turbin angin setinggi 190 meter (623 kaki)
dengan kapasitas antara 7-8 MW, di mana
pembangunannya terbagi menjadi tiga fase
terpisah yang diawali di tahun 2010 hingga
penyelesaiannya di September 2018.
saat ini lebih memfokuskan energi surya
untuk memenuhi kebutuhan listriknya,
bukan lagi dengan minyak.

3

7

3

6

IVANPAH SOLAR
FACILITY – USA

THE GEYSERS –
CALIFORNIA, USA

The Geysers California, menjadi proyek pembangkit renewable energy
terbesar di dunia selanjutnya. Ladang Georhermal seluas 30 kilometer
persegi ini terdiri 22 pembangkit listrik kompleks yang menarik uap dari
350 titik sumur.
Berlokasi di Gunung Mayacamas, ladang sumber panas ini dipercaya
terbentuk secara alami dari fenomena ruang magma besar yang berada
4 mil di bawah permukaan yang kemudian dimanfaatkan sebagai
pembangkit listrik tenaga panas bumi. Hingga saat ini, The Geysers
menghasilkan kapasitas daya total sebesar 1517 MW, yang mampu
menyediakan pasokan listrik yang cukup bagi 1,1 juta orang dan akan
terus meningkatkan kapasitas produksinya bagi energi di masa depan.

7

5

THE TILBURY– TILBURY, UK
Berbahan dasar biomassa, The Tilbury UK juga masuk menjadi salah satu
jajaran pembangkit renewable energy terbesar di dunia. Dihasilkan dari
pemanfaatan sekitar 270.000 ton limbah kayu bersumber dari wilayah
Pelabuhan Tilbury tepi Sungai Thames, The Tilbury menghasilkan 750 MW
yang memainkan peranan berharga dalam memenuhi target 20% pada
produksi renewable energy di Inggris.

Di nomor tujuh, Ivanpah Solar Facility,
USA juga termasuk salah satu pembangkit
renewable energy terbesar di dunia.
Pembangkit tenaga surya yang terletak di
perbatasan California ini berdiri di lahan
seluas 4000 hektar dengan tiga pembangkit
listrik surya mencakup 300.000 panel, yang
ketika dimaksimalkan dapat menghasilkan
daya mencapai 392 MW. Daya yang
dihasilkan dari penyerapan energi matahari
ini, nyatanya telah mampu menjadi sumber
pasokan listrik bagi 140.000 rumah di
seluruh California setiap tahunnya.
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9

8

SOLAR ENERGY
GENERATING
SYSTEM (SEGS) –
CALIFORNIA, USA

No

Renewable
Energy

Lokasi

Besaran

1

The Gorges Dam

China

22500 MW

2

Tengger Desert
Solar Park

China

1547 MW

3

The Geysers

USA

1517 MW

4

Roscoe Wind
Farm

USA

781,5 MW

5

The Tilbury

UK

750 MW

6

Walney Wind
Farm

UK

650 MW

7

Ivanpah Solar
Facility

USA

392 MW

8

Solar Energy
Generating
System (SEGS)

USA

354 MW

9

Sihwa Lake Tidal
Power Station

Korea

254 MW

10

Solnova Solar
Power Station

Spain

250 MW

10

Masih di California, USA, proyek bernama
Solar Energy Generating System (SEGS)
muncul sebagai pembangkit renewable
energy terbesar di dunia selanjutnya.
Fasilitas energi surya yang didukung oleh
sembilan pembangkit ini, memanfaatkan
serapan panas dari Gurun Mojave California
yang kapasitasnya bisa mencapai 354
MW. Daya yang dibawa ini telah menjadi
sumber bagi aktivitas 230.000 rumah serta
membantu memindahkan 3.800 ton polusi
setiap tahunnya.

9

10

SOLNOVA SOLAR
POWER STATION
– SANLUCAR LA
MAYOR, SPAIN
Terakhir, proyek pembangkit renewable
energy terbesar di dunia dimiliki negara
Spanyol dengan proyek bernama Solnova
Solar Power Station. Pabrik energi solar
ini terlingkup dari lima unit pembangkit
terpisah masing-masing 50 MW, yang jika
digabung akan menghasilkan total 250 MW
energi. Pada Solnova Solar Power Station,
tiap pembangkit menggunakan palung
parabola dan beberapa lagi dilengkapi
dengan penggunaan gas alam sebagai
sumber bahan bakar sekunder pembangkit
listrik.

SIHWA LAKE TIDAL
POWER STATION – SIHWA
LAKE, SOUTH KOREA

Beralih ke Asia, pembangkit renewable
energy terbesar di dunia juga ditemukan.
Tepatnya di Sihwa Lake, Daebu-Dong Korea
Selatan, Sihwa Lake Tidal Power Station
disebut-sebut menjadi instalasi pembangkit
renewable energy dengan tenaga aliran
pasang surut terbesar di dunia.

Daya totalnya yang mencapai 254 MW,
dihasilkan dari sepuluh turbin bohlam
masing-masing 25,4 MW yang terendam
dan didorong oleh aliran air laut ke Danau
Sihwa melalui turbin hingga menghasilkan
listrik. Kini pemanfaatan Sihwa Lake Tidal
Power Station telah cukup untuk memenuhi
kebutuhan domestik bagi kota dengan
populasi 500.000 jiwa.

Box - 10 Negara dengan cadangan gas alam terbesar
di dunia

Data dari berbagai sumber (diolah)
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Dea Paradita.
Dari berbagai sumber)
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WIKA Raih Gold Rank
pada Pelaporan Keberlanjutan di
Regional Asia

WIKA Masuk
dalam Top 50
Emiten BigCap dan Best Role
of Stakeholders pada 11th CG
Conference & Award
Jakarta 15 Oktober 2019 - PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
(WIKA) berhasil masuk dalam 20 besar dari daftar Top 50
Emiten BigCap yang dirilis Indonesian Institute for Corporate
Directorship pada penganugerahan 11th CG Conference & Award
yang diselenggarakan oleh Indonesian Institute for Corporate
Directorship di Jakarta, Senin (15/10). Capaian ini mengalami
peningkatan dari tahun lalu dimana WIKA berada pada posisi 30
besar. Yang lebih menggembirakan, WIKA juga didaulat sebagai
emiten yang berhasil menerapkan Best Role of Stakeholders.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Primus Dorimuli selaku
Pemimpin Redaksi Beritasatu kepada Sekretaris Perusahaan WIKA
Mahendra Vijaya dan turut disaksikan oleh Wakil Presiden RI 2009
- 2014 Boediono, Poltak Hotradero selaku Peneliti Senior dari
Bursa Efek Indonesia, Dewan Pembina IICD James Simanjuntak
dan ratusan peserta dari kalangan emiten.

Foto - WIKA Raih
Gold Rank dari
NCSR

Denpasar – Bali, 23 November 2019 Bertempat di Nusa Dua, Bali PT WIJAYA
KARYA (Persero) Tbk. (WIKA) menerima
penghargaan dari National Center for
Sustainability Reporting (NCSR) untuk
pelaporan Sustainability Report Tahun Buku
2018. Meraih predikat Gold Rank dalam
dalam ajang Asia Sustainability Reporting
Rating (ASSRAT) ke-15, WIKA menjadi satusatunya BUMN Kosntruksi satu-satunya
yang meraih penghargaan ini.
ASSRAT 2019 sendiri merupakan
ajang penghargaan kepada lembaga,
instansi atau perusahaan yang berhasil
mengkomunikasikan kinerja berkelanjutan
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kepada para para pemangku kepentingan
melalui Laporan Keberlanjutan atau
Sustaibility Report secara baik, lengkap,
transparan, akuntabel dan memenuhi
kriteria yang telah ditentukan oleh Juri
ASSRAT.
Apa yang diperoleh jelang tutup tahun
2019 ini, menempatkan WIKA sebagai
perusahaan yang berkomitmen menerapkan
Global Reporting Initiative (GRI) Standard
Guidelines dalam laporan SR-nya. GRI
adalah organisasi yang memiliki framework
pelaporan keberlanjutan yang dapat
diadopsi oleh semua jenis organisasi di
semua negara. Selain itu WIKA juga telah

patuh untuk penyesuaian dengan ketentuan
OJK 51/2017 yakni melakukan pelaporan
keberlanjutan sebagai salah satu emiten di
Indonesia.
Kedepan, WIKA yang saat ini telah
menerapkan Standard Assurance
Engagement termasuk AA 1.000 AS,
akan menerapkan ISAE 3000, standar
internasional penulisan laporan non
keuangan yang dikeluarkan International
Federation of Accountants (IFAC) untuk
perilaku etis dan manajemen kualitas
khusus audit kontrol internal, keberlanjutan
dan kepatuhan terhadap hukum, dengan
melihat kesesuaian desain, keberadaan
kontrol dan efektivitas operasional

Malam penganugerahan tersebut sekaligus menjadi ajang
unjuk kemampuan WIKA Group khususnya pada aspek tata
kelola perusahaan. Kedua entitas anak yang telah go public
yaitu PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (WEGE) dan Wijaya
Karya Beton Tbk. (WTON) turut meraih penghargaan Top 50
Emiten untuk Kapitalisasi Sedang Terbaik. WTON juga berhasil
meraih penghargaan Best Equitable Treatment of Shareholders,
sementara WEGE membawa pulang penghargaan Best Role of
Stakeholders.
IICD Award merupakan ajang pemberian penghargaan kepada
emiten-emiten yang telah mengimplementasikan praktek-praktek
tata kelola perusahaan yang baik (GCG) pada tahun sebelumnya
dan terlepas dari kasus serius yang bertentangan dengan prinsipprinsip GCG. WIKA bersama kedua entitas anaknya terpilih melalui
penilaian yang dilakukan oleh asesor dan reviewer yang kompeten
dan berpengalaman di ASEAN CG Scorecard.

Foto - WIKA
Masuk dalam Top
50 Emiten Big Cap
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1

2

Foto 1.
Panorama
Bromo: Lanskap
Sempurna di
Timur Jawa
2.
Kasada: Upacara
Sakral Suku
Tengger

Jika ingin hadir dalam Yadnya Kasada,
pastikan Anda berada pada waktu yang
tepat. Dalam penanggalan Masehi, biasanya
Kasada jatuh sekitar bulan September
hingga November.

Sempurna Bromo
Warna Budaya dan Lanskap

Seorang pangeran dipercaya pernah mengorbankan hidup
di kawah Bromo atas nama kebahagiaan keluarganya.
Melalui upacara Kasada yang digelar di tengah latar
keindahan alam, masyarakat Tengger mengenang peristiwa
itu, sekaligus mengungkapkan syukur atas hasil bumi yang
didapat.
Tersebutlah di timur Pulau Jawa, di Gunung
Bromo yang menyuguhkan lanskap megah
keagungan sang Pencipta, Anda bisa
menjadi saksi kekayaan corak budaya
Nusantara yang tak akan ditemui di tempat
lain. Siapkan diri Anda untuk datang
pada bulan Kasada atau bulan kesepuluh
penanggalan masyarakat Tengger. Saat itu,
Anda dapat menyaksikan upacara Kasada
yang hanya ada di kawasan gunung berapi
aktif ini.
Pada malam ke-14 bulan Kasada, suku
Tengger akan beramai-ramai membawa
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sesajen berupa hasil ternak dan pertanian
ke Pura Luhur Poten yang terletak pada
sebidang lahan di lautan pasir, di kaki
Gunung Bromo. Ada beberapa bangunan
yang ditata sebagai tempat peribadatan
Suku Tengger yang menganut agama Hindu
lama. Di sanalah mereka menunggu hingga
tengah malam saat dukun ditasbihkan tetua
adat.
Beragam sesaji mulai dari buah-buahan,
hewan ternak, hingga uang, ditempatkan
dalam wadah tradisional berupa ongkek-

ongkek. Sesaji kemudian dibawa ke atas
gunung untuk dilemparkan ke kawah
sebagai simbol pengorbanan. Saat itulah
momen inti ritual sakral masyarakat Tengger
yang berlangsung setahun sekali.
Dengan ragam rupa sesaji yang nilai
ekonomisnya cukup berarti bagi masyarakat
sekitar, tak heran jika banyak pengemis dan
penduduk pedalaman tengger yang tergiur
untuk memburunya. Mereka siap siaga
tak jauh dari kawah. Saking antusiasnya,
ada pula yang datang beberapa hari

Boks - Tips
Berlibur di Bromo

Suhu di Bromo berkisar antara 3° celcius
hingga 20° celcius, namun dapat berada
beberapa derajat di bawah nol selama musim
kemarau. Sementara itu, usai matahari terbit
cuacanya dengan cepat menjadi cukup panas.
Untuk mengantisipasi hawa dingin, sebaiknya
Anda membawa jaket tebal, sarung tangan,
kaus kaki, syal, topi, atau penutup kepala
lainnya.

sebelumnya, lalu mendirikan tempat tinggal
sementara di sekitar Gunung Bromo.
Yadnya Kasada sesungguhnya menunjukkan
bagaimana suku Tengger memaknai
pengorbanan leluhur. Orang-orang Tengger
yakin bahwa mereka adalah keturunan
Roro Anteng, putri Kerajaan Brawijaya yang
menikah dengan seorang pemuda dari
Kasta Brahmana bernama Joko Seger. Dari
gabungan kedua nama pasangan itu pula
lahir nama suku Tengger.
Syahdan, Roro Anteng dan Joko Seger
menguasai kawasan Bromo saat Kerajaan

Majapahit mengalami kemerosotan. Karena
belum dikaruniai keturunan, mereka pun
bersemedi di puncak Gunung Bromo yang
dianggap sebagai tempat suci. Nama Bromo
berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti
brahma atau dewa yang utama.
Di sanalah Roro Anteng dan Joko
Seger lalu mendapat petunjuk agar
permintaan mereka terkabul, yaitu dengan
mengorbankan anak bungsunya kelak ke
kawah Gunung Bromo. Setelah kelahiran
25 anak, mereka harus mengorbankan
si bungsu, namun mereka tidak tega

Kamera atau handycam Anda jangan sampai
tertinggal! Momen Kasada yang hanya ada
setahun sekali serta
keindahan lanskap
Bromo patut diabadikan
dalam karya fotografi
maupun video.
Perhitungkan waktu agar sampai
tepat waktu melihat sunrise. Jika
mungkin, Anda bisa menginap di
kawasan yang tak terlampau jauh
dari akses menuju Bromo untuk
memastikan Anda berada di lereng
kawah sebelum sunrise.

melakukannya. Akibatnya Dewa marah dan
membawa anak bungsu mereka ke kawah
Bromo.
Upacara Kasada, selain wujud
penghormatan atas suatu pengorbanan,
juga memuat ungkapan syukur atas
limpahan hasil pertanian dan ternak.
Upacara yang digelar sejak masa Kerajaan
Majapahit dan masih berlangsung hingga
saat ini telah menjaga ingatan orang
Tengger mengenai asal usulnya.
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3

Matahari

Terbit, Lautan Pasir, dan Bukit Teletubbies

4

Foto 1.
Sunrise: Pesona Matahari Terbit
yang Tiada Duanya
2.
Savana: Bagai Berada di Negeri
Teletubbies

Selain budaya yang unik, hal yang juga
sulit dicari tandingannya adalah kekayaan
lanskap Bromo. Pemandangan deretan
gunung dengan asap membubung,
dikelilingi lautan pasir, padang savana,
serta saujana Gunung Semeru yang
menjulang adalah sebagian diantaranya.
Tak heran jika CNN Go memasukkan Bromo
dalam daftar 50 keajaiban alam.
Menikmati sensasi alam di Bromo bisa
dimulai sejak dini hari. Posisi yang
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sempurna untuk menyaksikan matahari
terbit di Bromo adalah dari puncak
Penanjakan di ketinggian 2.770 meter.
Pemandangan sunrise nan cemerlang
tentu akan genap jika langit tak diusik oleh
gelayut mendung.
Harap maklum jika di sekeliling Anda, akan
terus tersenger suara jepretan kamera
wisatawan yang menangkap momen
sunrise. Setiap orang dipastikan akan
terbius dengan latar Gunung Semeru dari

kejauhan dan matahari bersinar terang naik
ke langit. Puaskan juga menghirup udara
pagi yang sangat segar dan bebas polusi.
Usai menikmati perubahan warna langit,
Anda bisa menuju lautan pasir yang luasnya
mencapai 5.250 hektar. Mencoba naik kuda
atau menjelajah dengan mengendarai mobil
jeep, semuanya sama-sama layak dicoba.
Lautan pasir yang unik ini pernah menjadi
lokasi pengambilan gambar untuk film Pasir
Berbisik dan film Gadis Berkalung Sorban.

Akses menuju Bromo relatif mudah
ditempuh dari Bandara Internasional
Juanda di Surabaya, maupun Bandara
Abdul Rachman Saleh di Malang. Jika
menggunakan kendaaan pribadi, estimasi
waktu perjalanan dari Surabaya ke Bromo
sekitar 3 jam. Perjalanan ke Gunung Bromo
dapat pula diatur lebih praktis dengan
menggunakan jasa travel agent. Rute yang
umum digunakan adalah sebagai berikut:

Jika mencermati suara hembusan angin
saat menghampiri lautan pasir, Anda bisa
mengerti mengapa kawasan itu disebut
Pasir Berbisik.

1.

Pada sisi lain Gunung Bromo, terdapat blok
savana yang terdiri dari bukit-bukit kecil
dengan hamparan padang rumput bak
permadani raksasa berwarna hijau segar.
Sepintas, pemandangan di tempat ini mirip
dengan bukit yang menjadi latar serial
televisi Teletubbies. Dengan lengkapnya
lanskap Bromo, tak perlu sungkan
berekspresi untuk mengabadikan momen
liburan kali ini.

2. Malang – Tumpang – Gubuk Klakah –
Jemplang – Gunung Bromo, berjarak
sekitar 53 km.

Indonesia Travel | Rafiqa Qurrata A’yun
dan Fekum AriesBowo

Surabaya - Pasuruan – Warung Dowo
– Tosari – Wonokitri – Gunung Bromo,
berjarak sekitar 71 km.

3. Malang – Purwodadi – Nongkojajar
– Tosari – Wonokitri – Penanjakan,
berjarak sekitar 83 km.

Boks - Menuju
Bromo
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Dirut WIKA
Tumiyana
Jadi CEO of The Year 2019

profitable, berkelanjutan, bertumbuh dan
berperan aktif untuk masuk di pasar global,
Tumiyana kemudian muncul sebagai CEO of
The Year 2019.
Tumiyana pun menyampaikan apresiasinya
atas penghargaan yang diberikan. Dirinya
meyakini bahwa penghargaan tersebut
diraih berkat kerja keras seluruh karyawan
yang berada di lingkungan kerja WIKA
Group.
“Anugerah ini saya sampaikan kepada
teman-teman saya yang ada di ujung
Madagaskar, di Aljazair yang sekarang
lagi berbenah karena konflik politik.
Juga kepada teman-teman yang ada di
pedalaman papua yang lagi menerangi
saudara-saudara kita di Indonesia Timur
dan seluruh karyawan WIKA sehingga
penghargaan ini bisa kita raih,” ungkap
Tumiyana.
WIKA Menjadi Kontraktor Idaman
Para Karyawan di Indonesia 2019

Foto - Dirut WIKA
Tumiyana Jadi CEO of
The Year 2019

Direktur Utama WIKA Tumiyana didaulat
sebagai CEO of The Year 2019. Penghargaan
ini diserahkan langsung oleh Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada
Tumiyana pada malam penganugerahan
People of The Year 2019 yang disiarkan
langsung dari Grand Studio MetroTV,
Jakarta, Minggu (24/11).
People of The Year 2019 menjadi
penghargaan prestisius yang digelar oleh
MetroTV. CEO of The Year sebagai salah
satu kategori diselenggarakan sebagai
apresiasi kepada Pemimpin Perusahaan Tbk
yang telah membawa Perusahaan menjadi
profitable, tumbuh, sehat, akuntabel, dan
berdampak positif untuk Perusahaannya
dan berdampak baik bagi kehidupan
masyarakat.
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Proses penjurian dilakukan sejak September
2018 - September 2019 Dalam proses
penilaiannya melibatkan para pakar
diantaranya Direktur Pemberitaan Metro
TV Don Bosco Selamun, Guru Besar UI dan
Founder Rumah Perubahan Prof. Rhenald
Kasali, Komisaris INDEF Aviliani, Rektor UGM
Panut Mulyono dan beberapa juri lainnya.
Dari 50 nama yang dijadikan nominasi,
kemudian dikerucutkan menjadi 5 besar
termasuk sejumlah pimpinan BUMN dan
swasta.
Dengan kriteria penilaian diantaranya
menghadirkan breakthrough dalam
pengembangan bisnis, berkontribusi nyata
dalam mengembangkan ekonomi dan sosial
masyarakat serta menciptakan bisnis yang

Jelang hari jadinya yang ke-60 tahun, PT
WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. [WIKA] kembali
menorehkan prestasi membanggakan
dengan masuk dalam Top 20 Indonesia
Employer of Choice 2019 dan menjadi
BUMN Konstruksi paling idaman pada
malam penganugerahan yang diadakan
oleh Majalah SWA di Hotel Shangrilla,
Jakarta, Kamis (21/11).
Penghargaan bergengsi ini diberikan
langsung oleh Chairman SWA Network,
Kemal A. Gani kepada Direktur Human
Capital dan Pengembangan Perseroan,
Novel Arsyad dan turut disaksikan oleh GM
Human Capital WIKA Iwan Juliansyah dan
para eksekutif perusahaan lainnya.
Dengan masuknya WIKA dalam Top 20
perusahaan idaman bagi para karyawan
dan job seeker I sebagaimana survey yang
dilakukan oleh Majalah SWA dan Korn
Ferry, menegaskan bahwa WIKA memiliki
magnitude (daya Tarik) tinggi, khususnya
bagi mereka generasi milenial yang
memang mendominasi survey tersebut.
Sebagai informasi, hingga November 2019,
dapat disampaikan bahwa 69% dari total
karyawan WIKA, saat ini didominasi oleh
mereka yang masuk dalam generasi milenial

(lahir pada kisaran tahun 1980an – 2000an).
Sejalan dengan itu, peluang carrer path
bagi milenial untuk berkembang di WIKA
terbilang besar, inline dengan era industri
4.0 dan digitalisasinya yang sudah semakin
dekat.
WIKA Juara I Annual Report Award
2018 Kategori BUMN Non Keuangan
Listed
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. (WIKA)
berhasil keluar sebagai Juara I dalam ajang
bergengsi Annual Report Award (ARA) 2018
untuk kategori BUMN Non Keuangan Listed.
Piagam bagi WIKA atas predikat juara
pertama tersebut, diberikan kepada
Direktur Quality, Health, Safety and
Environment WIKA Danu Prijambodo,
dan disaksikan langsung oleh Ketua
Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan,
Wimboh Santoso beserta para eksekutif
perusahaan terkemuka lainnya pada
malam penganugerahan yang digelar di
Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan,
Jakarta, Kamis (14/11) malam.
WIKA yang aktif berekspansi secara
worldwide, berhasil menampilkan kinerja
positifnya secara lengkap dan aktual pada
Annual Report 2018. Detail-detail pelaporan
tersebutlah yang kemudian diperdalam
melalui serangkaian proses penilaian dan
pengujian oleh para pakar, mulai dari
kriteria umum dalam penyajian keterbukaan
informasi kinerja dan laporan keuangan
perusahaan, penerapan GCG, hingga
tahapan wawancara.
Direktur Utama Perseroan Tumiyana, hadir
dan memimpin langsung pada tahapan
akhir wawancara, bersama dengan Direktur
Keuangan Ade Wahyu, Direktur QHSE Danu
Prijambodo, perwakilan Dewan Komisaris,
yaitu Prof. Suryo Hapsoro Tri Utomo
dan Freddy R. Saragih, serta Sekretaris
Perusahaan Mahendra Vijaya.
ARA 2018 merupakan penghargaan tahunan
yang diselenggarakan oleh Komite Nasional
Kebijakan Governance (KNKG), Otoritas
Jasa Keuangan (OJK), Kementerian BUMN,
Direktorat Jenderal Pajak, Bank Indonesia,
Bursa Efek Indonesia serta Ikatan Akuntan
Indonesia.

Dengan mengusung tema besar,
“Keakuratan Informasi Berkelanjutan
dengan Memenangkan Dukungan
Stakeholders”, ARA 2018 menurut Mas
Achmad Daniri, Ketua Panitia ARA 2018,
memiliki misi meningkatkan kualitas
informasi dan governance pada perusahaan
melalui annual report atau buku tahunan,
guna menciptakan kualitas transparansi
terbaik dalam memperkuat kepercayaan
dan dukungan para stakeholders.

“Tahun ini, panitia menggunakan
sistem pakar (expert system). Sistem ini
memberikan kecepatan proses penilaian
dan memberikan kesempatan pada peserta
untuk mendapat umpan balik dari dokumen
sehingga bisa diserahkan lebih cepat dan
konsisten,” terang Achmad Daniri.
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SAAT SANTAI

Resensi Buku

Resensi Film

Welcome Home Charlie’s Angels

Notes From

England
Sejatinya setiap orang
mempunyai keinginan yang kuat
akan sesuatu, walau kadang tidak
merasakan bahwa keinginan
tersebut merupakan impian yang
harus digapai. Untuk menggapai
impian diperlukan perjuangan
dan usaha yang keras bahkan
tidak mudah.
Buku Notes from England ini hadir ditengahtengah masyarakat Indonesia khususnya
para generasi muda untuk memberikan
suntikan semangat bahwa impian harus
dikejar. Cerita nyata yang dialami oleh para
penulis dituangkan secara manis dalam
buku ini. Adalah Ario Muhammad seorang
penulis aktif beberapa buku dan Fissilmi
Hamida yang sama-sama memperoleh
beasiswa di Inggris.
Buku ini menceritakan perjalanan
menggapai impian, dari kegagalankegagalan yang mereka alami dalam
mendapatkan beasiswa untuk dapat kuliah
di luar negeri hingga menjadi seperti
sekarang ini. Secara bergantian Ario
Muhammad dan Fissilmi menceritakan
masa kecil mereka yang berasal dari daerah,
namun orang tua mereka memberikan
dukungan yang luar biasa agar mereka
mengenyam pendidikan yang terbaik,
walaupun untuk ke sekolah saja mereka
harus menempuh jarak yang jauh dan
medan yang berat.
Dilanjutkan dengan cerita perjuangan
kuliah walaupun dengan biaya pas-pasan
dan bagaimana perjuangan mereka untuk
mendapatkan beasiswa ke luar negeri yang
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Mengangkat Isu Feminisme
Tidak berbeda dengan serial aslinya,
Charlie’s Angels bukanlah film romantis
tentang percintaan. Di sini Anda tidak
akan menjumpai adegan klise semacam
perempuan menangisi laki-laki yang
mengkhianatinya, atau perempuan
mengerjakan urusan domestik dan laki-laki
pergi ke kantor.
Nope! Sebaliknya, film ini bercerita tentang
dunia wanita pekerja. Dengan pesan
utama “believe women”, Banks ingin sekali
menanamkan rasa kepercayaan kepada
para wanita di seluruh dunia bahwa mereka
juga mempunyai hak-hak yang sama seperti
laki-laki, tak terkecuali dalam urusan
pekerjaan.

Foto - Poster Buku
Notes from England

Lewat Charlie’s Angels 2019, Banks
ingin menyampaikan pesan bahwa
women’s feeling are valid. Mereka berhak

Foto - Poster Film
Charlie Angels

Produser

Doug Belgrad, Elizabeth Cantillon, Max Handelman, dan Elizabeth Banks

Artis

Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Elizabeth Banks, Djimon Hounsou,
Sam Claflin, Noah Cantineou, Patrick Stewart

Production
Companies

Columbia Pictures, Perfect World Pictures, Brownstone Productions, Cantillon
Company

Distributed by

Sony Pictures
Boks - Histografi Film Charlie’s Angels

menentukan arah hidup terbaik sesuai
dengan keinginan dan kehendaknya sendiri,
tanpa tuntutan lingkungan atau tekanan
sosial. Sasaran utama penikmat film
Charlie’s Angels 2019 adalah wanita.

Salah satu yang paling diingat adalah yang
keluar dari mulut Sabina Wilson (Kristen
Stewart), “I think women can do anything.”
Bagaimana? Makin penasaran untuk
menyaksikan tayangan selengkapnya, kan?
Siti Hediyani
(Dari berbagai sumber)

Judul

Notes From England: Chase your
Dream and Make Them Happen

Penulis

Ario Muhammad dan Fissilmi
Hamida

Penerbit

Elex Media Komputindo

tidak mudah dan tidak sebentar, yakni
hingga bertahun-tahun dan dengan proses
yang menguras emosi mereka.
Tidak berhenti disitu, sistem pendidikan di
Indonesia dan di luar negeri yang berbeda
jauh membuat mereka merasa “paling
bodoh” diantara teman-teman mereka,
namun usaha untuk belajar keras mereka
lakukan agar tidak tertinggal. Diceritakan
pula dalam buku ini, bagaimana tips
agar terhindar dari tren bunuh diri bagi
mahasiswa yang tidak kuat menjalani
perkuliahan disana.

Resensi Film

Boks - Histografi Buku
Notes From England

Buku ini sangat disarankan untuk dibaca
kaum pelajar dan mahasiswa, dibuat
seperti novel sehingga ceritanya mengalir
dan pembaca bisa menikmati setiap cerita
yang disajikan oleh para penulis. Buku
ini bisa dinikmati oleh pembaca dengan
meminjamnya di Ruang Koleksi Khusus I
dengan nomor panggil 153.8 Muh n. Namun
buku ini hanya bisa dipinjam untuk dibaca
ditempat atau dipinjam secara overnight.
Selamat membaca!
Fekum Ariesbowo
(Dari berbagai sumber)

Lagu

Foto - Poster Film
Charlie Angels

Lama Rasa Baru
Padi Reborn

Album Musik

Indera Keenam

Artis

Padi Reborn

Produser

Sony Music

Konsep Musik

Akustik

Foto - Poster Film Charlie Angels

Pada album ini, PADI Reborn memuat
delapan lagu, di mana tujuh di antaranya
adalah lagu-lagu yang pernah mereka garap
di lima album sebelumnya. Meski memuat
sebagian besar lagu lama, namun PADI tetap
menghadirkan konsep segar dalam album
terbarunya ini. Dimana, seluruh lagu di
album tersebut diaransemen dengan musik
berirama akustik yang membuat lagu-lagu
lama mereka terdengar lebih segar.

Indera Keenam. Ada delapan lagu, tujuh
lagu lama, satu lagu baru. Tujuh lagu
(lama) dengan aransemen baru. Ini buka
album the best, tapi galeri nostalgia yang
dibalut aransemen yang sangat fresh,” ucap
Iskandar sebagai perwakilan dari Sony
Music selaku label yang menaungi PADI
Reborn saat konferensi pers di kawasan
Thamrin, Jakarta Pusat beberapa waktu
lalu.

“12 tahun penantian berakhir di hari ini.
Penantian ini terobati dengan lahirnya
album keenam PADI Reborn dengan tajuk

Album Indera Keenam milik PADI Reborn
juga akan menghadirkan suguhan yang
berbeda dari segi musik. Jika biasanya

mereka menggubah lagu-lagunya dengan
alunan distorsi yang ‘berisik’, di album ini
PADI Reborn akan tampil secara akustik di
delapan lagu yang mereka munculkan.
“Album akustik ini kita nggak pernah
mencoba. Dalam perjalanan karier kita
selalu mencari yang baru. Kalau dibilang
berani, kita dari dulu nggak pernah mikir
sih. Kita selalu meyakinkan apa yang bikin
kita nyaman akan nyaman juga buat Sobat
PADI,” tambah Fadly
Fekum Ariesbowo
(Dari berbagai sumber)
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ANTI KANTUK

3

Atur waktu bangun secara konsisten

walau Pada Jam Sibuk

Orang yang memiliki gangguan tidur
biasanya disarankan untuk berangkat
tidur dan bangun pada waktu yang sama
setiap harinya. Mengatur waktu tidur
sedemikian ketat memang agak membuat
frustrasi. Apalagi jika saat malam hari Anda
kerap terserang insomnia.

Baru saja
memasuki
kubikel, Anda
sudah langsung
menguap,
pertanda kantuk
yang tak terelak.
Padahal, ada
setumpuk
pekerjaan yang
sudah menanti di
atas meja. Harus
bagaimana?
Tentu saja mengantuk bukanlah sebuah
dosa. Selalu ada saat-saat di tengah
kesibukan Anda yang diwarnai perasaan
ingin bersandar pada bantal dan terlelap
dengan nikmat. Tapi lain halnya ketika
kantuk terus melanda selama jam kerja
Anda berulang kali, serta menyebabkan
sakit kepala atau pusing dan badan
mudah pegal. Bukan hanya mood
yang akan terganggu, melainkan
juga performa kerja Anda.
Kondisi yang demikian dikenal
dengan istilah hipersomnia.
Gangguan tidur hipersomnia
ditandai dengan rasa
kantuk berulang-ulang dan
membuat penderitanya ingin
melulu tidur siang. Sejumlah
pakar mengidentifikasi masalah
ini sebenarnya berawal dari
kebiasaan tidur yang buruk. Berikut
adalah tips-tips yang layak disimak
untuk mengusir kantuk berlebihan saat jam
kerja:

32 ∙ WIKAMAGZ

Jika mengatur waktu tidur terasa
menyulitkan, tak ada salahnya untuk
berdisiplin dengan waktu bangun. Hal itu
merupakan saran Barry Krakow,
Direktur Medis dari
Maimonides Sleep
Arts and
Sciences Ltd di
Albuquerque
yang juga
penulis buku
“Sound Sleep,
Sound Mind: 7
Keys to Sleeping
Through the Night.

1

Tidur malam yang berkualitas
Terdengar sangat mudah, tapi banyak
orang yang menggampangkan perkara
tidur di malam hari dengan begadang
yang berlebihan.
Padahal setiap
orang dewasa

membutuhkan tujuh hingga sembilan jam
istirahat di malam hari. Sementara itu,
remaja memerlukan sembilan jam penuh
untuk tidur malam yang berkualitas.

2

Singkirkan aktivitas pengganggu
tidur dari ranjang
Jangan lagi melakukan aktivitas nonistirahat di ranjang Anda. Ketika
Anda sudah berada di kamar, jangan lagi
membaca, menonton televisi, apalagi
menyalakan laptop. “Tempat
tidur Anda hanya untuk tidur dan
seks,” kata Avelino Verceles, asisten
profesor di University of Maryland
School of Medicine.

“Tetaplah dengan ritme
bangun yang konsisten selama
beberapa minggu, hingga berbulan-bulan.
Proses itu membantu memandu ritme
sirkadian,” kata Krakow.

4

Mulai tidur lebih awal
secara bertahap
Setelah berhasil dengan
waktu bangun
yang konsisten,
mulailah secara
bertahap
untuk masuk
ke jadwal
tidur yang
konsisten.
Caranya,
dengan
mencoba
tidur 15 menit
lebih awal setiap
malam selama
empat malam. Di

malam kelima, Anda bisa kembali pada
waktu tidur sebelumnya. Menyesuaikan
jadwal tidur secara bertahap seperti ini
biasanya memberi hasil lebih
baik ketimbang mengubah
frontal kebiasaan tidur, seperti
menjadwalkan tidur satu jam
lebih awal dari biasanya.

5

Waktu makan yang sehat
Tak sekadar waktu tidur yang
mesti diatur, melainkan
juga waktu makan. Ini
berkaitan dengan
ritme sirkadian
alias jam
biologis tubuh
Anda. Mulai
dengan menyantap sarapan
sehat, dan makan siang
yang tak terlambat. Jangan
lagi membiasakan diri Anda
memulai hari hanya dengan kopi
dan donat di pagi hari, dan jangan
merasa cukup kenyang dengan setangkup
sandwich yang dimakan sembari berjalan.

6

Olahraga
rutin

Perhatian pada waktu makan Anda akan
mencegah defisit energi yang menjadikan
rasa kantuk makin berlebihan. Dua hingga
tiga jam sebelum tidur, pastikan Anda sudah
selesai makan malam.
Kebaikan
olahraga memang
tak bisa disangsikan. Olahraga selama 30
menit sehari yang dilakukan secara rutin
akan memberi banyak manfaat untuk tidur.
Latihan aerobik pada umumnya membuat
Anda lebih mudah tidur nyenyak.
Olahraga juga memberi tenaga cukup
untuk melalui hari kerja terutama
pada siang hari. Para ahli juga
merekomendasikan Anda terpapar sinar
matahari sedikitnya 30 menit dalam sehari
untuk membantu memperbaiki pola tidur.
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7

Rapikan jadwal
Jika Anda merasa sulit mengalokasikan
waktu tidur selama tujuh hingga delapan
jam setiap hari, tampaknya Anda harus
merapikan jadwal aktivitas Anda. Cobalah
untuk mengalihkan sejumlah aktivitas yang
biasa dilakukan malam hari, menjadi pagi
hari.
Jika memungkinkah, cobalah untuk
menghapus aktivitas yang tidak terlalu
penting dalam jadwal Anda. Nah, alokasi
waktu itulah yang dapat Anda pakai untuk
mendapatkan waktu tidur yang cukup

11

9

Jangan tidur sore
hari

Hindari alkohol
pengantar tidur

Tidur pada sore hari
mengganggu waktu
tidur Anda saat
malam. Jadi, jika Anda
merasa perlu semacam
power nap atau
tidur siang singkat
untuk menyegarkan
badan. jangan pernah
melakukannya
saat petang.

Kebanyakan orang
berpikir alkohol dapat
mengatasi masalah
susah tidur. Padahal sebenarnya, alkohol
justru merampas waktu tidur nyenyak yang
berkualitas, yaitu yang berasal dari rasa kantuk
sebenarnya. Jangan lagi bergantung pada
alkohol untuk bisa tidur. Sebab saat pengaruh
alkohol memudar, Anda malah justru akan
terjaga lagi.

12

Temui spesialis gangguan tidur

Jika Anda selalu mengantuk di siang hari
secara berlebihan sekalipun tidur malam
Anda telah cukup, atau jika Anda tiba-tiba
terlelap di tengah pekerjaan, patut diduga
Anda mengalami gangguan tidur yang
cukup gawat. Bukan tidak mungkin Anda
menderita gangguan tidur kronis yang
disebut narkolepsi, atau gangguan tidur
disertai sulit bernafas atau rasa tercekik
(sleep apnea).

8

Jangan tunggu sampai benar-benar
mengantuk
Jika Anda baru mau
naik ke atas
ranjang hanya
saat Anda
merasa letih,

kemungkinan
Anda akan
sulit terlelap
pada hari-hari biasa.
Anda harus membedakan antara merasa
mengantuk dengan kelelahan. Segeralah
naik ke ranjang saat mata Anda mulai redup
dan mulut menguap.

10

2. Pastikan posisi layar monitor sejajar dengan mata,
sehingga Anda tidak perlu terlalu membungkuk atau
mendongak.

4. Posisi kaki selonjor sangat ideal untuk menghindari
kesemutan. Jangan menyilangkan kaki terlalu lama karena
dapat menghambat aliran darah ke kaki.

Dengan melakukan relaksasi secara
rutin menjelang tidur, Anda
akan lebih mudah melepaskan
beban harian Anda, terutama
pekerjaan rutin yang memicu
stres dan membuat Anda
sulit tidur.

memberi rasa nyaman. Tentu saja Anda
harus mengabaikan minuman tersebut
jika ternyata malah membuat Anda harus
bangun menuju toilet pada tengah malam.

Masalah mengantuk ini juga sangat
mungkin disebabkan oleh penyakit, efek
dari obat-obatan tertentu, juga kondisi
mental seperti depresi dan stres pasca
trauma. Para spesialis gangguan tidur
dapat merancang suatu program perawatan
dan menolong Anda mengembangkan
kebiasaan tidur yang lebih baik. Adakalanya,
penanganan untuk penderita gangguan
tidur juga dikombinasikan dengan
penggunaan obat.
webmd.com | Fekum Ariesbowo
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1. Ambil posisi rileks ketika Anda bekerja di depan monitor
komputer atau laptop, usahakan duduk tegak dan kaki
Anda membentuk sudut 90 derajat agar punggung tidak
terlalu kaku.

3. Gunakan kursi yang ergonomis atau dapat disesuaikan
dengan postur tubuh Anda.

Relaksasi jelang tidur

Ada banyak pilihan untuk
rileks, seperti bermeditasi,
berendam dalam bak berisi air
hangat, mendengarkan musik yang
menenangkan, ataupun membaca
buku. Secangkir teh herbal atau
segelas susu hangat juga dapat

Selain kantuk yang berlebihan, hal lain yang kerap
mengganggu konsentrasi bekerja adalah rasa pegal. Ada
banyak penyebab rasa pegal ini mampir ke badan Anda
saat jam kerja. Tips-tips ini barangkali bisa membantu Anda
mengatasinya:

5. Lakukan olahraga ringan tanpa harus meninggalkan meja
kerja Anda. Gerakkan tubuh dan regangkan otot-otot
tangan yang terasa kaku.
6. Jika pegal sudah terasa sangat mengganggu, tak ada
salahnya istirahat sejenak dan keluar ruangan untuk
mencari udara segar.
7. Siapkan camilan sehat berupa buah segar di meja Anda,
dan tingkatkan konsumsi air putih.

Boks - Tips
Mengatasi Pegal
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Healthy Lifestyle ala

DR. REISA
BROTO ASMORO
Pola hidup sehat
pada dasarnya mudah
diterapkan. Kuncinya
adalah olahraga rutin
dan menjaga makanan
agar tubuh tetap
ideal sekaligus
juga menambah
stamina di tengah
aktivitas yang
padat.

Boks - Makanan
Seimbang

”

Sehat tidak hanya
menyangkut kondisi
fisik, melainkan juga
kondisi mental dan
sosial seseorang

”

KONSEP SEHAT
WORLD HEALTH
ORGANIZATION
(WHO)

Sehat itu mahal harganya! Kalimat itulah
yang seringkali kita dengar sebagai bentuk
pengingat agar lebih menyayangi kesehatan
diri sendiri. Namun terkadang, aktivitas
padat serta keadaan lingkungan membuat
kita lupa untuk menerapkan kebiasaankebiasaan baik dalam menjaga kesehatan,
dan justru terlena dengan kebiasaan yang
dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
Gaya hidup dan pola makan tidak sehat,
fisik yang kurang bergerak, stress serta
kebiasaan buruk lainnya, tanpa disadari
36 ∙ WIKAMAGZ

Boks - Tumpeng Gizi

Foto- dr. Reisa Broto Asmoro:
Hidup sehat itu mudah

akan mengundang berbagai calon penyakit
yang mengintai, mulai dari gangguan
metabolisme, hingga penyakit degeneratif
seperti hipertensi, penyakit jantung, stroke
dan diabetes melitus.
Tentu tidak ingin kan kebiasaan buruk itu
menjadi boomerang di kemudian hari?
Untuk itu, dalam Health Talk bersama Dr.
Reisa Broto Asmoro yang berlangsung di
WIKA Tower II belum la ini. Berikut tips
healthy lifestyle yang dapat diterapkan
dalam kehidupan sehari-hari untuk
mendukung hidup sehat.
1.

Pola makan dengan
“tumpeng gizi”

Pola makan memerhatikan gizi
seimbang itu penting. Menurut

Dr. Reisa, ada “tumpeng gizi” yang bisa
diterapkan dalam pemenuhan gizi
seseorang. Dalam tumpeng gizi ini, ada
empat prinsip yang dapat dilakukan, yaitu
membiasakan konsumsi makanan beragam
yang mencakup protein nabati, hewani,
sayuran dan buah-buahan; menerapkan
pola hidup bersih dan aktif serta pantau
berat badan.
2.

Jangan lupakan makanan
berserat!

Sebagian orang mungkin tidak menyukai,
atau bahkan menghindari makanan berserat
yang terutama dimiliki oleh sayur dan
buah-buahan. Sebaiknya
kebiasaan ini dikurangi ya!
Karena sebenarnya
tubuh manusia itu
membutuhkan
asupan makanan
berserta 20-40
gram sehari. Dan
patut diketahui,
makanan kaya

serat itu dapat menjaga kesehatan saluran
cerna yang akan menghindari tubuh kita
dari masalah pencernaan, seperti sembelit,
wasir, radang usus dan lainnya. Tak
hanya itu, serat juga bisa membantu kita
mempertahankan berat badan ideal loh!
3.

Cukupi kebutuhan air mineral

Di kala ramainya berbagai macam jenis
minuman, seperti kopi, teh dan sebagainya,
baiknya kita tetap dapat mengontrol jumlah
konsumsinya ya, dan imbangi dengan
pemenuhan air mineral. Minimal dalam
sehari, kita dapat
mengonsumsi
8 gelas atau 2
liter air mineral
setiap harinya,
yang niscara akan
menjaga sistem
pencernaan kita,
menghindari
kekentalan darah dan mencegah kita dari
sembelit dan dehidrasi tubuh.
4.

dikonsumsi berlebih, makanan berlemak
dapat mengganggu sistem pencernaan dan
meningkatkan risiko penyakit pencernaan
dan kardiovaskular. Lebih parahnya lagi,
tambahan kalori yang tidak perlu ini akan
memacu obesitas.

makan sehari-hari yang seimbang. Jangan
lupa pula batasi konsumsi gula, garam
dan lemak ya, Dr. Reisa juga menyarankan
untuk tetap makan dengan teratur dalam 3
porsi utama yang cukup dan 2 porsi dengan
selingan sehat.
6.

5.

Pengaturan diet yang benar

Diet, adalah salah satu cara seseorang
untuk mengembalikan atau mendapatkan
berat badan idealnya. Namun diet bukan
berarti kita mengabaikan kebutuhan
tubuh kita akan unsur-unsur penting. Gizi
seimbang karbohidrat, protein, lemak,
mikronutrien, sayur-mayur dan buahbuahan harus selalu ada dalam budaya pola

Jaga kesehatan psikis tetap
terjaga

Meski di tengah tuntutan kesibukan
yang padat, kesehatan psikis tidak boleh
terabaikan. Di waktu senggang, kita
bisa sedikit berelaksasi atau bahkan
menjalankan hobby yang kita gemari.
Jangan lupa juga untuk tetap menjaga
hubungan yang baik dengan keluarga dan
teman-teman ya dengan refreshing dan
menghabiskan waktu bersama mereka.

Batasi makanan berlemak

Makanan berlemak memang menggoda,
namun jika berlebihan pasti kita tidak
ingin menanggung risikonya kan. Jika
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Foto- Suasana
Health Talk dr
Reisa Broto
Asmoro di WIKA:
Animo untuk
hidup sehat
cukup tinggi

7.

Kualitas tidur yang baik

Psikologi yang sehat bagi seseorang, juga
bisa ditentukan dari kualitas tidur yang baik.
Waktu istirahat yang cukup akan baik dalam
menjaga stamina seseorang yang juga
bermanfaat dalam menghindari berbagai
risiko gangguan kesehatan, seperti tekanan
darah tinggi, penyakit hati, diabetes, hingga
gangguan fungsi sistem imun.
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Untuk itu, berikut beberapa saran dari
Dr. Reisa yang dapat diterapkan untuk
meningkattkan kualitas tidur: (1) buat
ruangan tidur senyaman mungkin, (2)
jangan mengonsumsi makanan berat
sebelum tidur, (3) tidak merokok dan
meminum alcohol, (4) perbanyak konsumsi
melatonin, seperti ceri, ikan, almond,
stroberi, raspberry, anggur, beras dan
oats, serta (5) pre-sleep technique: teknik
bernapas 4-7-8.

8.

Jasmani yang bugar

Jiwa yang sehat dapat terbentuk dari
jasmani yang bugar. Meski di tengah
kesibukan, sempatkan rutin berolahraga
selama 15-30 menit dalam sehari, minimal
3-4 kali dalam seminggu. Berada di kantor
juga bukan halangan, kita dapat melakukan
olahraga dengan frekuensi yang bertahap,
misalnya dari hal kecil dengan olahraga
kecil seperti berjalan kaki.

Jika benar-benar tak punya waktu, kita
dapat mencoba high-intensity interval
training (HIIT), yang merupakan jenis
olahraga dengan periode waktu yang lebih
pendek. Meski waktunya memang lebih
pendek, jangan remehkan olahraga jenis
ini, karena akan tetap memberikan manfaat
yang sama, atau bahkan lebih tinggi dari
latihan kardio intensitas moderat.
Dea Paradita dan Fekum Ariesbowo
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Sepanjang Garis Mata Memandang

KEINDAHAN
SAMARINDA –
BALIKPAPAN
Tersebutlah dua kota di bibir timur Kalimantan
Ia adalah Samarinda
Dan saudara mudanya, Balikpapan
Bak besi berani, keduanya memiliki daya tarik
Saling mengait, saling berlirik
Dahulu keduanya berjarak,
Dahulu keduanya sulit berpandang,
Namun, kini semuanya telah berubah
Dua kota tak lagi berpisah
Sepanjang garis mata memandang
Keindahan samarinda Balikpapan
Tak lebih dari satu depa sampan
Adalah jalan bebas hambatan
.. yang satukan dua kota dalam asa genggaman
Selamat datang masa depan
Kalimantan hadir membuka dekapan

Berikut nukilan foto-foto Tol Samarinda Balikpapan yang
tak akan lama lagi siap menjadi bentang penhubung
kedua kota yang akan menggerakkan ekonomi
Kalimantan sebagai salah satu motor pembangunan di
tanah air.
Fekum Ariesbowo
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SPECIAL REPORTAGE

Optimis 2020!
Tahun baru senantiasa membawa harapan baru, dan kita tak pernah letih untuk
berharap jika tahun baru kali ini adalah awal dari semua yang sampai detik ini masih
menjadi mimpi untuk bisa segera terlaksana menjadi sebuah kenyataan. Sebelum kita
melangkah melanjutkan aktivitas kita dalam usaha untuk mewujudkan mimpi-mimpi
kita, marilah pada kesempatan kali ini, kita berhenti sejenak untuk merenungkan
sejenak untuk introspeksi diri, apakah kita sudah berada di jalur yang benar atau kita
masih harus belajar lebih giat lagi.
Dalam introspeksi ini, marilah segera kita perbaiki semua yang bisa diperbaiki, sebab
tidak ada kata terlambat untuk segera memulai dan kesempatan bisa kita buat lagi.
Rencanakan dengan sempurna apa yang akan kita lakukan pada tahun 2019, dan
pastikan yang kita lakukan adalah yang sesuai dengan apa yang kita rencanakan, jika
kita meleset pastikan jangan berada di jalur yang terlalu jauh dari rencana yang sudah
dirancang sedemikian.
Berkaca pada apa yang telah kita capai pada 2019 marilah kita segera melakukan
perubahan-perubahan melalui strategi yang tepat guna mengembalikan performa WIKA
yang semakin positif pada tahun 2019 dan tetap mendapatkan kepercayaan shareholder
dan stakeholder kita. Satu hal yang saya ingin sampaikan adalah WIKA sebagai The
Power of Team Strategy. WIKA bukanlah organisasi “super man”, tapi WIKA piawai
membangun “super team”.
Foto - Tumiyana,
Direktur Utama
WIKA

Spirit menjadi pemenang merupakan “bahan dasar” bagi WIKA untuk tumbuh dan
terus berkembang secara sustainable. Jadikan pengalaman tahun 2019 lalu sebagai
pembelajaran yang terdokumentasikan dengan baik, dimulai dari identifikasi
permasalahan, berikut solusinya.
Kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik dalam pengelolaan dan
pengendalian proyek seperti swakelola, pemilihan subkon yang tidak mumpuni, rework
karena kualitas yang tidak memenuhi standar, serta pengelolaan keuangan yang baik
di setiap lini. Marilah bersama kita mulai bergerak untuk membuat strategi perubahan
terhadap bukan saja gerakan bisnis perusahaan kita, tapi juga etos kerja, komitmen,
metode kerja dan inovasi pada setiap kesempatan di tahun 2020.
Tumiyana
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Januari

Kunjungan Awal Tahun Direksi
dan Manajemen

2

JANUARI

WIKA Gelar Investor
Gathering dalam Rangka
Persiapan Penerbitan Surat
Berharga Perpetual I

10
Persekutuan Umat Kristiani (PUK) WIKA menggelar Ibadah
Perayaan Natal yang berlangsung di WIKA Tower 2 pada Minggu
lalu, (13/1). Ibadah tersebut juga dihadiri oleh Dewan Komisaris
WIKA di antaranya Freddy R. Saragih dan Eddy Kristanto, Direktur
Keuangan A.N.S. Kosasih, Direktur Utama PSBI Natal Argawan dan
insan WIKA lainnya yang telah masuk masa purna bakti.

Kunjungan Manajemen ke
PLTSa DKI Jakarta
Direksi, Manajemen WIKA serta Manajemen Proyek
seluruh WIKA Group melakukan Kunjungan ke Proyek
PLTSa Sunter Departemen Powerplant & Energy untuk
melihat Modular Office Keet Proyek ini yang merupakan
hasil kerjasama dengan WIKA Gedung.
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Jelang HUT Ke-59,
WIKA Gelar Porseni
antar WIKA Group
Porseni dalam rangka menyambut HUT WIKA ke-59 secara
resmi dibuka oleh Direktur Operasi 2 WIKA, Bambang
Pramujo yang juga turut disaksikan oleh Dewan Komisaris
beserta Jajaran Direksi dan Manajemen WIKA Groul lainnya
di Halaman WIKA Tower , Sabtu (26/1).

Jajaran Direksi, Dewan Komisaris, Jajaran
Manajemen serta Direksi Entitas Anak melakukan
Kunjungan Awal Tahun WIKA Group ke Proyek
PLTGU Muara Karang 400--500 MW yang berlokasi
di Jakarta Utara pada Rabu (2/1). Kunjungan yang
mengikutsertakan lebih dari seratus peserta ini
merupakan agenda rutin perseroan.

JANUARI

Umat Kristiani Wartakan
Damai dalam Ibadah Natal
WIKA

26
JANUARI

Dalam rangka persiapan Penerbitan Surat
Berharga Perpetual I pada akhir Januari
2019, PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. (WIKA)
bekerja sama dengan joint arranger dari BNI
Sekuritas, Danareksa, Mandiri Sekuritas dan
RHB menyelenggarakan Investor Gathering di
Auditorium WIKA Tower 2, Kamis (10/1)

Fun Bike Sambut
HUT WIKA ke-60
WIKA Sukses Menyelenggarakan Kegiatan Fun Bike yang
diikuti oleh Jajaran Komisaris, Direksi, Manajemen, Pegawai
WIKA Group berjumlah sekitar 400 orang yang dimulai dari
Kantor Pusat WIKA, WIKA Tower, Sabtu (26/1)

28
JANUARI

RUPSLB Awal
Tahun 2019

WIKA menggelar Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari Senin
(28/1) yang membahas perubahan status dari
Persero menjadi Non-Persero.

13
JANUARI

31
JANUARI

Turut Serta dalam Uji Coba
Tol Trans Sumatea

18
JANUARI

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M.
Soemarno bersama Jajaran Manajemen BUMN,
termasuk WIKA, berkesempatan menjajal tol trans
Sumatera pada hari Kamis (31/1). Penyusuran dimulai
dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni
dengan menggunakan Kapal Ferry dan dilanjutkan
dengan menggunakan jalur darat dari Bakauheni
sampai Tulang Bawang dengan jarak tempuh 188 KM.
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15
FEBRUARI

Februari

8

FEBRUARI

Portofolio WIKA dalam membangun infrastruktur kebandaraan semakin bertambah setelah
dipercaya oleh PT Angkasa Pura I (Persero) (AP I) atas Pekerjaan Design and Build Pengembangan
Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan Tahap I - Stage I - Paket I.

Manteri PUPR Kunjungi
Proyek Terowongan
Nanjung

Penandatanganan MoU
Komplek Komersial Sarinah
WIKA bersama PTPP dan Sarinah secara resmi
menandatangani nota kesepahaman bersama
(Memorandum of Understanding/MoU) sebagai bentuk
sinergitas investasi dalam rangka pembangunan dan
pengembangan komplek komersial milik Sarinah yang
berlokasi di Jalan M.H. Thamrin No. 11, Jakarta Pusat, di
Kementerian BUMN, Jumat (8/2).

13

WIKA Resmi Bangun Proyek Pengembangan
Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar Tahap I

19
FEBRUARI

FEBRUARI

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono melaksanakan
kunjungan kerja ke Proyek Strategis Nasional
Terowongan Nanjung yang dikerjakan oleh WIKA.
Proyek ini menjadi satu-satunya proyek yang
dikunjungi oleh Menteri Basuki dalam rangkaian
Expo Citarum Harum Juara yang berlangsung di Bale
Rame dan Gedung Budaya Sabilulungan - Soreang,
Selasa (19/2).

20
FEBRUARI

WIKA Dapat Kepercayaan Perencanaan
Bangun Bandara Internasional Bali Utara
WIKA dapat mandate kepercayaan dalam pembangunan proyek bidang
kebandaraan dalam Rencana Pekerjaan Pembangunan Bandara
Internasional Bali Utara berikut fasilitas pendukung dan infrastruktur
terkait. Kerjasama itu ditandai dengan Penandatanganan Nota
Kesepahaman antara Tulus Pranowo selaku Direktur Operasi PT BIBU PANJI
SAKTI dengan Agung Budi Waskito selaku Direktur Operasi I WIKA sebagai
kontraktor utama bidang struktur dan konstruksi pada Rabu, (13/2).

14

FEBRUARI

Penandatanganan Nota
Kesepahaman WIKA – Pelindo IV
WIKA bersama dengan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
menyelenggarakan pengukuhan kerjasama kemitraan melalui
penandatanganan Nota Kesepahaman di Kantor Pelindo IV
Makassar, Sulawesi Selatan, pada Kamis pagi (14/2).
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Aksi CSR di Situbondo
Dari kebupaten tapal kuda, di timur Jawa, WIKA Grup
Hadirkan Perpustakaan Terapung dan CSR Day di
Situbondo. Bertempat di Desa Gelung, Kecamatan
Panarukan, Kabupaten Situbondo, WIKA menghelat CSR
Day dalam rangka menyambut hari jadi Perseroan yang
ke-59. Selain di Situbondo, WIKA juga mengehelat kegiatan
CSR di tengah-tengah masyarakat Jeneponto, Sulawesi
Selatan dan calon ibukota negara di Penajam Paser Utara,
Kalimantan Timur.

22
FEBRUARI

Raih Penghargaan dari
PT MRT Jakarta
WIKA bersama mitra berhasil meraih 3 dari
5 penghargaan oleh PT MRT Jakarta atas
capaian Safety, Health, Environment, dan
Security pada proyek MRT Fase I DKI Jakarta.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung
oleh Direktur Utama PT MRT Jakarta William
Sabandar dan Direktur Konstruksi Silvia
Halim.

EDISI 4 2019 ∙ 47

SPECIAL REPORTAGE

Kaleidoskop 2019

7

MARET

Maret

1

MARET

WIKA Jadi Tuan Rumah bagi Peserta
Diklat Kementerian Luar Negeri
Peserta Diklat Sekolah Staf Dinas Luar Negeri (Sesdilu)
Kementerian Luar Negeri dipimpin oleh Direktur Sesdilu Aji Surya
untuk berkunjung ke kantor WIKA di Jakarta (1/3). Kunjungan
tersebut dilaksanakan dalam rangka memperdalam pemahaman
tentang sepak terjang WIKA di luar negeri, termasuk belajar pada
WIKA bagaimana melakukan diplomasi niaga dalam konteks
perolehan proyek dan membuka jejaring bisnis.

Selsaikan Pembangunan Gedung
Baru 7 in 1 Univ Lambung
Mangkurat
WIKA menyelesaikan pembangunan Gedung Baru 7 in1 Universitas
Lambung Mangkurat di Banjarmasin yang ditandai dengan
seremonial peresmian gedung perkuliahan baru tersebut pada
Selasa (5/3) di Gedung Baru Library. Peresmian dilaksanakan
oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad
Nasir dan disaksikan oleh Rektor Universitas Lambung Mangkurat
Sutarto, Direktur Operasi 3 WIKA Destiawan Soewardjono, GM
DBG WIKA Rudy Hartono, jajaran Kementerian Riset Teknologi dan
Pendidikan Tinggi serta jajaran Universitas Lambung Mangkurat.

5

WIKA kembali menorehkan prestasi di ajang Asia Sustainability
Reporting Award (ASRA) 2019 yang dihelat Rabu malam (6/3) di
Eden Hall, Singapura. Dalam ajang penghargaan sustainability
report tingkat Asia ini, WIKA berhasil meraih nominasi untuk dua
kategori sekaligus yaitu Asia’s Best Workplace Reporting dan Asia’s
Best Design Report.
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Menteri BUMN, Rini M. Soemarno beserta para Manajemen
BUMN, termasuk Direktur Utama Perseroan Tumiyana,
mengunjungi Pondok Pesantren Buntet di Cirebo dalam rangka
melaksanakan Workshop Santri Preneur pada Kamis (7/3). Turut
hadir mendampingi kunjungan tersebut, Direktur Utama WIKA
Tumiyana, Direktur Human Capital WIKA Novel Arsyad, beserta
jajaran Direksi BUMN lainnya.

9

MARET

Peresmian Tol
Trans Sumatera

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) meresmikan
Tol Trans-Sumatera ruas Bakauheni - Terbanggi Besar pada Jumat
(8/3) yang mengambil lokasi di Gerbang Tol Natar, Lampung. Tol
Trans-Sumatera ini terealisasi melalui Sinergi BUMN antara PT
Hutama Karya (Persero) sebagai project owner dengan BUMN
Karya lain yang bertindak sebagai kontraktor yaitu WIKA, PT PP
(Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan PT Adhi Karya
(Persero) Tbk. WIKA sendiri mendapat porsi pekerjaan paket 4 yang
terdiri dari ruas Metro ke Terbanggi Besar sepanjang 31,4 KM.

MARET

Masuk dalam Top 2
Sustainability Award Asia

WIKA dukung
Workshop Santri
Preneur

15
MARET

6

MARET

Groundbreaking Hotel
Karya Indonesia
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Rini M. Soemarno didampingi oleh Gubernur
Provinsi Bali I Wayan Koster, Direktur Utama PT
Hotel Indonesia Natour (Persero) Iswandi Said
dan Direktur Utama PT Hotel Karya Indonesia
Muhammad Isran melakukan prosesi peletakkan
batu pertama untuk menandakan dimulainya
pelaksanaan Revitalisasi Kawasan Grand Inna
Bali Beach sebagai “Kawasan Hotel Indonesia
Bali”, Jumat (15/3)
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CEO didaulat sebagai
Keynote Temu Analis - BEI

19
MARET

Sebagai salah satu pelaku utama di bidang bisnis konstruksi,
Direktur Utama WIKA Tumiyana mendapatkan kehormatan
menjadi pembicara pada Temu Analis yang diadakan oleh
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (19/3). Acara yang
diselenggarakan di Gedung Bursa Efek Indonesia ini dihadiri oleh
perwakilan emiten dan perwakilan analis yang bertujuan agar
kalangan analis mendapatkan gambaran mengenai prospek usaha
dan strategi pengembangan bisnis emiten pada tahun 2019.

Wikasatrian Melatih 151
Direktur Human Capital
BUMN

26
MARET

Kementerian BUMN berkolaborasi dengan Forum Human Capital
Indonesia (FHCI) dan WIKA menyelenggarakan pelatihan bagi 151
Direktur Human Capital (HC) dari perusahaan - perusahaan BUMN
di pusat kepemimpinan WIKA, Wikasatrian pada Selasa - Rabu
(26-27/3). Kedatangan jajaran direktur HC disambut oleh Direktur
Utama WIKA Tumiyana dengan mengungkapkan kebanggaannya
atas kepercayaan yang diberikan kepada Wikasatrian sebagai
pusat penyelenggaraan Great Leaders Camp.

Penandatanganan MoU
WIKA – LEN - INKA
WIKA bersama dengan PT Industri Kereta Api (Persero)
(INKA) dan PT LEN Industri (Persero) (LEN) bersinergi dalam
rangka Pengembangan Bisnis Perkeretaapian Global di
Kawasan Afrika. Sinergi ketiga BUMN tesebut ditandai dengan
penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang
dilakukan oleh Direktur Utama WIKA Tumiyana, Direktur Utama
INKA Budi Noviantoro, dan Direktur Utama LEN Zakky Gamal
Yasin, dan disaksikan oleh Manajemen ketiga perusahaan di
WIKA Tower II, Selasa (19/3).

26
MARET

20
MARET

Turut Serta dalam
Semarakkan HUT BUMN
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun
(HUT) Kementerian BUMN dan Perusahaan
BUMN lain yang berlangsung pada rentang
bulan Februari s.d Mei 2019, pada Rabu (20/3)
Kementerian BUMN menyelenggarakan ‘BUMN
Goes to Campus’ di Universitas Siliwangi,
Tasikmalaya.
Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri BUMN Rini M.
Soemarno beserta Jajaran Pejabat Esselon 1
Kementerian BUMN. Turut hadir mendampingi
Direktur Human Capital dan Pengembangan
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. (WIKA) Novel
Arsyad, Direktur Utama Hutama Karya, Bintang
Perbowo beserta pejabat perusahaan BUMN
lainnya.
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25
MARET

Gelar RUPSLB

WIKA menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
Tahun 2019 yang diselenggarakan di WIKA Tower II pada Senin (25/3). Pada
RUPSLB kali ini membahas satu Mata Acara yaitu Perubahan Pengurus
Perseroan, yang menyetujui perubahan kepengurusan Perseroan, yaitu
mengangkat Ade Wahyu sebagai Direktur Keuangan yang baru menggantikan
Direktur Keuangan sebelumnya, A.N.S. Kosasih.
Perubahan kedua, Perseroan telah memberhentikan dua orang komisaris,
yakni Komisaris Independent, Imas Aan Ubudiah, dan Komisaris, Eddy
Kristanto dan mengangkat dua anggota Komisaris baru, yaitu: Suryo Hapsoro
Tri Utomo dan Edy Sudarmanto.

Kerja Sama Pembiayaan
Ekspor Proyek Afrika WIKA
– Exim Bank
WIKA bersama dengan Eximbank Indonesia melakukan
kerjasama Pembiayaan Ekspor melalui National Interest
Account (NIA) untuk proyek di Kawasan Afrika, Asia
Selatan dan Timur Tengah. Kerjasama ini ditandai dengan
Penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) yang
dilakukan langsung oleh Direktur Operasi III WIKA Destiawan
Soewardjono, Direktur Keuangan WIKA Ade Wahyu dan
Direktur Eksekutif Indonesia Eximbank Sinthya Roesli di
Kantor Pusat Indonesia Eximbank, Rabu (27/3) dengan
disaksikan langsung oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani.

26
MARET

Groundbreaking Signature
Tamansari Skyhive
Entitas Anak PT Wijaya Karya Realty melanjutkan
pengembangan bisnis properti Tamansari melalui
groundbreaking ceremony produk apartment ter-anyar,
Tamansari Skyhive Apartment pada Sabtu (30/3) di Jalan D.I.
Panjaitan Kav. 54, Jakarta Timur. Hadir dalam kesempatan
tersebut, Direktur HC dan Pengembangan WIKA Novel Arsyad,
Direktur Utama Wika Realty Agung Salladin beserta jajaran
direksi dan manajemen WIKA Realty.
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APRIL

APRIL

16
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22

Raih Penghargaan K3
Nasional
WIKA berhasil meraih Penghargaan K3 Nasional
Tahun 2019 untuk Proyek Pembangunan
Bendungan Kuwil Kawangkoan pada
Penganugerahan Penghargaan K3 Nasional
Tahun 2019 yang diinisiasi oleh Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik
Indonesia di Ballroom Hotel Bidakara pada
Senin, (22/4)

Pisah Sambut Manajemen
berlangsung Khidmat
Manajemen Perseroan menghelat pisah sambut
Manajemen sejalan dengan rotasi promosi yang
berlangsung di level organisasi BUMN. Mengusung
semangat Forever WIKA Family, perhelatan tahun ini
mengingatkan pentingnya makna menjadi keluarga
besar WIKA dimanapun bertugas.

12

APRIL

APRIL

24

Wikon laksanakan
Produksi Girder
Unibridge Matiere di
Balaraja

PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi (WIKON) melaksanakan produksi
perdana Girder Unibridge Matiere di pabrik baja WIKON di Balaraja,
Banten, Rabu (24/4). Produksi ini berlangsung sejalan dengan
penandatangan Supply Purchase Agreement of Girder Unibrigde for
Balitawak Philippine Project antara WIKON dan Matiere oleh Direktur
Utama WIKON Koko Cahyo Kuncoro dengan Headquarter Deputy
Director of South East Asia Matiere Paul Antoine Nicolaudie.

Menristekdikti Tinjau KIW,
Cileungsi
Menristekdikti Dr Mohamad Nasir meninjau proses
produksi Motor Listrik GESITS di pabrik yang berada di
Kawasan Industri WIKA, Cileungsi, (12/1). Peninjauan
ini dilaksanakan untuk memastikan segala kesiapan
produksi jelang peluncuran resmi GESITS yang
berlangsung di Pameran Indonesia International Motor
Show (IIMS)

APRIL

Peresmian Moslem
Destination District
Bertempat di Kxmplek Gelora Bung Karno
(GBK), Presiden Republik Indonesia Joko
Widodo (Jokowi) meresmikan Moslem
Destination District, melalui pembukaan
miniatur Halal Park di depan lebih 1.000
undangan. 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 WIKA Tumiyana, dan CEO HIJUP
Diajeng Lestari.

30
RUPS Tahunan
Berjalan Lancar
WIKA menyelesaikan rapat umum pemegang saham tahunan
(RUPST) untuk tahun buku 2018 pada 30 April 2019 dengan baik.
Dalam RUPST ini, pemegang saham menyetujui penggunaan laba
bersih perusahaan sebagai dividen bagi pemegang saham. Dalam
RUPST tersebut menetapkan 20% dari total laba yang dapat
distribusikan ke pemilik entitas induk, yaitu sebesar Rp346,05
miliar sebagai dividen atau setara Rp38,60 per saham.
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WIKA -WEGE (KSO) Bangun
Hotel Domestik T3 SHIA
WIKA--WEGE (KSO) Resmi Bangun Hotel Domestik
Terminal 3 Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta
setelah penandatanganan perjanjian pengadaan jasa
konstruksi yang dilakukan oleh Executive General
Manager AP 2, Agung Sedayu dan Direktur WEGE
Rudy Hartono serta disaksikan oleh Direktur HC dan
Pengembangan WIKA Novel Arsyad, Direktur Operasi
Destiawan Soewardjono, Direktur Utama WEGE Nariman
Prasetyo, di Cengkareng, Banten, Kamis (2/5)

MEI

29
WIKA Semarakkan Idul
Fitri 1440 dengan Mudik
Bersama
Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1440 H WIKA
memberangkatkan rombongan pertama
peserta mudik sebanyak 480 peserta yang
dilepas oleh Direktur Utama WIKA Tumiyana
bersama jajaran Direksi di Gedung WIKA,
Jakarta, Rabu (29/5)

WIKA Buka Penjajakan Kerjasama
Pengelolaan Aset PTPN II
WIKA - PTPN II jajaki kerja sama pengembangan, pengelolaan dan optimalisasi aset milik PTPN
II di Medan, Sumatera Utara ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang
dilakukan langsung antara Direktur Human Capital dan Pengembangan WIKA Novel Arsyad
bersama Direktur Utama PTPN II Mohammad Abdul Ghani di Gedung WIKA II pada Senin, (13/5)
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Juni

WIKA Selenggarakan Halal
Bihalal WIKA Grup
Keluarga Besar WKA Grup membaur dalam satu
kegiatan Halal Bihalal yang digelar di Gedung WIKA,
Jakarta (12/6). Dalam kegiatan tersebut, hadir Menteri
PUPR Basuki Hadimuljono segenap Dewan Komisaris
beserta jajaran Direksi WIKA, para Purnabakti bersama
anggota keluarga yang kini dipercaya sebagai pimpinan
di BUMN lain, dan seluruh karyawan WIKA Grup.

JUNI

12

JUNI

19

Penandatanganan MoU dengan
Hyundai
WIKA melakukan penandatanganan nota kesepahaman
bersama dengan Hyundai Engineering & Construction
Co., Ltd (HDEC) berkenaan dengan penjajakan kerja
sama proyek, di WIKA Tower II Rabu (19/6)

JUNI

14

Presiden Kunjungi
Proyek Rehabilitasi,
Penataan dan
Peningkatan Waduk
Muara Nusa Dua
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Ibu
Negara Iriana Joko Widodo melakukan kunjungan kerja
ke Proyek Rehabilitasi, Penataan dan Peningkatan Waduk
Muara Nusa Dua yang dikerjakan oleh KSO WIKA - BBN
pada Jumat (14/6). Hadir mendampingi rombongan
Presiden adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono,
Dirjen Sumber Daya Air, Dirjen Bina Marga, Direktur Utama
WIKA Tumiyana, Direktur Operasi 1 Agung Budi Waskito,
General Manager DSU 2, beserta Jajaran Manajemen
lainnya.

Peroleh Penghargaan dari
PT MRT Jakarta
WIKA terpilih sebagai satu-satunya kontraktor BUMN
yang menerima penghargaan dari PT MRT Jakarta
atas kiprahnya dalam membangun Proyek MRT.
Penghargaan tersebut diterima oleh Direktur Operasi I
Agung Budi Waskito

JUNI

19

Kunjungan Manajemen ke
Proyek Kereta Cepat Jakarta
Bandung
Dewan Komisaris WIKA dan Komite Tinjau
Pembangunan Proyek Kereta Cepat Jakarta
Bandung dan Batching Plant Walini pada Senin Selasa (24 - 25/6)
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Kaleidoskop 2019
Juli

JULI

3

Jajaki Kerjasama
Pengembangan
Kawasan WIKARNI-PTPN 8

JULI

11

Kunjangan Kerja
Kementerian
BUMN ke
Proyek Terminal
Pelabuhan Kijing

Asisten Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan
Prasarana Perhubungan II Kementerian BUMN, Indriani
Widiastuti melakukan kunjungan kerja ke salah satu
proyek milik PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Pelindo
II) yang dikerjakan oleh WIKA di wilayah Kalimantan Barat,
Proyek Pekerjaan Pembangunan Terminal Pelabuhan
Kijing pada Kamis (11/7)

WIKA menjalin kerjasama investasi dengan PTPN VIII dan
RNI yang tertuang dalam nota kesepahaman bersama (MoU)
yang ditandatangani oleh Direktur Utama WIKA Tumiyana,
Direktur Utama PTPN VIII Wahyu bersama Direktur Utama
RNI B. Didik Prasetyo di Jakarta, Rabu (3/7). WIKA, PTPN VIII
dan RNI akan menjajaki peluang investasi pengembangan
kawasan industri di atas lahan seluas lebih dari 11.000 hektar
di Subang.

JULI

Peresmian
Bendungan Sei
Gong, Batam

WIKA Kirim Para
Calon Jamaah Haji

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA)
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) Hari Suprayogi meresmikan
Bendungan Sei Gong, pada Jumat (19/7),
yang berlokasi Desa Sijangtung, Kecamatan
Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

WIKA lepas 55 calon Jamaah Haji menuju Tanah Suci yang
disaksikan oleh Direktur QSHE Danu Prijambodo, Ustadz
Subakir Ahmad, Bintal Islam serta karyawan WIKA di Masjid
Al-Barokah WIKA Tower II (3/7)

Menjadi Tuan Rumah
Kunjungan Jurnalis Asia Pasifik
WIKA menerima Kunjungan Jurnalis Program Kemenlu
dan Kominfo. Kunjungan ini disambut baik oleh Direktur
Operasi III Destiawan Soewardjono dan Direktur QHSE Danu
Prijambodo bersama jajaran Manajemen WIKA dan Direksi
Entitas Anak. Journalis Visit Program merupakan program
tahunan yang diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia melalui
Kemenlu dan Kominfo untuk memberikan wawasan tentang
perkembangan Indonesia kepada publik internasional
melalui pemberitaan media massa.
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19

JULI

10

JULI

25

Peresmian PLTMG
Paket IV

Menteri ESDM Ignasius Jonan meresmikan PLTMG Paket IV secara
serentak, di PLTMG Sumbawa 50MW, Kamis (25/7). Dengan
peresmian ini, maka proyek Paket 4 yang dikerjakan oleh KSO WIKA
dan MAN Energy yaitu PLTMG Maumere 40 MW – Maumere, NTT,
PLTMG Bima 50 MW – Bima, NTB dan PLTMG Sumbawa 50 MW –
Sumbawa, NTB mulai beroperasi.
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Kaleidoskop 2019
Agustus

AGUSTUS

17

AGUSTUS

20

Sejumlah kesepakatan bisnis dengan nilai total mencapai US356 juta
ditandatangani WIKA, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan
sejumlah negara Afrika di sela-sela penyelenggaraan Indonesia - Africa
Infrastructure Dialogue (IAID) 2019 di Nusa Dua, Bali, Selasa (20/8/2019).

WIKA Pimpin Upacara Hari Kemerdekaan di
Singkil, Sulawesi Utara
Memenuhi Lapangan Ketang Tengah, Ternate Baru, Kecamatan Singkil,
Sulawesi Utara, ratusan karyawan seluruh BUMN di Sulawesi Utara, WIKA selaku
penanggung jawab BUMN Hadir untuk Negeri provinsi tersebut memimpin
upacara hari kemerdekaan ke-74 bersama PT Nindya Karya (Persero) (Nindya), PT
Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (BKI) dan Perum DAMRI.

AGUSTUS

28
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Indonesia Afrika Infrastructure Dialogue (IAID)
berlangsung lancar

Tampil sebagai Keynote Public Expose
di BEI
WIKA tampil di hadapan pelaku pasar modal dalam Public Expose di Bursa
Efek Indonesia, Rabu (28/8). Kehadiran perusahaan dipimpin langsung
oleh Direktur Utama Tumiyana dengan menyatakan optimisme Perseroan
menghadapi Semester 2 tahun 2019.
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Kaleidoskop 2019

Kaleidoskop 2019

September
SEPTEMBER

7

OKTOBER

15

WIKA, Kontraktor Terbaik
versi Markplus
WIKA meraih predikat Indonesia Go ASEAN
untuk Kategori Konstruksi yang dihelat oleh
Philip Kotler Center for ASEAN Marketing &
Markplus di Grand Ballroom Pacific Place,
Jakarta. Penghargaan bagi satu-satunya BUMN
Karya pada penyelenggaraan 5th Annual ASEAN
Marketing Summit 2019, diberikan langsung
oleh Deputi Pengembangan Pemasaran I
Kementerian Pariwisata, Rizki Handayani
kepada Direktur Utama Perseroan, Tumiyana.

SEPTEMBER

17

Oktober

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla didampingi Menteri Luar
Negeri Retno Marsudi mengunjungi salah satu proyek WIKA,
Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional
Indonesia (UIII) pada Selasa (15/10). Pembangunan UIII adalah
salah satu calon kampus masa depan yang masuk dalam
Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Perpres No. 57 Tahun
2016, yang peletakan batu pertamanya telah dilakukan oleh
Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Juni 2018 lalu.

Raih 4 Award di 9th Annual
Corporate Institutional Investor
Awards

OKTOBER

Raih Juara Utama Ajang
Kompetisi Infrastruktur
Internasional

WIKA Raih 4 Penghargaan di 9th Annual
Corporate Institutional Investor Awards for
Corporates. WIKA menjadi satu-satunya
perusahaan yang berhasil meraih The Most
Improved Investor Relations in Indonesia. Serta
menempati posisi top two Most Organized
Investor Relations, top two Strongest Adherence
to Corporate Governance dan top three Best
Strategic Corporate Social Responsibility.

WIKA meraih penghargaan Gold Winner untuk
kategori Brand Strength dan Social Economy
Contribution pada penganugerahan Pro3 RRI
BUMN Award 2019 yang berlangsung di Jakarta,
Kamis (26/9)
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26

24

WIKA berhasil tampil sebagai juara utama pada kategori
“Going Digital Advancements in Bridges” dalam ajang
International Year in Infrastructure 2019 di Singapura (24/10).
Diwakili oleh Fery Safaria dan Rizky Yusuf Ramadhan, WIKA
memaparkan Proyek Design and Build Harbour Road 2 yang
memiliki kompleksitas, konsistensi dan kontinyuitas inovasi,
efisiensi serta kemandirian BIM yang implementatif guna
mengembangkan solusi.

SEPTEMBER

Raih Gold Winner, Brand
Strength & Social Economy
Contribution

Wapres RI Kunjungi
Proyek UIII yang
dibangun WIKA

OKTOBER

30

WIKA, BUMN Terbaik versi
Majalah Forbes

WIKA dan entitas anak WIKA Beton meraih penghargaan sebagai Top 50
perusahaan terbaik dalam ajang Forbes Indonesia Best of The Best Award
2019. WIKA berada di peringkat ke-9 dan menjadi BUMN di industrinya
dengan rangking tertinggi pada ajang bergengsi tersebut, sementara
WTON masuk dalam peringkat 40 besar
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Kaleidoskop 2019
November
NOVEMBER

8

Raih Penghargaan
The Best Supply Chain
Management Synergy
in Indonesia

WIKA raih penghargaan sebagai Best Supply Chain Management
Synergy in Indonesia dalam ajang The 2nd Indonesia-International
Mega Procurement Exhibition & Conference (I-IMPEC) 2019,
perseroan yang diwakili oleh Direktur Human Capital dan
Pengembangan, Novel Arsyad menerima secara langsung
penghargaan ini dari Sonny Sumarsono, Ketua Umum Ikatan Ahli
Pengadaan Indonesia (IAPI)

Kaleidoskop 2019
Desember

DESEMBER

2

Direktur Operasi WIKA, Destiawan Soewardjono dan Direktur
Operasi L’Agence De Gestion Du Patrimoine Bati De L’Etat (AGPBE),
Yaya Abdoul Kane menandatangani kontrak tahap 1 Goree Tower
Project Senegal di Dakkar, Senegal, Senin (2/12) Pekerjaan Proyek
Goree Tower di Senegal memiliki nilai kontrak tahap 1 sebesar
50 juta Euro dimana menjadi bagian dari kesepakatan total
sebesar 250 juta Euro. Proyek ini merupakan tindak lanjut konkret
“business deals” antara Pemerintah Senegal dengan WIKA dan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) pada IndonesiaAfrica Infrastructure Dialogue (IAID), Agustus 2019 lalu.

DESEMBER

6

NOVEMBER

14
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Juara 1 Annual Report
Award katergori BUMN
Non Keuangan Listed

WIKA berhasil keluar sebagai Juara I
dalam ajang bergengsi Annual Report
Award (ARA) 2018 untuk kategori BUMN
Non Keuangan Listed. Piagam bagi WIKA
atas predikat juara pertama tersebut,
diberikan kepada Direktur Quality, Health,
Safety and Environment WIKA Danu
Prijambodo, dan disaksikan langsung
oleh Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa
Keuangan, Wimboh Santoso pada malam
penganugerahan yang digelar di Gedung
Dhanapala, Kementerian Keuangan,
Jakarta, Kamis (14/11) malam

WIKA mendapat Penilaian
Rapor Hijau Kementerian
Keuangan
Kementerian Keuangan memberikan
penilaian rapor hijau (kategori aman)
kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
atas parameter rasio profitabilitas
untuk menghasilkan laba, return of
investment (RoI), rasio kemampuan
perusahaan membayar hutang, debt
equity ratio (DER), dan Z score.

DESEMBER

Fitch Naikkan
Outlook WIKA
menjadi
Stabil dengan
Peringkat BB

Lembaga Pemeringkat Kredit Internasional
Fitch Ratings menempatkan Long-term Issuer
Default Rating PT WIJAYA KARYA (Persero)
Tbk. (WIKA) pada level BB dan national
long-term rating pada level AA-(idn). Fitch
juga meningkatkan outlook perusahaan yang
sebelumnya negative menjadi stable.
Dengan rating pada level “BB” dan outlook
stable menegaskan upaya yang dilakukan
perusahaan dalam menjaga kesehatan rasio
keuangannya. Hal ini dibuktikan dengan rasio
hutang berbunga (gearing) perusahaan hingga
kuartal III 2019 tercatat berada pada posisi
yang masih rendah yaitu pada level 1,19x
dibandingkan dengan batas hutang berbunga
perusahaan (covenant) sebesar 2,5x.

DESEMBER

17

Presiden RI
Resmikan
Tol Balikapan
Samarinda

Presiden RI, Joko Widodo meresmikan
Jalan Tol Balikpapan- - Samarinda, di depan
gerbang Tol Samboja, Selasa (17/12). Dalam
pembangunannya, WIKA berperan sebagai
kontraktor sekaligus investor sebagai investor
dalam PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda
yang akan mengelola jalan tol tersebut dengan
sharing 15 persen dari total investasi sebesar
Rp9,97 triliun.

18

Presiden
Resmikan
Bandara
Syamsudin
Noor Banjarmasin

Salah satu proyek yang digarap oleh entitas
anak WIKA, PT WIKA Gedung Tbk. (WEGE),
Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin
diresmikan oleh Presiden Joko Widodo,
Rabu (18/12) Proyek tersebut digarap dengan
skema kerja sama operasi (KSO) dengan
porsi WEGE sebesar 47,5%. Bandara ini
memiliki keunikan karena dibangun dengan
memadukan desain kearifan lokal. Ciri khas
pasar terapung Sungai Barito diangkat
dengan mengaplikasikan bentuk perahu
jukung pada atap utama terminal.
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Brilian dan
Trengginas
di 2019

Sepanjang tahun 2019, WIKA berhasil menorehkan berbagai penghargaan
atas performa apik, mulai dari keuangan, public relation, hingga kiprahnya
dalam tangung jawab sosial yang berkelanjutan.

”

Going for Beyond, Doing
more than other expect,
This is what excellence
is all about

”

Anonymous

Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, penghargaan
dimaknakan sebagai sesuatu
yang diberikan pada perorangan
atau kelompok jika mereka
melakukan suatu keulungan di
bidang tertentu. Penghargaan
biasanya diberikan dalam bentuk
medali, piala, gelar, sertifikat atau
plakat. Penghargaan bisa juga
diberikan oleh masyarakat karena
pencapaian seseorang atau
Lembaga tanpa hadiah apa-apa.
Arief Yahya, Menteri Pariwisata
Kabinet Kerja (2014-Oktober
2019) sebagaimana dilansir
Republika.co.id, Selasa (10/12)
mengemukakan 3 alasan yang
membuat penghargaan menjadi
demikian penting maknanya
bagi subjek individu, kelompok,
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badan usaha dan/atau korporasi.
Sosok yang melahirkan tagline,
Wonderful Indonesia tersebut
mengemasnya dalam parameter
3 C, yakni, Confidence, Credibility,
dan Calibration.
C pertama merujuk pada
Confidence. Award akan
menaikkan tingkat kepercayaan
(confidence level) kita.
Penghargaan pada dasarnya
adalah sebuah legitimasi
atau pengakuan. Bila kita
mendapatkan penghargaan,
maka self confidence kita akan
naik. Banyak sekali orang yang
menyatakan bahwa penghargaan
ini meningkatkan self confidence.
Credibility. Jika dikomunikasikan
dengan baik, award yang
kita peroleh dapat menjadi
cara marketing yang paling
efektif untuk image. Kita
tidak perlu bersusah payah
menyampaikan keunggulan yang
kita miliki. Orang lainlah yang
menyatakannya. Nigel Botterill
– pemenang BT Entrepreneur
Award – menyatakan “It provides
instant credibility! People will

remember long after the award is
presented.”
Calibration merupakan C
terakhir. Sebuah penghargaan
juga bermanfaat untuk menera
apakah yang kita lakukan sudah
benar sekaligus mengetahui
posisi kita dibandingkan dengan
yang lain. Menera berarti
melakukan pengukuran apakah
yang kita lakukan sudah ada
dalam track yang benar atau
tidak. Dan pengukuran ini
menjadi penting, karena bila tak
bisa mengukur, maka kita tidak
bisa mengelola.
Lalu, bagaimana dengan WIKA?
Apa saja penghargaan yang
diperoleh sepanjang tahun 2019.
Berikut kompilasinya kami sajikan
khusus bagi Anda, para pembaca
WIKA Magz sekalian.
Fekum Ariesbowo
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NO

Nama Penghargaan

Jenis
Penghargaan

Waktu
Penganugerahan

Pemberi
Penghargaan

NO

Nama Penghargaan

Jenis
Penghargaan

Waktu
Penganugerahan

Pemberi
Penghargaan

1

Living Legend Company: Leading in Pre-Cast Concrete Industry

Corporate
Award

18-Jan-19

Majalah Warta
Ekonomi

17

Champion for Asean 2019 Sektor Konstruksi

Corporate
Award

05-Sep-19

MarkPlus. Inc

2

Indonesia Top Digital PR Award 2019

Corporate
Award

25-Jan-19

TRAS N CO Indonesia

18

Corporate
Award

17/09/2019

3

"2018 Asia Sustainability Reporting Awards
Category:
- Asia's Best Workplace Reporting
- Asia's Best Report Deisgn
"

Corporate
Award

06-Mar-19

Asia's Sustainability
Reporting Awards
(ASRA)

"9th Annual Corporate Institutional Investor Award
1. The Most Improved Investor Relations
2. Top Two Most Organized Investor Relation
3. Top Two Strongest Adherence to Corporate Governance
4. Top Three Best Strategic Corporate Social Responsibility in Indonesia"

9th Annual
Corporate
Institutional Investor
Awards

19

RRI Gold Winner Brand Strength and Social Economy Contribution

Corporate
Award

26-Sep-19

RRI and Iconomics

4

"Inovasi dan Transformasi Digital", Indonesia Toward Industry 4.0 Era Category: Top
Digital Innovation for Smart & Intelligence Building Construction 2019

Corporate
Award

27-Mar-19

itech (IT TELCO
for Performance &
Competitiveness)

20

20 Besar Top 50 Emiten BigCap dan Best Role of Stakeholders

Corporate
Award

15-Okt-19

Indonesian Institute
for Corporate
Directorship

5

8th Anugerah BUMN 2019, Kategori Big Corporate "Ekspansi Global Terbaik II"

Corporate
Award

28 Maret 2019

BUMN Track

21

Indeks 25 Perusahaan SRI KEHATI

Corporate
Award

22-Okt-19

Yayasan KEHATI

6

The Best Overall Indonesia Innovation Awards

Corporate
Award

25-Apr-19

Indonesia Innovation
Award 2019

22

Juara I International Year in Infrastructure 2019, Kategori "Going Digital
Advancements in Bridges"

Corporate
Award

24-Okt-19

Bentley, Singapura

7

The Best Innovation on Construction 2019 atas terobosan dan inovasi, Design &
Build Pembangunan Aksesibilitas Darat Flyover Tapper Terminal Teluk Lamong

Corporate
Award

25-Apr-19

Indonesia Innovation
Award 2019

23

Top 10 Best of the Best Award 2019

Corporate
Award

31-Okt-19

8

The Best CEO

CEO Award

25-Apr-19

Indonesia Innovation
Award 2019

Forbes Indonesia
Best of The Best
Award 2019

24

Forum CSR DKI

Best Supply Chain Solution - Supplier Financing Programme that Enhanced
Payment Terms with Key Supply Chain and Risk Management Awards 2019

Corporate
Awards

30-Apr-19

The Asset Asian
Awards 2019,
Hongkong

Corporate
Award

05-Nov-19

9

Padmamitra Award kategori Contributing to Sustainability Development Goals
(SDGs)

25

Best SCM Management Synergy in Indonesia

Corporate
Award

08-Nov-19

10

100 Best Listed Companies Awards 2019 - Kategori Emiten Terbaik Sektor
Konstruksi

Corporate
Awards

16-Mei-19

Majalah Investor

11

"2018 Vision Awards
Category:
- Silver Award
- Technical Achievement Award
- Top 10 Indonesian Reports of 2018
- Outstanding Production Values
"

Corporate
Awards

15-Jul-19

League of American
Communications
Professionals

The 2nd IndonesiaInternational Mega
Procurement
Exhibition &
Conference (I-IMPEC)
2019

26

Annual Report Award 2018 Kategori BUMN Non Keuangan Listed

Corporate
Award

14-Nov-19

Annual Report Award
(ARA) 2018

27

Top 20 Employer of Choice 2019 SWA Kategori BUMN Konstruksi

Corporate
Award

21-Nov-19

Majalah SWA

28

24-Nov-19

Metro TV

CSA Awards 2019 - Kategori Growth Stock

Corporate
Awards

18-Jul-19

CSA Research & AAEI

People of The Year 2019 kepada Direktur Utama WIKA, Tumiyana sebagai CEO of
The Year 2019

CEO Award

12

29

Penghargaan PADMAMITRA untuk Supporting Sustainability Development Goals

Indonesia Digital Popular Brand Award 2019 - Kategori Jasa Kontraktor: Popular
Brand Based on Search Engine, Social Media and Website Based

Corporate
Awards

25-Jul-19

Trans n Co, Info
Brand

Corporate
Award

05-Nov-19

13

Pemprov DKI dan
Forum CSR DKI
Jakarta

14

Top Governance, Risk & Compliance (GRC) #4 Stars

Corporate
Award

22-Agt-19

TOP GRC 2019

30

Asia Sustaniability Reporting Rating 2019

Corporate
Award

23-Nov-19

National Center for
Sustainability Report

15

The Most Comitted GRC Leader 2019 kepada Direktur Utama Tumiyana

CEO Award

22-Agt-19

TOP GRC 2019

31

The Best Issuers 2019 in Property, Real Estate & Building Construction Sector (Asset
above 50T)

Corporate
Award

29-Agt-19

Indonesia Best
Issuers Awards (IBIA)
2019 - Pikiran Rakyat

Corporate
Award

26-Nov-19

16

Top Digital Award 2019 Kategori Top Digital Impelmentation on Infrastructure and
construction Sector 2019 #4th dan Top Leader on Digital Impelmentations 2019

It Work Magazine
PT Madani Soulsi
International
(Madani Group)

Tabel - Award WIKA
tahun 2019
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