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CEO MENYAPA

KERJA KERAS,
KERJA SEPENUH HATI,

KERJA CERDAS
UNTUK NEGERI

Tanpa terasa, pandemi Covid-19 telah berusia setahun sejak kasus
diumumkan Presiden Joko Widodo pada Maret tahun lalu. Selama
setahun perjalanan bersama Covid-19, ada begitu banyak perubahan
dirasakan, tak hanya dari segi kesehatan tetapi juga ekonomi dan
sosial budaya di masyarakat.
Pandemi ini mengakibatkan aktivitas bisnis relatif terhenti, termasuk
adanya pembatasan mobilitas barang dan manusia. Pada sektor
konstruksi, minimnya progres pekerjaan proyek tidak dapat
terhindarkan, penurunan pendapatan dan laba terbilang kemudian.
Namun, itu bukan akhir dari akhir segalanya. Masih ada secercah
harapan, masih ada jalan terang untuk bangkit menyongsong masa
depan. Banyak pakar memproyeksikan dan menganalisis skema
pemanfaatan skema pembiayaan alternatif non-utang seperti
refinancing, factoring, sekuritisasi aset, penerbitan obligasi, dan/atau
divestasi. Kesemua itu diyakini bakal mampu meredakan kebutuhan
arus kas dan meredakan sebagian kebutuhan debt funding perusahaan
konstruksi ke depan.
Lepas dari problematika itu, inilah momentum yang tepat bagi kita
untuk merapatkan barisan dan menyolidkan kerja sama antar seluruh
elemen WIKA Grup lebih baik lagi agar tangguh dan mandiri. Kita
tidak punya pilihan, kecuali menang melawan pandemi ini. Bersatu,
bersinergi dan berkolaborasi adalah jawaban bagi WIKA untuk terus
membangun negeri ini. Semoga!
Agung Budi Waskito
PT Wijaya Karya
@PTWijayaKarya
@ptwijayakarya
Wijaya Karya TV
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WIKA Magz, Kapan Saja, di Mana Saja
Anda kini dapat membaca WIKA Magz kapan
saja dan di mana saja melalui teknologi
QR Code (Quick Response Code) di ponsel
Anda. Hanya dengan memotret QR Code di
sampul WIKA Magz, Anda bisa mengakses
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serta video.
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1
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Potret QR Code menggunakan
aplikasi reader yang ada di
Ponsel Anda. Bila tidak tersedia,
download aplikasi di
http://qrcode.mobi
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Setelah kode dipotret dengan
benar, aplikasi reader akan
menerjemahkan QR Code
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Konten atau informasi akan
langsung ditampilkan di
Ponsel Anda
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WIKA IKON,

CONSTRUCTION BEYOND
Menyinergikan seluruh potensi, keunggulan, dan jejaring,
WIKA Ikon optimistis mampu merengkuh optimal pasar infrastruktur dengan mengembangkan diversifikasi
produk dan masuk pada ceruk industri yang mendukung energi terbarukan.

JARUM jam menunjukkan pukul 08.44
Waktu Indonesia Barat dan matahari
tampak belum beranjak tinggi di bilangan
Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara,
manakala deru mesin kendaraan perlahanlahan memasuki Proyek Pembangunan
Jakarta International Stadium (JIS), Rabu
(16/6).
Roda-roda kendaraan yang menapak
tanah pagi itu, bukanlah truk proyek
seperti hari biasanya. Kali ini, yang datang
dan hadir ke proyek prestisius ini adalah
kendaraan dinas Gubernur DKI Jakarta,
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Anies Rasyid Baswedan. Orang nomor satu
di Ibukota ini hadir untuk meninjau progress
pembangunan stadion yang digadanggadang akan menjadi salah satu stadion
terbaik di Asia.
Langsung mengenakan helm proyek warna
putih dan rompi keselamatan warna
hijau berlogo JIS, Pak Anies, demikian
ia biasa disapa langsung melihat proses
pengangkatan rangka atap utama (main
truss) stadion yang memiliki keunggulan
dapat membuka – tutup secara otomatis
(retractable roof).

Gubernur Anies tak bisa menutupi rasa
bahagia dan kekagumannya pada proses
pengangkatan rangka atap yang tengah
berlangsung. Lebih lanjut, ia mengatakan
bahwa saat ini Proyek JIS telah memasuki
pengangkatan rangka atap. Menurutnya,
pengangkatan rangka atap dengan panjang
270 meter dan berat 3.900 ton serta tinggi
70 meter ini adalah satu-satunya dilakukan
di Asia.
“3.900 ton sama dengan mengangkat 2.430
mobil Kijang Inova dengan ketinggian 70
meter. Ini menjadi satu-satunya di Asia yang

melakukan pengangkatan atap sebesar dan
sekompleks ini,” kata Anies dalam video
keterangan Pers yang dibagikan dalam
akun Instagramnya @aniesbaswedan, Rabu
(16/6).
Pemasangan rangka atap stadion ini
menggunakan sistem untaian pengangkut
hidrolik (Hydraulic Strand Jack System),
yaitu metode pengangkatan baja vertikal
dengan bantuan tali angkut baja (strand
jack) dan pompa oli (oil pump). Maksimum
pengangkatan per satu kali angkut adalah
450 ton dengan 30 tali baja. Dalam proyek
stadium JIS akan menggunakan total
16 titik angkut. Total waktu pengerjaan
(pemasangan atap) berlangsung 48 jam
atau dua hari nonstop.

Retractable roof
Space Frame

Secondary Truss
and Corner Truss

Primary Truss

Concrete Stand

ADA KOLABORASI WIKA GRUP DI
JIS
Proyek Jakarta International Stadium
memang istimewa. Stadion ini dirancang
secara saksama berkapasitas 82.000
penonton, memiliki fasilitas-fasilitas
terbaik yang ramah lingkungan, ramah
bagi kaum disabilitas dan terintegrasi
dengan transportasi kota modern. JIS juga
merupakan episentrum multi-purpose
venue. Artinya, JIS tidak hanya didesain
untuk menggelar pertandingan sepakbola
saja, melainkan juga bisa mengakomodir
event besar lainnya seperti exhibition
maupun konser musik.
Dalam perjalanannya, WIKA Grup mendapat
kehormatan dapat terlibat dalam proses
pembangunannya. Melalui entitas anak
Perseroan, PT Wijaya Karya Bangunan
Gedung Tbk. (WEGE) KSO meraih kontrak
Pekerjaan Jasa Konstruksi Rancang dan
Bangun (Design and Build) Pembangunan
Jakarta International Stadium (JIS) pada
Agustus 2019 yang baru lalu.
PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku
owner telah menunjuk WEGE KSO sebagai
Kontraktor Pelaksana untuk mengerjakan
proyek pembangunan JIS senilai Rp4,08

Foto Kiri - Kunjungan Gubernur DKI Jakarta, Anies
Baswedan ke Jakarta International Stadium : Ikon baru
Ibukota Jakarta
Infografis Boks Atas - Struktur atap JIS (Jakarta
International Stadium)

triliun dengan porsi WEGE sebagai leader
di dalam proyek ini sebesar 51%. WEGE
KSO akan mengerjakan pekerjaan; Struktur,
Arsitektur, Mekanikal, Elektrikal, Plumbing,
Lapangan, Infrastruktur, dan Pekerjaan
Luar. Pembangunan JIS sendiri akan
mengutamakan konsep Green Building.
Pada sekitar stadion kelak akan dibangun
sejumlah fasilitas umum dan sosial
yang mengutamakan seni, budaya, dan
lingkungan.
“Sebagai Total Solution Contractor yang
berpengalaman dan selalu mengutamakan
safety dan quality di setiap pekerjaan, kami
optimistis dapat mengerjakan setiap proyek
yang diberikan kepada WIKA Group, tepat

waktu dan memberikan hasil yang terbaik
sesuai dengan harapan owner,” tegas
Direktur Utama Perseroan, Agung Budi
Waskito.
Optimisme yang disampaikan oleh Agung,
sangatlah mendasar karena sebelumnya
WIKA Grup juga telah sukses dan memiliki
pengalaman mengerjakan proyek berskala
internasional. Sebut saja diantaranya,
MRT Jakarta, Venue Asian Games 2018;
Jakarta International Velodrome & Jakarta
International Equestrian Park, East West
Motorway – Aljazair, Istana Kepresidenan
Republik Niger, Bandara Oe-Cusse Timor
Leste, dan masih banyak proyek berkelas
dunia lainnya.
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Foto - Agung Budi Waskito, Direktur Utama WIKA :
Optimistis pada setiap proyek yang dilaksanakan WIKA
Group, tepat waktu dan memberikan hasil yang terbaik
sesuai dengan harapan owner.

Sebagai bagian dari Proyek Pembangunan
Jakarta International Stadium (JIS) oleh
PT Jakarta Propertindo (JAKPRO) dengan
kontraktor pelaksana utama WEGE-JAKONPP KSO, entitas anak Perseroan yang lain,
yaitu PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi
(WIKA Ikon) juga memainkan peranan yang
cukup vital. Bersinergi dengan PT Binatama
Akrindo dalam satu konsorsium sebagai
pelaksana Pekerjaan Struktur atap dan
Retractable Roof. KSO WIKA IKON – BA baru
saja berhasil melakukan pekerjaan lifting
struktur atap dengan bentang terpanjang
270 meter dan bobot terberat 3.900 ton
yang dilakukan secara bersamaan dengan
total ketinggian 70 meter pada Kamis (17/6)
malam.
Direktur Utama PT WIKA Ikon, Dwi Johardian
menjelaskan bahwa struktur atap JIS
didesain memiliki rectractable roof yang
terdiri dari Primary Truss, Secondary Truss,
Space Frame, dan Structure Cable PreStress. Kesemuanya dirakit pada lantai
lapangan stadion menggunakan temporary
support ketinggian 6-18 meter yang
kemudian diangkat dengan metode heavy
lifting menggunakan alat bantu 16 unit
hydrolick jack synchronizing sampai dengan
ketinggian 68 meter. Setelah itu dilanjutkan
dengan pemasangan rectractable roof.
Lebih lanjut, alumnus Teknik Sipil
Universitas Brawijaya Malang ini
8 • WIKAMAGZ

menambahkan, keberhasilan pekerjaan
lifting atap merupakan kontribusi antara
inovasi, kolaborasi dan komitmen dari para
pemangku kepentingan untuk menjawab
tantangan ketidakmungkinan, sehingga
mampu diwujudkan. Melalui kontribusi
pekerjaan struktur atap baja dan retractable
roof, WIKA Ikon mendapatkan pengalaman
melaksanakan pekerjaan lifting struktur
atap stadion dengan bentang terpanjang
dan terberat di Indonesia dengan
penggunaan teknologi dan perencanaan
yang cermat serta presisi.
“Harapan kami Pekerjaan ini menjadi tolak
ukur atas sebuah optimisme bahwa sumber
daya lokal kita mampu bekerja sama dan
siap menerima transfer of knowledge
atas sharing teknologi konstruksi terkini.

Sehingga mimpi dan tantangan ke depan
bisa kita wujudkan Bersama,” terang
Direktur Utama WIKA Ikon, Dwi Johardian,
bangga.

MEMETIK BUAH MANIS DARI
PROSES PANJANG
Prestasi ciamik pada Proyek JIS yang
ditorehkan oleh WIKA Ikon, tak lepas dari
rekam jejak Panjang yang memberi warna
perjalanan WIKA Ikon itu sendiri. Berdiri
sejak 20 Januari 2000, WIKA Ikon lahir
dengan nama WIKA Intrade. Entitas anak
ini didesain untuk menggarap bisnis yang
mencakup peleburan dari dua divisi di
WIKA, yakni Divisi Produk Metal dan Divisi
Perdagangan.

Seiring perjalanannya kemudian
guna mengikuti dinamika bisnis yang
berkembang, WIKA Intrade melakukan
perubahan nama PT Wijaya Karya Industri
& Konstruksi (WIKA Ikon) berdasarkan Akte
Perseroan Terbatas Nomor 35 Tanggal
12 April 2013 yang dibuat di hadapan Sri
Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta, telah
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Nomor AHU-21488.AH.01.02.Tahun
2013 pada tanggal 22 April 2013.
Dua dekade berselang, WIKA Ikon terus
tumbuh dan berkembang. Bisnis yang
meliputi usaha bidang fabrikasi baja,
plastik, pressing & casting (PPC) serta alat
berat konstruksi yang berkaitan dengan
pekerjaan infrastruktur juga terus membesar

nilainya. Bahkan, sayapnya juga kian
lebar dengan jalinan kerja sama strategis
bisnis dengan pelaku usaha terkait dari
mancanegara.
Pada Maret 2017, WIKA Ikon mendapatkan
pinangan Investor asal Perancis melalui
PT Matiere Bridge Building Indonesia
untuk mengembangkan kerja sama dalam
membangun proyek jalan dan jembatan
kerangka baja. Nota kesepahaman langsung
disaksikan oleh Presiden Perancis (20122017) Francois Hollande yang pada saat itu
tengah melakukan kunjungan kenegaraan
ke tanah air.
Ada beberapa hal esensial yang menjadi
benang merah kerja sama dengan salah
satu perusahaan raksasa asal Perancis

Foto - Pekerjaan struktur atap Jakarta
International Stadium, Jakarta : KSO WIKA
IKON – Binatama Akrindo berhasil melakukan
Lifting atap Jakarta International Stadium
dengan bentang 270 meter, bobot 3.900 ton dan
ketinggian 70 meter.

itu, antara lain: sinergi strategis untuk
pengerjaan rangka baja untuk jembatan
dan jalan tol dengan teknologi tinggi,
pembangunan pabrik, dan fasilitas produksi
rangka baja jembatan dan jalan tol di
Indonesia dengan teknologi ultra high
performance concrete di mana produk
rangka baja dan beton yang diproduksi
akan lebih ringan, lebih tipis namun jauh
lebih kuat serta dapat diproduksi dalam
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bentuk modular sehingga mempermudah
perencanaan dan mempercepat
pemasangan dalam berbagai proyek
infrastruktur.
Selain hal tersebut atas, kerja sama ini
juga akan memberikan peluang bagi WIKA
untuk mengembangkan bisnis di luar
negeri, terutama di negara-negara di mana
Matiére telah menjadi pemimpin pasar.
Matiére sangat tertarik untuk berinvestasi
di Indonesia di mana WIKA Ikon sebagai
mitra strategis akan menjadi pasangan
yang ideal untuk dapat yang tepat untuk
kebutuhan fabrikasi serta tentunya
menyediakan pasar sebagai salah satu
pemain terbesar di industri infrastruktur
tanah air.
Guna memperkuat pasar ekspor ke
negara jiran sekaligus kawasan Asia
Tenggara itulah, kerja sama lebih intens
dengan Matiere kemudian direalisasikan
melalui penandatanganan kerja sama
produksi rangka baja di Pabrik milik
WIKA Ikon di Balaraja, Tangerang. Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan, Basuki
Hadimuljono, Duta Besar Perancis untuk
RI, M Jean-Charles, serta Direksi PT Wijaya
Karya (Persero) Tbk., Agung Budi Waskito
turut hadir dan menyaksikan momen
bersejarah itu.
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Pabrik Fabrikasi Baja, Balaraja, Tangerang
memiliki luas 5,8 hektar dengan kapasitas
produksi mencapai 35.000 ton/tahun.
Dari pabrik ini, produk Unibridge akan
digunakan untuk kebutuhan proyek-proyek
baik di dalam maupun luar negeri. Produk
girder ini berbeda dari yang biasa. Sebab,
girder ini memiliki desain sambungan pin
sehingga bisa memudahkan pemasangan
dibandingkan harus girder konvensional
yang menggunakan las. Dengan sistem
sambutan ears dan pin produk Unibridge
relatif ringan dan mampu menjawab
tantangan konstruksi jembatan dari segi
wilayah juga segi efektivitas penggunaan
alat berat untuk instalasi girder.

Infografis Boks (Atas). Business Portofolio WIKA IKON

Agung mengatakan bahwa
penandatanganan MoU memang
merupakan tindak lanjut dari kerja sama
Indonesia dengan Prancis di tahun 2017.
Matiere pun mempercayai Wikon untuk
memproduksi produk girder dengan nama
Unibridge yang merupakan hak paten dari
Matiere.

Dia menuturkan, potensi pasar girder baja
di Indonesia maupun Asia Tenggara sangat
menjanjikan dalam 20 tahun ke depan.
Pembangunan infrastruktur yang masif
sejalan dengan pertumbuhan ekonomi
membuat permintaan material konstruksi
untuk jembatan meningkat.

Hasilnya, WIKA Ikon pun kemudian meraih
pesanan gelagar baja dari Filipina. Pada
produksi perdana ini, 90% material baja
dipasok dari dalam negeri sedangkan
sisanya masih diimpor, yaitu komponen
yang hak patennya dimiliki Matiere,
Perancis.

Direksi WIKA IKON (Kanan): Solid dan siap
membawa WIKA IKON bersaing dalam industri fabrikasi
baja yang kompetitif.

Headquarter Deputy Director of South
East Asia Matiere Paul Antoine Nicolaudie
sebagaimana dilansir dari bisnis.com,
Rabu (24/4/2019) mengatakan, pihaknya
menjalin kesepakatan kerja sama dengan
WIKON selama 15 tahun. Produksi bersama
membuat harga produk girder sangat
kompetitif untuk pasar Asia Tenggara.
Sebelumnya, Matiere memproduksi girder di
Prancis dan Belgia.

Tak berhenti sampai di situ, WIKA Ikon
pun terus memperluas ekspansi bisnisnya
melalui serangkaian breakthrough untuk
meningkatkan kapasitas produksi fabrikasi
baja hingga menyentuh angka 100.000
ton/tahun. Setelah memiliki pabrik di
Kawasan Cileungsi dan Tangerang, WIKA

Ikon membangun pabrik baru di Majalengka
dengan proyeksi kapasitas produksi
mencapai 65.000 ton/tahun.
Medio Desember 2020, WIKA Ikon kembali
mendapat kunjungan kehormatan dari
Perancis. Kali ini, sang tamu adalah Menteri
Delegasi Perdagangan Luar Negeri dan
Daya Tarik Ekonomi Prancis Frank Riester.
Dalam kunjungan kerjanya, Frank Riester
didampingi oleh Perwakilan khusus Menteri
Eropa Urusan Luar Negeri untuk ASEAN
Francois Corbin, Wakil Direktur Kabinet
Matthias Groller dan Duta Besar Prancis
untuk Indonesia H.E.Olivier Chambard, serta
President Director Matiere Indonesia Olivier
Merle dan Komisaris Matiere Indonesia
Nicholas Basuki.

Kunjungan ini bertujuan untuk melihat
langsung kerja sama antara Matiere selaku
perusahaan konstruksi Prancis dengan WIKA
IKON untuk produksi Jembatan Modular
Unibridge terutama setelah penambahan
peralatan produksi dari Matiere selaku
pemegang paten. Langkah ini diyakini akan
memberikan manfaat pada peningkatan
kapasitas produksi untuk memenuhi
kebutuhan pembangunan proyek strategis
nasional sekaligus mendukung operasi
bisnis sinergi Matiere – WIKA IKON di luar
negeri
Masih dari Perancis dan ini yang ter-update.
Februari 2021 lalu, WIKA Ikon melakukan
penandatanganan kerja sama dengan anak
perusahaan VINCI Construction, kontraktor

“Giant” Perancis, yaitu PT Freyssinet Total
Technology (Freyssinet) Bentuk kerja sama
yang dilakukan adalah melakukan produksi
dan assembly produk Freyssinet yaitu Lead
Rubber Bearing (LRB) dan High-Damping
Bearing (HDRB) dengan lokasi produksi
di Pabrikasi Baja Majalengka. Produk ini
merupakan produk yang digunakan untuk
bantalan jembatan dengan area pemasaran
di dalam maupun di luar negeri.
“Menjaga relasi mitra strategis yang
mendukung kinerja perusahaan dan
mengenali pasar lebih dini adalah langkah
kunci sekaligus antisipasi terhadap
perubahan tren ke depan,” ujar Dwi
Johardian, Direktur Utama WIKA Ikon,
optimistis.
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Foto: Penandatanganan Kerja Sama dengan Matiere
disaksikan oleh Presiden Perancis (2012-2017),
Francois Hollande : Salah satu kerja sama strategis
WIKA IKON

2021, TAHUN PENUH
TANTANGAN
Sejak pandemi Covid 19 mulai bergulir pada
kuartal I-2020 lalu hingga saat ini, imbasnya
terhadap perlambatan roda ekonomi
dan industri memang sulit dihindarkan.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin,
Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE)
Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier
mengatakan bahwa di era pandemi,
semua negara berupaya mencari cara agar
permintaan di industri baja meningkat.
Taufiek menjelaskan, negara-negara
yang berkonsentrasi di industri baja,
menggunakan skema stimulus untuk
membangkitkan industri baja nasional
mereka. Dengan skema stimulus ini,
diharapkan permintaan baja tumbuh
sehingga semua ekosistem yang ada di
industri baja juga ikut bergerak.
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Ia menambahkan, jika diliat dari peta dunia,
52 persen pengguna baja adalah sektor
konstruksi dan bangunan, 16 persen adalah
industri peralatan berat, 12 persen di sektor
otomotif, 10 persen di perangkat rumah
tangga, dan 3 persen di sektor lainnya
seperti alat elektron.
Dalam kondisi malaise ekonomi seperti saat
ini, maka industri baja terang Taufiek harus
melakukan inovasi industri ini tetapi hidup,
eksis dan berkelanjutan. Persepsi konsumen
untuk membeli sebuah produk harus
dibangun agar industri ini tetap tumbuh.
“Kesimpulannya yang pertama, inovasi
jadi bagian kunci keberlangsungan baja
kita. Terus yang kedua, pemerintah, baik
pusat, daerah, BUMN harus mengalokasikan
minimal proyek-proyek infrastruktur yang
menjadi bagian penting penyerapan baja
nasional,” papar Taufik.
“Yang ketiga, inovasi bagian yang tidak
terpisahkan di dalam membangkitkan
ekonomi di era pandemi covid ini.
Yang keempat adalah penegakkan SNI,
instrumen-instrumen lain, termasuk TKDN

menjadi kunci juga untuk menumbuhkan
industri baja agar tetap terjaga dari berbagai
barang impor yang mungkin seharusnya
bisa kita produksi,” ujarnya, sebagaimana
dikutip Kompas.com, Selasa (5/10/2020).
Dwi Johardian, Direktur Utama WIKA Ikon
memandang bahwa memang harus ada
effort extra ordinary yang harus dilakukan
pada krisis global saat ini. Sejak awal
tahun 2021, perlambatan perekonomian
dunia dan risiko ketidakpastian masih
menggelayuti banyak negara hingga
kemudian muncul program vaksinasi
sebagai sebuah ‘game changer’ untuk
mengendalikan pandemi Covid-19 dan
menjadi kunci yang menentukan pulihnya
kehidupan masyarakat termasuk aspek
perekonomian.
Selain itu berdasarkan outlook
pertumbuhan ekonomi global dan asumsi
dasar ekonomi makro, peningkatan
Anggaran Infrastruktur pada APBN sebesar
48,4% (417,4 T) ditahun 2021 dibandingkan
tahun 2020, untuk penyelesaian kegiatan
prioritas tahun 2020 yang tertunda
merupakan katalis agar ditahun 2021 lebih

baik dibandingkan tahun 2020 dan sebelum
pandemi.
Pemberlakuan Omnibus Law Undang-undang
Cipta Kerja (CIPTAKER) UU No 11/2020 yang
bertujuan merampingkan, menyederhanakan,
dan menyelaraskan berbagai peraturan
untuk meningkatkan ekosistem investasi
dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia.
Salah satunya yaitu pembentukan Lembaga
Sovereign Wealth Fund (SWF) yang disebut
Indonesia Investment Authority (INA),
diharapkan bisa menjaga iklim investasi yang
dapat menciptakan lapangan pekerjaan
dan memiliki multiplier effect terhadap
pertumbuhan ekonomi.
Ditambah lagi dengan adanya semangat
tinggi pemerintah pusat yang bersamaan
dengan langkah-langkah komprehensif
menangani pandemi Covid 19 juga terus
mengejar ketertinggalan atas ketersediaan
infrastruktur yang merupakan katalis
pertumbuhan ekonomi Indonesia yang
merata dan berkeadilan baik secara nasional
dan daerah.
Pertimbangan itulah analisis Dwi yang
mendorong WIKA Ikon tetap optimistis dan

Infografis Boks. Pabrik WIKA Ikon,
Balaraja, Tangerang

masih memproyeksikan infrastruktur
sebagai lokomotif penggerak utama
pemulihan ekonomi dan industri baja
nasional. Ia berkeyakinan bahwa produkproduk baja ke depan masih cukup
menjanjikan karena memiliki keunggulan
lebih mudah dibentuk dan produk yang
ramah lingkungan (limbahnya bisa didaur
ulang).
“WIKA Ikon siap menjadi salah satu
agen yang mendukung pembangunan
infrastruktur. Tercermin dengan sudah
adanya kontrak kerja dalam pembangunan
Refinery Development Master Plan (RDMP)
Unit V Balikpapan, Kalimantan Timur PT
Pertamina (Persero), yang merupakan
langkah nyata WIKA Ikon pada tahun 2021,”
ujarnya.
Lalu, pertanyaan berikutnya adalah
bagaimana WIKA Ikon bisa terus beradaptasi
dan sustain sekaligus menjawab tantangan
pada saat kondisi anomali ekonomi seperti
saat ini?
Dengan dukungan-dukungan stimulus
yang sudah direncanakan oleh pemerintah
pusat pada tahun 2021 dan ke depan.
Pak Dwi, demikian ia biasa disapa kolega,
yakin bahwa WIKA Ikon siap mendukung
pembangunan infrastruktur dengan
memanfaatkan potensi atas realisasi

investasi Pabrik Fabrikasi baja baru di
Majalengka yang didukung oleh mesin
teknologi tinggi automation dengan
kapasitas terbesar di Indonesia yang bisa
menghasilkan produk baja dengan kualitas
ekselen, biaya efisien dan harga produk
yang kompetitif.
Selain itu, dengan harapan dapat meraih
pasar sebesar-besarnya di infrastruktur,
dan mengembangkan diversifikasi produk
untuk meningkatkan pendapatan nonorganik, Dwi Johardian merasa perlu
untuk masuk ke industri yang mendukung
energi terbarukan seperti mengembangkan
sepeda motor listrik GESITS dan
merealisasikan program kemitraan dengan
Holding Battery Indonesia. Terobosan itu
menurutnya merupakan salah satu target
WIKA Ikon untuk meningkatkan daya saing
di era ini.
“Dengan semangat pemerintah pusat
mengejar ketertinggalan atas ketersediaan
infrastruktur yang merupakan katalis
pertumbuhan ekonomi Indonesia yang
merata dan berkeadilan baik secara
nasional dan daerah, kami percaya
bahwa infrastruktur masih dipandang
sebagai lokomotif penggerak utama,”
pungkasnya.###
Fekum Ariesbowo
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WIKA IKON,

SALAH SATU FABRIKATOR BAJA DENGAN
KAPASITAS TERBESAR DI INDONESIA

The Indonesian Iron and Steel
Industry Association (IISIA). dalam
paparan yang disampaikan pada
Maret 2021 mengemukakan bahwa
sejalan dengan rencana Pemerintah
mendorong geliat perekonomian
nasional, Kementerian PUPR
akan kembali memfokuskan
pembangunan ke sektor
konstruksi di tahun 2021 dengan
mengalokasikan dana Rp150 triliun
untuk mendorong pembangunan

***

Lahir di Kediri,
lebih dari 50 tahun silam.

DWI JOHARDIAN meraih gelar
Sarjana Teknik Sipilnya di Universitas
Brawijaya, Malang pada tahun 1991.
Ia kemudian melanjutkan Strata Dua
Magister Manajemen Keuangan di
Kota Surabaya, tepatnya Universitas
Airlangga pada tahun 2008.
Memulai karir di PT Wijaya Karya
(Persero) Tbk. sejak 1992,
Pak Dwi, demikian ia biasa disapa
kolega, telah melalui banyak
penugasan dan menjalankan karir
profesionalnya pada berbagai
posisi, antara lain: Manajer Proyek
PLTU Indramayu, Manajer Proyek
Pembangunan Jalan Tol Surabaya –
Mojokerto Seksi 1A & 1B,
Manajer Divisi 3 DSU 2 PT Wijaya
Karya (Persero) Tbk,
General Manajer Sipil Umum 1 PT
Wijaya Karya(Persero) Tbk,
dan Kepala Divisi Supply Chain
Management (SCM)
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

***
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infrastruktur pada tahun 2021,
dimana angka ini lebih tinggi 30%
dari anggaran awal.
Selain itu, dengan disahkannya
Undang-Undang Cipta Kerja,
sektor konstruksi dari kacamata
IISIA diharapkan dapat memetik
keuntungan yang signifikan
dari penyederhanaan perizinan
usaha. Investasi pemerintah yang
tinggi pada tahun 2021 untuk
pembangunan infrastruktur
diprediksi bisa memberikan prospek
pasar yang menjanjikan bagi industri
baja.
Berkaca dari preview tersebut, tak
berlebihan jika kemudian entitas
anak PT WIJAYA KARYA (Persero)
Tbk. [WIKA] yaitu PT WIKA Industri
& Konstruksi (WIKA IKON) yang
memiliki usaha di bidang Fabrikasi
Baja, Plastik, Pressing & Casting
(PPC) serta Alat Berat Konstruksi
yang berkaitan dengan pekerjaan
infrastruktur menaruh harapan besar
dari mulai membaiknya industri ini.
Bagaimana kemudian, WIKA IKON
memandang potensi industri dan
bisnis fabrikasi baja, memetakan
tantangan-tantangan di tengah
kondisi pandemi, lalu menjawabnya
dengan strategi?
Berikut nukilan wawancara
Fekum Ariesbowo, Corporate
Communication – Sekper dengan
Direktur Utama PT WIKA Industri &

Dwi Johardian, Direktur Utama
WIKA Ikon

Konstruksi beberapa waktu yang
lalu. Cuplikannya :
Bagaimana point of view Anda pada
perkembangan infrastruktur dan industri
fabrikasi baja? 5 Tahun ke belakang, saat
ini, dan 5 tahun ke depan?

DJ: Bila kita berkaca kembali mengenai
perkembangan infrastruktur dan industri
fabrikasi baja 5 tahun ke belakang, kedua
hal ini merupakan hal yang tidak bisa
diipisahkan karena saling terkait satu sama
lain. Karena kunci utama industri fabrikasi
baja adalah sektor infrastruktur (Konstruksi)
dan sebaliknya sektor infrastruktur
(Konstruksi) tidak akan bisa bergerak maju
tanpa industri fabrikasi baja karena output
produknya termasuk komponen utama
dalam sektor infrastruktur, walaupun secara
implementasi penggunaan atas produk baja
ini masih belum maksimal untuk mendukung
pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Sesuai dengan strategi pemerintah,
pembangunan infrastruktur bertujuan
mendorong peningkatan investasi, yang
mana persyaratan utama investor melakukan
melakukan investasi ke daerah-daerah di
seluruh wilayah Indonesia pada umumnya
apabila memenuhi tiga syarat minimal:
1) Infrastrukturnya harus memadai
2) Ketersediaan tenaga kerja yang
kompetitif
3) Kedekatan bahan baku dengan area
industri.
Dalam kondisi terberat pun di masa Pandemi
Covid-19, investasi masih merupakan salah
satu strategi pemerintah Indonesia dalam
menjaga pertumbuhan perekonomian.
Berdasarkan siaran pers Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) tanggal 25
Januari 2021 secara kumulatif, pencapaian
realisasi investasi tahun 2020 (JanuariDesember) berhasil mencapai Rp826,3 triliun
atau 101,1% dari target Rp817,2 triliun. Terdiri
atas investasi PMDN mencapai Rp413,5 triliun
(50,1%) dan PMA sebesar Rp412,8 triliun
(49,9%). Perolehan pada tahun 2020 tersebut
mampu menyerap hingga 1.156.361 Tenaga
Kerja dengan total 153.349 proyek investasi.
Pada awal tahun ini 2021 kita tahu
bersama walaupun di tengah perlambatan
perekonomian dunia dan risiko
ketidakpastian yang tinggi akibat pandemi
Covid-19, program vaksinasi adalah sebuah
'game changer' untuk mengendalikan
pandemi Covid-19 dan menjadi kunci yang
menentukan pulihnya kehidupan masyarakat
termasuk aspek perekonomian.
Selain itu berdasarkan outlook pertumbuhan
ekonomi global dan asumsi dasar ekonomi
makro, peningkatan Anggaran Infrastruktur

pada APBN sebesar 48,4% (417,4 T) ditahun
2021 dibandingkan tahun 2020, untuk
penyelesaian kegiatan prioritas tahun 2020
yang tertunda merupakan katalis agar
ditahun 2021 lebih baik dibandingkan tahun
2020 dan sebelum pandemi.
Pemberlakuan Omnibus Law Undangundang Cipta Kerja (CIPTAKER) UU No
11/2020 yang bertujuan merampingkan,
menyederhanakan, dan menyelaraskan
berbagai peraturan untuk meningkatkan
ekosistem investasi dan penciptaan
lapangan kerja di Indonesia. Salah satunya
yaitu pembentukan Lembaga Sovereign
Wealth Fund (SWF) yang disebut Indonesia
Investment Authority (INA), diharapkan
bisa menjaga iklim investasi yang dapat
menciptakan lapangan pekerjaan dan
memiliki multiplier effect terhadap
pertumbuhan ekonomi.
Sehingga saya berkeyakinan produk-produk
baja kedepannnya cukup menjanjikan
karena memiliki keunggulan lebih mudah
dibentuk dan produk yang ramah lingkungan
(limbahnya bisa didaur ulang) sehingga
harapannya tetap menjadikan WIKA IKON
sebagai salah satu agen yang mendukung

Dwi Johardian dalam aktivitas keseharian
dan Project : Dikenal sebagai sosok yang
smart, cermat, peduli lingkungan kerja, dan
professional.

pembangunan Infrastruktur. Tercermin
dengan sudah adanya kontrak kerja dalam
pembangunan Refinery Development Master
Plan (RDMP) Unit V Balikpapan, Kalimantan
Timur PT Pertamina (Persero), yang
merupakan langkah nyata WIKA IKON dalam
menyongsong tahun 2021.
Seberapa serius Pemerintah menurut
Anda dalam menggarap potensi
perkembangan infrastruktur dan industri
fabrikasi baja? Apa pertimbangan
terbesar yang melatar belakangi itu?
DJ: Keseriusan pemerintah dalam rangka
memacu pertumbuhan ekonomi nasional
terlihat dari tetapnya komitmen untuk
melanjutkan Pembangunan Infrastruktur
Proyek Strategis Nasional (PSN) walaupun
di tengah pandemi COVID-19. Terdapat total
201 Proyek dan 10 Program dengan total
nilai investasi Rp4.817,7 T berdasarkan data
Desember 2020 dari Komite Percepatan
Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)
dan Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian.
Serta yang sudah saya infokan sebelumnya
peningkatan Anggaran Infrastruktur pada
APBN sebesar 48,4% (417,4 T) ditahun
2021 dibandingkan tahun 2020 menjadi
booster tersendiri bagi kami, disamping
pentingnya intervensi pemerintah
mengenai pengurangan pajak hingga
melindungi produk baja dalam perdagangan
internasional yang bisa membuat HPP
produk baja tetap terjaga.
Seperti apa konsep ideal yang digulirkan
WIKA Industri & Konstruksi untuk
mendorong optimalisasi infrastruktur
dan fabrikasi baja sebagai penunjangnya?
DJ: Konsep Ideal untuk mendorong
optimalisasi infrastruktur dan fabrikasi baja
adalah :
1. Konsep “Cost Leadership” (Untuk
bangunan struktur dan jembatan
baja) yang mendukung WIKA sebagai
“Flagship” dalam menjalankan Proyek
Infrastruktur.
Penerapan global sourcing untuk
memperoleh raw material dan
mengoptimalkan waste material akan
mereduksi cost material yang memiliki
porsi sekitar 60% dari HPP. Penerapan
Strategi Clustering yang menerapkan
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konsep produksi pabrikasi baja tercluster sesuai dengan fasilitas dan
kompetensi dari masing-masing pabrik
akan meningkatkan efektivitas pabrik.
Dari 2 lokasi yang ada, Pabrikasi
Baja Tangerang diarahkan menjadi
cluster yang memproduksi produk
jembatan modular dan tower transmisi.
Sedangkan, Pabrikasi Baja Majalengka
diarahkan menjadi klaster yang
memproduksi steel structure, jembatan
konvensional dan plate works.
2. Konsep “Technology Leadership”
diterapkan untuk pekerjaan yang
membutuhkan teknologi, pola yang
digunakan adalah EPC. Pola ini
membutuhkan perkuatan di bidang
Engineering dan Procurement untuk
mendapatkan biaya yang paling murah,
serta menghasilkan metode produksi
dan Instalasi yang paling efisien dan
cepat. Dengan demikian kita bisa
menjual produk dengan harga premium.
Sebagai contoh WIKA IKON melakukan
kerja sama dengan Technology Provider
seperti Unibridge Matiere untuk produksi
jembatan modular, SB Arch untuk
produksi jembatan bentang panjang,
PEB Steel untuk produksi steel structure,
Freyssinet untuk memproduksi LRB/
HDRB serta komponen jembatan lainnya.
Produk dengan teknologi tinggi dan
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biaya yang relatif murah meningkatkan
competitiveness WIKA IKON.
Target apa yang ingin dicapai WIKA
Industri & Konstruksi dari menggeliatnya
pembangunan infrastruktur pasca
pandemi?
DJ: Bila kita mengacu pada Purchasing
Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia
oleh IHS Market dibulan laporan Mei 2021
sebesar 55.3, dengan ini mengindikasi
kinerja industri di Indonesia sudah dalam
peralihan fase ekspansif walaupun
pembatasan aktivitas masih diberlakukan
oleh pemerintah kita, yang dimana secara
Batasan indeks ini berada di 50,0 sebagai
fase kontraksi atau ekspansifnya sebuah
negara.

“

Keunggulan terbesar yang dimiliki
WIKA IKON saat ini
yaitu Pabrik Fabrikasi Baja dengan
kapasitas total 100.000 ton/tahun
(65.000 ton di Majalengka dan 35.000
ton di Tangerang)
sehingga menjadikan WIKA IKON
salah satu Fabrikator Baja dengan
kapasitas terbesar di Indonesia

“

Dengan dukungan-dukungan stimulus
yang sudah direncanakan oleh pemerintah
pusat ditahun 2021 dan ke depan, kita yakin
untuk menyongsong masa depan dan siap
mendukung pembangunan infrastruktur
dengan memanfaatkan potensi atas
realisasi investasi Pabrik Fabrikasi baja baru
kami di Majalengka yang didukung oleh
mesin teknologi tinggi automation dengan
kapasitas terbesar di Indonesia yang bisa
menghasilkan produk baja dengan kualitas
ekselen dengan biaya efisien dan harga
produk yang kompetitif.
Dengan harapan dapat meraih pasar
sebesar-besarnya di infrastruktur, dan
mengembangkan diversifikasi produk untuk
meningkatkan pendapatan non-organik
seperti masuk ke industri yang mendukung
energi terbarukan seperti pengembangan
sepeda motor listrik GESITS dan battery swap
system dengan mitra strategis merupakan
salah satu target WIKA IKON untuk
meningkatkan daya saing di era ini.
Berdasarkan analisis Anda, apa saja
yang menjadi keunggulan WIKA Industri
dan Konstruksi dalam menunjang
pembangunan infrastruktur dan fabrikasi
baja di tanah air? Lalu hal apa saja yang
menjadi diferensiasinya?

Pabrik WIKA Ikon Majalengka : Berkapasitas
produksi 65.000 ton/tahun

DJ: Keunggulan terbesar yang dimiliki WIKA
IKON saat ini yaitu Pabrik Fabrikasi Baja
dengan kapasitas total 100.000 ton/tahun
(65.000 ton di Majalengka dan 35.000 ton di
Tangerang) sehingga menjadikan WIKA IKON
salah satu Fabrikator Baja yang terbesar
di Indonesia. Beberapa poin yang menjadi
diferensiasinya adalah
l Lokasi Pabrik yang strategis
l Fasilitas pendukung Produksi yang
modern
l Strategi Pengembangan Kompetensi
SDM Bersama WIKA Induk
l Kerja sama dengan Mitra Strategis
baik lokal maupun internasional yang
mengusung teknologi baru
Hal-hal apa saja yang perlu diinisiasi
WIKA Industri dan Konstruksi agar
konstruksi dan bisnis fabrikasi baja
efektif dan efisien?
DJ: Hal utama yang perlu diinisiasi antara
lain :
l Meningkatkan Sinergi antar fungsi
l Membuat Project Control System yang
akurat
l Meningkatkan Kompetensi di bidang
enjineering
l Memperkuat Supply Chain Management
(SCM)
Tantangan apa saja yang akan dihadapi
oleh WIKA Industri dan Konstruksi
dalam menggarap pasar konstruksi dan
fabrikasi baja ke depan? Dan bagaimana
WIKA Industri dan Konstruksi harus
menjawabnya dengan strategi dan
terobosan?
DJ: Tantangan utama yang dihadapi WIKA
IKON saat ini adalah :
l Harga material baja yang fluktuatif
l Menghasilkan produk yang kompetitif
Strategi dan Terobosannya:
a) Melakukan Global Sourching untuk
memperoleh material yang murah serta
mengikat dalam kontrak payung
b) Konsentrasi pada proyek besar dan
strategis
c) Melakukan Evaluasi HPP supaya lebih
kompetitif
d) Sinergi antar Fungsi, Divisi, Biro serta
organ lainnya
e) Masuk pada Produk-produk EPC
f) Kerja sama / Transfer of Technology
dengan para pihak strategis yang

memiliki Teknologi baik didalam
maupun luar negeri
g) Melakukan Investasi / Divestasi yang
mendukung bisnis utama
Apa saja prasyarat atau prakondisi
agar industri fabrikasi baja dan
penunjangnya berjalan optimal?
DJ: Menjaga pasar/relasi mitra strategis
yang mendukung kinerja perusahaan,
mengenali pasar lebih dini sebagai
langkah antisipasi terhadap perubahan
tren pasar dan tetap menerapkan
unsur kehati-hatian, kerja sama
dengan mitra strategis dalam supply
chain management, serta menjaga
utilisasi kapasitas pabrik tetap menjadi
concern utama perusahaan sehingga
memberikan kontribusi yang maksimal
dengan tetap menjunjung tinggi
sinergi WIKA Group dalam mendukung
pembangunan yang bertujuan bagi
kemajuan bangsa.

Foto-foto: Project Reference WIKA Ikon

Kunci sukses pembangunan infrastruktur
dan fabrikasi baja penunjang, dari
kacamata Anda?
DJ: Adanya semangat pemerintah pusat
mengejar ketertinggalan atas ketersediaan
infrastruktur yang merupakan katalis
pertumbuhan ekonomi Indonesia yang
merata dan berkeadilan baik secara nasional
dan daerah, kami masih memproyeksikan
infrastruktur tetap dipandang sebagai
lokomotif penggerak utama.
Selain itu, beragam stimulus dari pemerintah
pusat baik dari regulasi dan strategi
pendanaan menjadi salah satu pendorong
industri ini tetap berkembang dalam
mendukung pembangunan infrastruktur di
Indonesia.
Fekum Ariesbowo
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LIPUT UTAMA RUPST

RUPST: KONSOLIDASI
SOLID 2021
RUPS WIKA Tahun Buku 2021 berjalan lancar dan hasilkan putusan bagi
Perseroan guna melakukan proses bisnis yang adaptif dan tangguh bertahan
di tengah pandemi.
SEPEKAN setelah Hari Raya Idul Fitri pada
medio Mei lalu, Perseroan menghelat Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku
2020. Bertempat di Kantor Pusat, WIKA Tower
II lantai 17, Jakarta, Kamis (27/5), agenda
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rutin tahunan tersebut berlangsung lancar
dan sukses.
Sekretaris Perusahaan, Mahendra Vijaya
mengatakan bahwa forum dimana

pemegang saham memiliki kewenangan
eksklusif untuk memperoleh keterangan
mengenai perusahaan dari Direksi dan/atau
Komisaris dan juga mengambil keputusan
untuk perusahaan berlangsung dengan tetap

mengacu pada protokol kesehatan mencegah
penyebaran Covid-19.

dasar Perseroan, serta susunan pengurus
Perseroan.

“Seluruh peserta yang hadir diwajibkan untuk
menjalani tes swab anti gen terlebih dahulu
dan patuh pada penerapan 3M (mencuci
tangan, menggunakan masker, dan menjaga
jarak),” jelas Mahendra.

Pada RUPST ini, diinformasikan kepada para
pemegang saham bahwa capaian Kontrak
Baru WIKA pada tahun 2020 adalah sebesar
Rp23,37 Triliun sehingga membukukan
order book sebesar Rp98,08 Triliun. Selain
itu, RUPS ini juga menyetujui Perseroan
untuk mengalokasikan seluruh laba bersih
Perseroan sebagai cadangan.

Lebih lanjut, Sekretaris Perusahaan
juga mengungkapkan bahwa dalam
penyelenggaraan RUPS Tahun Buku 2020,
terdapat pembahasan sepuluh agenda, antara
lain: persetujuan laporan tahunan berikut
penetapan laba bersih Perseroan, penunjukan
kantor akuntan publik untuk tahun buku
2021, laporan pertanggungjawaban realisasi
penggunaan dana Penawaran Umum
Berkelanjutan (PUB) I Wijaya Karya tahap I
tahun 2020, persetujuan perubahan anggaran

Perseroan berhasil membukukan dan
disetujui oleh RUPST untuk laba bersih
yang diatribusikan ke pemilik entitas induk
sebesar Rp185,77 Miliar. Catatan tersebut
mencerminkan keberhasilan WIKA dalam
merealisasikan laba bersih lebih tinggi dari
RKAP review Perseroan yang disesuaikan
akibat dampak pandemi Covid-19.

“Manajemen ingin mengupayakan kondisi
Perseroan tetap sehat, di mana langkah
yang kami ambil adalah melakukan proses
bisnis yang adaptif dan tangguh bertahan
di tengah pandemi. Sebagai perusahaan
EPC, WIKA pun membangun komunikasi
aktif dan berusaha untuk menyelaraskan
kepentingannya dengan kepentingan pemilik
proyek. Dengan demikian, jadwal maupun
progres proyek tetap terjaga dan memenuhi
harapan dari para pemangku kepentingan,”
pungkas Sekretaris Perusahaan, Mahendra
Vijaya.

Suasana RUPS Tahun Buku 2020: RUPS ke-2 yang
diselenggarakan dalam suasana pandemi setelah
RUPS, Juni 2020 lalu.
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untuk meneruskan tren kinerja positif sejak
kick off pada awal tahun. Hingga April tahun
ini, Perseroan telah memperoleh kontrak
baru sebesar Rp5,54 Triliun yang kemudian
menambah order book menjadi Rp77,13
Triliun.
Kontrak baru terbesar berasal dari
sektor infrastruktur diantaranya proyek
pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) Jatiluhur, Pembangunan Infrastruktur
Kawasan Mandalika, serta rumah dinas TNI
AD di 35 titik seluruh Indonesia. Selanjutnya,
kontrak baru turut disumbangkan oleh sektor
industri, energi dan industrial plant serta
properti.
Tren positif juga terlihat dari kinerja
keuangan Perseroan. Sesuai laporan
keuangan hingga 31 Maret 2021, Perseroan
berhasil menorehkan laba sebesar Rp105,11
Miliar yang didukung dari penjualan sebesar
Rp3,92 Triliun.
Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito
menyampaikan bahwa capaian ini menjadi
bekal perusahaan untuk menjaga aktivitas
produksi WIKA ke depan. Manajemen juga
telah merumuskan sejumlah strategi untuk
menjaga keberlanjutan usaha Perseroan.
“Kami percaya bahwa kunci untuk menjaga
Perusahaan tetap berada pada posisi
positif adalah dengan memastikan kondisi
kesehatan setiap karyawannya agar
tetap produktif. Perusahaan juga fokus
pada kondisi likuiditas keuangan melalui
monitoring cash flow secara berkala dan
penerapan efisiensi di semua lini,” lanjut
Agung Budi Waskito.

Agung Budi Waskito, Direktur Utama PT Wijaya Karya
(Persero) Tbk. : Optimistis 2021, WIKA bisa bangkit
kembali.

CATATKAN KINERJA POSITIF
PADA KUARTAL I-2021
Memasuki tahun 2021 dengan pandemi
Covid-19 yang belum jua surut, tidak lantas
menghentikan seluruh the best effort banyak
korporasi di tanah air. WIKA terus berupaya
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Agung berharap dengan implementasi
strategi tersebut, WIKA akan mampu
menjadi Perusahaan konstruksi terdepan
yang berkontribusi dalam pembangunan
infrastruktur tanah air pada era kenormalan
baru.

MASIH ADA ASA UNTUK BUMN
KARYA
Ketidakpastian ekonomi yang disebabkan
oleh pandemi Covid-19 hampir memukul
telak kinerja keuangan BUMN Karya. Akan
tetapi, kondisi itu terang Toto Pranoto,
pengamat BUMN dari Universitas Indonesia,
tidak lantas membuat BUMN Karya
tersungkur kandas.

Toto, demikian ia biasa disapa dalam
analisisnya dalam dalam webinar Mencari
Jalan Keluar Menggunungnya Utang BUMN
Karya, Jumat (9/4) mengatakan bahwa
restrukturisasi utang menjadi poin penting
untuk menyehatkan kembali struktur
keuangan BUMN Karya. Jika dilihat dari
laporan keuangan setiap emiten BUMN
Karya, sumber pendanaan perseroan
terbanyak berasal dari pinjaman perbankan
dan obligasi.
“Jadi ya refinancing saja untuk perpanjang
tenor, tetapi harus cari kupon yang lebih
murah, bagaimana caranya? mintalah
penjaminan ke pemerintah. Ini tentu akan
memudahkan BUMN menekan beban
utang,” ujar Toto sebagaimana dikutip
bisnis.com. Jum’at (9/4). Selain itu, dia
menyarankan jika memungkinkan untuk
mendapatkan pinjaman sindikasi baru
dengan negosiasi bunga kredit yang lebih
murah dengan jaminan proyek.
Pada sisi yang berbeda, Toto menilai
optimistis kinerja BUMN Karya akan
memulih pada tahun ini. Hal tersebut pun
tercermin dari sejumlah investor asing yang
mulai melakukan pembelian aset BUMN
Karya.
Investasi itu pun dapat menimbulkan
kepercayaan diri bagi investor asing lainnya
untuk melakukan hal yang sama. Dengan
demikian, rencana divestasi aset dapat
kembali terlaksana setelah hampir terhenti
sepanjang 2020 dan membantu pemulihan
kinerja keuangan BUMN Karya.
Pasalnya, Toto menjelaskan bahwa
tersendatnya divestasi aset juga menjadi
salah satu alasan keuangan emiten
konstruksi pelat merah memburuk.
Divestasi umumnya menjadi bisnis model
BUMN karya untuk mendapatkan arus kas
setelah melakukan investasi agar dapat
diputar menjadi investasi baru, sehingga
ketika divestasi terkendala maka mau tidak
mau BUMN Karya mengelola aset itu sendiri
dan tidak mendapatkan arus kas baru.
“Jadi kalau saya lihat, sudah ada cukup
demand, menarik bagi investor untuk
akuisisi, dan melihat aset berbagai ruas tol
ini oke,” pungkas Toto.###
Fekum Ariesbowo.
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BERBAGI PEDULI,
CSR WIKA TERUS BERGERAK
DI KALA PANDEMI

Walau pandemi Covid-19 belum juga usai, WIKA pantang surut untuk
terus berbagi kepedulian dengan me-launching digital Platform
UMKM – WIKA Smart Block dan distribusikan 15.000 Paket Sembako di
Seluruh Indonesia.
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. [WIKA]
melalui Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan (PKBL) meluncurkan "WIKA
Smart Block” (WSB), sebuah digital platform
media promosi dan monitoring UMKM Mitra
Binaan WIKA. Peluncuran WIKA Smart Block
dihadiri oleh Koordinator Pengembangan
Bidang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan (TJSL) Kementerian BUMN Teddy
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Purnama, Direktur Operasi III WIKA Sugeng
Rochadi, Direktur QSHE WIKA Rudy Hartono
bersama Kepala TJSL BUMN Infrastruktur dan
Pengurus IIWIKA, pada hari ini Selasa, (27/4)
yang baru lalu.
Pada kesempatan yang sama, Direktur
QHSE WIKA Rudy Hartono menjelaskan
hadirnya WIKA Smart Block akan mendukung

pembinaan dalam hal pemasaran/promosi
produk unggulan Mitra Binaan WIKA sebagai
salah satu upaya WIKA dalam mendukung
pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan
UMKM. Konsep WIKA Smart Block akan
meliputi pembuatan stand dengan sistem
knockdown dan moveable dan digelar secara
terintegrasi dengan social media exposure
dan aktivasi digital platform.
Kelak, Produk-produk UMKM yang menjadi
mitra binaan WIKA dapat diakses melalui
wikasmartblock.com. WIKA Smart Block akan
menjadi platform digital bagi WIKA untuk
melihat perkembangan para Mitra Binaan
secara terukur serta menjadi akses bagi
masyarakat luas untuk mengakses produk
UMKM Mitra Binaan WIKA.
"Mitra Binaan juga akan mendapatkan
pelatihan intensif secara berkala setiap
3 bulan dalam 1 tahun yang diharapkan
mampu menciptakan daya tarik sekaligus

mendorong kinerja pemasaran UMKM 'lanjut
kelas' dalam menjangkau pasar yang lebih
luas,” jelas Rudy.
Koordinator Pengembangan Bidang TJSL
Kementerian BUMN, Teddy Purnomo
menyampaikan apresiasi terhadap launching
WIKA Smart Block ini. Menurutnya, WSB
merupakan bentuk implementasi Corporate
Shared Value (CSV) yang diterapkan WIKA
dalam menciptakan nilai bersama, antara
perusahaan dan UMKM Mitra Binaan.
"Semoga ke depan kita harapkan pembinaan
UMKM Indonesia menjadi nyata, terstruktur
dan terukur dengan adanya WSB," tuturnya.
Pemberdayaan UMKM telah menjadi bagian
yang selalu melekat dalam perjalanan WIKA
untuk terus bertumbuh baik sebagai mitra
kerja maupun mitra binaan. Salah satu
prioritas dari program PKBL WIKA adalah
program pemberdayaan mulai dari sisi
penguatan modal, peningkatan kualitas

Foto-foto Peluncuran WIKA Smart Block : Inisiasi nyata mengembangkan UMKM dengan
memanfaatkan pendekatan digital
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produk hingga pada perluasan jangkauan
pemasaran.
Saat ini, tercatat hampir 200 UMKM yang
telah menjadi mitra binaan WIKA dengan
produk mulai dari kuliner, fashion, kerajinan
tangan, hingga jasa dengan realisasi
penyaluran program kemitraan mencapai
Rp27,8 Miliar pada tahun 2020. Berkat
sinergi dengan WIKA, kini produk-produk
Mitra Binaan telah tampil di berbagai pusat
perbelanjaan di Indonesia bahkan berhasil
masuk ke pasar internasional.
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SALURKAN 15.000 PAKET
SEMBAKO DI SELURUH
INDONESIA
Pada Hari Raya yang baru lalu, Perseroan
melalui dukungan proyek-proyek dan anak
perusahaan juga telah melaksanakan aksi
berbagi 15.000 paket sembako di berbagai
daerah di Indonesia.

Kegiatan penyaluran bantuan lainnya
dilaksanakan oleh sejumlah tim proyek
termasuk proyek Pengerjaan Kabel Laut
150kV Sumatera Selatan dan Bangka
Belitung dan proyek pembangunan pabrik
pengolahan dan pemurnian nikel di Kolaka
juga turut menyalurkan bantuan sembako
untuk masyarakat di sekitar proyek.

WIKA sendiri bergabung dengan Kementerian
BUMN, Forum CSR DKI dan BUMN lainnya
menyalurkan 3417 paket sembako di
Jawa Tengah, Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Pada kurun waktu yang sama, anggota
WIKA Group lainnya juga turut melakukan
aksi serupa di daerah yang menjadi wilayah
operasi. Penyaluran sembako oleh WIKA

Gedung ditujukan bagi masyarakat yang
kondisi ekonominya terdampak COVID-19,
sementara anggota WIKA Group lain yaitu
WIKA Bitumen, WIKA Beton dan WIKA Industri
Energi menyalurkannya kepada masyarakat
di daerah sekitar pabrik yang terletak di
Pulau Sumatera, Jawa, maupun Sulawesi.
Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito
menyampaikan bahwa penyaluran sembako
ini merupakan sebuah inisiatif sekaligus
wujud kepedulian WIKA Group untuk
melakukan sesuatu yang baik, berbagi

kepada yang membutuhkan di bulan
Ramadhan. Wilayah operasi WIKA yang
berada di kota maupun daerah terpencil
memudahkan penyaluran yang lebih luas
dengan cara yang lebih praktis.
"Kami berharap bantuan ini akan
bermanfaat terutama dalam menyambut
hari raya Idul Fitri 1442 H bersama
keluarga di rumah, terlebih di masa
pandemi COVID-19 yang sampai saat ini
masih belum berakhir," ungkap Agung
BW.

Dalam aksi sosial ini, manajemen WIKA
Group juga senantiasa mengingatkan
masyarakat untuk tetap berada di rumah dan
tidak melakukan perjalanan mudik lebaran
tahun ini, demi menekan penyebarannya
virus COVID-19 di tanah air###
Tim CSR dan Fekum Ariesbowo

WIKA Distribusikan 15.000 paket sembako di seluruh
Indonesia: Peduli di tengah pandemi
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EWAKO MAKASSAR

Kekayaan alam, karakter ulet, kerja keras,
serta egaliternya warga kota Angin Mamiri adalah kombinasi apik yang mampu memacu
pertumbuhan ekonomi Makassar menjadi salah satu barometer nasional.

Bandar Udara Sultan Hasanuddin,
Makassar: Pintu gerbang utama Makassar
dan Indonesia Timur.
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Apa kareba? Ungkapan ini menjadi sapaan
yang khas di kota angin mamiri, Makassar
untuk menyambut kedatangan para
tamunya. Maknanya kurang lebih demikian,
“Apa kabar?” Jika sudah disapa demikian,
maka sudah pasti Anda harus menjawabnya
dengan “Baji, baji” Semuanya baik-baik
saja. Sapaan khas ini diperoleh ketika kita
berkunjung ke kota terbesar di Indonesia
bagian Timur Indonesia itu.
Kesan hangat dan keramahan warga
Makassar itu tetap akan melekat dalam
benak siapa saja yang beranjangsana
ke sana. Itulah mengapa kami meyakini
bahwa pencitraan Makassar yang selama
ini kental dengan demonstrasi massa akan
luluh dengan sendirinya manakala kita bisa
berbaur dengan budaya mereka. Masyarakat
Makassar bertipikal pekerja keras nan ulet.
Sehingga, jangan heran jika pertumbuhan
ekonomi kota terbesar keempat di Indonesia
ini terbilang pesat.

BAROMETER INDONESIA TIMUR
Saat ini jumlah penduduk kota Makassar
ditaksir mendekati 1,4 juta jiwa dengan
sebaran komposisi suku yang heterogen.
Mereka ada yang berasal dari Makassar,
Bugis, Toraja, Mandar, Jawa, Sunda, dan
daerah-daerah lain di Inonesia, termasuk
komunitas Tionghoa. Hebatnya, walau
didiami oleh kelompok masyarakat yang
beragam, tidak pernah kita dengar sedikit
pun gejolak bernuansa etnis di Makassar.
Kondusifnya atmosfer horizontal warga
disana, menjadikan Makassar sebagai kota
simpul dan pintu masuk utama angkutan
barang dan penumpang, baik darat, laut
maupun udara ke daerah-daerah lain di
Indonesia Timur. Disini berdiri Pelabuhan
kelas 1 yang mengabadikan nama dwi
tunggal Soekarno-Hatta sebagai identitasnya.
Dari pelabuhan ini semua komoditas hasil
produksi Makassar didistribusikan untuk
pasar domestik maupun pasar ekspor.
Selain untuk barang, pelabuhan laut ini
juga menjadi persinggahan kapal-kapal
penumpang berstandardisasi internasional.
Bandara Sultan Hasanuddin juga sangat
layak dikedepankan sebagai salah satu
lapangan udara terbaik yang dimiliki
Indonesia saat ini. Simbol modernitas itu
tidak bisa lepas dari tangan dingin Jusuf
Kalla (JK), putra Bugis yang tersohor karena
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01
sifat kenegarawanannya yang lugas, tetapi
tetap hangat.
Ketika masih menjabat sebagai Wakil
Presiden (2004-2009), JK berupaya
menunjukkan kemampuan negeri sendiri
dalam membangun proyek infrastruktur
berkelas internasional. Saat itu, pilihan jatuh
pada opsi bandar udara.
Menurut refensi konsultan asing,
pembangunan banda udara di Makassar
membutuhkan dana sedikitnya Rp4 triliun.
Namun, pada kenyataannya setelah
dikerjakan dengan tenaga, pikiran, uang
dan konsultan bangsa sendiri, biaya
pembangunan hanya menghabiskan
dana Rp1,5 triliun saja. JK, sang putra
Makassar mampu menekan biaya proyek
pembangunan itu dengan mengoptimalkan
potensi sumber daya alam dan manusia
dalam negeri.

SURGA WISATA
Laiknya ayam jantan yang berkokok
lantang pada pagi hari, Kota Makassar
juga senantiasa bersolek agar senantiasa
dikenal publik luas. Berbagai daya tarik
wisata direvitalisasi dan dikembangkan
dengan manajemen tata kelola modern
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sehingga mampu memikat siapa saja untuk
berkunjung ke kota terbesar di Sulawesi
Selatan ini. Hasilnya, peninggalan bangunan
sejarah masa lalu tetap mampu tampil
cantik mempesona di tengah pesatnya
pembangunan kota.
Seperti apa, kombinasi lawas dan anyar
itu bersanding? Berikut nukilan pandangan
mata WIKAMagz pada beberapa objek
wisata Makassar yang teramat sayang untuk
dilewatkan. Pantai Losari adalah pijakan
pertama yang akan membuat siapa saja
yang datang ke Makassar untuk kali pertama
akan jatuh cinta. Kami merasakan betul daya
pikatnya. Datang manakala matahari mulai
beranjak ke peraduannya, kami langsung
disambut semilir angin laut dan hangatnya
pisang epek, pisang ijo, coto Makassar, dan
sop konro. Pedestrian, taman yang tertata
rapih, dan deretan ruko bernuansa pantai
menjadi bonus bagi mata para pelancong,
termasuk kami.

Foto 1 – Keramaian pusat Kota Makassar: Kota yang
tidak pernah tidur.
Foto 2 & 3 – Pantai Losari: Tertata rapih memanjakan
para wisatawan.

02

03
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Masih berdekatan dengan kawasan Pantai
Losari, tersebutlah sebuah artefak benteng
bersejarah kebanggaan warga Makassar
Raya yang dibangun pada tahun 1545 oleh
Raja Gowa X. Dahulu ketika Raja Gowa masih
demikian digadaya, nama yang melekat pada
benteng ini adalah Benteng Ujung Pandang.
Namun, perjalanan sejarah kemudian
berkata lain. Kekalahan yang diderita Raja
Gowa dengan ditandatanganinya Perjanjian
Bongaya, menandai babak baru tapak
kolonial di Makassar. Benteng pun berubah
menjadi Fort Rotterdam. Rumah panggung
tradisional Gowa dibongkar dan diganti
dengan kolom-kolom bangunan khas negeri
kincir, penjara (Pangeran Diponegoro pernah
ditahan disini-red), gereja, dan museum
La Galigo yang menyimpan 4.999 koleksi
manuskrip sejarah Makassar.
Kebanggaan warga Makassar Raya lainnya
juga tampak dari masih berdiri jumawanya
Benteng Somba Opu. Benteng ini sedikit
lebih tua dibandingkan dengan Fort
Rotterdam karena dibangun pada 1525 oleh
Sultan Gowa IX. Pada tahun 1669, benteng
ini dikuasai oleh VOC kemudian dihancurkan
hingga terendam oleh ombak pasang. Tahun
1980-an, Benteng Somba Opu ditemukan
kembali oleh sejumlah ilmuwan dan pada
tahun 1990, benteng ini direkonstruksi
sehingga tampak lebih baik. Keistimewaan
yang terdapat dalam benteng ini adalah
rumah-rumah adat khas Bugis, Makassar,
Mandar, dan Toraja serta meriam dengan
panjang 9 m dan berat 9.500 kg.
Daya tarik wisata Makassar lainnya adalah
Pecinan (baca: Chinatown.red). Kota terbesar
di Sulawesi ini memiliki Pecinan dengan
luas mencapai sekitar 44 hektar. Terletak
persis di seberang Pelabuhan Makassar dan
dilalui jalan arteri utama, Jalan Irian dan
Jalan Sulawesi, kawasan ini demikian hidup
manakala malam tiba. Gerbang selamat
datang berarsitektur khas tanah leluhur
Tiongkok menjadi ikon ramah penyambut

Benteng Fort Rotterdam: Jejak
masa lampau yang masih kokoh
berdiri hingga kini.
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para tamu seantero Nusantara. Jika Anda
bertandang pada perayaan Imlek dan Cap
Gomeh, wow... keramaian sudah pasti akan
melonjak berkali-kali lipat dari hari biasa.
Selain wisata sejarah, Makassar juga memiliki
wisata pulau menarik berjarak 6,8 km dari
bibir Pantai Losari, yaitu Pulau Samalona.
Walau hanya memiliki luas 2,3 hektar, pulau
yang kaya dengan keragaman karang dan
biota laut ini terbilang sukses menarik minat
para wisatawan untuk bertandang ke sana.
Para pecinta wisata bahari umumnya merasa
puas karena bisa menikmati segarnya laut
biru dan memanjakan raga pada rumahrumah penginapan sederhana dan restoran
sea food segar.

BURU KULINAR MAKASSAR
Siapa tak kenal maka ia tak sayang. Jika kita
tidak memahami sesuatu hal, maka kita kita
tidak akan tahu arti sebenarnya dan tidak
dapat menghargai hal tersebut. Jika sudah
mengenal seluk-beluk kota dan karakter para
warganya, maka rasanya sudah sepantasnya
juga kita kenal kekayaan ragam dan cita rasa
makanan khas Makassar.
Sebagai kota yang denyut nadinya
dipengaruhi oleh aktivitas bahari, menumenu ikan laut, kepiting, kerang, udang, dan
cumi-cumi sudah menjadi santapan wajib
bagi warga di sini. Sore kala matahari mulai
terbanam hingga malam adalah waktu yang
paling tepat menyantap makanan laut ala
Makassar ini. Segarnya daging ikan berbalut
bumbu khas Kota Angin Mamiri menjadi
jaminan mutu bagi para pecinta kulinari laut
sejati.
Jika Anda belum menyantap coto di
Makassar, bisa jadi Anda perjalanan Anda
belumlah lengkap. Coto Makassar pada
dasarnya masih merupakan keluarga dari
makanan berkuah soto. Namun, kuah hangat
yang tersaji dari ikon kuliner Makassar ini
lebih bayak mengandung bumbu, rempah,
dan gilingan kacang tanah. Dalam satu
porsinya, coto biasanya disajikan dengan
ketupat, daging, hati, limpa, jantung,
dan usus. Warung coto di bilangan Jalan
Nusantara menjadi salah satu sentra coto
lezat yang bisa Anda nikmati.
Nyaris serupa dengan coto, pallubasa
adalah makanan berkuah dengan taburan
kelapa sangrai yang juga Anda harus coba.
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Untuk mendapatkan kenikamatan cita-rasa
Pallubasa, Anda bisa menyantapnya dengan
menambahkan nasi hangat dan jeroan (hati,
limpa, jantung, dan usus). Warung pallubasa
paling terkenal di Makassar adalah Warung
Pallubasa Jalan Serigala dan Jalan Onta.
Setelah seafood, coto, dan Pallubasa, ragam
kulinari yang harus Anda cicipi berikutnya
adalah sup konro dan konro bakar. Makanan
berbahan dasar daging sapi ini telah begitu
terkenal hingga seantero Indonesia dan
memiliki banyak penggemar fanatik. Sup
konro dibuat dari daging sapi pilihan,
sedangkan konro bakar merupakan daging
iga sapi pilihan yang dipanggang dan
dipadu dengan bumbu kacang racikan khas
Makassar. Warung Konro Karebosi Haji Hanafi
menjadi salah satu rujukan santap lezat
konro terbaik. Dagingnya yang empuk dan
citarasa bumbu rempah yang kuat menjadi
nilai tambahnya.
Jika semua makanan berbahan dasar daging
sapi sudah Anda rasakan kenikmatannya.
Maka, tidak ada salahnya jika Anda juga
merasakan makanan berbahan baku mie
yang paling terkenal se-Makassar Raya. Mie
titi, demikian publik Makassar menyebutnya
adalah mie kering khas Chinese Food yang
disiram kuah kental dari adonan telur, sayursayuran hijau, udang, dan daging ayam yang
dipotong kecil-kecil.

Konro Iga Bakar: Mekanan khas Kota Angin Mamiri
yang selalu di hati.

Untuk melepaskan dahaga dari santapan
lezat nan berlemak itu, tidak lain dan tidak
bukan, Pisang Ijo-lah penawarnya. Minuman
segar yang semakin nikmat jika disajikan
dengan es ini bahan utamanya adalah pisang
yang dibungkus tepung berwarna hijau dan
disiram fla putih kental. Dengan ditambah
sirup beraroma pandan, mmh... kudapan
ini pantang untuk dilewatkan. So, tunggu
apa lagi? Makassar menunggu Anda untuk
berkunjung###
Nadia Hayu dan Fekum Ariesbowo W.

Taman Nasional
Bantimurung: Keindahan
dan keanekaragaman
flora dan faunanya tiada
tara

BANTIMURUNG,
EKSOTISNYA SURGA
KUPU-KUPU
HUJAN baru saja berhenti, manakala WIKAMagz tiba di Taman
Nasional Bantimurung, awal Juli lalu. Genangan air masih tampak
menggenang di beberapa bagian tapak jalan, beberapa bulir hujan
pun masih setia menggantung di ujung-ujung daun dan tepian
gunung karst. Sesaat sebelum kami memasuki pintu masuh utama,
seketika lengkung bianglala menampakkan dirinya di atas langit yang
kembali membiru.
Terletak sekitar 40 km dari Kota Makassar, Taman Nasional
Bantimurung adalah salah taman nasional di Indonesia yang
memiliki ciri khas yang unik, perpaduan karst, goa-goa dengan
stalaknit dan stalakmit yang indah, air terjun alami serta surga bagi
warna-warninya kupu-kupu adalah differensiasi yang sulit diperoleh
di taman nasional yang lain.
Taman nasional dengan luas 14.000 hektar ini menang surga
bagi kupu-kupu. Iklimnya yang lembab dan keanekaragaman
hayatinya yang demikian kaya membuat hewan bernama latin
Delias fruhstorferi ini tumbuh dan berkembang. Keunikan inilah
yang membuat seorang Alfred Russel Wallace, ilmuwan besar asal
Inggris pada abad 19 jatuh cinta pada Bantimurung. Ia tinggal disini
selama setahun (1856-1857) untuk meneliiti 250 spesies kupu-kupu
langka. “Bantimurung is The Kingdom of Butterfly,” ujar Wallace dalam
testimoninya..

Otak-otak Ibu Elly: Buah tangan Kota Angin

OTAK-OTAK, BUAH
TANGAN ANGIN
MAMIRI
Kurang lengkap rasanya jika beranjangsana ke
Makassar tanpa membawa buah tangan bagi kerabat
dan sanak saudara. otak-otak terbuat dari bahan baku
ikan tenggiri yang dicampur dengan tepung gandum.
Setelah dikukus, Otak-otak kemudian dibungkus
dengan daun pisang. Camilan ini akan lebih enak
disantap bila dipanaskan lebih dahulu, dengan
dipanggang atau dipanaskan tanpa diberi minyak
kelapa. Seraya dicelupkan dengan saus kacang khas,
otak-otak Makassar membuat waktu senggang Anda
lebih berwarna.
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RESENSI FILM

THE SUICIDE SQUAD
Hadir dengan beberapa karakter baru, film ini
mengemas live-action berdasarkan komik aslinya
dengan alur cerita yang lebih menegangkan
SATU lagi film baru bergenre action
asal Hollywood siap menghibur
kita. Film ini menjadi antithesis film
action pada umumnya. Bayangkan,
bagaimana jadinya bila sekelompok
kriminal berbahaya menjadi
pahlawan super dan diberikan misi
dalam sebuah tim bernama Task
Force X untuk menyelamatkan dunia?

BOX - Histografi Film The Suicide Squad
Produser

Charles Roven, Richard Suckle

Cast

Jared Leto, Margot Robbie, Pete Davidson,
John Cena, Jai Courtney, Jay Hernandez

Genre

Action, Fantasy, Adventure, Superhero, Sci-fi

Studio

Warner Bros, DC Films,

Penulis

James Gunn

Film aksi pahlawan super ini digarap
oleh sutradara James Gunn dan telah
dirilis perdana pada 2016 silam. Tetap
mempertahankan karakter asli di film
sebelumnya yang cukup ikonis seperti
Harley Quinn dan Rick Flag, beberapa
cast baru juga turut mewarnai film
ini, antara lain King Shark (Sylvester
Stallone), Peacemaker (John Cena),
Bloodsport (Idris Elba), dan lainnya

untuk mengisi karakter baru yang tentu
tidak ditemukan di film pertama.
Film yang dikabarkan akan hadir
pertengahan tahun ini, menceritakan
tentang narapidana penjara Belle
Reve yang dikirim sebagai anggota
Satgas X ke pulau Corto Maltese di
Amerika Selatan untuk menghancurkan
Jotunheim, penjara dan laboratorium
era Nazi yang menahan tahanan politik
dan melakukan eksperimen. Jadi,
jangan lupa kosongkan jadwal agar
tidak ketinggalan film ini ya!###
Chiyani Auliya Wardani
(diolah dari berbagai sumber)

Poster Film Suicide Squad : Film bergenre
action asal Hollywood yang seru dan
menegangkan

RESENSI MUSIK

Sarat Nostalgia di
Album Dua Lipa
Penyanyi asal Inggris, Dua Lipa kembali merilis edisi
deluxe album Future Nostalgia berisi 19 lagu dari album
sebelumnya dan empat lagu baru bernuansa pop disko
80-an. yang belum pernah di dengar.

Poster Album Musik Dua
Lipa : Sarat memori Pop
disko 80-an
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SEJAK rilis Single pertama pada
2015, Penyanyi kelahiran 1995 ini
menjadi salah satu artis termuda
yang trending pada masa ini. Tidak
pernah membuat kita kecewa dengan
lagu-lagu hits seperti “Blow Your
Mind” dan “New Rules”, Dua Lipa
tetap memberikan pengalaman
baru dengan album ini. Dengan
memasukkan nuansa disko 1980-an,

Dua Lipa membawa kita balik ke tren
musik pop 80-an. Irama yang catchy dan
trendy ini terinspirasi pada musik yang
Dua Lipa nikmati saat masa kecil.
Walaupun album ini terinspirasi dengan
irama 80-an dan pop disko, setiap lagu
mempunyai pesan tersendiri dan vibe
yang berbeda-beda. Seperti “Don’t Start
Now” dan “Physical” akan membuat
pendengar tidak bisa berhenti menari-

RESENSI BUKU

A PROMISED
LAND
Mantan Presiden Amerika Barack Obama hadir
dengan buku baru mengenai pengalaman
kehidupan karir politik sebelum dan sesudah
menjadi Presiden Amerika Serikat.

Poster Buku A Promised Land: Kisah dan
memoir Barack Obama

nari setelah mendengarkannya. Lalu lagu “Boys Will Be Boys” secara
implisit menceritakan pengalaman Dua Lipa dalam isu pelecehan
seksual dan keselamatan wanita yang terjadi di komunitas modern.
Tidak hanya memberikan musik dengan kualitas tinggi tapi Dua
Lipa juga memberi pesan-pesan edukasi kepada komunitas dan
generasi muda.
Album dengan konsep fantastis ini membuat tren baru dengan
memasukkan disko 1980-an dan irama yang futuristik. Tidak akan
diragukan lagi album ini akan membuat para pendengar menjadi
ketagihan ingin mendengarkan lebih lama. Setiap lagu mempunyai
cerita sendiri dan memiliki kolektif yang mampu menggambarkan
sisi sensasi cinta dan estetika. Dua Lipa memberikan pengalaman
pop yang sempurna dengan cara yang terbaik.###

SELALU saja ada cerita dari
Mantan Presiden Amerika, Barack
Obama. Kisah masa kecilnya di
Jakarta hingga menjadi Presiden
Afro-American pertama di negeri
adidaya itu. Ceritanya yang
tertuang dalam tulisan dan buku
juga memiliki daya magnet luar
biasa bagi pecinta buku di dunia.

tempatnya di dunia. Masa
remajanya tanpa tujuan,
pemuda ini dengan cepat
beralih dari krisis identitas
lalu memulai perjalanannya
dengan sungguh-sungguh.
Kebangkitan politik mulai
muncul saat masuk perguruan
tinggi dan menjadi freshmen.

Bila sebelumnya Obama sudah
pernah menerbitkan dua buku
Bestselling yaitu “Dreams from
My Father : A Story of Race and
Inheritance” dan “The Audacity of
Hope : Thoughts on Reclaiming
the American Dream”. Kini, Barry,
demikian panggilan masa kecil
mantan presiden ini biasa hadir
kembali dengan buku betjauk
A Promised Land. Buku ini
berisikan kisah nyata yang ditulis
dengan indah dari ketulusan
hati Nurani Obama yang sangat
hebat.

Tidak hanya membahas
kehidupan dan perlindungan
keluarganya, tetapi buku
ini juga menjelaskan
kehadirannya dalam
kepemimpinan dunia. Obama
berhasil menyampaikan
pekerjaan berat di tahun-tahun
pertamanya menjabat tanpa
menghilangkan momentum
dan memberikan wawasan
yang luas sebagai presiden.
Ada begitu banyak hal yang
terjadi di balik layar yang
belum pernah kita dengar
seperti menebus bank dan
industri otomotif hingga
rencana perawatan Kesehatan.
Buku ini memperkuat betapa
kuat, cerdas, pandai bicara
dan rendah hati Obama di
kehidupannya###

Buku ini menceritakan karir
awal Obama sebagai Senator
dan bagaimana masa kecilnya
membentuk keyakinan dan
nilai-nilainya. Kisahnya berawal
dengan seorang pemuda yang
berjuang untuk menemukan

BOX - Histografi Album Musik Dua Lipa
Artis

Dua Lipa

Album

Future Nostalgia

Judul Buku

A Promised Land

Genre

Dance Pop, Disco, Electro Pop

Genre

Biografi, Autobiografi

Label

Warner

Penulis

Barack Obama

Songs

19 track, 4 new pop disco

Jumlah Halaman

768 halaman

BOX - Histori Buku A Promised Land

Chiyani Auliya Wardani

(diolah dari berbagai sumber)

Chiyani Auliya Wardani

(diolah dari berbagai sumber)
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Pemeriksaan tekanan darah: Satu dari tiga orang
Indonesia diperkirakan mengidap hipertensi

SEHAT BUGAR

JURUS AMPUH
MENGATASI HIPERTENSI
Jangan khawatir akan bayangan ketakutan hipertensi.
Perubahan kecil dalam gaya hidup kita, dapat membantu
mengontrol tekanan darah secara signifikan.

01
Orang gemuk sedang menimbang badan:
Kontrol berat badan

36 • WIKAMAGZ

SATU dari tiga orang dewasa di Indonesia
diperkirakan menderita hipertensi.
Namun sebagian besar dari mereka tidak
mengetahuinya. Padahal, hipertensi adalah
salah satu faktor utama yang menyebabkan
penyakit stroke, jantung, dan gagal ginjal.
Berkaca dari bayang-bayang ekses yang
ditimbulkan seperti tersebut di atas, maka
rasanya tidak ada salahnya jika mulai saat
ini, Anda dan kita semua mulai mengenal
hipertensi dan gaya hidup sehat.

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

Tekanan darah tak ubahnya kendali
pengemudi pada speedometer kendaraan.
Manakala ia melaju demikian kencang
tanpa kontrol, maka risiko kecelakaan akan
semakin tinggi. Demikian juga korelasinya
dalam menjalankan hidup sehat. Apabila
Anda mampu mengendalikan tekanan
darah, itu artinya Anda mampu mereduksi
risiko terkena stroke hingga 30% dan resiko
serangan jantung sebesar 23%. Pengendalian
tekanan darah juga dapat menurunkan risiko
gagal ginjal dan demensia.

Berat badan berlebih, apalagi lemak yang
menumpuk di sekitar lingkar perut akan
menambah beban kerja jantung dan
meningkatkan risiko hipertensi hingga 60%.
Lemak yang menumpuk di sekitar perut juga
dapat menyebabkan inflamasi, peradangan
pada pembuluh darah arteri, pembuluh
darah menjadi kaku dan menyempit. Oleh
karena itu, strategi pertama yang bisa
diterapkan untuk menurunkan tekanan
darah adalah mengurangi beban jantung
yang berlebih dengan mengurangi 5-10% dari

1. KONTROL BERAT BADAN

7 TIPS HINDARI
HIPERTENSI
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrol Berat Badan
Atur konsumsi garam
Diet Sehat
Olahraga
Jangan Merokok dan Hindari
Perokok
6. Spiritualitas
7. Kurangi konsumsi minuman
soda dan kopi

berat badan semula dan/atau mencegahnya
terus naik.

2. KONTROL GARAM

02
Cangkir garam: Kurangi konsumsi
garam agar terhindar dari
hipertensi

Memang tanpa garam, makanan akan
terasa hambar. Namun, Anda juga harus
mengingat betul bahwa pembatasan garam
ternyata dapat mengurangi tekanan darah.
Oleh karenanya, tidak ada salahnya jika
Anda perlahan mulai mengurangi kebiasaan
makan di luar. Suatu studi yang pernah
dilakukan di Duke University membuktikan
bahwa mengurangi garam setengah dari
kebiasaan sebelumnya dapat menekan
resiko hipertensi hingga 71%.
Lebih lanjut, riset National Institute of Health
di AS, menemukan bahwa pengurangan
konsumsi garam tidak lebih dari 2400 mg/

03
Sayuran dan buah-buahan segar: Berperan penting
dalam diet sehat

hari (kira-kira sama dengan 1 sendok teh)
akan menurunkan tekanan darah systolik
2-8 mmHg. Sedangkan jika konsumsi garam
hanya bisa dikurangi 1500 mg/hari (2/3
sendok teh), juga bisa mengurangi tekanan
darah lebih lanjut.

3. DIET SEHAT
Saat ini di Amerika Serikat tengah populer
model diet yang dikenal dengan Dietary
Aproach to Stop Hypertension (DASH).
Prinsip diet ini sederhana. Anda cukup
mengonsumsi sayuran dan buah-buahan
lima kali sajian setiap hari, minum susu
rendah lemak 2-3 gelas per hari, membatasi
lemak jenuh, minyak, makanan manis,
dan daging merah. Makanan olahan
yang banyak mengandung garam, lemak
dikeluarkan dari diet ini.
DASH bisa diterapkan dengan
menambahkan bermacam sayuran, buahbuahan dalam menu anda. Sayuran dan
buah-buahan tidak lagi sebagai pelengkap
makanan anda. Sisihkan sebagian nasi
dari piring anda, kemudian tambahkan
sayuran ke dalamnya. Sudah banyak
penelitian tentang manfaat diet ini dalam
menurunkan tekanan darah. Ingin segera
mencobanya?
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04
Berolahraga: Memiliki peran multifungsi
bagi kesehatan

4. OLAHRAGA
Kesibukan bukan alasan untuk tidak
berolahraga. Anda tetap bisa mencuri
waktu berolahraga dengan melakukan
hal-hal sederhana, seperti jalan kaki jika
pergi ke tempat-tempat yang dekat atau
menggunakan tangga saat di kantor. Namun
demikian, bukan hal yang sulit jika di selasela waktu yang lain Anda juga jogging atau
renang untuk merileksasi otot.
Olahraga sangat bermanfaat karena dapat
memperbaiki sirkulasi darah, sistem
kardiovaskuler, pemakaian oksigen,
menurunkan berat badan, lemak tubuh,
menghilangkan stres, meningkatkan
kualitas tidur, dan sebagainya. Melakukan
gerak raga 3-5 kali dalam seminggu, dapat
menjaga tekanan darah 5-6 mmHg lebih
rendah. Jadwalkanlah olahraga dalam jurnal
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kegiatan sehari-hari. Mendaftar sebagai
anggota klub gym bersama temanteman bisa menjadi opsi.

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

05
Simbol dilarang merokok: Rokok
memicu hipertensi

07
Gelas minuman bersoda: Konsumsi yang
berlebihan tidak baik bagi kesehatan

7. KURANGI KONSUMSI SODA DAN
KOPI

06
Spiritual: Menjaga kestabilan
emosi

6. SPIRITUALITAS
Selain pola makan yang tidak sehat
dan jarang berolahraga, darah tinggi
seringkali juga dipengaruhi oleh
kondisi psikis yang tertekan. Jika tak
dikendalikan, stres juga bisa menjadi
sumber datangnya berbagai penyakit.
Sebagai umat beragama, mendekatkan

diri pada Tuhan adalah cara paling
ampuh untuk menenangkan jiwa.
Berdizikir, berserah diri dengan khusuk
adalah salah satu cara alternatif untuk
membantu menenangkan pikiran
dan melatih diri untuk menyelesaikan
masalah tanpa stres.

Minum satu kaleng minuman soda setiap hari
dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi
sebesar 5%. Bila anda meminumnya empat
kaleng setiap hari, risiko ini akan meningkat
menjadi 19%. Bagaimana dengan kopi? Minuman
pelat hitam ini dapat meningkatkan tekanan
darah sementara, tetapi tidak berpengaruh
dalam jangka panjang. Adapun sedikit dark
chocolate yang Anda makan sebelum tidur, dapat
membantu menurunkan tekanan darah. Selain
langkah-langkah diatas, periksalah tekanan
darah secara rutin sehingga anda bisa terus
memantau kesehatan.
Fekum Ariesbowo W.
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YES, THIS IS JIS
Stadion modern pertama di Indonesia
yang didesain modern dengan atap bukatutup otomatis dan ramah lingkungan,
ramah disabilitas, serta terintegrasi dengan
transportasi publik.
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PERHELATAN Sepak Bola Piala Eropa bisa
jadi sedang menyita animo pecinta olah
bola di tanah air. Akan tetapi, tahukah Anda
bahwa ada satu hal yang sebenarnya lebih
mencuri perhatian para gibolers (sebutan
bagi penggemar fanatik sepak bola – red) di
Indonesia. Tak lain dan tak bukan, ia adalah
Jakarta International Stadium (JIS)
WIKA Grup Konsorsium saat ini telah
memulai proses pengangkatan rangka utama

atap di proyek Jakarta International Stadium
(JIS). Rencananya pemasangan atap tersebut
diproyeksikan selesai pada Juli mendatang.
Stadion ini memang istimewa. Bukan hanya
sekedar modern, JIS dibangun dengan
perencanaan yang demikian matang dengan
segala keunggulan di kelasnya. Berkapasitas
82.000 tempat duduk, JIS adalah stadion
pertama di Indonesia dengan atap bukatutup otomatis. Stadion ini didesain ramah

lingkungan, ramah disabilitas dan kelak
terintegrasi dengan transportasi publik.
Seperti apa progress pembangunan
terbarunya? Berikut tangkapan layar kamera
lensa bagi Anda, pembaca WIKA yang
budiman.
Deby Setiyowati dan Fekum Ariesbowo
Foto-foto Proyek Jakarta
International Stadium
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PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
SEBAGAI

The Best State-Owned Enterprise
Top 50 Big Capitalization Public Listed Company
The 12th IICD Corporate Governance Award 2021
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