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CEO MENYAPA

WIKA BARU

PADA ERA ADAPTASI KEBIASAAN BARU
Sebagai sebuah organisasi yang dinamis, pergantian pengurus (suksesi)
dalam lingkup WIKA adalah suatu hal yang lazim dan merupakan realisasi
dari kebijaksanaan pemerintah melalui Kementerian BUMN sebagai
pemegang saham mayoritas. Hal itu adalah bentuk kelaziman, sejalan
dengan kebutuhan sekaligus untuk menciptakan suasana baru dan
peningkatan pengabdian BUMN di masyarakat.
Sebagai perusahaan yang berbasis pengetahuan dan mengedepankan
Sumber Daya Manusia yang dimiliki sebagai kunci keunggulan bersaing,
suksesi pada RUPS 8 Juni yang baru lalu adalah pengungkit baru guna
membawa WIKA ke arah yang jauh lebih hebat di tengah-tengah Pandemi
Covid-19 yang belum jua surut.
Semua perubahan yang dilakukan oleh organisasi diarahkan untuk
meningkatkan efektivitas organisasi dengan tujuan mengupayakan
perbaikan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri, menghadapi
perubahan lingkungan juga perubahan perilaku anggota organisasinya.
Bukan perkara mudah, tetapi jangan jadikan transformasi ketika
pandemi melanda menjadi penghambat. Pada masa seperti ini, WIKA
akan memfokuskan diri untuk meningkatkan kemampuannya dalam
memanfaatkan tantangan dan peluang yang muncul. Artinya, WIKA
membutuhkan perubahan perilaku seluruh Insannya tanpa terkecuali dan
perubahan proses untuk berhasil.
Pengalaman krisis 1998 & 2008 telah mengajarkan banyak hal bagi WIKA
untuk bangkit dan keluar dari lubang hitam. Tidak bisa dipungkiri,
terkadang kita terlalu abstrak untuk mencari solusi dari belahan dunia
barat, tetapi ternyata kunci untuk menjawab persoalan justru ada di depan
kita. Sebut saja di antaranya, inventarisasi aset, mitigasi risiko, monitoring
pembayaran, hingga manajemen cash flow yang prudent.
We cannot direct the wind but we can adjust our sails
Kita tidak bisa melawan perubahan,
Langkah cerdas yang bisa kita lakukan adalah memanage perubahan

PT Wijaya Karya
@PTWijayaKarya
@ptwijayakarya
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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
informasi yang lebih kaya, lebih dalam dan
mutakhir dalam bentuk teks, infografis, foto
serta video.

Cara menggunakan QR Code:
1

22

Potret QR Code menggunakan
aplikasi reader yang ada di
Ponsel Anda. Bila tidak tersedia,
download aplikasi di
http://qrcode.mobi

2

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

3

Konten atau informasi akan
langsung ditampilkan di
Ponsel Anda

40

42
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CEPAT TANGGAP WIKA,
LAWAN PANDEMI DUNIA

Sejak awal pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia, WIKA selalu merespon cepat dukungan penanganan
pemerintah secara materil dan non materil.
Jarum jam menunjukkan pukul 17.00,
ketika WIKA MAGZ tiba di pelataran stasiun
Manggarai, Jakarta Selatan, Senin (14/9)
lalu. Kala itu matahari mulai kembali ke
peraduannya, akan tetapi derap langkah
para commuter (sebutan bagi pengguna
commuterline (kereta rel listrik) – red)
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rasanya masih tampak seperti pagi
hari. Gerak kaki mereka cepat, gesit,
bergerak masif mengejar kereta sesuai
jurusan tempat mereka tinggal.
Ya, seperti itulah laporan
pandangan mata WIKA MAGZ, ketika
pemberlakuan Pembatasan Sosial

Berskala Besar jilid ke-II diberlakukan oleh
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pekan
lalu. Langkah ini diambil sebagai respon
meningkatnya jumlah kasus positif Covid-19
di Ibukota dalam kurun Agustus-September
2020 ini.
“Kita akan menarik rem darurat. Kita terpaksa

kembali menetapkan pembatasan berskala
besar seperti awal pandemi. Bukan
PSBB transisi, tetapi PSBB sebagaimana
dulu. Ini rem darurat yang kita tarik,” ujar
Gubernur Anies sebagaimana dikutip dari
cnnindonesia.com, Rabu (9/9) yang baru
lalu.
Langkah yang diambil oleh DKI-1 itu bukan
tanpa alasan. Sejak bergulirnya pandemi
pertama di tanah air yang diumumkan
oleh Presiden Joko Widodo, pada awal
Maret 2020, Corona Virus Disease (Covid)
yang diduga bermula dari negeri Tiongkok
ini memang belum menunjukkan titik
kulminasi menurun.

Hingga, Minggu (20/9) ini, akumulasi
kasus penularan virus bernama
ilmiah SARS-Cov-2 di Indonesia, telah
mencapai 244,676 orang, di mana
177.327 orang telah dinyatakan sembuh
dan masih menyisakan kasus aktif
sebesar 57.796 orang dan 107.863 orang
berstatus suspek.

DARI DEPOK HINGGA
PULAU GALANG
Senin (2/3/2020) menjadi babak baru
Covid-19 di tanah air. Saat itu, Presiden
Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan

Foto - Hiruk-pikuk Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan:
Salah satu stasiun tersibuk di Ibukota.
Boks- Tabulasi Update Covid-19 di Indonesia per 20
September 2020 (Covid19.go.id, 2020)

ada dua orang Indonesia positif terjangkit
virus Corona yakni perempuan berusia 31
tahun dan ibu berusia 64 tahun.
Kasus pertama tersebut diduga berawal
dari pertemuan perempuan 31 tahun itu
dengan WN Jepang yang masuk ke wilayah
Indonesia. Pertemuan terjadi di sebuah klub
dansa di Jakarta pada 14 Februari.
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Foto Atas - RS Darurat Covid-19, Kemayoran:
Mengoptimalkan dan merefungsikan Wisma Atlet
perhelatan Asian Games 2018.
Foto Samping - Presiden RI, Joko Widodo:
Mengumumkan kasus pertama Covid-19 di
Indonesia pada awal Maret 2020.

Mitos Indonesia ‘kebal’ Corona pun patah.
Setidaknya sudah ada 50 negara yang sudah
mengkonfirmasi memiliki kasus Covid-19
sejak awal tahun 2020. Tiongkok sendiri
melaporkan ke WHO mengenai adanya
beberapa kasus pneumonia aneh di Wuhan
pada Desember 2019.
Pemerintah pun langsung mengambil
langkah cepat, antara lain: menyusun
protokol penanganan kasus Covid-19, mulai
dari mekanisme orang dalam pemantauan,
penanganan orang-orang yang masuk
dari luar negeri, protokol komunikasi oleh
Kemendagri dan Kemenkominfo hingga
pembentukan protokol pendidikan.
Tak hanya itu, Presiden juga mengambil
tindakan tegas melalui Keputusan Presiden
(Keppres) Nomor 9 Tahun 2020 dan Instruksi
Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 untuk
8 • WIKAMAGZ

mempercepat penanganan corona virus
disease atau Covid-19.
Salah satunya adalah realokasi anggaran
kementerian dan lembaga hingga Rp62,3
triliun. Sedangkan, pemerintah daerah bisa
melakukannya dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan dana kas daerah. Lalu impor
alat kesehatan akan dipermudah. Caranya
dengan mengalihkan perizinan impor ke
Gugus Tugas Covid-19.

Presiden Joko Widodo juga menginstruksikan
pemberian insentif sebesar Rp5-15 juta dan
santunan kematian sebesar Rp300 juta bagi
para tenaga kesehatan di wilayah berstatus
darurat Covid-19.
Cukup sampai di situ? Tidak. Kepala negara
juga telah melakukan beberapa langkah
strategis. Pertama, mengubah Wisma
Atlet di Kemayoran, Jakarta menjadi RS
Darurat Covid-19 berkapasitas 3.000 pasien.

Boks - Poster Covid-19 di Indonesia segera
berakhir (Sumber: indonesiabaik.id, 2020)

sebagai IGD, lantai 2 sebagai ICU dan
perbaikan pada lantai 4-16 yang akan
dijadikan kamar pasien. Sementara itu,
pekerjaan di lantai 17-24 dilaksanakan oleh
PTPP. Tower 7 ini memiliki kapasitas 886 unit
dengan ruang rawat maksimum mencapai
2.458 pasien.
“Apresiasi sebesar-besarnya kami
sampaikan kepada Tim Proyek. Berkat kerja
kerasnya, pada hari ini, RS ini sudah bisa
dapat digunakan dan dapat memberikan
manfaat yang besar dalam upaya
penanggulangan Covid-19,” jelas Agung
Budi Waskito, Direktur Utama Perseroan.

Kedua, mengimpor alat kesehatan dari
Tiongkok, seperti alat rapid test. Ketiga,
menyiapkan fasilitas membangun fasilitas
observasi/penampungan/karantina untuk
pengendalian infeksi penyakit menular di
Pulau Galang.

CEPAT TANGGAP
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. [WIKA]
berhasil menyiapkan Wisma Atlet
Kemayoran menjadi RS Darurat Covid-19
hanya dalam kurun waktu 4 hari saja.
Gedung yang semula dibangun untuk
menampung para atlet Asian Games 2018
itu pada pekan ke-tiga Maret 2020 sudah
dapat digunakan untuk menampung pasien
Covid-19.
Rumah Sakit Penanganan Darurat Covid-19
dibagi dalam 3 zona: Zona Hijau adalah
Tower 1, yang diisi oleh Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Covid-19. Hanya
orang yang berkepentingan yang bisa
memasuki daerah ini. Zona Kuning adalah
Tower 3, yang diisi oleh dokter, perawat
dan petugas paramedis lainnya dan Zona
Merah adalah Tower 6-7, yaitu RS Darurat

Penanganan Covid-19. Hanya mereka yang
menggunakan APD lengkap dan memenuhi
persyaratan sajalah yang bisa masuk ke
zona ini selain pasien.
Pengerjaan RS Darurat dan fasilitas
pendukungnya dilaksanakan oleh sinergi
bersama BUMN Karya lain. WIKA sendiri
dipercaya oleh Direktorat Jenderal
Perumahan Rakyat Kementerian PUPR
untuk melaksanakan perbaikan dan
pembersihan di Tower 7 yang masuk Zona
Merah.
Sejak ditunjuk pada Kamis (19/3/2020),
WIKA kemudian bergerak cepat
menerjunkan tim yang dipimpin oleh
Daryanto selaku Manajer Proyek untuk
langsung memulai pekerjaan. Dalam
pelaksanaannya, proyek ini secara aktif
dipantau langsung oleh Presiden RI Joko
Widodo dan jajaran menteri juga tim Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Covid-1.
Dalam tempo yang terbilang singkat, tim
proyek melaksanakan pekerjaan secara
paralel mulai dari membersihkan, perbaikan
hingga merubah layout. Perombakan besar
terjadi pada lantai 1 yang akan berfungsi

Sebagai informasi, Wisma Atlet Kemayoran
memiliki 10 tower dimana 7 tower berada
di Blok D10 dan 3 tower berada di Blok C
dengan total jumlah hunian sebanyak 7.426
unit yang dapat menampung 22.276 orang.
Luas bangunan di Wisma Atlet Kemayoran
adalah 468.700 meter persegi. Sementara
Blok C yang berada dekat dengan pintu tol
Ancol terdapat tiga tower dengan kapasitas
1.932 unit hunian.
Selain menyiapkan RS Darurat Covid-19
dengan mengoptimalkan wisma atlet, WIKA
melalui entitas anaknya, PT Wijaya Karya
Bangunan Gedung [WIKA Gedung] Tbk.
[WEGE] telah ditunjuk oleh pihak Rumah
Sakit Pertamina Jaya (RSPJ) untuk Proyek
Renovasi dan Alih Fungsi RSPJ Cempaka
Putih, Jakarta Pusat menjadi Rumah Sakit
Khusus Covid-19 Tahap 1.
Sedangkan untuk tahap 2, WEGE akan
membangun Rumah Sakit Lapangan
menggunakan Modular dengan kapasitas
90 tempat tidur. Rumah sakit modular yang
berlokasi di halaman Hotel Patra Jasa Jalan
Ahmad Yani Jakarta Pusat ini, nantinya
diperuntukkan sebagai observasi.
Pada pembangunan tahap 1 untuk renovasi
dan alih fungsi RSPJ ini, WEGE mengerjakan
pekerjaan mulai dari arsitektur, instalasi
MEP dan finishing. Sedangkan pada tahap
2 pembangunan rumah sakit lapangan,
WEGE mengerjakan mulai dari struktur
fondasi, arsitektur, pembangunan, instalasi
mekanikal, engineering, plumbing dan
pekerjaan final.
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Boks - Ragam Langkah Pemerintah Meredam COVID-19.
Foto - Presiden dalam kunjungan ke Rumah Sakit Khusus Infeksi, Observasi dan
Karantina Pulau Galang: Buktikan bahwa Indonesia bisa membangun cepat.

Dalam proses renovasi dan alih fungsi RSPJ
ini, WEGE mendapat permintaan khusus
untuk membuat 70 kamar (ruang) untuk 70
tempat tidur dengan rincian 20 kamar
ruang isolasi yang didesain khusus
tetapi semuanya menggunakan negative
pressure room (ruang tekanan udara
negatif) dan terpisah dari pasien lain untuk
pengendalian penyebaran penyakit atau
infeksi.
10 • WIKAMAGZ

Secara umum, ruangan isolasi
menggunakan tekanan udara negatif untuk
membantu mencegah penyakit. Mulai dari
koridor harus memiliki tekanan udara plus 2,
lalu masuk ke antar ruang dengan tekanan
udara plus 1, ruang isolasi sendiri memiliki
tekanan udara minus 1 agar semua tekanan
udara mulai dari koridor masuk ke ruang
isolasi. Dan ruangan toilet yang terdapat di
dalam ruang isolasi memiliki tekanan udara

minus 2, agar semuanya dapat terkendali dan
diolah dengan treatment khusus sehingga
udara yang keluar dari RSPJ sudah menjadi
bersih.
Tidak hanya udara, untuk limbah airnya pun
diolah dengan treatment khusus sehingga
aman ketika dibuang keluar dari rumah
sakit. Untuk spesifikasi ruangan, WEGE
menggunakan sandwich panel untuk setiap
plafon dan dinding, berlantai vinyl yang

anti bakteri dan tahan terhadap kimia
disinfektan.

GEMILANG DI PULAU GALANG
Tak hanya cepat di Ibukota Jakarta, WIKA
juga sigap di Sumatera. Melalui entitas
anaknya yaitu: WIKA Gedung, WIKA
Grup membangun fasilitas observasi/
penampungan/karantina untuk
pengendalian infeksi penyakit menular,
utamanya Covid-19 di Pulau Galang, Kota
Batam, Kepulauan Riau.
Lokasi yang dipilih untuk pembangunan
fasilitas tersebut berada di Kawasan

eks pengungsi Vietnam dan area
pengembangan yang berjarak 60 km dari
Bandara Hang Nadim dan 56 km dari Kota
Batam dengan memanfaatkan lahan seluas
20 hektar dari total luas area 80 hektar.
Kapasitas tampung fasilitas penampungan/
karantina/observasi terhadap Covid-19 ini
didesain untuk dapat menampung 1.000
tempat tidur. Pada Tahap I dibangun fasilitas
dengan daya tampung 360 tempat tidur dan
Tahap II sebanyak 640 tempat tidur.
Pembangunan fasilitas observasi penyakit
menular di Pulau Galang dibagi menjadi
3 Zonasi, yakni Zona A (Renovasi Eks
Pengungsi Vietnam) meliputi gedung

penunjang seperti mess petugas, dokter dan
perawat, gedung sterilisasi, gedung farmasi,
gedung gizi, laundry, gudang dan power
house.
Zona B meliputi fasilitas penampungan dan
fasilitas pendukung seperti ruang isolasi,
ruang observasi, laboratorium, ruang
sterilisasi, GWT, sentral gas medik, instalasi
jenazah, landasan helikopter (helipad), dan
zona utilitas.
Selain itu di sekitar fasilitas utama juga
telah dilengkapi ruang tindakan, ruang
penyimpanan mobile rontgen, ruang
laboratorium, dapur, renovasi bangunan
eksisting untuk bangunan penunjang,
EDISI 1 2020 • 11
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fasilitas air bersih, air limbah, drainase,
sampah, dan utilitas lainnya, serta
ruang alat kesehatan ruang isolasi dan
observasi.
Pada tahap awal di medio Maret 2020
telah dibangun 2 gedung bertingkat 2
berada di Zona B yang terdiri dari ruang
perawatan dengan spesifikasi per 1 kamar
memakai 4 unit modular, diisi dengan lima
5 tempat tidur dan 2 kamar mandi yang
sudah disesuaikan dengan pengguna kursi
roda (difable function). Tiap gedung juga
memiliki fasilitas seperti ruang sterilisasi
dalam setiap koridor, ruang dokter, ruang
perawat dan nurse station, ruang tindakan,
ruang alat, ruang konsultasi, Gudang
linen, ruang rapat, dan ruang farmasi.
Terakhir Zona C adalah untuk tahap
berikutnya (menyesuaikan kebutuhan)
dengan memanfaatkan cadangan lahan.
Keseluruhan pekerjaan, langsung dibawah
supervisi Balai Prasarana Permukiman
Wilayah (BPPW) Provinsi Kepulauan Riau,
Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR
Entitas Anak WIKA, WEGE merancang
pembangunan fasilitas RS Corona secara
lengkap dari akses kedatangan sampai
akses evakuasi, termasuk kelengkapan
lainnya seperti: genset dengan kapasitas
500 Kva, kabel feeder, panel distribusi,
intercom, fire alarm, sound system, air
conditioner (ac), alat pemadam api ringan
(apar), penangkal petir, pompa booster,
sistem pembuangan air kotor serta tangki
air bersih. Untuk pengelolaan limbah
rumah sakit ini, WEGE memakai metode
incinerator, yaitu pengelolaan limbah
rumah sakit non cair.
Pada lokasi yang sama, WEGE juga
mendapat pengerjaan untuk merenovasi
bangunan (bangsal) lama eks tempat
penampungan (kamp pengungsi Vietnam)
yang difungsikan sejak tahun 1979 hingga
1996. Fasilitas kesehatan ini dipakai
sebagai hunian untuk dokter, perawat,
serta sarana umum seperti dapur dan
laundry.

Foto - Agung Budi Waskito, Direktur Utama WIKA:
Menjadi lokomotif terdepan dalam memimpin
WIKA Grup mendukung penanganan Covid-19.
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BUKAN SEKEDAR
PORTOFOLIO BIASA
Pembangunan rumah sakit darurat Covid-19
di Kemayoran, Pulau Galang – Kepulauan
Riau, alih Fungsi Rumah Sakit Pertamina
Jaya menjadi bukti betapa WIKA bertindak
cepat membantu Pemerintah dalam
penanganan pandemi ini. Hal itu rupanya
menumbuhkan apresiasi untuk membangun
fasilitas serupa di daerah. Adalah fasilitas
isolasi dan observasi terhadap penyakit
infeksi, termasuk Covid-19 di Kabupaten
Lamongan, Jawa Timur yang menjadi
portofolio berikutnya.
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung
Tbk. [WEGE], entitas anak WIKA, mulai
membangun ruang isolasi pada 1 Mei
2020 dan selesai pada 3 Juni 2020. Melalui
skema design and build, fasilitas isolasi
dan observasi tersebut dibangun di atas
lahan seluas 6.180 meter persegi yang telah
disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten
Lamongan. Lokasinya berjarak kurang lebih
132 meter dari RSUD dr. Soegiri, Lamongan.
“Pembangunan fasilitas isolasi dan
observasi ini menjawab kebutuhan
penanganan pasien Covid-19 di wilayah
Lamongan. Pada April 2020, Kabupaten
Lamongan menjadi terbesar kedua dengan
jumlah pasien positif terbesar di Provinsi
Jawa Timur. Di sisi lain, kabupaten ini
belum memiliki rumah sakit standar untuk
penanganan Covid-19,” terang Agung Budi

Waskito, Direktur Utama Perseroan.
Rumah sakit ini memiliki daya tampung
untuk 82 pasien dengan ruang perawatan
yang terpisah bagi setiap pasien yakni 75
tempat tidur observasi dan tujuh tempat
tidur isolasi. Adapun fasilitas yang dibangun
yaitu bangunan screening yang terdiri
dari laboratorium, X-Ray, ruang petugas,
administrasi dan farmasi.
Bangunan Karantina 1 yang terdiri dari 25
tempat tidur observasi, ruang tindakan,
ruang dokter, dan mobile X-Ray. Bangunan
Karantina 2 terdiri dari 50 tempat tidur
observasi, ruang tindakan dan ruang dokter.
Bangunan isolasi terdiri dari tujuh tempat
tidur, ruang dokter dan perawat, serta
ruang jenazah. Bangunan satelit terdiri
dari ruang sterilisasi, gizi, laundry, alat
medis operasional, dan farmasi. Selain itu,
dibangun juga power house, ruang pompa
dan ground water tank, tempat sampah,
penataan landscape, parkir umum dan
dokter serta pagar keliling.
Direktur Utama Perseroan, Agung Budi
Waskito mengucapkan terima kasih
atas kepercayaan yang diberikan oleh
Pemerintah, Satuan Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19, BNPB serta semua
pihak yang tidak dapat disebutkan satu per
satu.
Agung meyakini bahwa dalam kondisi
kebencanaan nasional bahkan global

seperti saat ini, seluruh elemen haruslah
bersatu-padu dan sejalan seirama dalam
satu komando. Hal itu menjadi penting
untuk diimplementasikan agar proses
penanganan pandemi hingga multiplier
effect yang hadir pasca penanganan dapat
menghasilkan output yang optimal, secara
medis maupun recovery perekonomian.

MODULAR

CEPAT, EFEKTIF,
EFISIEN
Beberapa tahun yang lalu, mungkin
hal ini terdengar kurang realistis.
Bagaimana mungkin sebuah rumah
bisa dibangun secara instan? Berkat
perkembangan teknologi dan riset
yang dilakukan oleh para ahli, proses
konstruksi kini bisa dilakukan secara
instan yang sering juga disebut
sebagai modular. Prinsip utama dari
teknologi ini adalah proses konstruksi
yang dilakukan di luar lokasi proyek
sehingga mampu menghemat lebih
banyak waktu dan meminimalisir risiko.
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung
Tbk. [WEGE], entitas anak WIKA

WIKA lanjut alumnus Teknik Sipil Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta ini, merasa
sangat terhormat dapat membantu
penanggulangan Covid-19 melalui
keterlibatan langsung dalam pembangunan
RS Darurat, pusat observasi dan berbagai
fasilitas penunjang Covid-19. Selain itu
melalui serangkaian aktivitas CSR yang

mendukung para tenaga kesehatan
(pemberian bantuan APD, kebutuhan
konsumsi makanan sehat & multivitamin)
serta distribusi sembako bagi para warga
di lingkup Jakarta Timur yang terdampak,
menjadi evidence tidak berjaraknya WIKA
dengan publik luas.###

merupakan salah satu inisiator sekaligus
inovator yang membangun industri
Modular sebagai salah satu tren teknologi
konstruksi dunia saat ini dan masa depan.
Modular adalah bangunan yang terdiri
atas komponen buatan/rakitan pabrik (off
site) menjadi panel modular. Modular
juga memiliki sistem aplikasi yang mudah,
cepat dan menjadi salah satu solusi untuk
mengakomodir kebutuhan penduduk dunia
akan hunian dengan mengutamakan prinsip
bangunan ramah lingkungan.

Foto - Modular RS Khusus Infeksi Pulau Galang
(untuk boks): Ringan, kokoh, cepat, efisien, dan
ramah lingkungan.

Selain dari segi efisiensi, rumah panel
juga memiliki banyak keutamaan yang
menjadikannya primadona dunia properti
masa kini. Mulai dari kebutuhan rumah
tangga, komersial, kantor, hotel, rumah
sakit, dan berbagai jenis properti lain kini
mulai menggunakan rumah instan sebagai
solusi praktis untuk berbagai keperluan. ###

Fekum Ariesbowo

Boks - Modular, Teknologi Terapan
WIKA bangun RS Covid-19 (wikagedung.
co.id, 2020)

PT Wijaya Karya Bangunan
Gedung Tbk. [WEGE],
entitas anak WIKA
merupakan salah satu
inisiator sekaligus inovator
yang membangun industri
Modular sebagai salah satu
tren teknologi konstruksi
dunia saat ini dan masa
depan.

Fekum Ariesbowo

EDISI 1 2020 • 13

LIPUTAN UTAMA LEADERSHIP

PERGANTIAN
DI TENGAH
PANDEMI

BABAK BARU WIKA CATATKAN
PRESTASI
Medio 2020 menjadi babak baru bagi para pemimpin muda,
menjadi lokomotif terdepan WIKA menghadapi berbagai tantangan
global; pandemi dan dinamika digital.
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A Leader is one who knows the way,
And shows the way
John C. Maxwell – Global Leadership
Speaker

Inspirasi pembicara kepemimpinan asal Negeri
Paman Sam, John Calvin Maxwell membuka artikel
yang saya tulis ini bukan tanpa alasan. Pesan yang
tersirat jelas bahwa seorang pemimpin adalah
mereka yang bukan hanya paham secara tafsil
bagaimana makna untuk sukses, tetapi bagaimana
yang bersangkutan juga mampu menunjukkan cara
yang efektif dan efisien bagi seluruh timnya untuk
bersama-sama menggapai sukses.

Foto Atas- John C. Maxwell, Global Leadership
Speaker
Foto Kiri - RUPS Tahun Buku 2019: Melahirkan era baru
pemimpin muda di WIKA

Environment serta tiga jajaran Komisaris,
dimana salah satunya adalah posisi
Komisaris Utama.

Pesan itu menjadi demikian inline
maknanya, jika dikorelasikan dengan hasil
Rapat Umum Pemegang Saham Tahun
Buku 2019 PT WIJAYA KARYA (Persero)
Tbk. [WIKA] yang berlangsung pada Juni
2020 lalu. Untuk kali pertama dalam kurun
3 dasawarsa terakhir, salah satu BUMN
Karya terbaik di tanah air ini memiliki
sosok ‘pemuncak’ datang dari jalur karir
internal WIKA yang berangkat mulai dari staf
pelaksana.
Senin (8/6/2020) menjadi babak baru bagi
perusahaan yang tahun ini merayakan
hari jadinya yang ke-60. Dari sembilan
mata acara yang menjadi inti acara pagi
itu, Menteri BUMN Erick Thohir sebagai

representatif pemerintah yang memegang
saham Seri A pada mata acara terakhir
menyetujui adanya perubahan pengurus
Perseroan.
Pemerintah melakukan suksesi pada organ
direksi dan komisaris. Posisi Direktur Utama
dipercayakan kepada Agung Budi Waskito
yang sebelumnya duduk sebagai Direktur
Operasi I Perseroan. Sementara posisi
pertama Direktorat yang ditinggalkan Agung,
diisi oleh Hananto Aji.
RUPST secara berturut-turut juga menunjuk
Direktur Operasi II, Direktur Operasi III,
Direktur Human Capital & Pengembangan,
Direktur Quality, Health, Safety &

Direktur Quality, Health, Safety, and
Environment (DQSHE) yang sebelumnya
diduduki oleh Danu Prijambodo, kini
dijabat oleh Rudy Hartono. Sementara
untuk posisi Direktur Human Capital dan
Pengembangan, proses suksesi berlangsung
mulus. Novel Arsyad yang mendapat
mandat baru sebagai Direktur Utama PT
PP (Persero) Tbk. Menyerahkan tampuk
salah satu Direktorat kunci di Perseroan
ini kepada Mursyid, yang sebelumnya
menjalankan posisi yang sama di entitas
anak, PT WIKA Beton Tbk. [WTON]
RUPST juga menunjuk Direktur Operasi II
yang baru, yakni Harum Akhmad Zuhdi.
Harum menggantikan Bambang Pramujo
yang sangat matang dalam asam garam
EPC. Direktur Operasi III yang berkutat
dalam operasi luar negeri dan bangunan,
pejabat baru diisi oleh Sugeng Rochadi
yang sebelumnya berkarir di Brantas
Abipraya dan Hutama Karya. Arek Malang
ini menggantikan Destiawan Soewardjono
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Foto Kiri - Agung Budi Waskito, Direktur Utama WIKA:
Memulai dan merintis karir dari bawah.
Foto Kanan - WIKA Tower: Menjadi rumah bagi para
pemimpin baru Perseroan menghadapi tantangan
global dan dinamika digital.

diangkat sebagai Direktur Utama PT
Waskita Karya (Persero) Tbk. Hanya Direktur
Keuangan Ade Wahyu yang tak bergeser.
Menteri Erick Thohir juga merombak jajaran
komisaris, salah satunya Komisaris Utama
WIKA Imam Santoso yang digantikan Jarot
Widyoko. Tiga kursi lain yang berubah
adalah Komisaris Freddy Saragih menjadi
Firdaus Ali. Lalu Komisaris Independen
diganti Adityawarman dari sebelumnya
Achmad Hidayat dan Komisaris Independen
Harris Arthur Hedar dari sebelumnya Illiana
Arifiandi.
16 • WIKAMAGZ

DEDIKASI 24/7
Tak lama setelah dilantik, saat itu juga
Agung langsung bekerja cepat. Maklum
saja, tantangan pandemi Covid-19
sudah hadir di depan mata. Harus ada
aksi nyata yang digerakkan oleh WIKA,
dari WIKA dan untuk WIKA. Tak banyak
cakap, di bawah kepemimpinannya,
Perseroan bergerak cepat membantu
Pemerintah menyiapkan infrastruktur
rumah sakit khusus infeksi Covid-19
dan penunjangnya di beberapa daerah.
Alhamdulillah, hasilnya pun baik.
Ketua MPR, Bambang Soesatyo
menyambut baik keberadaan Rumah
Sakit (RS) Darurat Covid-19 di Pulau
Galang, Batam, Kepulauan Riau. RS yang
dibangun selama kurang lebih delapan
hari itu terbukti beroperasi dengan baik.

“Menyambut baik keberadaan RS Darurat
Corona tersebut sebagai salah satu bukti
keseriusan Pemerintah dalam menangani
pandemi virus corona,” kata Bamsoet,
demikian Bambang Soesatyo biasa disapa
kolega sebagaimana dilansir dari tagar.id,
Sabtu (5/9).
Direktur Utama Perseroan, Agung Budi
Waskito mengucapkan terima kasih
atas kepercayaan yang diberikan oleh
Pemerintah, Satuan Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19, BNPB serta semua
pihak yang tidak dapat disebutkan satu per
satu.
Agung meyakini bahwa dalam kondisi
kebencanaan nasional bahkan global
seperti saat ini, seluruh elemen haruslah
bersatu-padu dan sejalan seirama dalam
satu komando. Hal itu menjadi penting

untuk diimplementasikan agar proses
penanganan pandemi hingga multiplier
effect yang hadir pasca penanganan dapat
menghasilkan output yang optimal, secara
medis maupun recovery perekonomian.
Perihal visi leadership soal bagaimana
memimpin perusahaan pada saat
pandemi, Agung bisa dikatakan adaptif
dan tahu bagaimana “way out”-nya.
Dalam kesempatan sarasehan mengenai
bagaimana perusahaan konstruksi survive di
tengah pandemi yang dihelat di Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta, beberapa waktu
lalu. Agung memaparkan pemetaan dan
sharing solusi “how to survive” secara
komprehensif dan menarik.
Ada 4 pemetaan mendasar yang menjadi
acuannya agar kontraktor dapat cerdik
membuat breakthrough dan bisa melewati
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fase sulit ini. Pertama, kontraktor harus
memiliki satu pemahaman bahwa pandemi
membuat mata rantai pasok material dan
pekerjaan menjadi melambat bahkan bisa
menghentikan. Kedua, adanya pembatasan
sosial dan fisik dalam skala tertentu
(karantina) akan sangat berdampak pada
mobilitas kontraktor untuk bekerja.
Poin ketiga, dalam kondisi di mana stagnasi
pekerjaan mungkin terjadi, kontraktor harus
peka perihal dampak multiplier berkenaan
dengan aspek legal & kontrak yang
berdampak pada pembayaran. Terakhir,
signifikansi yang juga harus dipahami oleh
kontraktor pada saat pandemi adalah
konstelasi perubahan ekonomi dan
pasar modal secara luas diproyeksi akan
berdampak pada market properti dan
pembiayaan konstruksi.
Guna menghadapi itu semua, Agung
memiliki pandangan optimistis bahwa
ada cara yang bisa dikedepankan untuk
menjawab barrier kondisi akibat pandemi.
Langkah awal yang harus dilakukan adalah
melakukan inventarisasi dan memitigasi
hal-hal berkenaan dengan legal.
“Inventarisasi & mitigasi mengenai hal-hal
berkenaan dengan dokumen kontrak,
menjadi sangat urgent dilakukan untuk
memastikan agar kita terhindar dari
kemungkinan dampak negatif yang bisa saja
hadir dalam beberapa waktu ke depan” jelas
Agung.
Ia mencontohkan beberapa tindakan yang
harus diperhatikan oleh kontraktor, antara
lain: updating pemberitahuan dalam
periode waktu yang sangat singkat jika
terjadi keterlambatan, pengadaan, review
desain dan sebagainya. Lalu, cek dan ricek
apakah ada kemungkinan kontrak batal
karena pandemi. Hal ini menjadi penting
karena bisa jadi dalam masa pandemi
seperti saat ini, mungkin ada kontrak yang
pasal klausulnya masih abu-abu untuk
kejadian yang tidak dapat diprediksi (force
majeur).
Sikap lain berkenaan dengan inventarisasi
yang juga harus menjadi pegangan
kontraktor adalah luwes & kolaboratif
melihat dinamika pandemi dalam

Foto - Thomas L. Friedman: The world is flat
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pengambilan keputusan dan/atau
kesepakatan baru. Pertimbangan, membuat
kesepakatan atau perjanjian baru adalah
kepentingan terbaik semua pihak untuk
menghindari perselisihan ketika pandemi.
Konsensus baru masing-masing pihak
berkenaan dengan pencegahan pandemi
untuk kebaikan bersama menjadi solusi
win-win yang proporsional.
Strategi untuk survive berikutnya adalah
Kontraktor harus bersikap tegas dan
prudent untuk memastikan bahwasanya
hak dibayar benar-benar terjamin dan
terlindungi. Dalam masa pandemi yang sulit
diprediksi, kepastian pembayaran adalah
prioritas. Oleh karena itu, kejelian dalam
memitigasi risiko ini harus benar-benar baik.
“Pada semua pekerjaan, disiplin dalam
mengirim pemberitahuan serta menyusun
klausul pembayaran dalam masa krisisi
dengan lebih cepat, lebih detail dari
pemberi kerja,” tegas Agung.

Langkah strategis selanjutnya adalah
Kontraktor harus rutin memonitor perilaku
pembayaran. Operasional proyek pada
masa seperti ini sangatlah terdampak akibat
pandemi. Peran dan fungsi kontraktor
akan banyak berkutat dengan penjadwalan
proyek yang ketat, menyiapkan mitigasi
legal berkenaan dengan kemungkinan
adanya dispute dan sengketa, mobilisasi
pekerja hingga liquid tidaknya cash flow
yang dikelola.
Oleh karena itu, penting bagi kontraktor
untuk melakukan pemetaan sekaligus
menganalisis perilaku dan pola dari pemberi
kerja dalam masalah pembayaran, seperti,
apakah mulai tampak adanya peningkatan
kesulitan pembayaran? apakah pembayaran
menjadi lebih lambat? Dan apakah ada
perubahan praktik retensi?
“Saat ini sebenarnya ideal bagi kontraktor
untuk menunjukkan kelas dan level terbaik
walau memang tidak mudah. Penerapan
GCG dalam hal ini menjadi kunci karena

hal ini akan berdampak pada kontinyuitas
pekerjaan kontraktor ke depan. Termasuk,
strategi lain yang juga menjadi kunci
adalah meningkatkan kemampuan cash
kontraktor. ” tukasnya.

ERA BARU, ERA
KEPEMIMPINAN DIGITAL
Satu hal yang cukup menonjol
selama masa pandemi berlangsung
adalah lahirnya adaptasi kebiasaan
baru komunikasi. Bila dahulu masih
memungkinkan berinteraksi secara
tatap muka. Kini sharing komunikasi
dan informasi berangsur-angsur mulai
membiasakan diri dengan metode virtual
mengandalkan teknologi digital.
Surinder Kahai, guru besar sistem informasi
manajemen Vinghamton University, New
York, AS, dalam materi simposium yang
dilansir dari Mckinnsey.com, menegaskan
perkembangan teknologi informasi

sangat berpengaruh terhadap model
kepemimpinan bisnis saat ini.
Menurut dia, kemajuan teknologi informasi
membuat pemimpin perusahaan bukan
hanya dapat bersinggungan langsung
dengan pekerja dalam unit terkecil di
perusahaannya, melainkan lebih dari itu, ia
juga harus dapat menjalin komunikasi dan
hubungan baik dengan seluruh pemangku
kepentingan bisnis, konsumen, dan seluruh
kolega bisnisnya di seluruh dunia secara
luas.
Dalam materi simposium bertajuk “Leading
in a Digital Age: What’s Different, Issues
Raised and What We Know” yang ditulisnya.
Kahai menekankan bahwa komunikasi
yang akan berkembang di era digital adalah
bukan komunikasi yang didesain hanya 1
arah saja karena dalam kesempatan yang
berbeda justru pemangku kepentingan
bisnislah yang akan memberikan timbal
balik lebih cepat pada pemimpin
perusahaan melalui berbagai media

berbasis internet yang nota bene menjadi
media baru distribusi informasi yang lebih
cepat, efektif, ekonomis, dan efisien.
“Pemimpin pada era digital seperti ini
adalah pemimpin yang berada pada fase
transisi dimana para pekerja memiliki
kecenderungan bekerja dalam dunia
kerja virtual yang tidak terbatas ruang dan
waktu” ujar dia.
Oleh karena itu jelas Kahai dibutuhkan
suatu bentuk kepemimpinan yang mampu
mengadaptasi perkembangan teknologi
informasi. Namun, sayangnya sejauh ini,
ia belum melihat banyak perusahaan yang
mampu bergerak cepat seiring dinamika
perkembangan teknologi informasi yang
demikian cepatnya dan bagaimana

Boks - Direksi Baru PT Wijaya Karya
(Persero) Tbk. Harapan baru untuk masa
depan WIKA yang lebih baik.

DAFTAR DIREKSI PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK.
Direktur Utama

: Agung Budi Waskito

Direktur Keuangan

: Ade Wahyu

Direktur Operasi I

: Hananto Aji

Direktur Operasi II

: Harum Akhmad Zuhdi

Direktur Operasi III

: Sugeng Rochadi

Direktur Human Capital dan Pengembangan

: Mursyid

Direktur Quality, Health, Safety, and Environment

: Rudy Hartono
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DAFTAR KOMISARIS PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK.
Komisaris Utama

: Jarot Widyoko

Komisaris

: Edi Sudarmanto

Komisaris

: Firdaus Ali

Komisaris

: Satya Bhakti Parikesit

Komisaris Independen

: Adityawarman

Komisaris Independen

: Harris Arthur Hedar

Komisaris Independen

: Suryo Hapsoro Tri Utomo

Boks - Komisaris Baru PT Wijaya Karya
(Persero) Tbk. Harapan baru untuk masa
depan WIKA yang lebih baik.

menjawab problematika itu dengan
kepemimpinan yang relevan dan memadai.
Padahal seperti diungkapkan Thomas L.
Friedman, globalisasi ekonomi dan budaya
yang dipicu oleh perkembangan pesat
teknologi informasi dan transportasi telah
menyebabkan dunia ini bagaikan desa
global (global village). Alhasil persaingan
dalam dunia bisnis makin sengit.
Dalam buku karyanya yang terkenal berjudul
“The World is Flat,” Friedman menuturkan
globalisasi versi 4.0 telah merasuk dalam
mobilitas komunitas global saat ini. Anomali
globalisasi menurut dia, telah menyusutkan
dunia dari ukuran kecil menjadi sangat kecil
dan mendatarkan sekat-sekat (flat world
platform) melalui optimalisasi potensi
teknologi informasi.
Pada era ini, seorang individu atau suatu
kelompok kecil dapat menjadi leader yang
berpengaruh dalam skup global melalui
pengejawantahan visi yang disalurkan
melalui sebuah media berbalut internet
dengan memanfaatkan kekuatan baru
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yang ditemukan untuk bekerja sama dan
bersaing secara individual maupun tim
dalam kancah global.
Kekuatan baru itu adalah tiga elemen yang
saling bersimbiosis menjadi satu kekuatan
yaitu, computerize tools (komputer
jinjing, PC, telepon pintar) yang menjadi
perangkat penyimpan ide-ide-ide brilian
seorang leader berupa teks, gambar, suara
dalam format digital; serat optik yang
memungkinkan mereka untuk mengakses
lebih banyak materi-materi di seluruh dunia
dengan murah, dan workflow software
yang memungkinkan para pemimpin
maupun individu lain di seluruh dunia
untuk mengerjakan suatu materi digital
secara bersama dari manapun, tanpa
menghiraukan jarak antar masing-masing
pihak.
Leadership Wijaya Karya bersiap masuk,
berkompetisi, dan berkolaborasi pada era
baru. ###
Fekum Ariesbowo

DIASPORA ALUMNI WIKA
DI BUMN KARYA
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) pada Juni 2020 lalu telah
melakukan perubahan pengurus empat
BUMN karya (Adhi Karya, Hutama Karya,
PTPP, dan Waskita Karya) Keempat pucuk
pimpinan BUMN Karya tersebut, kini
dipimpin oleh figur-figur yang pernah
berkarier di Wijaya Karya.
Adhi Karya kini dipimpin oleh Entus
Asnawi Mukhson. Entus menggantikan
Budi Harto yang kini ditunjuk menjadi
Direktur Utama PT Hutama Karya
(Persero). Seperti halnya Entus, Budi
Harto juga pernah berkarir di WIKA cukup
lama. Sebelum hijrah ke Adhi Karya, Entus
menjabat direktur keuangan di PT Wijaya

Karya Beton Tbk. atau WIKA Beton. (20112012). Entus juga pernah menempati
posisi sebagai General Manager Keuangan
Wijaya Karya pada 2009—2011.
Budi Harto pernah menempati sejumlah
posisi di WIKA, antara lain Direktur Operasi
I (2008-2013) WIKA Gedung. Selain itu dia
juga sempat menempati posisi Presiden
Komisaris WIKA Gedung (2009-2010),
Komisaris Utama WIKA Intrade (2008-2009
), General Manager General Sipil pada
tahun 2008, dan General Manajer Operasi
1 (2006-2007). Budi Harto menggantikan
posisi Bintang Perbowo yang juga pernah
menjabat posisi Direktur Utama WIKA
selama sepuluh tahun (2008-2018).

1

2

3

4

PT Pembangunan Perumahan kini
juga dipimpin oleh alumni WIKA,
Novel Arsyad. Sebelum ditunjuk
sebagai Direktur Utama PTPP,
Novel adalah Direktur SDM dan
Pengembangan Usaha WIKA. Posisi
itu dia emban sejak Maret 2017. Karier
Novel juga bermula di WIKA sebagai
staf teknik sejak 1991.
Warna WIKA di pucuk pimpinan
BUMN karya semakin kental setelah
Destiawan Soewardjono ditunjuk
sebagai Direktur Utama PT Waskita
Karya (Persero) Tbk. Sebelum menjadi
orang pertama di Waskita, alumni
Teknik Sipil Universitas Brawijaya,
Malang ini, memimpin Direktorat Luar
Negeri dan Gedung di Wijaya Karya
selama 7 tahun (*/)
Fekum Ariesbowo

Foto - Budi Harto (1), Entus A. Mukhson (2), Novel Arsyad (3), Destiawan Soewardjono (4) : Diaspora WIKA di BUMN Karya
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WAWANARA

WAWANCARA

NOTHING TO LOSE
& LAKUKAN YANG
TERBAIK
Dua kata itu menjadi kunci sukses bagi sesosok engineer yang pada Juni 8, 2020
lalu didaulat oleh Pemerintah (baca: Kementerian BUMN-red) duduk sebagai
pemuncak, CEO WIKA. Gaya bicaranya santun dengan dialek Jawa yang
sesekali muncul. Alur cerita yang disampaikan, lurus tanpa banyak diksi. Visi
memimpinnya lugas dan penuh optimisme. Sosok pemilik karakter semua itu
adalah Agung Budi Waskito.
Dalam kurun 30 tahun terakhir, alumnus Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta ini adalah Insan WIKA pertama yang berhasil duduk sebagai
pemuncak WIKA dari jalur karir. Kerja keras & kerja cerdasnya membuktikan
sekaligus memberi motivasi kepada kita, Insan WIKA semua bahwa tidak ada
yang tidak mungkin ketika kita mau berusaha. Seperti tajuk utama tulisan ini,
kuncinya adalah: Nothing to Lose dan Lakukan yang Terbaik!
Kurang lebih 1 bulan, Pak ABW, demikian ia biasa disapa oleh rekan, kolega,
dan handai taulannya, memimpin Wijaya Karya. Seperti apa perencanaan,
strategi, dan breakthrough yang akan ia lakukan? Berikut wawancara singkat
Fekum Ariesbowo, Corporate Communication dengan Direktur Utama Agung
Budi Waskito di ruang kerjanya, Jum’at (24/7). Cuplikannya:

Bagaimana Bapak memandang kondisi
yang menimpa Indonesia dalam kurun 5
bulan terakhir sejak pandemi melanda?
ABW: Hantaman krisis ekonomi pada 2020
ini, mungkin orang menganggapnya seperti
krisis tahun 1998. Namun sebenarnya
sangat berbeda. WIKA sendiri telah
mengalami 3 kali tempaan krisis, mulai
dari 1998, 2008, dan tahun 2020. Tahun
1998 karena masalah kurs sehingga
menyebabkan krisis dan pada tahun
2020, krisis secara global terjadi secara
bersamaan menimpa banyak negara.
Agung Budi Waskito,
Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
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Namun demikian, ada hal yang membuat
saya lebih optimistis pada tahun 2020
adalah karena negara berpenduduk besar,

seperti; Tiongkok, Amerika, India termasuk
Indonesia, pendapatannya tidak banyak
dipengaruhi faktor di luar negeri, tetapi
faktor domestik. Sehingga, saya percaya
pada tahun ini, dampak krisis tidak akan
seberat pada tahun 1998.
Akan tetapi, dalam kurun waktu 3 bulan
terakhir terus terang dunia konstruksi,
termasuk WIKA cukup shock juga. Adanya
pandemi (Februari – Juni), membuat
semua supply chain terhenti dan adanya
regulasi pemerintah yang mengatur social
distance dan sebagaimana, menghentikan
beberapa project. Pada kondisi finalnya,
hampir semua dunia konstruksi mengalami
penurunan pendapatan dan laba

perusahaan; piutang naik dan utangnya juga
rata-rata naik.
Itu yang terjadi semua sekarang ini,
sehingga perlu kerja keras para pelaku
usaha konstruksi menghadapi agar di
penghujung tahun bisa survive. Harapannya
pada penghujung tahun kita bisa selamat
dan survive. Lalu pada tahun mendatang
WIKA bisa terbang lebih tinggi lagi.
Ada 3 fase waktu yang menjadi
momentum bagi WIKA lepas dari krisis.
Bisakah Bapak bagikan kunci apa yang
membuat WIKA survivee pada 2 fase
waktu awal dan apa kunci agar WIKA
lepas dari krisis 2020 yang saat ini masih
berlangsung:
ABW: Salah satu kelebihan dari WIKA adalah
WIKA memiliki beberapa portofolio bisnis.
Pada kondisi krisis, di mana misalnya salah
satu lini bisnisnya terdampak, maka lini
bisnis yang lain bisa survive.
Kedua, pada tahun 1998, banyak
perusahaan melakukan PHK, baik melalui
mekanisme pensiun dini maupun PHK
Massal. Akan tetapi, saya memiliki prinsip
bahwa pada tahun 2020, saya tidak akan
melakukan PHK.
Untuk menanggulangi itu, ada beberapa
metode yang saya siapkan. Satu,

“
Untuk menanggulangi
krisis, ada beberapa metode
yang saya siapkan. Satu,
memperkuat ketahanan
finansial perusahaan
dengan memantapkan
kunci collection period.
Sehingga kita harus
menurunkan tingkat
piutang agar menambah
cash in yang tentu saja
berdampak pada penguatan
struktur keuangan
“
memperkuat ketahanan finansial
perusahaan dengan memantapkan
kunci collection period. Sehingga kita
harus menurunkan tingkat piutang
agar menambah cash in yang tentu saja
berdampak pada penguatan struktur
keuangan.
Kedua, WIKA memanfaatkan secara
maksimal produksi proyek-proyek yang
sudah ada dan pada saat yang sama
melakukan efisiensi dan inovasi sehingga
dapat menurunkan cost produksi.

Mapping apa saja yang Bapak lakukan
pasca pengangkatan sebagai Direktur
Utama pada Juni 8 yang baru lalu?
Lalu dari hasil mapping itu, apa yang
Bapak tindak lanjuti sebagai strategi
menghadapi barrier-barrier?
ABW: Satu hal yang baru saya lakukan
adalah membuat pemetaan pekerjaan
satu semester ke depan, karena kita
baru saja dihantam krisis ekonomi yang
luar biasa. Yang paling pertama saya
lakukan adalah melakukan penguatan
finansial. Saya menyadari bahwa ada
beberapa bisnis yang sedikit melenceng
dari core business . Oleh karena itu, saya
akan mengembalikan bisnis WIKA sesuai
portofolio konstruksi.
Kedua, saya akan melakukan
restrukturisasi WIKA Realty (WR) secara
total, baik dari segi organisasi, bisnis,
maupun finansial. Langkah ini akan
memperkuat fundamental di WR maupun
induk. WR akan menjadi cangkang pada
holding hotel. Sehingga mungkin bisnis
ke depan, selain properti, bisnis hotel ini
akan kita tingkatkan untuk mendapatkan
return.
Foto - Agung Budi Waskito dalam RUPS Tahun
Buku 2019: CEO Pertama dari internal WIKA
dalam 30 tahun terakhir
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Foto - Agung Budi Waskito dalam inspeksi lapang
pasca bencana Palu: Luwes, cepat dan cekatan
pada saat bencana

Kira-kira itu, yang bisa kita lakukan dalam
satu semester ke depan. Tidak banyak,
tetapi kita mengoptimalkan order book yang
lama dan melakukan restrukturisasi WR.
Bagaimana cara Bapak
mengaktualisasikan dan/atau menginlikan target dengan strategi yang riil?
AF: Tentunya semuanya kembali kepada
piramida visi dan misi ya. Dimana mulai
dari visi, misi, strategi sampai paling bawah,
bagaimana kita mengimplementasikannya.
Semuanya melalui proses karena namanya
leadership itu seni untuk bisa mengarahkan
gerbong ini menuju suatu titik tertentu.
Leadership untuk mempengaruhi semua
karyawan itu tidak mudah, tetapi kami
memiliki keyakinan kita semua bisa
melakukan strategi Wijaya Karya. Saya
dibantu oleh 6 direksi; 3 direktur operasi, 3
direktur fungsi. Saya tidak bekerja sendirian.
Pada akhirnya, strategi akan turun dari
Direktur Utama -> Direksi -> Divisi sampai
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dengan Manajer Proyek. Semua harus satu
paham.

menunjukkan keteladanan dari atas, mulai
saya, direksi.

Bicara leadership, selintas lalu Bapak
mengatakan sebagai seni. Lebih lanjut,
menurut Bapak, leadership itu bisa
dipelajari atau merupakan blessing dari
Alloh SWT?
ABW: Leadership itu bisa dipelajari. Banyak
buku yang menginspirasi orang, bagaimana
meningkatkan leadership itu sendiri.
Semuanya tidak mungkin hanya bakat,
tetapi juga membutuhkan proses. Kita tidak
mungkin hanya mempelajari (leadershipred) saja, karena itu hanya teori saja.
Namun, proses bagaimana kita menjadi
leader dan menerapkan nilai-nilai leadership
yang baik itu adalah poin utamanya.

Masih bersambung, bagaimana Bapak
kemudian menstimulasi kesolidan dan
sense of belonging para karyawan di saat
krisis?
ABW: Saya kira, salah satu prinsip saya
untuk bisa menciptakan loyalitas dan sense
of belonging adalah suasana kerja yang
baik. Baik antara Direksi dan Manajemen
di bawahnya maupun Direksi dengan para
karyawannya. Artinya kita tidak kaku dan
tidak memaksakan satu arah.

Dalam kondisi extra ordinary seperti yang
saat ini berlangsung, potensi-potensi apa
yang Bapak harapkan dapat muncul dari
seluruh Insan WIKA?
ABW: Tidak hanya sebatas instruksi dan/
atau strategi perusahaan. Namun, saya
memiliki prinsip bahwa keteladanan itu
penting. Oleh karena itu, saya harus dapat
mempengaruhi teman-teman dengan

Poin kedua, saya menerapkan bahwa
semua kendali ada di karyawan. Sehingga
para karyawan memiliki WIKA, mempunyai
kebebasan untuk melakukan sesuatu. Itu
dua prinsip yang saya lakukan sehingga
membuat kita semua merasa nyaman
bekerja dan memiliki WIKA secara bersamasama.
Karakter Bapak bisa dikatakan tidak
bersudut, karena Bapak terbilang luwes
dan bisa masuk ke banyak sisi. Hal
itu mungkin menjadi pertimbangan

Pemerintah menunjuk Bapak sebagai
orang nomor satu di WIKA. Dari sisi usia,
Bapak juga terbilang CEO paling muda
dibandingkan dengan CEO BUMN Karya.
Tanggapan Bapak?
ABW: 49 tahun saya pikir tidak terlalu muda
ya? Saya mengganggap bahwa dengan
muda akan menjadi positif karena saya lebih
punya energi yang lebih. Kedua, meskipun
saya muda bukan berarti wawasan saya
juga kurang dibandingkan CEO-CEO lain.
Ketiga, saya meyakini hubungan saya
dengan seluruh rekan-rekan yang ada
WIKA, lebih rileks dan mudah bekerja sama.
Kesemua itu menjadi semangat baru,
Apalagi lingkungan Direksi WIKA saat ini
juga terbilang diisi oleh sosok-sosok muda
sehingga lebih mudah untuk memacu titik
balik WIKA menjadi lebih cepat.
Superlative values apa menurut Bapak
dengan Manajemen Fresh dan Engineerengineer Muda yang membuat WIKA
berbeda dibandingkan dengan BUMN
Karya yang lain?
ABW: Sebenarnya muda atau tua
menurut saya sama saja. Yang penting
adalah semangatnya, knowledge-nya dan
bagaimana kita bisa memastikan dan
melakukan strategi di perusahaan ini bisa
berjalan dengan baik. Sehingga kemudian
saya tidak memandang karena saya ini
muda, bukan berarti kita memiliki kelebihan
yang luar biasa. Namun yang lebih
penting, kita yang muda-muda ini memiliki
kompetensi dan semangat yang baik. Ini
yang menjadi kelebihan Insan WIKA.
Semuanya akan dibuktikan dengan
kenyataan, bukan dengan kata-kata. Kita
lihat satu tahun ke depan. Saya dan temanteman akan membuktikan, WIKA akan lebih
baik dibandingkan dengan yang lain.
Breakthrough apa yang Bapak akan
realisasikan pada awal kepemimpinan
Bapak?
ABW: Pertama, bagaimana kita memetakan
masalah kemudian kita balik menjadi satu
peluang. Misalnya, saya akan meneruskan
proyek-proyek luar negeri, tetapi dengan
metode dan pendekatan yang berbeda. Kita
akui bahwa proyek-proyek luar negeri kita
sudah sangat baik dan masuk ke beberapa
negara. Akan tetapi, belum memanfaatkan

peluang-peluang yang lebih tinggi sehingga
proyek yang diperoleh masih kecil-kecil.
Lebih lanjut, WIKA akan bekerja sama
dengan Kementerian Luar Negeri untuk
lebih masuk ke proyek-proyek strategis.
Jadi, kalau perusahaan Tiongkok masuk
ke Indonesia itu didorong oleh Dubesnya.
Maka, itu pula yang akan WIKA lakukan.
Saya akan mengoptimalkan kerja sama
Kementerian Luar Negeri dengan pihakpihak terkait di luar negeri.
Kedua, restrukturisasi WIKA Realty. Saya
pikir dalam 3 bulan ini sedang kita rancang.
Ketiga, kita akan kembali kepada core
business. Sehingga ada kemungkinan
apabila ada di luar core business, akan kita
carikan jalan keluarnya. WIKA akan kembali
fokus pada kompetensi yang cukup lama.

“
Banyak buku yang
menginspirasi orang,
bagaimana meningkatkan
leadership itu sendiri.
Semuanya tidak mungkin
hanya bakat, tetapi juga
membutuhkan proses.
Bagaimana kita menjadi
leader dan menerapkan
nilai-nilai leadership
yang baik itu adalah poin
utamanya.
“
Pada awal menapaki karir di WIKA, Bapak
pernah mendapatkan tugas belajar
di India. Pelajaran, pengalaman, dan
inovasi apa yang bisa bapak petik dalam
meningkatkan kapasitas daya saing
WIKA ke depan; dalam level nasional dan
global?
ABW: Selama 1,5 tahun saya mempelajari
concrete dam di India, yang mana dulu saya
bercita-cita dengan saya belajar concrete
dam di sana, akan bisa saya terapkan di
Indonesia. Namun faktanya, faktor geologis
yang berbeda, tidak memungkinkan kita
membuat concrete dam serupa di Indonesia.
Ada satu hal yang bisa saya petik,
sebenarnya pola itu bisa dipaksakan untuk

beberapa bendungan yang ada di Indonesia.
Namun, memang harus diakui bahwa untuk
menabrak suatu keinginan birokrasi itu tidak
mudah. Salah satu contohnya; Bendungan
Sukamahi.
Bendungan itu bentuknya sangat terjal,
sehingga layak untuk dibangun dengan
tipe bendungan concrete dam karena
materialnya mudah dan sebagainya. Namun
dari segi desainer, masih mempertahankan
yang lama dan kurang bisa melakukan suatu
inovasi yang baru. Padahal apabila pola
baru itu dilakukan dengan baik, saya pikir
itu akan lebih murah dan artistik.
Artinya apa? Kita itu inovasinya kurang,
sehingga lebih berada pada comfort zone.
Padahal kalau inovasi itu bisa diaplikasikan,
saya kira itu lebih murah. Sekali lagi
kuncinya di inovasi.
Pada era kepemimpinan Bapak, apa yang
akan Bapak dorong dan implementasikan
agar Inovasi menjadi berbeda dan
aplikatif?
ABW: Saya kira inovasi yang dilakukan
oleh proyek sudah sangat banyak. Namun,
inovasi itu belum dalam bentuk yang “Wow.”
Wow di sini misalnya satu inovasi yang
bisa dipatenkan sehingga menghasilkan
efisiensi dan/atau produk yang berbeda dari
biasanya. Inovasi yang kita lakukan masih
berkutat metode kerja. Menurut saya ini
belum wow.
Apa yang saya lakukan berkenaan dengan
inovasi kedepan adalah sama dengan apa
yang telah dilakukan oleh Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak
Basuki Hadimuljono. Saya akan memacu
inovasi dengan memberi suatu reward
kepada rekan-rekan yang membuat inovasi,
yang melakukan perubahan sehingga
produknya berbeda dan memberikan value
engineering maupun cost yang sangat baik.
Lalu inovasi itu diakui secara internal WIKA
dan pihak eksternal.
Pada awal masa pandemi, nama
WIKA naik ke permukaan atas inisiasi
dan inovasi pembangunan rumah
sakit darurat Covid-19 dengan
teknologi modular. Bagaimana bapak
menyikapinya? Apakah hal serupa di
masa mendatang kita bisa buat sebagai
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Foto - RS Covid-19, Pulau Galang: Bukti
kolaborasi inovasi dan opportunity
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momentum yang berulang?
ABW: Pastinya itu momentum. Saya ingat
betul bahwa RS Pulau Galang. Pada saat
itu, sebelum kami diberi tugas oleh Menteri
PUPR. Kami ditantang, “Bisa nggak WIKA
membangun (RS Darurat Covid-19, red)

sama dengan Tiongkok yang butuh waktu 2
minggu?” tantang Menteri Basuki.
Lalu saya sampaikan, “Bisa pak kalau
itu di kota, tetapi kalau di luar kota saya
usahakan bisa,”

“
Saya akan memacu
inovasi dengan memberi
suatu reward kepada
rekan-rekan yang
membuat inovasi,
yang melakukan
perubahan sehingga
produknya berbeda
dan memberikan value
engineering maupun cost
yang sangat baik. Lalu
inovasi itu diakui secara
internal WIKA dan pihak
eksternal.
“
Foto - Suasana wawancara: CEO yang
supel & sederhana

Kenyataannya memang tidak sampai dua
minggu selesai walau ada sedikit problem
mobilisasi. Satu hal yang bisa kita petik
adalah bahwa sebenarnya kita bisa. Dari
momentum itu, saya sudah mendorong lagi
hal-hal lain yang mirip seperti itu.
Saya sudah meminta WIKA Beton untuk
melakukan desain yang bisa kita standarkan
membuat rumah susun dengan precast
dalam waktu yang cepat dan cost yang
terjangkau. Ini namanya baru inovasi karena
memberikan dampak atau value, baik
cost maupun waktu. Oleh karena itu, saya
mendorong kepada teman-teman, baik
di induk maupun anak perusahaan untuk
melakukan hal yang sama.
Bagaimana Bapak melihat WIKA 5 tahun
lalu, saat ini, dan 5 tahun ke depan?
ABW: Harus diakui bahwa WIKA 5 tahun
yang lalu itu pertumbuhannya yang uar
biasa. Belum pernah terjadi pada masasama sebelumnya, memiliki pertumbuhan
lebih dari 20%. Hal itu dipicu oleh dua hal.
Pertama, adanya dorongan dari pemerintah
untuk membangun infrastruktur dalam 5
tahun cukup tinggi. Kedua, kompetensi
WIKA yang luar biasa.

Sekarang, pada awal tahun 2020, saya
optimistis WIKA bisa tumbuh lebih tinggi
lagi. Sehingga dalam RKAP 2020, kita tahu
bahwa omzet kontrak maupun pendapatan
WIKA paling tinggi dibandingkan dengan
BUMN Karya lain. Namun, begitu ada
pandemi, kita akui semuanya mengalami
dampak yang luar biasa. Sehingga
pada 2020 ini, WIKA harus survive untuk
menyiapkan tahun depan, 2021 dan
seterusnya.
Lalu, bagaimana WIKA 5 tahun ke depan?
Jadi, seperti kita ketahui sesuai arahan
pemegang saham (Kementerian BUMN-red)
bahwa kita akan melakukan klasterisasi
dimana pada pekan ke-4 Juli akan dibahas.
Dalam konteks itu WIKA akan lebih
difokuskan pada EPC dan Energi.
Poin kedua, semua anak perusahaan WIKA
dalam 5 tahun ke depan sudah di-IPO-kan.
Untuk WR, setelah kita restrukturisasi,
rencananya pada akhir tahun atau awal
tahun akan di-IPO-kan. Lalu, WIKA Industri
Konstruksi. Saya kira itu, belum terlalu jauh,
tetapi yang paling kita pikirkan adalah fokus
pada core business kita saja.
Pastinya dalam waktu 5 tahun, saya yakini
bisa sama dengan apa yang terjadi 5 tahun
yang lalu, dimana pertumbuhannya lebih
dari 20%. WIKA juga sudah mulai membibit
atau mencetak beberapa investasi yang
dalam 5 tahun ke depan, prosentase
revenue-nya terus meningkat. Hal ini

akan memudahkan WIKA untuk bergerak
menciptakan investasi-investasi baru.
Dalam kurun 30 tahun terakhir, bapak
adalah Insan WIKA pertama yang berhasil
naik sebagai CEO dengan mulai berkarir
dari bawah. Kiranya ada pesan bagi kami
sebagai generasi WIKA masa depan,
generasi millennial untuk tetap memiliki
motivasi yang tinggi bahwa WIKA adalah
tempat yang tepat untuk berkarir dan
berprestasi?
ABW: Sedikit cerita, karir saya dimulai
sejak tahun 1995, mulai dari staf, pelaksana
grouting di proyek bendungan, pelaksana
utama, kepala seksi, proyek manajer sampai
general manajer.
Saya ingin sampaikan bahwa rekan-rekan,
karyawan WIKA sudah sangat tepat berada
di kapal yang tepat untuk mencapai tujuan.
Tetaplah bekerja keras dan melakukan
inovasi sehingga loyalitas dan sense of
belonging itu tumbuh di Wijaya Karya.
InshaAlloh nanti pada saatnya, apabila
teman-teman karirnya sangat baik, temanteman dapat menjadi seperti saya, sebagai
CEO WIKA. Jadi kira bekerja nothing to lose,
kita lakukan yang terbaik. Jangan khawatir
berkarir di WIKA, teman-teman sudah tepat
berada di kapal yang benar. Semoga suatu
saat tercapai apa yang sudah cita-citakan.n
Fekum Ariesbowo
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BANTU
PENANGANAN
PANDEMI
DENGAN GERAK TANPA HENTI
Mengolaborasikan
bantuan mandiri
dan sinergi dengan
BUMN, CSR WIKA
mengambil posisi
terdepan dalam
penanganan pandemi
Covid-19

FOTO - Pemberian simbolis bantuan Manajemen
kepada Pemerintah Kota Jakarta Timur: Membantu
atas dasar kemanusiaan
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Sejak kali pertama, penetrasi Covid-19
di tanah air diumumkan pada publik awal
Maret 2020 lalu. Sejak saat itu pula, CSR PT
WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. [WIKA] bergerak
menggeliat. Bukan sebatas wacana, tetapi
langsung bergerak cepat pada lokasi-lokasi
yang memang membutuhkan pemenuhan
kebutuhan medis darurat.
Pada pekan ke-3 Maret 2020 lalu, CSR
Perseroan telah memberikan bantuan berupa
tiga buah tabung sprayer beserta cairan
disinfektan kepada masyarakat Kelurahan
Cipinang Cempedak yang merupakan area
dimana WIKA menjalankan aktivitas kegiatan
perkantoran sehari-hari. Alat pelindung
diri; masker, hazmat, sarung tangan medis,
kacamata google, hingga peralatan medis
juga tidak ketinggalan didistribusikan ke

berbagai rumah sakit. Bahkan, wastafel
portable pun dibangun pada banyak titik
di DKI Jakarta sebagai bentuk jemput bola
preventif bantuan pencegahan virus korona.
Tidak lama berselang, CSR WIKA pun
kembali bergerak menjangkau luas. Kali
ini ditunjukkan dengan mendirstribusikan
10.000 paket sembako untuk masyarakat
Jakarta Timur yang terdampak dari adanya
pembatasan social berskala besar (PSBB)
tahap 1 yang ditetapkan di Jakarta pada
Jum’at (10/4).
Manajer Departemen Corporate Relations
WIKA Achmad Harris Ary Soekamto
mengungkapkan bahwa dalam masa
Ramadan 1441 Hijriah yang jatuh di tengahtengah pandemi, pembagian sembako
diharapkan akan mampu memenuhi
kebutuhan hidup masyarakat yang terkena
dampak dari pandemi Covid-19.
“WIKA bersama Yayasan Nusantara
Membangun Bangsa akan menyalurkan
sembako ini dengan mekanisme door to door
ke masyarakat ekonomi lemah. Dengan data
yang valid, mekanisme ini diambil untuk
memastikan bantuannya sampai ke mereka
yang membutuhkan sekaligus menghindari
terjadinya kerumunan massa yang hendak

3

FOTO 1 - Achmad Harrys Ari Soekamto, GM CR PT
WiJAYA KARYA (Persero) Tbk.: WIKA berkomitmen
untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat
yang selama ini telah menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari pertumbuhan perusahaan.

2

menerima bantuan,” jelas Achmad Harris.
Harris menambahkan bahwa sebagai bagian
dari Satgas BUMN Jakarta Timur, langkah ini
menegaskan komitmen perusahaan untuk
terus hadir di tengah-tengah masyarakat yang
selama ini telah menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari pertumbuhan perusahaan.
Selain itu, masih dalam hubungannya
sebagai bagian dari Satgas BUMN Jakarta
Timur, WIKA juga turut berpartisipasi aktif
dalam tim Posko Masak di Utan Kayu,
Matraman, Jakarta Timur. Bekerja sama
dengan BUMN lainnya, Posko Masak ini
mampu memproduksi sampai 2.000 paket
nasi setiap harinya untuk dibagikan ke
masyarakat tidak mampu.

SEMANGAT HARI
KEMENANGAN 1 SYAWAL
Jelang perayaan hari raya Idul Fitri 1441
Hijriah lalu, Perseroan terketuk untuk
memberikan bantuan yang sama. Kali ini
sejumlah 1.725 paket sembako gratis kembali
diberikan bagi warga DKI Jakarta dan Jawa
Barat. WIKA dalam hal ini, bekerja sama
dengan ketua RT dan RW di lingkup Jakarta
Timur untuk membantu penyaluran bantuan.

1

Untuk Jawa Barat, penyampaian bantuan
sembako difokuskan pada Kawasan Industri
WIKA dan sekitarnya yang berkedudukan di
Cileungsi, Kabupaten Bogor.
Masih dalam suasana hari kemenangan 1
Syawal, Perseroan kembali mengulurkan
tangannya untuk membantu warga DKI
Jakarta. Melalui penyisihan tunjangan
hari raya (THR) Direksi dan Komisaris,
WIKA memberikan sokongan dana untuk
pembelian suplemen herbal dan pendukung
percepatan penyembuhan pasien Covid-19
lainnya. Sumbangsih ini, kala itu memberikan
dampak yang konstruktif karena hadir pada
saat munculnya pasien-pasien positif baru
dari klaster baru pedagang pasar di Jakarta.
“Atas pandemi yang berlangsung, tentu
semua memerlukan motor penggerak dalam
penanggulangan Covid-19. Untuk bantuan
kemanusiaan WIKA, kami ucapkan banyak
terima kasih sehingga masyarakat dapat
merasakan kesejahteraan dari perusahaan
yang berada di Jakarta Timur,” ungkap
Walikota Jakarta Timur, M. Anwar, berbangga.
Bergerak ke medio Juli, WIKA selaku
Koordinator Satgas BUMN Pencegahan
Covid-19 Jakarta Timur memberikan
bantuan berupa 5.000 tube vitamin untuk

FOTO 2 & 3 - Foto-foto CSR WIKA guna membantu
penanggulangan Covid-19ini telah menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari pertumbuhan
perusahaan.

penanggulangan Covid-19. Bantuan tersebut
disalurkan bagi para tenaga medis yang
bertugas di 7 Puskesmas dan RSU Kelas
D yang tersebar di Kecamatan Makassar,
Kramat Jati, Cipayung dan Duren Sawit,
Jaktim.
Kepala Puskesmas kecamatan Makassar,
Anang Kuncoro menyambut baik bantuan ini.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada
WIKA atas partisipasi dan dukungannya
dengan bantuan untuk kesiapsiagaan
petugas medis dalam menanggulangi
Covid-19 di Puskesmas Makasar - Jakarta
Timur,” ujarnya.
WIKA ke depan akan terus berkomitmen
untuk terus hadir di tengah-tengah
masyarakat yang selama ini telah menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari
pertumbuhan perusahaan. “Dengan
pemberlakuan PSBB Transisi, WIKA melalui
aktivitas CSR-nya akan selalu pro aktif
mendukung pemerintah agar penyebaran
Covid-19 bisa terus ditekan,” pungkas
Achmad Harrys, GM Corporate Relations
Perseroan###
Departemen Corporate Relations – CSR dan Fekum
Ariesbowo

”
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FOTO - Poster Film Mulan

MULAN,

Prajurit Wanita Tersohor Tiongkok
Dikemas dalam versi
live action, Mulan 2020
kembali mengangkat cerita
legendaris rakyat China
akan putri yang menyamar
sebagai prajurit laki-laki,
bertaruh membela keluarga
dan negaranya.
Mengikuti kesuksesan Cinderella, Beauty
and the Beast dan Aladdin yang diangkat di
layar kaca dalam versi live action, kini Walt
Disney Pictures kembali akan me- remake
karya animasi cerita legendaris rakyat China,
Mulan ke dalam live action yang dirilis pada
27 Maret 2020.
Dibintangi oleh Liu Yifei sebagai Mulan
bersama sejumlah bintang ternama lainnya,
Donnie Yen, Jason Scott Lee, Yoson An,
Gong Li dan Jet Li, Mulan 2020 akan kembali
membawa kita pada cerita “The Ballad of

Mulan” yang pertama kali dieskplorasi Disney
pada tahun 1998 menjadi pertunjukan seni
bela diri yang epic lebih dari sekedar live
action animasi klasik sebelumnya.
Niki Caro sang sutradara, mengemas
Mulan ke arah berbeda dengan tidak
menampilkannya secara musikal seperti
animasi 1998. Ketika Kaisar China berdekrit
agar tiap keluarga mengirimkan satu
lelaki untuk bertugas di peperangan
kekaisaran dalam mempertahankan
negara, Mulan sebagai seorang putri
tertua mempertaruhkan dirinya untuk
menggantikan ayahnya yang sakit.
Menjadikannya penuh emosi, Caro
menunjukkan sisi perjalanan epik sang
pemeran utama yang menyamar sebagai
prajurit laki-laki yang penuh tantangan di tiap
langkahnya. Mulan, dengan segala kekuatan
hati dan merangkul potensi yang ia miliki,
mengubahnya menjadi seorang prajurit yang
tangguh dan dihormati bangsanya, serta
tentu menjadi kebanggaan keluarga.

BOX - Histografi Fil Mulan
Producer

Niki Caro

Cast

Yifei Liu, Donnie Yen, Jason Scott,
Yoson An, Li Gong, Jet Li

Genre

Action & Adventure, Drama,
Family

Studio

Walt Disney Pictures

Penulis

Rick Jaffa, Amanda Silver, Elizabeth Martin, Lauren Hynek

Dea Paradita | dari berbagai sumber

RESENSI MUSIK

Lauv – How I’m
Feeling,
Relate pada Kepribadian
Banyak Orang
Dikemas dalam 21-tracks, album kedua dari
Lauv ini menggambarkan suasana hati pada
tiap momen berbeda, dengan 6 kepribadian
yang mewakili.

FOTO - Poster Album Musik Lauv
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Penyanyi, penulis lagu sekaligus produser asal California, Lauv
hadir dengan dengan debut album terbarunya bertajuk “How I’m
Feeling”. Setelah sukses dengan “I Like me Better” di tahun 2017 yang
melambungkan namanya, kini Lauv kembali menghiasi panggung

RESENSI BUKU

Nyanyi Hati Para Perindu Illahi
Novel Gitasmara Semesta karya Akmal Nasery Basral adalah
sekuel Dilarang Bercanda dengan Kenangan (2018) yang
memenuhi fungsi hiburan dan fungsi didaktif (kemampuan
edukasi dengan nilai-nilai moral yang disajikan tanpa
menggurui).
Novel ini memiliki diksi kuat, gaya bahasa
lugas diselingi kalimat estetis-persuatif,
menunjukkan kisah romansa tak hanya
berjejal kata rayuan, tapi bisa berbobot
dengan pesan dakwah, berdampingan
dengan konten dunia Islam Internasional
seperti perjuangan suku Kurdi dan
kehidupan minoritas Muslim di Rumania
yang langka diulas pengarang Indonesia
lainnya.

FOTO - Buku Gitasmara
BOX - Histografi Buku Gitasamara Semesta

musik dengan 21-tracks dalam album yang
diluncurkan pada 6 Maret 2020 ini.
Dalam“How I’m Feeling”, Ari Satprans Leff
atau yang akrab disapa Lauv ini bercerita
tentang banyak hal yang tak hanya berpusat
pada satu emosi, tetapi mewakili berbagai
kepribadian yang berbeda.
“Ini juga merupakan kepribadian setiap
orang. Dalam album ini aku menciptakan 6
karakter berbeda, diwakili oleh warna ungu
(eksistensial), biru (romansa putus asa), hijau
(konyol), kuning (positif), orange (fu*ckboy)
dan merah (menarik) yang semuanya
membentuk identitas,” katanya bercerita.
Sederet single seperti “I’m So Tired”, “Sad
Forever”, “Feelings”, “Sims” dan tracks
lainnya dalam album ini, dikemas Lauv
dengan arah lagu yang berubah-ubah,
seperti cinta, kegembiraan, lalu kekecewaan.

Judul

Gitasmara Semesta

Penulis

Akmal Nasery Basral

Penerbit

Republika

Tebal

488 halaman

Cetakan

Mei 2020

Seluruhnya seperti menggambarkan
perjalanan dan perubahan perasaan pada
kebanyakan orang pada umumnya.
Tak tampil sendiri, dalam “How I’m Feeling”
Lauv juga menggandeng beberapa musisi
ternama, seperti LANY, Troye Sivan, Anne
Marie, Sofia Reyes, Alessia Cara, dan
Boyband Hits asal Korea Selatan, BTS
dalam menyampaikan makna dari tiap
lagunya ini.
Dea Paradita | Dari berbagai sumber

BOX - Album How I’m Feeling by Lauv
Album

How I’m Feeling

Genre

Pop

Label

AWAL

Konten

21 Tracks

(dari berbagai sumber 2020, diolah)

Tokoh utama Johansyah Ibrahim
mewakili pemuda metropolitan
berpenampilan menarik, pendidikan
tinggi, dari keluarga kelas menengah
yang memiliki unsur kekerabatan kuat,
sukses dalam karier, kuliah di luar
negeri, namun pemahaman agamanya
biasa saja --jika tak ingin disebut
kurang. Semua nilai plus ternyata tak
berdampak pada kisah asmaranya. Dua
kali pernikahannya gagal meski kedua
istrinya cantik, pintar, sukses bahkan
memiliki karir internasional.
Petualangan asmara Jo pada pernikahan
pertama dan keduanya yang gagal
selalu dibayang-bayangi sosok
wanita blasteran Rumania dan Kurdi
bernama Aida Jderescu. Pertemuan
pertama Jo dan Aida terjadi pada
pemakaman Lady Diana Spencer di
Inggris (1997) menyisakan perasaan
mendalam bagi keduanya. Tatkala takdir
mempertemukan mereka lagi setelah
9 tahun, ternyata Aida sang jurnalis
The Jordan Times telah dipinang lelaki
Aceh sesama relawan tsunami di Tanah
Rencong.
Fakta pedih itu membuat Jo melakukan
beberapa hal sederhana yang menuntun
pada inayah-Nya. Alih-alih depresi dan
melakukan pembenaran pada hal-hal
syubhat atau haram, Jo mengubah
ritme hidupnya untuk mengurangi luka
hati. Setiap pulang kantor, dia menuju
satu pondok pesantren di Cilodong
dan i’tikaf sampai Subuh. Pesan lain
yang sangat mudah dilaksanakan dan
berdampak besar pada hidup Jo adalah
azzam-nya untuk menjaga wudhu setiap
saat. Sejatinya, dua pesan penting ini
tak hanya buat Jo, namun bagi semua
generasi muda yang gampang galau.
Menelusuri alur penuh kejutan karya
ini memberikan sinyal kuat bahwa ini
bukan novel pop biasa. Fakta bahwa
Gitasmara Semesta adalah metamorfosis
dari cerpen (terdapat pada antologi Ada
Seseorang di Kepalaku yang Bukan Aku,
2006) menjadi dua novel tebal, menjadi
bukti bagaimana ide cerita berkembang,
memuai, melezat bersama waktu.

*/ republika.co.id
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Foto - Lawang Salapan : Wilujeng Sumping,
Selamat Datang di Bogor

BOGOR,

KOTA DENGAN SEJUTA HISTORIA
Sebuah kota di Selatan Jakarta yang terus tumbuh, berkembang, dan bertransformasi menjadi kota mandiri secara
ekonomi, wisata, dan hortikultura.

32 • WIKAMAGZ

Dinu Kiwari Ngancik Nu Bihari,
Seja Ayeuna Sampeureun Jaga
Slogan Kota Bogor

Bagi Anda yang pernah beranjangsana ke
Bogor, rasanya, sudah tidak asing lagi dengan
ungkapan bahasa halus sebagai pembuka
tulisan artikel ini. Kalimat bijak tersebut,
terpampang jelas di atas Lawang Salapan
(baca: Pilar Sembilan) di seberang Tugu
Kujang dan Hotel Royal Amarosa, Bogor.

Nukilan wise words khas Priangan tersebut,
terpampang jelas di atas pilar tugu kujang
yang menjadi jantung kota hujan, Bogor.
Maknanya kurang lebih seperti ini: “Kondisi
saat ini adalah hasil dari pekerjaan masa lalu.
Adapun yang kita lakukan saat ini adalah
untuk masa depan.”
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Eksistensi Bogor dengan segala daya tariknya
saat ini, tidak lepas dari sejarah panjang
kota ini yang sarat cerita sebagai episentrum
pemerintahan sejak dahulu kala. Bogor
pernah menjadi tempat berdirinya Kerajaan
Hindu Tarumanegara pada abad ke-5. Letak
geografis yang dikelilingi Gunung Gede
dan Pangrango, memungkinkan kota ini
terlindungi dari ancaman serangan.
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Dalam perjalanannya kemudian, Pakuan
pada era kolonial berganti nama. Bangsa
Belanda menamakan Bogor sebagai
Buitenzorg yang berarti kota tanpa
kecemasan atau kota yang tentram. Suasana
yang asri, lingkungan alam yang terjaga,
dan banyaknya pusat penelitian dan
perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk
pembangunan Istana dan Kebun Raya Bogor,
semakin memperkuat magnitude-nya.

A-Z POTENSI EKONOMI BOGOR
Berjarak 60 km di selatan Ibukota Jakarta,
Bogor di usianya yang ke-538 telah
bertransformasi menjadi salah satu kota
metropolitan terbesar di tanah air. Udara
Kota Bogor, relatif sejuk dengan suhu udara
rata-rata setiap bulannya adalah 26°C dan
kelembaban udaranya kurang lebih 70%.
Suhu rata-rata terendah di sini adalah 21,8°C,

Foto - Istana Bogor : Simbol dan landmark Bogor

demikian, kawasan ini harus dikelola dengan
baik, karena kedua fungsi utama yang sering
didikotomikan, yaitu fungsi ekonomi dan
fungsi lingkungan.
Kepala Pusat Pengkajian Perencanaan
Pengembangan Wilayah (P4W) IPB University,
Ernan Rustiadi sebagaimana dilansir dari
medcom.id, pada Selasa (21/7) memaparkan
hasil kajian pengembangan wilayah Provinsi
Bogor Raya. Kajian ini bertujuan untuk
memahami posisi dan peran Kota Bogor
dalam konteks Jabodetabek dan Mega Urban
Jawa Barat.
Ernan menjelaskan Kota Bogor dan wilayah
Bogor Raya berada di kawasan yang
tengah mengalami pertumbuhan cukup
pesat membentuk Mega Urban Region,
pusat aglomerasi penduduk, dan ekonomi
nasional. Ernan menyebut dalam skala
regional industri pariwisata, wilayah Bogor
Raya unggul dalam industri manufaktur,
Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition
(MICE), pertambangan dan galian regional
serta pertanian.

KAYA DESTINASI WISATA DAN
KULINARI
Idiom bahwasanya Bumi Parahyangan
diciptakan manakala Tuhan tersenyum
bisa jadi benar adanya. Lanskap wisata
alam kota penghujan ini terbilang lengkap.
Beberapa obyek wisata yang terdapat di
Kota Bogor antara lain, Istana Bogor, Kebun
Raya, Museum Zoologi, Museum Etnobotani,
Prasasti Batu Tulis, Danau Situgede, Taman
Topi (Plaza Kapten Muslihat), Museum Tanah,
Museum Peta, hingga Museum Perjuangan.

paling sering terjadi pada Bulan Desember
dan Januari.
Berdasarkan tipologi (besarkan dan fungsi
utama) kota di Indonesia tahun 2018,
besaran Kota Bogor adalah kota besar
dengan fungsi kota sebagai Pusat Kegiatan
Wilayah (PKW), yang didominasi kegiatan
industri, permukiman, perdagangan,
dan jasa. Dalam hal ini, PWK Kota Bogor

mencakup DKI Jakarta, Depok Tangerang
Bekasi, Puncak, Cianjur, dan Kota Sukabumi
(Jaodetabekpunjur)
Secara geopolitik, kawasan
Jabodetabekpunjur merupakan potret dari
sistem negara. Keberhasilan pengelolaan
pembangunan di Jabodetabekpunjur
merupakan cerminan keberhasilan
pembangunan di Indonesia. Dengan

Selain itu, Kota Bogor juga memiliki obyek
wisata yang lain, yaitu: wisata kampung tour
di Kelurahan Cikaret Pancasan Bogor, kebun
penelitian tanaman obat industri Cimanggu,
Kawasan pedesaan Situ Gede dan pusatpusat penelitian lainnya. Laiknya kota yang
bertumbuh, seluruh sudut kota ini memiliki
banyak sentra ekonomi baru. Perdagangan
makanan jajanan dan buah-buahan serta
factory outlet pakaian dan tas seperti di Jalan
Suryakencana, Siliwangi, Pajajaran, dan Tajur
terutama pada Hari Sabtu, Minggu dan harihari libur.
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Foto - Suasana Penumpang di Stasiun Bogor :
Hiruk-pikuk Kota Penyangga Jakarta

Bagaimana dengan kulinari? Kota ini
adalah salah satu kota di tanah air yang
paling banyak memiliki perbendaharaan
makanan enak. Banyak penjaja makanan
di kota ini yang masih eksis lebih dari 3
dekade yang telah lepas. Kuatnya citarasa
yang diturunkan dari satu generasi ke
generasi berikutnya menjadi values yang
sulit dicari duplikasinya.
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Bagi mereka penikmat penganan rasanya tidak
asing lagi dengan brand, Martabak Encek Surya
Kencana, Sop Buah Pak Ewok, Lumpia Basah
Surya Kencana, Soto Kuning Pak Yusuf, Ngo
Hiang Asli Gang Aut, Soto Bogor Pak Salam,
Cungkring Pak Jum’at, Soto Mie Agih, Mie
Ayam Sahabat Yunsin, Es Bir Kotjok si Abah,
Toge Goreng Hj. Omah, Toko Asinan Asli Bogor
sampai Sop Buntut Ma’ Emun.

Diluar itu, sejatinya masih banyak lagi,
keunikan Bogor yang masih bisa dieksplorasi.
Penasaran seperti apa serunya? Yuk.. kita
sama-sama jelajahi Bogor!
Siti Heidiyani & Fekum Ariesbowo |
Dari berbagai sumber

PETA WISATA KOTA BOGOR

DAFTAR PETUNJUK
(AGENDA)
PETA WISATA
KOTA BOGOR
Boks - Peta Wisata Kota Bogor
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KEBUN RAYA BOGOR:
LEGACY INDONESIA UNTUK DUNIA
Sebuah kebun raksasa dan berusia tua
berdiam di tengah Kota Bogor. Kebun Raya
Bogor memang istimewa bagi Bogor yang
dulu dikenal sebagai “Buitenzorg” atau
“Bebas Perawatan”. Ia adalah paru-paru
kota yang menjalankan peran vital menjaga
keseimbangan oksigen dan polutan kota.
Selain itu, ia juga berfungsi sebagai pusat
konservasi tanaman, penelitian taksonomi,
dan tempat studi adaptasi tanaman,
penanaman dan pengembangan tanaman.
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Berdiri di lahan seluas 87 hektar, kebun raya ini
memiliki 400 jenis pohon palem, 5.000 pohon
dari seluruh negara tropis, dan rumah anggrek
dengan 3.000 varietas. Bayangkan dengan
jumlah seperti itu membuat Kebun Raya Bogor
sebagai pelabuhan untuk 3.504 jenis tumbuhan
dalam 1.273 genus dan 199 species.
Kebun Raya Bogor sendiri merupakan buah ide
dari Sir Thomas Stamford Raffles pada tahun
1811-1816. Kala menjabat Gubernur Jenderal
Hindia Belanda, Raffles mendatangkan

tanaman dari Kebun Raya Gardens Kew di
Inggris kemudian ditanam di sini. Kebun
Raya Bogor kemudian diperluas dan
dikembangkan hingga peresmian awalnya
pada 18 Mei 1817 dengan nama awalnya
s’Lands Plantentuin te Buitenzorg.
Fekum Ariesbowo */

Box - Kebun Raya Bogor:
Legacy Indonesia untuk Dunia

BUAH TANGAN
DARI KOTA
HUJAN
Bagi segelintir orang, berlibur terasa kurang
bila tidak membawa oleh-oleh. Bogor
menyediakan banyak oleh-oleh yang menjadi
ciri khas kota ini. Apa saja buah tangan khas
kota hujan bagi Anda yang berkunjung ke
Bogor? Berikut nukilannya:

1. ROTI UNYIL VENUS
Sesuai dengan namanya, roti ini berukuran
kecil dengan panjang tidak lebih dari 5 cm.
Isi dari roti ini bermacam-macam, mulai
dari abon, keju, sosis, bakso, moka, cokelat,
susu, jagung, kacang, nanas, pisang, kismis,
stroberi, cokelat kacang, dan pisang cokelat.
Jika ingin membeli Roti Unyil Venus, kamu
bisa mendatangi toko pusatnya di Ruko V
Point, Jalan Raya Pajajaran No 1 yang buka
dari jam 6 pagi sampai 9 malam.

2. BOLU LAPIS SANGKURIANG
Kue ini menjadi salah satu cara
baru untuk menikmati talas.
Kue berbahan dasar talas dan
tepung ini menjadi primadona
oleh-oleh khas Bogor. Bolu ini
terkenal dengan warna kuning
dan ungu dengan berbagai
macam rasa, ada keju, choco
chip hingga rainbow chip.
Pergilah ke Jalan Raya Sholeh
Iskandar, tepatnya di depan
Yogya Department Store dan
kamu dapat menemui penjual
bolu ini.

3. MACARONI PANGGANG
Bagi kamu penggemar pasta, jangan lupa
membeli oleh-oleh satu ini. Pasalnya, oleholeh ini mirip dengan macaroni schotel tetapi
memiliki tekstur lebih garing dan lembut
di dalamnya. Parutan keju yang terbakar
lengkap dengan isian daging dan makaroni
di dalamnya pastinya memanjakan lidahmu.
Untuk membeli oleh-oleh ini, kamu bisa pergi
ke toko Macaroni Panggang di Jalan Salak
No 24, Babakan, tepatnya di depan Taman
Kencana.

5. ASINAN BOGOR

Foto-foto - Makanan yang harus dicipi
ketika ke Kota Bogor

Fekum Ariesbowo */

Untuk asinan legendaris yang bercita rasa
nikmat, datanglah ke Asinan Sedap Gedung
Dalam. Pasalnya, toko ini sudah buka dari
tahun 1978. Asinan buah dan sayur ini
dimasak dengan gula asli tanpa bahan
pengawet. Pergilah ke Jalan Siliwangi No
27C atau Ruka V Point, Jalan Pajajaran No 1,
untuk menemui toko penjual asinan ini.

4. KACANG BOGOR
Tidak seperti kacang pada umumnya, kacang
bogor memiliki bentuk bulat dengan warna
ungu di dalamnya. Masa panen kacang ini
berada di bulan Febuari sampai April. Pada
saat inilah kamu bisa menemui jajaran
pedagang yang menjual kacang Bogor rebus
secara berkeliling. Salah satu merek terkenal
adalah Kacang Bogor Istana yang memiliki
beragam macam rasa, mulai dari keju,
barbeque, hingga balado.

EDISI 1 2020 • 39

TIPS

TIPS & TRIK

Lantas bagaimana cara agar kondisi tubuh
tetap fit saat musim pengujan? Berikut nukilan
tipsnya:

01 | KONSUMSI VITAMIN
Saat pergantian musim dari musim kemarau
menuju musim penghujan tubuh biasanya
akan tidak secara langsung menyesuaikan
kondisinya, melainkan melalui sebuah proses
terlebih dahulu. Proses inilah yang biasanya
mempengaruhi sistem imun atau kekebalan
tubuh manusia menjadi lebih lemah. Saat
sistem kekebalan tubuh menurun, maka
penyakit akan lebih rentan menyerang. Untuk
itulah konsumsi vitamin dalam hal ini vitamin
C amat dibutuhkan untuk menjaga kestabilan
sistem imun.

JAGA
STAMINA
KONSTAN
DI MUSIM
PENGHUJAN

Hujan boleh saja datang,
tetapi stamina tetap harus
kuat dipertahankan.
FOTO - Payung dan hujan: Tetap
beraktivitas saat hujan datang

Dalam beberapa pekan terakhir, langit
ibukota rasanya seperti kurang bersahabat
dengan matahari. Ketika jarum jam telah
menunjukkan pukul 06.00 pagi, sang surya
yang seharusnya mulai menampakkan diri,
justru seperti masih enggan bangun dari tidur
lelapnya. Pun demikian halnya ketika waktu
beranjak siang, matahari tak jua bersinar
laiknya sedia kala.
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Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika (BMKG) memprediksi beberapa
wilayah di Indonesia, termasuk Ibukota
Jakarta dan sekitarnya sudah mulai
memasuki musim pancaroba atau masa
transisi. Hal itu terlihat dari beberapa daerah
yang sudah mulai diguyur hujan dalam
beberapa waktu belakangan.
Merujuk dari sinyalemen dini itu, maka sudah
seharusnya bila mulai saat ini Anda dapat
segera mempersiapkan segala hal dengan
baik. Salah satunya adalah bagaimana
menjaga kesehatan dan stamina ketika
musim penghujan tiba. Pemahaman hal
tersebut dalam keseharian menjadi penting
untuk diimplementasikan agar dapat
terhindar dari kemungkinan terkena penyakit
yang semakin besar.
Ada beragam penyakit yang rentan
menyerang tubuh saat musim penghujan
seperti diantarnya flu, batuk, sesak nafas,
pilek, masuk angin, penyakit kulit hingga
demam berdarah juga tak kalah menjadi
daftar penyakit yang banyak dijumpai saat
musim penghujan. Dan apabila penyakit
tersebut menjangkit anda, tentunya tubuh
akan menjadi tidak fit akibatnya aktifitas
sehari-hari akan menjadi terhambat.

Kandungan vitamin C ini bisa juga anda
peroleh secara alami dari kandungan
buah-buahan seperti buah jeruk,
strawberry, mangga, dan masih banyak lagi.
Mengkonsumsi vitamin C secara rutin akan
memastikan kebutuhan vitamin C dalam
tubuh terpenuhi, yang pada akhirnya akan
membantu anda meningkatkan fungsi sistem
imun dalam tubuh.

02 | KONSISTEN DAN
KONTINYU UNTUK
‘HIGIENIS’

Setiap hari saat musim penghujan tiba, kuman
dan bakteri akan berkembang biak lebih
leluasa karena kelembapan yang begitu tinggi.
Pada kondisi ini tubuh biasanya akan lebih
rentan terhadap gangguan tubuh dan tangan
adalah media paling umum masuknya kuman
dan bakteri kedalam tubuh anda.
Pastikan kondisi Anda selalu higienis setiap
hari dengan cara selalu membiasakan
mencuci tangan setiap kali anda tiba dirumah,
menyentuh barang, sebelum dan sesudah
makan serta setiap kali setelah menyentuh
toilet karena toilet adalah salah satu tempat
dengan sumber bakteri terbanyak. Cucilah
tangan dengan menggunakan sabun
disinfektan agar bakteri yang bersarang di
tangan bisa hilang.
BOX - Tips sehat di musim hujan (Sumber:
Kemenkes RI, 2019)

03 | BERSIHKAN
LINGKUNGAN

Pada musim hujan, tingkat kelembapan
udara umumnya lebih tinggi dibanding
kemarau. Akibatnya, bilamana ada tumpukan
sampah atau limbah, keduanya akan lebih
mudah membusuk dan ideal sebagai tempat
tumbuh kembangnya kuman.
Agar itu tidak terjadi, maka anda harus rutin
membersihkan lingkungan pada tempattempat yang berpotensi menjadi sarang
untuk kuman dan bakteri berkembang biak.
Misalkan dengan mengubur atau membakar
sampah, menutup lubang yang berpotensi
membuat air hujan tergenang, menutup
penampungan air, memotong ranting dan
rumput yang terlalu rindang.

04 | PENUHI KEBUTUHAN
CAIRAN TUBUH

Seringkali orang mengabaikan konsumsi
terhadap air putih terutama saat musim
penghujan, udara yang dingin menjadikan
alasan rasa haus jarang terjadi. Namun
faktanya baik musim kemarau maupun
musim penghujan kebutuhan cairan dalam
tubuh tetap saja sama. Jangan pernah
berpikir mengkonsumsi air putih saat anda
merasa haus saja. Namun cobalah berpikir
jika semua makanan yang masuk kedalam
tubuh akan dicerna dengan baik apabila
cairan dalam tubuh terpenuhi.
Satu hal lain yang juga harus menjadi catatan
adalah pasokan air yang cukup, mampu
meningkatkan daya tahan tubuh. Oleh sebab
itu, pastikan jika anda tetap mengkonsumsi

cairan sedikitnya 1,5 liter perhari. Apabila
anda bosan terus-terusan mengkonsumsi air
putih, air tersebut bisa anda ubah menjadi
teh tawar hangat atau air jahe yang akan
membuat tubuh terasa lebih hangat.

ada proses pembakaran yang seimbang
tentunya tidak akan membawa dampak baik
untuk kesehatan anda.

05 | JAGA ASUPAN

TIDUR

MAKANAN

Tetap jaga asupan makan sehat anda
terutama saat musim penghujan. Ada
baiknya, perbanyak konsumsi makanan
hangat dan berkuah agar tubuh tetap merasa
hangat meski udara begitu dingin. Misalnya
konsumsi sup kuah, sayuran dengan kuah
hangat, soto ayam dan makanan berkuah
sehat lainnya.

06 | MAKAN SAAT LAPAR
Suhu yang dingin saat musim penghujan
biasanya membuat nafsu makan menjadi
lebih besar. Namun sayangnya metabolism
saat musim ini menjadi lebih lambat
daripada biasanya. Dan bisa anda bayangkan
jika anda terus-terusan menuruti nafsu
makan yang begitu besar tanpa didukung
dengan metabolisme yang baik, hal tersebut
tentunya akan berujung pada kegemukan.
Anda tentu tidak ingin jika hal ini terjadi
bukan?
Aturlah cara makan dan porsi makan anda
saat musim penghujan, jangan sampai nafsu
makan anda yang besar mengantarkan anda
pada kegemukan. Selain itu usahakan pula
untuk tidak melulu menuruti nafsu mengemil
ketika perut belum terlalu merasa lapar.
Perut yang secara-terus menerus diisi tanpa

07 | PERHATIKAN POLA
Udara dingin saat musim penghujan
mengundak rasa kantuk. Namun jangan
pernah menghiraukan rasa kantuk ini.
Ambilah waktu istirahat dan tidurlah
secukupnya, tetapi jangan pula tidur dengan
waktu atau porsi yang berlebih. Tubuh yang
mendapatkan porsi tidur yang berlebih akan
membuat tubuh menjadi lemas dan kaku
pada otot. Selain itu, hindari pula begadang
atau terjaga hingga larut malam. Tidur yang
cukup bisa memulihkan kembali stamina dan
memperbaiki sistem kekebalan tubuh.

08 | KENAKAN PAKAIAN

YANG TEBAL DAN HANGAT
Pakaian juga akan mempengaruhi kesehatan
anda dimusim penghujan. Baju tipis dan
transparan kurang cocok dikenakan saat
musim ini, terutama jika aktivitas yang anda
lakukan lebih banyak diluar ruangan. Untuk
itu, ada baiknya beralihlah pada pakaian
yang lebih tertutup, tebal serta terasa hangat
untuk tubuh anda. Pakaian dengan model
seperti ini tentunya akan menjaga anda dari
udara dingin saat musim penghujan.
Fekum Ariesbowo W., dari berbagai sumber
FOTO - Sigap membersihkan lingkungan:
Menghilangkan habitat kuman
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LENSA

KIJING,
IT WILL BE AMAZING
Terminal ini diproyeksikan untuk menyerupai
pelabuhan - pelabuhan internasional besar lainnya di Indonesia
dengan fasilitas modern.

42 • WIKAMAGZ
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LENSA

Proyek Pembangunan Terminal Kijing yang
dilaksanakan oleh WIKA akan memiliki
trestle terpanjang di Indonesia. Trestle yang
dimaksud adalah jembatan penghubung
antara dermaga dengan area darat yang
biasanya dimiliki oleh pelabuhan besar
dengan dermaga yang berlokasi di tepi laut.
Menyesuaikan struktur dan kedalaman yang
dibutuhkan, trestle Kijing akan memiliki
panjang 3.374 meter.
Terminal Kijing yang diproyeksikan menjadi
pelabuhan internasional ini didesain
dengan kedalaman 17 meter dan mampu
menampung kapal besar bermuatan hingga
100.000 DWT. Dengan kapasitas yang
mencapai 2 juta teus, Kijing ke depan akan
bertransformasi sebagai terminal terbesar di
Kalimantan. Seperti apa progressnya? Berikut
tangkapan layar dalam lensa. n
Fekum Ariesbowo

Foto-foto - Foto-foto Proyek
Dermaga Kijing
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