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PARA pakar sepakat bahwa permintaan energi global cenderung mencapai
dua kali lipat pada tahun 2050 dibandingkan permintaan pada tahun 2000.
Permintaan global untuk energi semakin meningkat, yang didorong oleh
pertumbuhan penduduk dengan standar hidup yang meningkat. Pada
saat yang sama, memecahkan masalah perubahan iklim yang disebabkan
oleh emisi karbon dioksida (CO2) dan tekanan lingkungan lainnya semakin
mendesak.
Guna memenuhi kebutuhan dan permintaan sistem energi yang demikian
besar diperlukan perubahan radikal dalam sistem energi global serta berbagai
sumber energi baru terbarukan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama
yang besar untuk mewujudkan perubahan ini.
Sudah bukan rahasia bahwa Indonesia sejatinya memiliki potensi energi
terbarukan yang cukup besar, yakni mencapai 417,8 gigawatt (GW).
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, potensi
tersebut berasal dari arus laut samudera sebesar 17.9 GW, panas bumi 23,9
GW, bioenergi 32,6 GW, angin 60,6 GW, air 75 GW, dan matahari atau surya 207,8
GW. Energi ini diyakini tak akan habis hingga 100 tahun ke depan. Pemahaman
dan pemanfaatan teknologi yang sesuai akan membuat energi terbarukan
menjadi semakin kompetitif.

AGUNG BUDI WASKITO,
Direktur Utama PT WIJAYA KARYA
(Persero) Tbk

Adalah Forum Engineering yang diselenggarakan secara rutin oleh WIKA setiap
tahun, untuk menyampaikan, mengelaborasikan, dan mengkaji implementasi
teknologi terbaru pada dunia konstruksi dalam kaitannya dengan knowledge
management ilmu keteknikan, kami usung untuk mewujudkan kepedulian
kita pada masa depan.
Dengan mengusung tajuk, Renewable Energy for Better Quality of Life sebagai
tema tahun 2021, kami menggandeng pemerintah, akademisi, para pelaku
usaha, dan masyarakat untuk duduk bersama membahas tantangan energi
terbarukan melalui pendekatan pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk
menghadirkan lebih banyak energi yang lebih bersih demi memenuhi
kebutuhan dunia yang terus meningkat, dan menemukan berbagai cara untuk
menggunakan energi secara lebih efisien.
Melalui kolaborasi produktif semua pihak tentang pemanfaatan energi baru
terbarukan secara efektif, konsisten dan kontinyu melalui Forum Engineering
ini, WIKA optimistis bahwasanya impian untuk kehidupan yang lebih baik bagi
generasi mendatang dapat diwujudkan. InshaAlloh.
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Hiruk-pikuk kota besar: Peningkatan konsumsi
energi akan semakin besar ke depan

Sumber : shutterstock.com

RENEWABLE ENERGY FOR
BETTER QUALITY OF LIFE
Melalui Forum Engineering 12, WIKA menginisiasi, mengelaborasi diskusi, dan mengkaji implementasi teknologi
terbaru dengan seluruh stakeholder (akademisi, dunia usaha, pemerintah) dalam dunia konstruksi melalui knowledge
management ilmu keteknikan energi baru terbarukaan dan konversi energi.
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SEBUAH portal berita nasional, medio
Agustus 2021 lalu, menulis sebuah
judul yang cukup menghenyakan mata,
“Pernyataan Joe Biden dan Ancaman
Tenggelamnya Jakarta.” Signifikansinya
tentu saja, proyeksi yang disampaikan
oleh Presiden AS ke-46 itu.
Artikel tersebut memang bagus dan
sayang rasanya, jika tidak membacanya
secara tuntas. Seperti ini kurang lebih
isinya :

………
Publik belum lama ini diramaikan dengan
adanya pernyataan Presiden Amerika Serikat,
Joe Biden yang menyebut bahwasanya ibu
kota Jakarta berpotensi untuk tenggelam 10
tahun lagi.
Pernyataan tersebut disampaikan Biden
dalam pidatonya di Kantor Direktur Intelijen
Nasional, AS, Selasa (27/7/2021). Menurut
Biden apabila pemanasan global terus terjadi

maka bisa berdampak pada mencairnya es di
kutub sehingga permukaan air laut naik.
Karenanya menurut dia tak menutup
kemungkinan bisa saja 10 tahun mendatang
Jakarta bisa saja tenggelam. “Apa yang
terjadi di Indonesia jika perkiraannya benar
bahwa, dalam 10 tahun ke depan, mereka
mungkin harus memindahkan ibu kota karena
akan tenggelam”
Terkait dengan pernyataan Biden tersebut,
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Sumber : Biro Pers Sekretariat Presiden

Kepala Laboratorium Geodesi Fakultas Ilmu
dan Teknologi Kebumian ITB Heri Andreas
menilai, sebenarnya yang saat ini perlu
menjadi perhatian adalah adanya sejumlah
daerah lain yang berpotensi tergenang selain
Jakarta.
Ia menyebut, di Indonesia setidaknya ada 112
wilayah Kabupaten/Kota yang berpotensi
tergenang. Adapun yang paling utama
menurutnya adalah wilayah Pekalongan,
Demak dan Semarang. “Sebenarnya isunya
Jakarta, namun Jakarta tidak lebih berisiko
dari Pekalongan, Semarang, dan Demak
saat ini,” ujarnya seperti ditulis, Kompas.com,
Kamis (5/8/2021)
Khawatir? Boleh. Namun, jangan biarkan
salah satu impact dari perubahan iklim dan
pemanasan global itu menjadi ketakutan
yang berkepanjangan. Kita semua harus
duduk bersama, berpikir lembut mencari
solusi yang konstruktif. Untuk kehidupan saat
ini dan kehidupan generasi mendatang.

DUNIA SERIUS MERESPONS
Pada tahun 2050 jumlah penduduk dunia
diperkirakan meningkat hingga 9 miliar
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jiwa - yakni hampir 2 miliar lebih banyak
dibandingkan jumlah kita saat ini. Banyak
orang di ekonomi yang baru tumbuh akan
bergabung dengan kelas menengah global.
Mereka akan membeli lemari es, komputer,
dan peralatan lainnya yang mengonsumsi
energi. Dan semakin banyak orang yang
akan membeli mobil, lebih dari dua kali lipat
jumlah yang ada di jalanan saat ini.

Presiden Jokowi dalam KTT Perubahan Iklim
(COP-26), Glasgow: Indonesia terus melangkah
maju dengan pengembangan energi baru
terbarukan.

Kota-kota kita semakin berperan sebagai
denyut jantung ekonomi. Sekitar tiga
perempat populasi dunia akan tinggal di
perkotaan sebelum pertengahan abad, yang
memberikan tekanan lebih besar terhadap
sumber daya pangan, air, dan energi yang
penting bagi kesejahteraan dan kemakmuran
kita bersama.

Awareness perubahan iklim seperti ini,
sejatinya telah menjadi concern para
pemimpin dunia. Mereka menyadari bahwa
perubahan iklim adalah ancaman besar bagi
kemakmuran dan pembangunan global.
Solidaritas, kemitraan, kerja sama, kolaborasi
global merupakan kunci. Konferensi Tingkat
Tinggi (KTT) perubahan iklim dunia atau COP
26, awal November 2021, menadi penahbisan
dialog konstruktif untuk mencapai konsensus
global.

Dunia membutuhkan lebih banyak energi
untuk dipasok ke rumah-rumah dan sebagai
bahan bakar transportasi bagi penduduk
yang jumlahnya terus bertambah dengan
standar hidup yang meningkat. Tetapi untuk
menghadapi perubahan iklim, energi harus
lebih banyak didatangkan dari sumbersumber rendah karbon. Pengetahuan,
teknologi, dan inovasi akan membantu

menghadirkan lebih banyak energi yang lebih
bersih.

Saat berbicara pada KTT yang berlangsung
di Glasgow, Skotlandia itu, Presiden Joko
Widodo menjelaskan bahwa dengan potensi
alam yang begitu besar, Indonesia terus
berkontribusi dalam penanganan perubahan
iklim.

BOKS. Dampak Pemanasan Global
(Indonesiabaik.id, 2021)

“Laju deforestasi turun signifikan,
terendah dalam 20 tahun terakhir.
Kebakaran hutan turun 82 persen pada
2020,” ujar Presiden Jokowi di Scottish
Event Campus, Glasgow, Skotlandia,
Senin, 1 November 2021
Tak hanya itu, Indonesia juga telah
memulai rehabilitasi hutan mangrove

seluas 600.000 hektare sampai 2024,
terluas di dunia. Indonesia juga
telah merehabilitasi 3 juta lahan
kritis antara 2010-2019. “Sektor yang
semula menyumbang 60 persen emisi
Indonesia, akan mencapai carbon net sink
selambatnya tahun 2030,” imbuhnya.
Pada sektor energi, Indonesia juga
terus melangkah maju dengan
pengembangan ekosistem mobil listrik
dan pembangunan pembangkit tenaga
surya terbesar di Asia Tenggara. Selain itu,

Indonesia juga memanfaatkan energi baru
terbarukan, biofuel, serta mengembangkan
industri berbasis energi bersih, termasuk
pembangunan kawasan industri hijau
terbesar di dunia di Kalimantan Utara.
Presiden sebagaimana dilansir dari
presidenri.go.id, memastikan bahwa
Indonesia akan terus memobilisasi
pembiayaan iklim dan pembiayaan inovatif
seperti pembiayaan campuran, obligasi hijau,
dan sukuk hijau. Menurut Presiden Jokowi,
penyediaan pendanaan iklim dengan mitra
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BOKS. Dapak Pemanasan Global bagi Personal
(Kumparan.com, 2021)

negara maju, merupakan game
changer dalam aksi mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim di
negara-negara berkembang.
“Indonesia akan dapat
berkontribusi lebih cepat bagi netzero emission dunia. Pertanyaannya,
seberapa besar kontribusi negara
maju untuk kami? Transfer
teknologi apa yang bisa diberikan?
Program apa yang didukung
untuk pencapaian target SDGs
yang terhambat akibat pandemi?”
tegasnya.
Selain itu, Presiden melanjutkan,
carbon market dan carbon price
harus menjadi bagian dari upaya
penanganan isu perubahan iklim.
Ekosistem ekonomi karbon yang
transparan dan berintegritas,
inklusif dan adil harus diciptakan.

REALISASI PEDULI DENGAN FORUM ENGINEERING
Sejalan dengan semangat
Pemerintah dalam komitmennya
pada KTT Perubahan iklim pada
KOP-26, PT WIJAYA KARYA (Persero)
Tbk. [WIKA] menghelat Forum
Engineering (Foreng) 12 dengan
tajuk utama, “Renewable Energy
for Better Quality of Life” secara
daring pada agenda tiga hari, 23-25
November 2021 yang baru lalu.
Foreng yang juga merupakan
salah satu lokakarya keteknikan
terbesar tanah air, jelang tutup
tahun ini, dihadiri oleh lebih
kurang 6.000 peserta, antara lain:
lebih dari 135 perguruan tinggi,
ribuan mahasiswa, para mitra
bisnis strategis (owner, konsultan,
kontraktor), para engineer, para
pegiat, pemerhati, dan komunitas
energi baru terbarukan dari dalam
dan luar negeri.
Hadir pada pembukaan acara,
antara lain: Menteri Pekerjaan
Umum & Perumahan Rakyat
(PUPR) Basuki Hadimuljono,
Direktur Jenderal Energi Baru
Terbarukan dan Konversi Energi
(EBTKE) Kementerian ESDM, Dadan
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BOKS. Fokus Mitigasi Perubahan Iklim COP-26
(Katadata, 2021)

Kusdiana, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan
Teknologi, Nizam, dan Asisten Deputi bidang Jasa
Infrastruktur Kementerian BUMN, Hendrika Nora
Osloi Sinaga serta Direktur Utama Perseroan,
Agung Budi Waskito.
Direktur Utama Perseroan, Agung Budi Waskito,
mengatakan, salah satu kunci pengungkit
bisa berkiprahnya WIKA dalam kancah global
adalah bagaimana WIKA mau dan mampu
berkecimpung lebih jauh dalam pengembangan
penerapan teknologi energi baru terbarukan &
konversi energi, termasuk melahirkan produkproduk inovatif berbasis renewable energy.
“WIKA menyadari bahwa teknologi saat ini bukan
sekedar pelengkap, ia adalah katalis sebuah
proses untuk menghasilkan goals yang didesain
sedemikian rupa,” ujarnya.
Beberapa produk inovasi unggulan ramah
lingkungan yang diproduksi oleh WIKA Industri
Energi, antara lain: Solar Water Heater, Aircon
Water Heater, Heat Pump Water Heater, Electric
Water Heater, Solar Pool Heating dan juga
berbagai produk berbasiskan Panel Surya
(Photovoltaic Solar Module) seperti Solar Home
System, Solar Pumping System, Solar Street Light
System, Solar Centralized Hybrid System, Solar
Module / Panel, Battery dan sebagainya.
Selain itu, melalui WIKA Industri Manufaktur,
Perseroan juga mengembangkan sayap bisnisnya
pada manufaktur motor listrik pertama karya
anak negeri, GESITS. GESITS merupakan electric
vehicle roda dua yang mengandalkan motor
listrik bertenaga 6,7 dk dan torsi 30 Nm yang
mendapat daya listrik dari baterai berkapasitas
1.396 Watt.

Sejalan dengan itu, Dirjen Energi
Baru Terbarukan dan Konversi Energi
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
(EBTKE ESDM) Dadan Kusdiana menjelaskan
bahwa di tahun 2030 mendatang, Pemerintah
menargetkan bisa menurunkan emisi gas
rumah kaca (GRK) sebesar 29 persen dengan
kemampuan sendiri. Sedangkan apabila
dibantu oleh negara lain maka targetnya 41
persen.
Target-target itu diyakini bisa tercapai.
Salah satunya terang Dadan melalui strategi
yang telah disusun oleh pemerintah, yaitu
pengoptimalan pemanfaatan sumber energi
baru terbarukan (EBT) termasuk bahan
bakar nabati untuk pemenuhan kebutuhan
industri.
Dukungan juga datang dari Kementerian
Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi
(Kemendikbudristek). Dirjen Pendidikan
Tinggi Kemendikbudristek, Nizam
mengatakan bahwa saat ini, 10 perguruan
tinggi telah berkomitmen memanfaatkan
PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)
sebagai riset sumber energi terbarukan
dan akan makin banyak perguruan tinggi
lain yang melakukan riset komprehensif
mikrohidro, biomassa, tenaga bayu dan
lainnya guna mengakselerasi dan membuat
terobosan energi terbarukan.
Asisten Deputi bidang Jasa Infrastruktur
Kementerian BUMN, Hendrika Nora

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyatakan
apresiasi dan penghargaannya bagi WIKA
beserta para pendukung acara lainnya atas
diselenggarakannya Forum Engineering. Ia
juga menyampaikan bahwa sejalan dengan
konsensus KTT Pemimpin Dunia atau COP26 di
Glasgow, Pemerintah berkomitmen dan fokus
melakukan transisi energi dan melaksanakan
penerapan ekonomi hijau di Kalimantan Utara
guna mengurangi emisi gas rumah kaca yang
berdampak pada perubahan ikiim.
“Pada sektor Konstruksi, Kementerian PUPR
akan terus mendorong industri konstruksi
dengan mengoptimalkan teknologi digital dan
energi baru terbarukan serta konversi energi
untuk menunjang kebijakan transisi energi dan
ekonomi hijau.” ujar Menteri Basuki.
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Dok.WIKA

Osloi Sinaga, dalam paparan pembuka,
mengatakan, pemanfaatan teknologi yang
tepat guna, efektif, murah, dan ramah
lingkungan akan terus didorong oleh
Kementerian BUMN guna menciptakan nilai
tambah dan pembangunan berkelanjutan,
sehingga manfaat pembangunan
infrastruktur dapat dirasakan oleh generasi
mendatang.
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“Optimalisasi energi baru terbarukan dan
konversi energi harus bisa mencerminkan,
rancangan dan/atau rekayasa yang lebih
ramah lingkungan, mampu meminimalisir
dampak sosial terhadap kondisi masyarakat.
Melalui Forum Engineering WIKA ini jualah,
saya berharap mimpi kemandirian energi
masa depan Indonesia bisa menjadi realita,
sekaligus perekat simpul sinergi BUMN –
Perguruan Tinggi,” ujarnya.

FORUM ENGINEERING 12 – WIJAYA
KARYA
Forum Engineering adalah agenda forum yang
diselenggarakan secara rutin oleh WIKA setiap
tahun, untuk menyampaikan, mengelaborasikan,
dan mengkaji implementasi teknologi
terbaru dalam dunia konstruksi pada proyek
infrastruktur dalam kaitannya dengan knowledge
management ilmu keteknikan.

Pada penyelenggaraan Foreng yang
berlangsung 23-25 November 2021, WIKA
mengangkat Renewable Energy for Better
Quality of Life, sebagai tema besarnya. Ketua
Pelaksana Foreng 12, Agni Wicaksono,
menjelaskan dalam 3 hari pelaksanaannya,
Foreng membahas signifikansi background
analisis, inovasi berserta implementasi
teknologi mengenai energi baru terbarukan
serta konversi energi, hingga workshop.

Agenda Forum Engineering pada hari pertama
terdiri dari diskusi-diskusi panel yang
mengakomodir beberapa tema, antara lain: Road
Map EBT Indonesia dan kebijakan pendukung,
Kebutuhan Pekerja pada bidang Pembangkit
Renewable Energy, Kesiapan Dunia Pendidikan
dalam menyiapkan lulusannya dalam Dunia
Renewable Energy, Value Engineering dalam
EPCC Project, hingga Peran WIKA dalam
Pengembangan Teknologi PLTS.

Pelaksanaan Forum Engineering 12: Diikuiti
oleh 6.000 peserta dengan berbagai latar
belakang (Akademisi, pelaku usaha, engineers,
komunitas, dan pegiat energi terbarukan)

Sementara pada hari kedua, diskusi
banyak mengulas mengenai potensi
biomassa, panas bumi, tenaga
bayu dan realisasinya di Indonesia;
Penerapan Teknologi Co-Firing dan
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Agung Budi Waskito, Direktur Utama WIKA:
WIKA menyadari bahwa teknologi saat ini bukan
sekedar pelengkap, ia adalah katalis sebuah
proses untuk menghasilkan goals yang didesain
sedemikian rupa.

sumber foto : slidesharecdn.com

BOKS. Efek Gas Rumah Kaca (Aanwijzing.com, 2021)

Methane Capture; Solar Lighting & Energy
Analysis; Optimasilasi PV Layout dengan
Generative Design hingga Building Energy
Performance Evaluation.
Hari ketiga Forum Engineering, pembahasan
diisi dengan diskusi bertemakan Nickel to
Battery Energy Storage, potensi – overview
proses ekstraksi – pengolahan sumber daya
nikel dan tantangannya di Indonesia, Basis
Desain PLTS (Photovoltaic), Implementasi
Helioscope studi kasus Renewable Energy,
termasuk Pembukaan Lomba Desain
Renewable Energy Pabrik di Majalengka.
Direktur QHSE Perseroan, Ayu Widya Kiswari
dalam sambutan penutupan Foreng
12 mengatakan bahwa meningkatnya
kepedulian perubahan iklim global pasca
COP-26 adalan momen yang tepat bagi
kita untuk melakukan transisi menuju

optimalisasi pemanfaatan energi baru
terbarukan dan Konversi energi (EBTKE)
dari energi fosil. Benar, bahwa kita
semua masih memiliki PR yang cukup
banyak, akan tetapi sektor EBTKE juga
memiliki potensi yang sangat besar
jika dikelola secara maksimal. Manfaat
jangka panjang yang akan diperoleh
pun mencakup berbagai sektor, seperti
sektor ekonomi dan lingkungan.
“Dengan bersinergi, WIKA, kita semua,
optimistis mau dan mampu menjawab
berbagai tantangan guna membahas
masa depan dan tantangan energi
baru terbarukan yang lebih ramah
lingkungan, bersih, dan sustain, melalui
pendekatan pengetahuan, teknologi
dan inovasi,” pungkasnya.
Fekum Ariesbowo
Sumber : Dok. WIKA
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TANPA terasa kita telah sampai pada
penghujung bulan November, bulan yang
identik dengan bulan perjuangan. Setiap
10 November, kita biasa memperingatinya
sebagai hari pahlawan. Demikian
istimewanya tanggal ini, tak lain dan tak
bukan didorong oleh semangat respect
perjuangan rakyat dari berbagai latar dalam
pertempuran besar pantang menyerah
melawan pasukan sekutu di Surabaya, 10
November 1945 silam.

Peresmian Tol Serang Panimbang: Mempercepat
pembangunan KEK Tanjung Lesung

76 tahun berselang, semangat yang sama,
bergejolak dan membara bagi PT WIJAYA
KARYA (Persero) Tbk. [WIKA] Grup. Dalam
konteks membawa kebanggaan bangsa,
WIKA berhasil mengibarkan Merah Putih
pada peresmian Tol Serang Panimbang
Seksi 1 dan bangga bisa mengambil peran
penting dalam Pembangunan Sirkuit
Internasional Mandalika dan infrastruktur
penunjang lainnya.

JALAN TOL DI JANTUNG UTAMA
BANTEN
Memasuki pekan ke-2 November 2021,
Presiden RI, Joko Widodo, meresmikan
akses Jalan Tol Serang-Panimbang, Seksi
I Serang-Rangkasbitung di Kabupaten
Lebak, Kecamatan Rangkasbitung,
Banten pada Selasa (16/11). "Dengan
mengucap Bismillahnirahmanirrahim Tol
Serang Panimbang seksi ruas SerangRangkasbitung sepanjang 26,6 Km pagi ini
saya resmikan," ucap Presiden.

ROUND UP

ADA WIKA

DARI SERANG HINGGA
MANDALIKA

Jelang pergantian tahun, proyek infrastruktur berupa Jalan Tol
Serang Panimbang Seksi I dan Sirkuit Internasional Mandalika beserta
infrastruktur penunjang yang dibangun oleh WIKA diresmikan oleh Kepala
Negara, Presiden Joko Widodo.

Sumber foto : Biro Pers Sekretariat Presiden
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Turut mendampingi Presiden dalam
peresmian tersebut, Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan
Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris
Negara Pratikno, Gubernur Banten Wahidin
Halim, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya,
Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito,
serta Direktur QHSE WIKA, Ayu Widya
Kiswari.
Pembangunan Jalan Tol Serang Panimbang
dikerjakan melalui skema kerja sama
Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
yang terdiri atas tiga seksi, yaitu: Seksi 1
sepanjang 26,5 km menghubungkan Serang
- Rangkasbitung, Seksi 2 sepanjang 24,17
km menghubungkan ruas Rangkasbitung
- Cileles dan Seksi 3 sepanjang 33 km yang
menghubungkan Cileles - Panimbang. Untuk
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seksi 1 dan 2 menjadi porsi Badan Usaha
Jalan Tol WIKA Serang Panimbang (BUJT
WSP) dengan kepemilikan PT WIJAYA KARYA
(Persero) Tbk. (83,42%), PT PP (Persero) Tbk
(15,64%) dan PT Jababeka Infrastruktur
(0,94%), sementara seksi 3 menjadi porsi
Pemerintah.

Pengamat infrastruktur Yayat Supriyatna
dari The Housing and Urban Development
(HUD) Institute menilai kehadiran Jalan
Tol Serang-Panimbang yang akan segera
dioperasikan dapat mempercepat
pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) Tanjung Lesung, Banten.

Dalam sambutannya Kepala Negara
menambahkan bahwa ketiga ruas Jalan Tol
Panimbang ditargetkan rampung pada akhir
2023 mendatang. Ia berharap kehadiran tol
bisa memperlancar arus barang dan orang.
"Kemudahan konektivitas merupakan faktor
penting mendorong pertumbuhan ekonomi
daerah," ujar Pesiden Joko Widodo.

"Dengan diresmikannya Jalan Tol SerangPanimbang maka akan mendorong
percepatan pembangunan kawasan
ekonomi khusus (KEK) Tanjung Lesung,
Banten," ujar Yayat sebagaimana dilansir
dari Kantor Berita Nasional, Antara.

PT Wijaya Karya Serang Panimbang (WSP)
sebagai entitas anak PT WIJAYA KARYA
(Persero) Tbk. (WIKA) merupakan badan
usaha Jalan Tol (BUJT) berdasarkan
perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)
pada tanggal 22 Februari 2017 untuk
membangun Jalan Tol Serang Panimbang
yang melintasi 4 Kabupaten/Kota, yaitu:
Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten
Lebak, dan Kabupaten Pandeglang.

BOKS. Tol Serang
Panimbang
(wikaserangpanimbang,
2021)

Menurut dia, kekuatan terbesar adalah
aksesibilitas sehingga bisa dikatakan
selama ini orang-orang kalau ingin
berwisata ke Tanjung Lesung membutuhkan
waktu yang lama, mengingat harus
melintasi jalan yang cukup panjang dengan
kondisi jalan yang kurang optimal. Jalan
Tol Serang-Panimbang akan memangkas
waktu tempuh antara Jakarta ke Tanjung
Lesung yang semula 4-5 jam, hanya menjadi
maksimal 2 jam.
"Dengan dibangunnya Jalan Tol SerangPanimbang akan ada dua kawasan yang
sangat diuntungkan. Kedua wilayah tersebut
yakni Kabupaten Lebak dan Kabupaten
Pandeglang," katanya.

Terlebih lagi, lanjut Yayat, Jalan Tol SerangPanimbang akan dilengkapi gerbang tol
keluar ke Rangkasbitung sehingga akan
turut mendorong perekonomian dan
kesejahteraan di wilayah Rangkasbitung.
"Posisi jalan tol ini dapat memberikan
potensi bagi percepatan pembangunan
kawasan wilayah," ujar pengamat
infrastruktur tersebut.

ADA WIKA DI MANDALIKA
Tak berselang lama dari peresmian Tol
Serang Panimbang, Presiden Joko Widodo
kembali meresmikan pembangunan Jalan
Bypass Bandara International Lombok (BIL)
- Mandalika sekaligus Sirkuit Internasional
Mandalika, Jumat (12/11/2021)

penunjangnya di kawasan yang dikelola
oleh PT Pengembangan Pariwisata
Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism
Develompment Corporation (ITDC), BUMN
pengembang dan pengelola kawasan
pariwisata The Nusa Dua, Bali dan
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata
Mandalika, Lombok, NTB, cukup masif.
Perseoan yang berkonsorsium dengan
PT Bunga Rasa Lestari (WIKA – BRL KSO)
mengerjakan Proyek Infrastruktur Dasar
Sirkuit Internasional Mandalika: Salah
satu sirkuit terbaik di dunia

yang terdiri dari infrastruktur dasar sirkuit
dan non sirkuit. Proyek ini terdiri dari
pekerjaan ground work (timbunan) badan
jalan Sirkuit sepanjang 4,3 km, ground
improvement (penguatan liquifaksi) sirkuit,
fasilitas pendukung area paddock untuk
infrastruktur dasar sirkuit, serta jalan
akses (akses Kuta Beach Park, Sirkuit, dan
Gerupuk dengan total panjang 6,7 km)
berikut jaringan utilitas air serta listrik,
untuk infrastruktur dasar non sirkuit.
Selain itu, melalui entitas anak PT WIKA
Gedung Tbk. [WEGE]. WIKA Grup juga
membangun hotel guna mendukung

wisata olahraga atau sport tourism di KEK
Mandalika. Hotel ini tidak berjauhan dari
Sirkuit Mandalika dan menjadi satu-satunya
hotel bintang lima, penunjang gelaran
balap motor dunia di sana. Dibangun di
atas lahan seluas 45.000meter persegi,
Hotel Pullman didesain mengusun konsep
bangunan kearifan lokal, rumah adat
Lumbung khas Suku Sasak.
Hotel ini memiliki 257 kamar, terdiri dari 27
villa dan 230 kamar serta dilengkapi dengan
berbagai fasilitas, seperti: ruang rapat,
restoran, kolam renang, pool bar, gym & spa,
serta sarana ibadah. Selain itu, keunikan

Selain meresmikan, presiden juga menjajal
langsung trek di sirkuit Mengendarai motor
custom dengan warna hijau garapan
Katros Garage, ia mengenakan setelan baju
hitam saat start di trek sirkuit Mandalika.
Menteri BUMN, Erick Thohir juga tampak
mendampingi Presiden Jokowi. Mengambil
peran sebagai start marshall, Menteri Erick
menyibakkan bendera bermotif papan catur
sebagai tanda uji coba dimulai.
Keterlibatan WIKA dalam menyiapkan
Sirkuit Internasional Mandalika dan

tribunnews.com
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sumber : WIKA Serang Panimbang
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Dok. Wikagedung

detikfinance.com

Sirkuit Mandalika (detikcom, 2021)

Pit Paddock Sirkuit Mandalika: Dibangun cepat
dari 888 modul.

lain dari hotel ini adalah konsep airnya
drinkable (dapat langsung diminum) oleh
para pengguna hotel disana.

REKOR MURI MODULAR PIT
BUILDING
Masih oleh WEGE, rekan jejak kiprah
WIKA Grup di Mandalika, juga bertambah
melalui modular pit building sebagai
fasilitas pembalap dan official team
yang akan bertanding dalam proses
pembangunan yang menelan waktu
tercepat, hanya 21 Hari saja!
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Bangunan berbentuk pit building
sepanjang 350 meter dengan kapasitas 50
garasi dibangun dengan sistem modular
tersebut terdiri dari tiga lantai, masingmasing garasi memiliki lebar 5,24 meter
dengan panjang 18,34 meter dan dibangun
dengan luas bangunan 13.700 meter
persegi.
Modular pit building ini terdiri dari tiga
lantai dimana lantai dasar akan menjadi
garasi yang digunakan para pembalap
dan teknisi tim, lantai dua merupakan
area podium, tribun penonton VVIP dan

media center. Lalu, lantai tiga pit building
khusus akan dibangun fasilitas-fasilitas
pendukung lainnya.
"Perseroan telah menjadi bagian dari
sejarah di dunia konstruksi dan olahraga
Indonesia sekaligus turut menyukseskan
ajang balapan bertaraf International
dalam waktu dekat ini dan acara lainnya
di masa mendatang," ujar Direktur
Operasi I WEGE, Bagus Tri Setyana saat
menerima Rekor MURI di Mandalika,
Jum'at (12/11)

Manager MURI Yusuf Ngadri Senior
menambahkan, pembangunan pit
building di Pertamina Mandalika
International Street Sircuit yang berada
di kawasan destinasi pariwisata
prioritas tersebut menggunakan metode
konstruksi modular. Ia menyatakan,
WEGE menjadi pionir konstruksi modular
berhasil merampungkan pembangunan.
Sebanyak 888 modul terpasang dalam
kurun waktu 21 hari, lebih cepat dari
rekor pemasangan modular di rumah
sakit Covid modular sebelumnya.

"Pembangunan modular pit building ini
melengkapi pemenuhan persyaratan
homologasi sirkuit sehingga dapat
menyelenggarakan gelaran event
international World Superbike pada
November 2021, MotoGP serta berbagai
event internasional lainnya," ujarnya.
Sebagai informasi, sebelumnya WEGE juga
sudah beberapa kali mencatatkan sejarah
rekor MURI yaitu dalam membangun rumah
sakit tercepat dengan menggunakan sistem
modular dan rumah sakit dengan ruang

rawat inap terbanyak dengan menggunakan
sistem modular.
Terbaru, WEGE berpartisipasi di proyek
Jakarta International Stadium yang juga
mencatatkan rekor, yakni lifting struktur
atap stadion dengan bobot terberat, stadion
pertama yang menggunakan sistem atap
buka-tutup, serta stadion green building
dengan sertifikasi platinum pertama###
Fekum Ariesbowo
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BOKS.

SELAMAT
KEPADA WIKA
MENTERI PUPR, Basuki Hadimuljono
mengapresiasi WIKA atas kontribusi
besarnya dalam menyukseskan ajang
balap motor prestisius World Superbike
atau WSBK 2021 di Lombok Tengah,
NTB. “Saya juga mengucapkan selamat
kepada WIKA,” ujar Menteri Basuki pada
sambuta pembuka Forum Engineering
12 – WIKA yang berlangsung pada Selasa
(23/11/2021)

Menteri PUPR menambahkan ajang balap
motor WSBK 2021 di Mandalika tersebut,
tidak hanya menjadi kebanggaan bagi
masyarakat Lombok, tetapi juga kebanggaan
bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Setelah menunggu 20 tahun lebih, saat ini
kita memiliki sirkuit balap internasional.
Bahkan, dapat dilaksanakan untuk ajang
Formula 1 atau F1. Kita nantikan pada Maret
2022 dengan ajan digelarnya balap motor
internasional, MotoGP. Selamat sekali lagi
atas sukses ini,” ujar Menteri Basuki, mantap.

FOTO : Dukungan WIKA pada WSBK
Mandalika: Dukung Mandalika agar
semakin mendunia

Fekum Ariesbowo

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono

Dok. WiKA
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Sumber : CNN.com

ROUND UP

DAEBAK, SEI ALALAK!
Kalimantan Selatan tak lama lagi memiliki ikon baru, jembatan cable stayed melengkung pertama
di Indonesia. Jembatan itu bernama Jembatan Sei Alalak yang menghubungkan Kota Banjarmasin
dengan Kabupaten Barito Kuala.

WALI Kota Banjarmasin, Ibnu Sina dalam
kunjungan inspeksinya pada Agustus lalu
mengatakan bahwa Jembatan Sei Alalak
ditargetkan selesai pada medio September
2021 ini. "Saya berharap ini sesuai dengan
rencana akan selesai tepat waktu," ujarnya
mantap.
Lebih lanjut Ibnu juga berujar, Jembatan
Sei Alalak nantinya akan menjadi ikon
baru Kota Banjarmasin sekaligus menjadi
menjadi salah satu destinasi wisata untuk
wisatawan yang menggemari susur sungai.
Selain itu, dengan pemanfaatan dan
perawatan yang, hadirnya jembatan ini
juga diprediksi bisa memberikan banyak
24 • WIKAMAGZ

multiplier effect keekonomian yang lain.
Oleh karena itu, orang pertama di
Banjarmasin ini berharap agar Pemkot
Banjarmasin, Pemkab Barito Kuala dan
Pemprov Kalsel dapat bersinergi untuk
sama-sama menjaga keberlangsungan
Jembatan Alalak. "Kemudian kita rawat
sama-sama agar konstruksi ini bisa
bertahan," jelas Ibnu.
Harapan besar yang disampaikan sang
walikota sebagai representasi warga
Banjarmasin itu memang cukup berdasar.
Ya, karena sejak awal, Jembatan Sei Alalak
ini didesain untuk menggantikan Jembatan

Kayu Tangi 1 yang telah berusia 30 tahun
dan menjadi jalur utama akses Kota
Banjarmasin dengan berbagai wilayah di
Kalsel dan Kalimantan Tengah (Kalteng).
Perjalanan panjang pembangunan
infrastruktur transportasi darat ini
akhirnya punberbuah manis. Presiden RI
Joko Widodo meresmikan Jembatan Sei
Alalak dalam kunjungan kerjanya di Kota
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan,
pada Kamis, 21 Oktober 2021.
“Alhamdulillah Jembatan Sei Alalak telah
rampung dan hari ini kita resmikan sehingga
segera bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Foto Kanan - Inspeksi Walikota Banjarmasin ke
Proyek Jembatan Sei Alalak: Akan menjadi ikon baru
Banjarmasin
Foto Kiri - Jembatan Sei Alalak: Jembatan
penghubung transportasi dan ekonomi Banjarmasin
dan Barito Kuala

Saya mendengar bahwa masyarakat sudah
tidak sabar lagi menunggu peresmian
jembatan ini,” ujar Presiden di lokasi
peresmian.
Sebagai informasi, Proyek Pembangunan
Jembaan Sei Alalak, dipercayakan
Pemerintah dalam hal ini Kementerian
PUPR kepada Konsorsium PT WIJAYA
KARYA (Persero) Tbk. [WIKA] – PT Pandji
dengan sumber pendanaan dari dana Surat
Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun 20182021 dengan skema pekerjaan tahun jamak
(multi years).
Jembatan ini dirancang untuk dapat
dilintasi kendaraan dengan tonase
maksimal 10 ton, lebih kuat dari struktur

jembatan lama Kayu Tangi 1 yang
berasal dari rangka baja kelas B dengan
kemampuan menahan beban kurang dari
8 ton. Selain itu, juga telah diperhitungkan
kekuatan jembatan ini dengan konstruksi
tahan gempa, dan masa layan hingga 100
tahun.

SELESAI DENGAN BAIK
Memasuki pekan pertama September 2021,
Konsorsium PT WIJAYA KARYA (Persero)
Tbk. – PT Pandji [KSO WIKA – Pandji]
berhasil menyelesaikan Pembangunan
Jembatan Sei Alalak. Jembatan yang akan
menghubungkan Kota Banjarmasin dengan
Kabupaten Barito Kuala telah berhasil
melalui uji beban dalam prosesnya untuk
mendapatkan sertifikat laik fungsi.
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Komisi
Keamanan Jembatan dan Terowongan
Jalan (KKJTJ) telah melakukan proses
uji beban sebagai bagian dari rangkaian
sertifikasi laik operasi pada Jembatan Sei

Alalak, Kota Banjarmasin, Kalimantan
Selatan selama dua hari, 30-31 Agustus
yang baru lalu.
Pelaksanaan uji beban tersebut
berlangsung secara ketat dan diawasi
Komisi Keamanan Jembatan dan
Terowongan Jalan (KKJTJ) dengan
melibatkan sebanyak 32 truk dengan
masing-masing beban seberat 24 ton.
Direktur Pembangunan Jembatan
Kementerian PUPR Yudha Handita
Panjiriawan mengatakan bahwa secara
keseluruhan hasil uji beban menunjukan
hasil yang baik, data pengujian
kemudian akan dibahas secara
teknis oleh KKJTJ untuk rekomendasi
keluarnya sertifikat laik fungsi.
“Secara umum hasil ujinya baik, ketika
diberikan beban, lalu bebannya di
release kondisi jembatannya kembali
seperti semula, ini mengindikasikan
struktur jembatannya baik,” ujar Yudha.
Konstruksi struktur utama jembatan

EDISI 02/2021 • 25

LIPUTAN UTAMA

terang Yudha secara umum sudah
selesai, saat ini di lapangan hanya
ada pekerjaan pembongkaran
jembatan rangka baja yang lama
dan proses penyelesaian akhir
yang ditargetkan rampung pada
akhir minggu pertama September.
Serah terima sementara pekerjaan
provisional hand over (PHO)
direncanakan dilaksanakan pada
medio September 2021 ini.

JEMBATAN CABLE STAYED
MELENGKUNG PERTAMA DI
INDONESIA
Jembatan Sei Alalak merupakan
jembatan dengan tipe cable stayed
berbentuk melengkung pertama
di tanah air. Proyek ini menurut
Agung Budi Waskito, Direktur Utama

Biro Pers Sekretariat Presiden
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Peresmian Jembatan Sei Alalak oleh Presiden:
“Segera bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar
Presiden Joko Widodo.
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ADA WIKA DI JEMBATAN
TERPANJANG DI INDONESIA

Tim Proyek Jembatan Sei Alalak : Solid
dan inovatif

Jembatan Suramadu, Jembatan Dompak,
Jembatan Merah Putih hingga Jembatan
Tayan adalah karya konstruksi monumental
dan sangat layak menjadi kebanggaan
bangsa kita bersama. Jembatan-jembatan itu
secara berturut-turut menyandang predikat
sebagai jembatan terpanjang di Indonesia, di
Sumatera, Maluku hingga Kalimantan.

Jembatan Tayan

Perseroan semakin menambah rekam jejak
dan portofolio WIKA sebagai kontraktor
yang concern dan implementatif pada
pengembangan teknologi terkini konstruksi
jembatan modern.
Sebelumnya, Perseroan terang Agung
juga telah mengambil peran vital dalam
konstruksi signature jembatan, antara lain;
Jembatan Suramadu, Jembatan Cikubang,
Jembatan Merah Putih, Jembatan Tumbang
Samba, Jembatan Tayan, hingga Simpang
Susun Semanggi.
“Hal ini menunjukkan bahwa engineerengineer muda WIKA, engineer Indonesia
memiliki kapasitas dan kapabilitas
knowledge, inovasi dan daya saing yang
cukup tinggi dalam percaturan konstruksi
global,” ujar Direktur Utama.
Metode konstruksi yang digunakan pada
Jembatan Sei Alalak adalah longline
matchcast system, dimana sistem precast
ini mampu mengefisienkan biaya dan
mengoptimalkan kualitas terbaik.
Kemudian, geometri tiang pylon asimetris

28 • WIKAMAGZ

Tantangan kompleks mulai dari
perancangan, koordinasi lintas sektoral,
keteknikan, biaya, tenggat waktu dan
harapan tinggi dari publik hampir selalu
menggelayut di dalam benak setiap
harinya. Apakah amanah yang diberikan
pemerintah kepada WIKA sebagai Kontraktor
Indonesia pada proyek-proyek itu mampu

diimplementasikan dengan sangat
terukur di lapang?
Waktu yang kemudian mengkatalis tanda
tanya itu. WIKA terbukti mampu dan
memberikan kontribusi maksimal dan
menyelesaikan proyek-proyek jembatan
signature itu. Ilmu terus berkembang,
Teknik konstruksi infrastruktur jembatan
kian rumit, dan kecakapan engineer
juga dituntut dengan ekspektasi yang
semakin tinggi. Tidak boleh ada gap
untuk merealisasikan mutu premium,
kecepatan waktu, dan efektivitas biaya.
Fekum Ariesbowo

ditujukan untuk mengatur cable stayed
agar tidak bersinggungan dan tetap berada
di luar deck jembatan serta menambah
estetika.
Beton yang digunakan tambah Agung
juga adalah beton kualitas tinggi fc’45
Mpa (K-500 ) yang menggunakan material
lokal guna mengoptimalkan potensi
resources yang ada. Sehingga efektivitas
dan keberhasilannya, bisa menjadi lesson
learn sekaligus referensi bagi proyek-proyek
lainnya.

Jembatan Suramadu

Jembatan Merah Putih

Jembatan Sei Alalak

Jembatan Dompak

“WIKA menyampaikan terima kasih atas
kepercayaan besar yang diberikan oleh
Kementerian PUPR. Insha Allah, proyek
ini dapat di-deliver tepat waktu dengan
kualitas yang memuaskan dan bisa
menjadi titik ungkit kebangkitan ekonomi
Banjarmasin dan Kalimantan Selatan.,” ujar
Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito,
optimistis###
Fekum Ariesbowo
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M E R D EKA & OPT I M I ST I S
Kami, menggelorakan samudra,
Kami, menggetarkan langit,
Kami, menggoyahkan daratan,
Karena kami bangsa kerja keras
Kami bukan bangsa yang hidup dari 2
sen per hari
Kami bukan bangsa tempe,
Kami bukan bangsa kuli,
Kami bangsa Indonesia.
~ Soekarno, Presiden Pertama
Republik Indonesia ~

Soekarno, Presiden Pertama RI: Konsisten
menjadi bangsa yang merdeka
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PETIKAN kuotasi kebangsaan Bapak
Bangsa, Ir Soekarno menjadi pembuka
artikel pada WIKA Magz edisi ini. Bukan
tanpa alasan bait-bait itu disajikan kembali.
Tak lain dan tak bukan adalah sebagai
pengingat sekaligus dorongan motor
motivasi bagi kita semua. Bangsa Indonesia
adalah bangsa yang besar. Bangsa
yang lahir melalui perjuangan Panjang
untuk merdeka dari koloniallsme dan
imperialisme.
Pandemi Covid 19 dalam 1,5 tahun terakhir
tidak dipungkiri telah merubah lanskap
dunia bisnis, usaha dan ekonomi kita.
Namun demikian, hal itu jangan sampai
membuat langkah kita semua surut ke
belakang. Bangsa Indonesia, kita semua
perlu untuk memperkuat kemampuan

Foto Atas - Perayaan HUT ke-76 RI di lingkungan WIKA
Grup: Berlangsung khidmat

untuk mempersiapkan diri, bertahan,
bangkit serta belajar dari pandemi. Sikap
dan pandangan optimistis perlu terus kita
jaga.

SEMARAK HARI KEMERDEKAAN
Laiknya bulan Agustus setiap tahunnya
yang identik dengan suasana perayaan Hari
Kemerdekaan, spirit HUT ke-76 tahun 2021
ini juga tampak semarak di lingkungan kerja
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk., seperti
Proyek Bendungan Lau Simeme, Sumatera
Utara dan Proyek Cisumdawu, Jawa Barat.
Dipimpin langsung oleh Manajer Proyek,
Untung Tri Uripto sebagai Inspektur
Upacara. Pengibaran bendera merah
putih yang dihadiri seluruh manajemen

dan pekerja proyek tetap dilaksanakan
dengan menerapkan protokol kesehatan.
Dalam amanatnya, orang pertama pada
pembangunan Bendungan Lau Simeme ini
berpesan agar segenap tim proyek selalu
bersemangat dalam mengisi kemerdekaan,
salah satunya dengan bekerja solid dengan
konsisten fokus terhadap kualitas dan
waktu.
Semangat merah putih juga tampak dari
Proyek Jalan Tol Cisumdawu. Segenap
Manajemen dan tim proyek tahun ini
melaksanakan upacara bendera serentak
dengan menyaksikan penayangan Upacara
Kemerdekaan di Istana Negara pada Selasa,
(17/8) secara online.
Tak ingin semarak kemerdekaan hilang,
tim proyek juga bahkan menyelenggarakan
“Lomba 17-an” secara virtual melalui video
conference dengan memainkan beberapa
permainan online yang diikuti seluruh
anggota tim proyek dengan penuh antusias.

“Ini merupakan bentuk adaptasi kita
terhadap kondisi yang terjadi. Meski dengan
cara berbeda, tentu tidak akan mengurangi
semangat kemerdekaan dan kecintaan kita
kepada negeri,” ungkap Ali Afandi selaku
Manajer Proyek Jalan Tol Cisumdawu.
Proyek Tol Cisumdawu merupakan salah
satu proyek srategis nasional yang berada
di Provinsi Jawa Barat. Tol ini terdiri dari 6
seksi yang dibangun dengan skema Kerja
Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono
mengatakan bahwa dengan beroperasinya
seluruh ruas Jalan Tol Cisumdawu dan
nantinya terhubung dengan Jalan Tol Akses
BIJB Kertajati, kelak akan mengurangi waktu
tempuh dari Bandung sekitar 3 jam menjadi
1 jam. Dengan konektivitas yang semakin
meningkat maka operasional bandara
akan semakin meningkat dan kompetitif,
sehingga diharapkan bisa menggantikan
Bandara Husein Sastranegara di Bandung.
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Foto & Screen Capture - Perayaan HUT ke-76
RI di lingkungan WIKA Grup: Berlangsung
khidmat

“Kehadiran Tol Cisumdawu sekaligus
mendukung pengembangan kawasan
“Segitiga Emas” Cirebon-SubangMajalengka (Rebana) sebagai pusat
pertumbuhan ekonomi kawasan baru,
serta menjadi salah satu tol dengan
pemandangan yang indah seperti Tol
Bawen-Salatiga karena menyuguhkan
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panorama pegunungan di Bumi
Priangan,” ujar Menteri Basuki.

RUPSLB
Masih dalam suasana euphoria hari
kemerdekaan. PT WIJAYA KARYA
(Persero) Tbk. [WIKA] menggelar
Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa (RUPSLB) Tahun Buku
2021 di Jakarta, Kamis (2/9) RUPSLB
berlangsung dengan tetap mengacu
pada protokol kesehatan mencegah

penyebaran Covid-19 dimana seluruh
peserta yang hadir diwajibkan untuk
menjalani tes swab antigen terlebih dahulu
dan patuh pada penerapan 3M (mencuci
tangan, menggunakan masker, dan menjaga
jarak).
RUPSLB menyetujui pengangkatan
Rusmanto sebagai Komisaris Independen
dan Ayu Widya Kiswari sebagai Direktur
Quality, Health, Safety and Environment
Perseroan. Selain itu, RUPSLB juga
membahas mengenai persetujuan
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Perseroan untuk Penambahan
Kegiatan Usaha Utama Perseroan Yang
Telah Tertera Dalam Anggaran Dasar
Perseroan Sehingga Tidak Mengubah
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan,
sesuai dengan Ketentuan POJK No.
17/2020 tentang Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Usaha.
“Salah satunya adalah Pengembangan
Bandara Hang Nadim Batam yang
mana WIKA ikut menjadi pemegang
saham di sana,” jelas Agung Budi
Waskito.
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Lebih lanjut, Direktur Utama, Agung
Budi Waskito mengatakan bahwa
kesempatan dan tantangan bisnis
infrastruktur kebandaraan kian
nyata di depan kita semua. Bandara
telah bergerak maju menjadi suatu
kawasan yang sangat vital, sebagai
episentrum sistem transportasi,
sebagai pintu gerbang suatu negara,
dan juga wujud kebanggaan teknologi
bangsa.

global dalam hal kendaraan dengan
memperhatikan perkembangan sosial,
budaya, ekonomi, dan lingkungan
hidup dari masyarakat sekitar,"
ujarnya###

"WIKA siap mendukung sinergi,
strategi, dan investasi berskala

RUPSLB Tahun 2021: Perseroan optimistis
tumbuh menggeliat

Fekum Ariesbowo

BOKS.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI BARU WIKA
DEWAN KOMISARIS

DEWAN DIREKSI

Komisaris Utama

: Jarot Widyoko

Direktur Utama

:

Agung Budi Waskito

Komisaris

: Satya Bhakti Parikesit

Direktur Human Capital dan Pengembangan

:

Mursyid

Komisaris

: Firdaus Ali

Direktur Quality, Health, Safety and Environment :

Ayu Widya Kiswari

Komisaris Independen

: Adityawarman

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

:

Ade Wahyu

Komisaris Independen

: Suryo Hapsoro Tri Utomo

Direktur Operasi I

:

Hananto Aji

Komisaris Independen

: Rusmanto

Direktur Operasi II

:

Harum Akhmad Zuhdi

Komisaris Independen

: Harris Arthur Hedar

Direktur Operasi III

:

Rudy Hartono
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Istimewa

BOKS. WAWANCARA DQHSE

Dok. WIKA

Kita dorong untuk
membuktikan diri
perempuan dapat
berkarir dan
dipercaya,
menunjukkan
bahwa Kita
mampu

SAYA BANGGA
BISA
MENJADI
BAGIAN DARI
WIKA
Konstruksi. Sudah bukan rahasia
bahwa dunia konstruksi adalah dunia
profesi yang keras. Hampir seluruh
kegiatan yang dilakukan menggunakan
banyak tenaga kerja yang cukup besar.
Tenaga kerja yang dibutuhkan di dalam
bidang konstruksi adalah tenaga
kerja kasar. Hal tersebut dikarenakan
pekerjaan konstruksi merupakan
pekerjaan yang berat, sehingga
terbangun stereotip di masyarakat
bahwa pekerjaan di bidang konstruksi
lebih didominasi oleh kaum laki-laki.
Namun, pada awal September lalu,
idiom dan/atau anggapan tersebut
mulai bergeser di PT WIJAYA KARYA
(Persero) Tbk. Pemerintah yang dalam
hal ini diwakilkan kepada Kementerian
BUMN melalui RUPSLB menyetujui
pengangkatan Ayu Widya Kiswari
sebagai Direktur Quality, Health, Safety,
and Environment Perseroan. Ibu Ayu,
demikian ia biasa disapa, menjadi
wanita pertama yang masuk dalam
jajaran Direksi, sekaligus menorehkan
sejarah baru bagi WIKA dalam 61 tahun
kiprahnya
Bagaimana kemudian, Ayu
Widya Kiswari memaknai dan
mengimplementasikan amanah
yang dipercayakan di pundaknya
sebagai nahkoda Quality, Health,
Safety, and Environment ke depan?
Tersaji bagi Anda, pembaca WIKA
Magz yang Budiman, wawancara Deby
Setiyowati dan Dea Paradita, Corporate
Communication WIKA dengan Ayu
Widya Kiswari di ruangan kerjanya
belum lama ini. Berikut nukilannya:
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Ayu Widya Kiswari : Memimpin lokomotif

QHSE WIKA (untuk boks)

Bagaimana kesan Ibu menjadi
Direktur perempuan pertama di
WIKA?
AWK:
Saya melihat Pemerintah, melalui
Kementerian BUMN memiliki
komitmen dalam mewujudkan
kesetaraan gender di lingkungan
kerja. Di BUMN, khususnya di industri
konstruksi seperti WIKA yang mayoritas
karyawannya adalah laki-laki, kemudian
dengan penunjukan perempuan
sebagai Direktur di BUMN ini, hal ini
menunjukkan niat baik dan positif
dari Pemerintah untuk memfasilitasi
perempuan untuk mengembangkan
kemampuannya sekaligus mendukung
kepemimpinan perempuan.

Menurut saya, kontribusi perempuan di
perusahaan ini sudah cukup banyak, baik
itu sebagai engineer, maupun sebagai ahli
di bidang lainnya, namun masih sangat
sedikit yang menduduki posisi atau jabatan
struktural. Nah, saya akan mendukung dan
semaksimal mungkin membantu untuk
meningkatkan terwujudnya kepemimpinan
perempuan di WIKA.

Saya surprais karena yang terjadi sungguh
di luar ekspektasi saya, yang sebenarnya
saya tidak pernah bercita-cita untuk menjadi
Direksi BUMN. Tetapi, berangkat dari amanah
kemarin menjadi Direksi di salah satu Anak
Perusahaan Jalan Tol (APJT) Jasamarga, yaitu
PT Cinere Serpong Jaya, ternyata amanah
tersebut alhamdulillah bisa saya jalani, jadi
saya niatkan dalam hati untuk menjalankan

amanah baru ini dengan sebaik-baiknya.
Bagi saya, amanah sebagai direktur di WIKA
menjadi kebanggaan tersendiri yang bisa
saya persembahkan untuk orang tua dan
keluarga.
Di sini juga merupakan kesempatan bagi saya
untuk mengajak teman-teman perempuan
di WIKA untuk maju bersama, saya akan

mendukung dan mendorong para Srikandi
WIKA yang memiliki kualitas dan kompetensi
yang beragam di sini untuk mendapatkan
kesempatan yang terbuka luas, serta kita
dorong untuk membuktikan diri perempuan
dapat berkarir dan dipercaya, menunjukkan
bahwa kita mampu, tanpa melawan
kodratnya sebagai perempuan atau ibu
rumah tangga.
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Ayu Widya Kiswari, lahir

di Surabaya, 24 Maret 1970.

Menyelesaikan Pendidikan
Strata Satu Teknik Sipil dari
Institut Teknologi 10 Nopember
Surabaya pada tahun 1994,
ia mengawali karirnya di PT
Jasa Marga (Persero) Tbk.
sebagai VP Divisi Maintenance
pada 2014, VP Divisi Highway
and Traffic Engineering
(HTE) pada 2015, VP Divisi
Highway Engineering Planning
and Development (HEPD)
pada 2017, serta sekaligus
dipercaya sebagai Komisaris
PT Jasamarga Balikpapan
Samarinda periode 2016-2019.
Pada tahun 2019, ia duduk
sebagai Direktur Utama PT
Cinere Serpong Jaya (Anak
Perusahaan Jalan Tol PT Jasa
Marga). Melalui Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
(RUPSLB) PT WIJAYA KARYA
(Persero) Tbk. tahun 2021,
dirinya ditunjuk sebagai
Direktur Quality, Health,
Safety, and Environment WIKA.

Apa yang berbeda dalam melihat WIKA,
dari perspektif seseorang yang berada di
luar dan seseorang yang kini bergabung di
dalamnya?
AWK:
Sebagai orang luar, saya dulu melihat WIKA
dari karyanya, antara lain yang sering saya
lihat adalah proyek MRT Lebak Bulus dan
HSR. Setiap kali lewat di lokasi tersebut, saya
selalu kagum, meski bukan karyawan WIKA
tapi saya merasa bangga karena ternyata
bisa juga loh orang Indonesia membangun
seperti itu. Kesan pertama saya terhadap
WIKA atas karyanya itu adalah profesional
di bidangnya dan sudah sangat dipercaya
untuk berkontribusi terhadap pembangunan
Indonesia
Begitu saat ini saya bergabung di WIKA,
terbukti sudah mengapa WIKA bisa
seprofesional di bidang ini, mengapa WIKA
bisa memberikan kontribusi yang begitu
besar.
Yang saya lihat di luar sana itu hanya sedikit
dari yang saya pahami sekarang, dimana
WIKA memiliki supporting-supporting hebat
di dalamnya yang saling bersinergi dan
berintegrasi satu sama lain antar divisi,
sehingga performa WIKA bagus di luar sana.
Kesimpulan saya terhadap WIKA masih
sama, pembuktiannya WIKA memang selalu
profesional dalam menyiapkan segala
sesuatunya di bidang industri konstruksi
ini, mulai dari personil, standardisasi
prosedur, QHSE-nya, hingga digitalisasi yang
diterapkan sebagai perangkat monitoring
dan evaluasi, sehingga tercipta produk yang
berkualitas dari WIKA dan saya bangga kini
bisa menjadi bagian dari itu.

Bagaimana Ibu sebagai Direktur QHSE
mengorkestrasi ketiga Divisi tersebut, dan
langkah yang diambil untuk mencapai
target masing-masing divisi?
AWK:

Dok. WIKA
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Kalau keterkaitannya dengan
mengkolaborasi tiga divisi di Direktorat
QHSE ini, saya akan tarik dulu ke belakang
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Dok. WIKA

QHSE WIKA : Motor utama untuk meningkatkan advantage

untuk melihat visi WIKA, yaitu
untuk menjadi yang terdepan
dalam hal investasi dan EPC
berkelanjutan untuk kualitas
kehidupan yang lebih baik. Baru
kita lihat ketiga divisi ini, yaitu:
QHSE, SCM dan Engineering,
merupakan keterkaitan yang selalu
ada dalam setiap satu cycle project
yang dilakukan oleh Direktorat
Operasi. Saya akan memastikan
dan mendorong ketiga divisi
tersebut untuk tetap berkolaborasi
dan bersinergi dengan baik, dan
akhirnya akan dapat membantu
proses bisnis di Direktorat Operasi.
Dimulai dari perencanaan
hingga terselesaikannya proyek,
mekanisme yang sudah baik
yang dimiliki WIKA harus terus
di-maintain dan ditingkatkan
agar selalu berada dalam batasan
kualitas yang ditetapkan. Dalam
hubungannya dengan SCM, untuk
menjaga produk akhirnya kita
juga harus jamin supply-nya untuk
mendapatkan material yang
berkualitas dengan biaya yang
optimum.
Dengan memastikan implementasi
QHSE sudah dijalankan di
proyek-proyek di lingkungan WIKA
Group, harapannya proyek akan
menghasilkan produk dengan
quality sesuai komitmen WIKA
kepada pemilik proyek serta

mencapai zero accident dalam
penyelesaian proyeknya. Ini penting
mengingat standardisasi proyek yang
kita miliki semuanya telah tersusun
dengan baik, namun baiknya ketika
dihadapkan pada target waktu
penyelesaian dan mengejar progres,
faktor QHSE tetap tidak boleh
terlewatkan.
Hal itu juga yang kemudian akan
memunculkan advantage value
bagi proyek dan bagi WIKA, di
mana value dan hasil kerja yang
baik ini yang akan menumbuhkan
kepercayaan customer kepada kita
dan menciptakan recurring revenue di
kemudian hari. Yang paling penting
untuk dipahami oleh divisi adalah
bahwa dukungan yang dilakukan
harus bermuara pada dukungan
bagi pencapaian kinerja perusahaan
secara keseluruhan.
Apa motivasi dan nilai-nilai yang
selalu Ibu pegang dari awal masa
bekerja hingga bisa berada di
posisi sekarang ini?
AWK:
Untuk apa pun yang saya lakukan,
amanah yang diberikan kepada
saya itu semata-mata untuk orang
tua saya. Membuat mereka bangga
dan memberikan penghargaan
merupakan balasan atas
pengorbanan mereka, karena saya
tahu, adanya saya seperti sekarang ini

adalah berkat kerja keras beliaubeliau ini dalam menyekolahkan
saya.
Motivasi lain, terus diniatkan untuk
kerja yang benar, kerja keras,
bersungguh-sungguh, tulus, dan
jujur. Di dunia kerja pasti ada
kegagalan, ada suatu masa kita
merasa kok nggak bisa-bisa, nah
itu jangan putus sampai di situ.
Malah kita itu tidak boleh mudah
pantang menyerah, kepandaian
itu semua bisa dipelajari. Dalam
berkarir itu ada istilahnya rolling
atau rotasi, nah itu sebenarnya
adalah kesempatan bagi kita untuk
tumbuh dan berkembang.
Kemudian, semua orang itu
berpotensi menjadi partner kita
di masa depan. Oleh karena itu,
membangun hubungan dan
networking yang baik itu penting.
Dalam perjalanan karir, saya
telah menemui banyak orang dari
berbagai kalangan, mulai media
jasa, advisor, ahli hukum sampai
akademisi dan lainnya, yang
mungkin dapat menjadi mitra kita
di kemudian hari.
Bagaimana Ibu menjalankan
peran sebagai seorang
pemimpin di perusahaan dan
sosok istri dan ibu dalam
menjalani kehidupan?
AWK:

Dok. WIKA
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Berkomitmen dalam sebuah amanah
tentu membutuhkan kita untuk stay
dalam waktu yang lebih lama, artinya
waktu kita untuk berada di rumah
bersama keluarga juga otomatis
berkurang, jadi saya dan keluarga
selalu mencari cara agar semua
tetap bisa terpantau. Makin tumbuh
dewasa, Alhamdulillah anak-anak
semuanya dapat mengerti tanggung
jawab yang dimiliki orang tuanya.
Yang paling terpenting itu sebenarnya
adalah kerja sama. Bagaimana
mengatur waktu, menjaga semuanya
seimbang antar anggota keluarga,
sampai urusan pekerjaan rumah
tangga juga kita lakukan bersama.
Pada intinya antara dua tanggung
jawab berbeda yang saya miliki,
keduanya punya kesamaan. Jika
saya di rumah peran saya adalah
sebagai istri dan ibu, dan jika di
kantor saya memimpin tim dalam
perusahaan, kesamaannya saya
harus menjaga amanah, komitmen,
serta keharmonisan yang menjadi
tanggung jawab saya. Apabila
kita sudah menyanggupi, urusan
pekerjaan tidak akan mengganggu
urusan keluarga, dan di kantor pun
sama, saya berkomitmen untuk
loyal, bekerja keras dan menaati tata
kelola perusahaan yang ada. Untuk
menyeimbangkan itu semua, tentu
tidak terlepas dari dukungan keluarga.
Saya beruntung mendapatkan full
support dari keluarga.
Menurut Ibu, siapa sosok inspiratif
yang menginspirasi bagi Ibu baik
dalam berkarya maupun dalam
menjalani kehidupan?
AWK:
Bagi saya, sosok ibu saya adalah sosok
yang menginspirasi. Meskipun beliau
adalah ibu rumah tangga, tetapi beliau
selalu mendorong saya untuk bekerja
dan mandiri, untuk bisa lebih darinya.
Ingat pula perjuangan Ibu Kartini yang
mengangkat hak perempuan, bahwa
kita bisa mendapatkan pendidikan

dan kesempatan yang sama seperti
laki-laki.
Kemudian pesan Ibu saya juga,
bahwa Allah akan meridhoi apa yang
menjadi ridhonya suami. Jadi itu
juga yang menjadi dasar saya dalam
menjalani sesuatu, selalu meminta
izin kepada suami terlebih dahulu
sebelum melangkah untuk melihat
sudut pandang dari beliau selaku
kepala keluarga. Jika suatu saat
terjadi hal-hal yang mungkin kurang
berjalan sesuai yang kita harapkan,
itu merupakan risiko dari apa yang
kita sudah ambil atau putuskan.
Dalam memimpin tim,
bagaimanakah kepemimpinan
yang Ibu terapkan sehingga dapat
membangun kepercayaan dan
teamwork yang baik?
AWK:
Yang perlu dilakukan yaitu
bagaimana kita dapat beradaptasi,
sehingga orang lain dapat mengenal
kita dengan baik, dan sebaliknya.
Dalam memimpin, saya lebih
senang untuk dapat memberikan
yang terbaik, melindungi apa yang
menjadi tanggung jawab saya, dan
tim saya terutama.
Kedua, saya ingin setiap keadaan
selalu harmonis. Oleh karena itu,
saya kurang menyukai konfrontasi
langsung, seperti judging atau
blaming. Bagi saya yang terpenting
adalah adanya solusi terhadap
permasalahan yang terjadi.
Kemudian, bagaimana pula untuk
menyelesaikan suatu penugasan
atau target dengan tindak lanjut
yang cepat. Maka dari itu akan saya
dorong tim saya untuk berupaya
maksimal, dan saya sendiri yang akan
mengkoordinasikan langsung karena
pencapaian tersebut merupakan
keberhasilan bersama.
Deby Setiyowati, Dea Paradita, dan
Fekum Ariesbowo

Dok. WIKA
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ROUND UP

SIMPUL I2LI,

SIMBOL DAYA SAING TINGGI
Perubahan dalam organisasi yang tumbuh dan berkembang
jangan hanya sebatas level “BAIK” saja,
tetapi harus ke arah yang benar-benar “HEBAT”
Jim Collins, Penulis Buku Good to Great

DUNIA infrastruktur Indonesia mengalami
perkembangan cukup pesat dalam satu
dasawarsa terakhir. Dalam hal peralatan,
misalnya, sudah digunakan berbagai
peralatan kerja yang berteknologi kekinian
sehingga pekerjaan bisa dilakukan secara
presisi, cepat, aman, efisien, dan efektif.
Sementara pada bidang sumber daya
manusia, kompetensi pekerja terus
mengalami peningkatan dari waktu ke waktu
berkat berbagai edukasi dan pelatihan yang
begitu intens dilakukan. Begitu pula dengan
sistem operasi kerja yang terus mengalami

pembaruan dari waktu ke waktu sehingga
sistem kerja bisa terencana, terorganisir,
terlaksana, dan terawasi dengan baik.
Kemajuan dunia infrastruktur Indonesia
perlahan, tetapi pasti mendapat kepercayaan
dunia. Beberapa perusahaan jasa konstruksi
nasional dipercaya untuk membangun
infrastruktur di berbagai negara di dunia
semisal di Afrika, Timur Tengah, Asia
Tenggara, dan sebagainya.
Seiring dengan itu, BUMN Klaster
Infrastruktur mewujudkan sinergi melalui
pembentukan Indonesia Infrastructure

Learning Institute (I2LI) dengan PT WiJAYA
KARYA (Persero) Tbk [WIKA] bertindak sebagai
koordinator. Sementara PT Semen Indonesia
(Persero) Tbk. (SIG) bertindak sebagai
koordinator Indonesia Infrastructure Research
and Innovation Institute (I2RI).
Selain WIKA dan SIG, turut bergabung PT
Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya
(Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan
(Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT
Brantas Abipraya (Persero), Perum Perumnas,
PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Semen
Baturaja (Persero) Tbk.

Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmojo
menyampaikan bahwa kedua institusi
tersebut (I2LI dan I2RI) akan menjadi wadah
untuk mendorong terciptanya world class
leader and talent, world class management
practices, mengadopsi digital dan teknologi
dan juga meningkatkan innovation
capabilities dari setiap talent BUMN.

Wikasatrian : Pusat kepemimpinan yang telah
melahirkan talenta-talenta terbaik.

Dok. WIKA
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Mursyid, Direktur Human Capital dan
Pengembangan WIKA: setiap insan WIKA
adalah human capital.

kekuatan finansial sebagai tangible
asset perusahaan, tetapi juga mampu
me-leverage atau menungkil kekuatan
intangible asset-nya, baik itu yang bersifat
internal (knowledge management, sistem
manajemen, sistem informasi, sinergi
WIKA) maupun eksternal (customer
satisfaction dan brand image).
Pertumbuhan usaha WIKA tidak hanya
mengandalkan penciptaan nilai (value
creation) yang berasal dari kekuatan
tangible, tetapi juga dari kekuatan
intangible asset-nya. Kombinasi dari dua
kekuatan inilah yang mengantarkan WIKA
dapat melewati riak gelombang dan
krisis (sustain), memberikan keunggulan
(competitive edge) dan membawa
perusahaan ke arah yang jauh lebih
hebat dibandingkan sebelumnya.

Katadata.co.id

Kartiko Wirjoatmojo, Wakil Menteri II BUMN:
I2LI & I2RI akan menjadi wadah untuk mendorong
terciptanya world class leader and talent, world class
management practices dan innovation capabilities
setiap talent BUMN.

"Saya yakin melalui BUMN yang semakin
kompeten dan profesional, kita memiliki
potensi untuk memajukan infrastruktur di
negara ini secara sehat dan berkelanjutan
dan mempunyai perusahaan-perusahaan
infrastruktur yang berskala global," ungkap
Kartika.

SIMPUL I2LI
Sebagai koordinator I2LI, WIKA bersama
BUMN Jasa Infrastruktur lain diamanahkan
untuk menjadikan I2LI sebagai wadah
belajar bagi human capital di bidang
infrastruktur dengan mengedepankan
metode 70/20/10, yang mana 70%
adalah experimental learning, 20% social
learning, dan 10% formal learning. Dalam
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proses belajar, I2LI juga akan melibatkan
para pengajar dengan kompetensi serta
pengalaman luas di bidang infrastruktur.
Sebagai tindak lanjut, I2LI telah melaksanakan
serangkaian kegiatan di antaranya webinar
"How BIM Solves Everything” yang diikuti oleh
1.495 peserta dari berbagai kalangan antara
lain: Kementerian, sesama BUMN, akademisi,
maupun pihak swasta.
I2LI juga telah menyelenggarakan Pelatihan
Project Management yang bertujuan
membekali pegawai BUMN Infra agar dapat
memahami lingkup menyeluruh dalam
mengelola proyek secara efektif melalui
rujukan-rujukan praktik terbaik (best practice)
berbasis pada Project Management Body of
Knowledge (PMBOK).
Direktur Human Capital dan Pengembangan
WIKA, Mursyid mengatakan bahwa
sebagai koordinator I2LI, WIKA siap untuk
menjalankan tugas guna menyiapkan SDM
Infrastruktur Indonesia yang kompeten dan
berkualitas global.

"Saya yakin melalui
BUMN yang semakin
kompeten dan
profesional, kita
memiliki potensi
untuk memajukan
infrastruktur di negara
ini secara sehat
dan berkelanjutan
dan mempunyai

WIKA sendiri terang Mursyid, sejak tahun 2006
sudah masuk ke pasar luar negeri ketimbang
perusahaan kontraktor lainnya. WIKA telah
merepresentasikan dirii sebagai salah satu
BUMN yang terus berusaha mencari jati diri
yang lebih baik, lebih percaya diri, berdaya
saing dan tidak ragu-ragu mereposisi
sebagai BUMN yang kompetitif di kancah
internasional.
“Insan WIKA sudah lama disiapkan untuk
beradaptasi sekaligus bersaing di kancah
global, sejajar dengan perusahaanperusahaan infrastruktur lain di luar
negeri. Ini jadi nilai lebih dari WIKA yang
bisa dibagikan melalui keikutsertaan,” ujar
Mursyid.

perusahaan-perusahaan

GREAT PEOPLE, GREAT BUSINESS

infrastruktur yang

Bagaimana WIKA berhasil sedemikian rupa
hingga saat ini bisa terjadi dikarenakan
WIKA berani melakukan perubahan atau
transformasi dari sisi portofolio bisnis,
wilayah pasar, dan segmen pasar. Artinya

berskala global,"
ungkap Kartika.

WIKA memiliki kemampuan beradaptasi
dengan perubahan-perubahan yang terjadi di
lingkungan usahanya (corporate adaptability)
dan tidak berjalan di satu tempat atau
mengalami stagnasi. WIKA tergolong
perusahaan progresif dan berkelanjutan
(sustain). Inilah yang dimaksud dengan great
business WIKA Transformasi WIKA juga tidak
dapat dilepaskan dari kemampuan WIKA
memilih orang-orang yang tepat dalam
mewujudkan arah bisnis yang ditujunya.
Orang-orang yang tepat akan menghasilkan
prestasi maksimal bagi perusahaannya,
Inilah terang (alm) Firmanzah, Guru Besar
Manajemen FEUI yang dimaksud dengan
Great People.
Orang-orang yang tepat ini diperoleh
dengan cara yang senantiasa melakukan
penyempurnaan dalam hal rekrutmen,
pengembangan, attract & retain karyawan
hingga dalam hal kaderisasi kepemimpinan.
Berkat keunggulan SDM dan faktor
kepemimpinan yang kuat pula, maka WIKA
tidak hanya mampu melipatgandakan

Lebih lanjut Mursyid berpandangan
bahwa pertumbuhan bisnis WIKA yang
semakin meningkat tidak bisa lepas
dari peran setiap orang yang berada di
dalamnya. Dengan kata lain, “orang”
merupakan salah satu kunci keberhasilan
suatu organisasi. Oleh karena itu, ia
berpandangan bahwa setiap pegawai,
setiap insan WIKA adalah human capital.
“Setiap orang mempunyai kekuatan dan
kompetensi yang mampu melakukan
transformasi untuk mengelevasi
perusahaan.” ujarnya.
Faktor kepemimpinan tak kalah peliknya.
Dari aspek inilah, kinerja WIKA juga
dapa terlihat gerak dinamisnya. Oleh
karenanya, sangatlah penting untuk
memastikan bahwa para pemimpin
yang ada di lingkungan WIKA merupakan
pemimpin (leader) yang memiliki
kompetensi yang memadai.
“SDM yang mulanya hanya dipandang
sebagai biaya, kini telah bertransfromasi
sebagai aset perusahaan sekaligus
indicator keberhasilan terciptanya human
capital WIKA yang inovatif, memiliki value
creation dan ber-AKHLAK,” pungkasnya.
Fekum Ariesbowo
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INTERNASIONAL Energy Agency (IEA) atau
Badan Energi Internasional sebagaimana
dilansir dari CNN, Rabu (15/9) menyampaikan
bahwa dalam beberapa tahun mendatang
potensi tenaga surya diprediksi akan menjadi
pemasok energi alternatif dengan lonjakan
hingga 80% seiring meningkatnya kebutuhan
listrik di banyak negara.
IEA melaporkan bahwa biaya listrik dari
instalasi fotovoltaik skala besar telah turun
dari sekitar 38 sen per kilowatt-jam pada
2010 menjadi rata-rata global 6,8 sen per
kilowatt-jam. “Tenaga surya dapat menjadi

primadona pasar listrik dunia. Tentunya hal
itu perlu pengaturan dan kebijakan yang
tepat agar berada di jalur yang sesuai untuk
mencetak rekor baru setiap tahunnya setelah
2022,” ujar Fatih Birol, Direktur Eksekutif IEA.
Ada tiga skenario terang IEA yang menjadi
concern untuk pengembangan pasar energi
global di masa depan pasca pandemi
COVID-19. Salah satu skenario yang
diekplorasi IEA menghasilkan kemungkinan
yang akan dirasakan dunia. Pertama,
permintaan energi global ke tingkat
normal pada 2023. Kedua jumlah, sistem

fotovoltaik tumbuh dengan kuat, dan ketiga
meningkatkan kapasitas matahari rata-rata
12% per tahun hingga 2030.

spektakuler dan sangat mendorong
untuk mengatasi tantangan iklim dunia,"
kata Birol.

Listrik energi bersih diharapkan IEA dapat
meningkatkan konsumsi energi secara
keseluruhan, mengingat bahwa penyediaan
tenaga listrik bersih ke sektor-sektor seperti
transportasi sangat penting untuk masa
depan rendah karbon.

Berkaca dari analisis IEA tersebut,
bukan hal yang aneh jika banyak negara
berlomba membangun Pembangkit
Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai
sumber energi alternatifnya. Karakternya
yang ramah lingkungan dan aman untuk
mencegah pemanasan global menjadi
salah satu alasan signifikansinya. Lalu
PLTS terbesar mana saja yang dibangun
di dunia? Berikut nukilannya:

"Jika pemerintah dan investor meningkatkan
upaya energi bersih mereka, pertumbuhan
tenaga surya dan angin akan menjadi lebih

KNOELWDGE 10

10 PLTS

TERBESAR DI DUNIA
Pembangkit listrik tenaga surya menggunakan sel surya Solar Photovoltaic untuk mengubah sinar radiasi matahari
menjadi energi listrik. Pembangkit listrik ini merupakan bentuk energi terbarukan yang ramah lingkungan.

Cnn.com
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WIKA DAN ENERGI TERBARUKAN
Salah satu kunci pengungkit bisa
berkiprahnya WIKA dalam kancah
global adalah bagaimana WIKA
melalui WIKA Industri Energi (WINNER)
mau dan mampu berkecimpung
lebih jauh dalam pengembangan
penerapan teknologi energi baru
terbarukan & konversi energi melalui
pembangunan PLTS-PLTS dengan total
modul surya yang telah terpasang di
seluruh Indonesia mencapai 50 MW
sejak tahun 2010 lalu.

Tak berhenti sampai di situ, saat ini
pembangunan PLTS-PLTS baru juga
tengah digalakkan oleh Perseroan melalui
kerja sama strategis dengan Ditjen Dikti
Kemendikbud dan perguruan-perguruan
tinggi di tanah air, antara lain, Institut
Teknologi Sumatera (ITERA), Universitas
Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri
Yogyakarta (UNY), Universitas Aisyiyah (Unisa)
serta lainnya.
“WIKA menyadari bahwa teknologi saat ini
bukan sekedar pelengkap, ia adalah katalis
sebuah proses untuk menghasilkan goals

yang didesain sedemikian rupa,” ujar Agung
Budi Waskito, Direktur Utama WIKA.
Selain itu, WIKA Industri Energi juga telah
melahirkan beberapa produk inovasi
unggulan ramah lingkungan antara lain:
Solar Water Heater, Aircon Water Heater, Heat
Pump Water Heater, Electric Water Heater,
Solar Pool Heating, dan juga berbagai produk
berbasiskan panel surya (Photovoltaic Solar
Module) Solar Home System, Solar Pumping
System, Solar Street Light System, Solar
Centralized Hybrid System, Solar Module/
Panel, Battery dan sebagainya.

2. HUANGHE HYDROPOWER
GOLMUD SOLAR PARK

protenders.com

Jiran India, yakni Tiongkok duduk di
peringkat kedua sebagai negara yang
memiliki PLTS terbesar di dunia. Adalah
Huanghe Hydropower Golmud Solar Park
sebeai penopangnya. PLTS yang dibangun di
Qinghai, Tiongkok ini berkapasitas 2.200 MW
dan telah beroperasi pada Oktober 2020 yang
baru lalu. Tidak kurang dari US$2,2 miliar
dalam pembangunannya dan akan terus
dikembangkan dengan target output 15 GW
dalam beberapa waktu ke depan.

3. PAVAGADA SOLAR PARK
1. BHADLA SOLAR PARK
Inilah PLTS terbesar di Dunia saat ini dan telah beroperasi
sejak akhir 2020. Berlokasi di Distrik Jodhpur India, PLTS ini
berdiri di atas lahan seluas 5.700 hektar. Tidak kurang dari
US$1,4 miliar digelontorkan oleh Adani Renewable Energy
Park Rajasthan, Solar Park Development Company Limited,
dan Saurya Urja Company untuk PLTS berkapasitas 2.245
MW ini.
Flickr.com
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Masih dari India, PLTS ketiga terbesar dunia
hadir di daerah Karnataka. Pembangunan
pembangkit ini dimulai sejak tahun 2016
di atas lahan seluas 53 kilometer persegi
dengan menelan biaya US$2,2 miliar.
Dioperasikan sejak 2019 oleh Karnataka Solar
Power Development Corporation Ltd., PLTS
yang mampu menghasilkan daya 2.050 MW
ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan
listrik yang cukup tinggi di sana.
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4. BENBAN SOLAR PARK
PLTS ini merupakan yang terbesar yang ada
di Mesir dan Afrika bagian utara. Tidak kurang
dari US$4 miliar dikeluarkan oleh Pemerintah
Mesir untuk membangun Benban Solar Park
1.650 MW di atas lahan seluas37,2 kilometer
persegi tersebut. Keberadaan PLTS ini diklaim
oleh Mesir dapat memasok 1.650 MW atau
20% dari kebutuhan energi listrik di negara
beribukota Kairo itu.

pumps.africa.com

6. NOOR ABU DHABI
5. TENGGER DESERT SOLAR
PARK

Dari Timur Tengah, hadir PLTS Noor Bu
Dhabi. Dari nama yang disandang, jelas
bahwasanya pembangkit tenaga surya ini
berdiri di Uni Emirat Arab. Dengan 3,2 juta
panel surya terpasang, PLTS ini mampu
memberikan output daya sebesar 1.177 MW
sehingga dapat mengurangi ketergantungan
penggunaan migas sebagai penggerak turbin
listrik dan mengurangi emisi karbon hingga 1
juta metrik ton/tahun.

Inilah PLTS terbesar kelima di dunia.
Berlokasi di Gurun Tengger, gurun
gersang seluas 36.700 kilometer persegi
di Zhongwei – Ningxia, Tiongkok, PLTS ini
selesai dibangun pada 2017 lalu. Great Wall
of Solar, demikian PLTS ini biasa disebut
mampu menghasilkan daya listrik hingga
1.547 MW.

si-imaging.com
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9. DATONG SOLAR POWER TOP
RUNNER BASE
7. MOHAMMED BIN RASHID AL
MAKTOUM SOLAR PARK

cnn.com

Posisi ke 7 PLTS terbesar di dunia, juga berdiri
di Uni Emirat Arab. Mohammed bin Rashid Al
Maktoum Solar Park merupakan PLTS yang
dibangun di atas lahan seluas 48 kilometer
persegi dengan kapasitas daya 1.013 MW.
Pembangunannya dilaksanakan oleh oleh
Konsorsium ACWA dan TSK pada 2017 dengan
total pembiayaan US$3,2 miliar. Saat ini
operasionalnya dikelola oleh Dubai Electricity
and Water Authority (DEWA)

charmingglobe.com

PLTS ini berdiri di Kota Datong, Provinsi
Shanxi, Tiongkok. Sebagai bagian dari
proyek energi strategis negeri tirai bambu,
Datong Solar Power Top Runner Base telah
beroperasi sejak 2016. Pembangunan PLTS
raksas ini dikerjakan oleh konsorsium
korporasi yang terdiri dari Datong United
Photovoltaics New Energy, Datong Coal Mine
Group, Huadian Shanxi Energy, JinkoSolar
Holding, Yingli Green Energy, China
Guangdong Nuclear Solar Energy, China
Three Gorges New Energy, dan State Power
Investment.

10. NP KUNTA
India menjadi pesaing Tiongkok dalam
pembangunan PLTS. Besarnya jumlah
populasi penduduk menjadi pertimbangan
kedua negeri untuk berlomba-lomba
membangun PLTS sebagai sumber
pemenuhan energi listrik yang trennya selalu
meningkat setiap tahunnya.

8. KURNOOL ULTRA MEGA SOLAR
PARK

yellowhaze.in
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India menjadi negara kedua, dimana salah satu
PLTS terbesar dunia berdiri kokoh. Menempati
lahan seluas 5.392 hektar, kapasitas energi
surya yang dikonversikan menjadi listrik pada
PLTS yang selesai dibangun pada 2017 ini
adalah 1.000 MW. Dalam beberapa waktu ke
depan, PLTS ini direncanakan akan dibangun
kembali untuk menaikkan kapasitas energinya
menjadi 2.750 MW.

NP Kunta atau juga biasa disebut dengan
Ananthapuram - I Ultra Mega Solar Park,
berdiri di atas lahan seluas 32 kilometer
persegi di distrik Ananthapur, Andhra
Pradesh. PLTS ini memiliki output daya
keseluruhan sebesar 978 MW dan secara
resmi baru saja beroperasi pada awal 2021
lalu

dynamicslr.com

Fekum Ariesbowo
(diolah)
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TAHUN PENUH TANTANGAN,
REALISASIKAN OPTIMISME SPARTAN,

BUAHKAN PENGHARGAAN
Walau pandemi Covid-19 belum sepenuhnya tuntas, akan tetapi WIKA terus konsisten menjalankan
serangkaian program yang dalam perjalanannya mendapat sambutan baik, animo objektif dan penghargaan
dari para pemangku kepentingan.

SEJAK mulai bergulir pada akhir 2019 lalu,
Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19)
hingga saat ini masih bergulir di tengah
kehidupan kita bersama. Demikian
masivnya, hingga akhir 2021 ini, Covid 19
sebagaimana dilansir our world in data,
Kamis (30/12) telah hingga 285 juta kasus
dari populasi seluruh dunia, dimana 5,42
juta diantaranya masuk sebagai kasus
mortalitas.

diselenggarakan oleh Indonesian Institute for
Corporate Directorship (IICD) di Jakarta, Senin
(31/5). Pada penghargaan BUMN Terbaik,
WIKA bersanding dengan PT. Bank Negara
Indonesia (Persero), Tbk dan PT Telkom
Indonesia (Persero) Tbk.
IICD Award merupakan ajang pemberian
penghargaan kepada emiten-emiten yang

telah mengimplementasikan praktekpraktek tata kelola perusahaan yang baik
(GCG) pada tahun sebelumnya. WIKA
terpilih melalui penilaian yang dilakukan
oleh asesor dan reviewer yang kompeten
dan berpengalaman di ASEAN CG
Scorecard. 200 emiten dengan kapitalisasi
pasar terbesar yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia dengan metode ASEAN

CG Scorecard dibagi menjadi 100 emiten
BigCap (kapitalisasi terbesar terbaik) dan
100 emiten MidCap (kapitalisasi menengah
terbaik).

WIKA RAIH GOLD RANK ASIA
SUSTAINABILITY REPORTING
RATING (ASRRAT) 2021
Pada pertengahan November lalu, WIKA
meraih Gold Rank pada Asia Sustainability
Reporting Rating (ASRRAT) 2021 yang
diselenggarakan National Center for
Sustainability Reporting (NCSR) bekerja
sama dengan Institute of Certified
Sustainability Practitioner (ICSP). Prestasi
ini, menjadikan WIKA sebagai satu-satunya
perusahaan konstruksi yang berhasil
mendapatkan gold rank.

Penghargaan bergengsi ASRRAT diselenggarakan untuk
memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah
membuat laporan keberlanjutan dan mendorong
peningkatan baik kuantitas maupun kualitas laporan.
Capaian Peringkat Gold Rank yang berhasil diraih WIKA
merupakan akumulasi penilaian atas pemenuhan
Standar GRI 4.0, kepatuhan terhadap POJK 51/2017,
dan Pengungkapan Sektor-Sektor tambahan GRI dalam
Laporan Keberlanjutan.
Lebih lanjut, proses penilaian laporan dilakukan oleh
20 orang asesor yang merupakan dosen dari berbagai
perguruan tinggi di Indonesia dan telah memiliki Certified
Sustainability Reporting Specialist (CSRS) yang dikeluarkan
oleh NCSR.

Dok. WIKA

Memang menjadi sulit kondisi saat ini, akan
tetapi hal itu tidak lantas membuat setiap
perencanaan dan program kerja menjadi
surut langkah ke belakang, tidak terkecuali
dengan kiprah WIKA sepanjang 2021 ini.
Semua lini usaha tetap spartan menjalankan
semua program yang dilakukan secara
terukur dan terarah menyesuaikan kondisi
yang berkembang saat ini.
Hasilnya bukan hanya memberikan dampak
positif bagi internal, tetapi juga memperoleh
apresiasi dna/atau penghargaan dari banyak
pemangku kepentingan dari banyak sektor.
Mulai dari penilaian GCG, kualitas, CSR,
safety, teknologi informasi hingga human
capital. Beberapa penghargaan dengan
penilaian objektivitas yang diperoleh
Perseroan, antara lain:

WIKA DIDAULAT SEBAGAI SALAH
SATU BUMN TERBAIK PADA 12TH
CORPORATE GOVERNANCE AWARD
2021
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. (WIKA)
didaulat sebagai salah satu Best State Owned
Enterprise (BUMN Terbaik) sekaligus masuk
dalam Top 50 Big Capitalization Public Listed
Company pada penganugerahan The 12th
IICD Corporate Governance Award 2021 yang
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WEGE RAIH AWARD PADA TKMPN
XXV DAN IQPC 2021
Dalam lingkup WIKA Grup, entitas anak PT
Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE)
meraih penghargaan di ajang Temu Karya
Mutu dan Produktivitas Nasional (TKMPN)
XXV dan International Quality & Productivity
Convention (IQPC) tahun 2021. Sekretaris
Perusahaan WEGE, Bobby Iman Setya,
mengatakan, dalam ajang Temu Karya
Mutu dan Produktivitas Nasional (TKMPN)
XXV, WEGE berhasil mendapatkan predikat
Platinum.
Tak hanya berprestasi di tingkat nasional,
pada ajang internasional, ujar Bobby, WEGE
turut sukses menyabet penghargaan dengan
predikat “PAR Execellence” Pencapaian
predikat “Platinum” dan “Par Excellence”
ini, dipersembahkan oleh Tim QCC MANTAP
yang dibentuk oleh Proyek Graha Mantap
pada tahun 2020 silam, mengangkat tema
mengenai inovasi proteksi tepi bangunan
pada pekerjaan struktur.
Tim QCC MANTAP beranggotakan Novi
Yuliani, Regi Aryansyah, Maulana Malik
Ibrahim, Arif Afriyadi, Mochammad Irkham
Islami dan Ibtihajar M. Al Ihsan serta
fasilitator Eko Nurachmat Wibowo. Tim QCC
MANTAP merupakan salah satu dari tiga
delegasi dari WIKA Grup dalam ajang ICQCC
serta satu-satunya delegasi Indonesia yang
berasal dari sektor konstruksi.

Dok. WIKA

Dok. WIKA

58 • WIKAMAGZ

EDISI 02/2021 • 59

AWARD WIKA

PROYEK JALAN KIT BATANG
RAIH PENGHARGAAN SMKK
KEMENTERIAN PUPR
Konsorsium PT WIJAYA KARYA (Persero)
Tbk. [WIKA] – PT Yasa Patria Perkasa [WIKAYPP KSO] melalui Proyek Jalan Kawasan
Industri Terpadu (KIT) Batang Paket 1.2
menerima penghargaan Sistem Manajemen
Keselamatan Kerja (SMKK) oleh Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR). Penghargaan tersebut diserahkan
langsung oleh Menteri PUPR, M. Basuki
Hadimuljono kepada Manajer Proyek,
Andhika Arie Aprilianto dalam peringatan
Hari Bakti PUPR ke-76, Jum’at (3/12) di
Jakarta.
Dalam apresiasi tersebut, WIKA – YPP KSO
dinilai berhasil menerapkan SMKK pada
Pekerjaan Pembangunan Overpass KIT
Batang Melintas Tol Batang – Semarang KM
375+300 – KM 371+200 dengan memuaskan.
Manajer Proyek, Andhika Arie Aprilianto
menjelaskan bahwa Manjemen KSO
konsisten menerapkan standar SMKK dari
mulai perencanaan hingga pelaksanaan di
lapang.
Selain itu, terang dia, yang menjadi concern
adalah pada pelaksakaan 3 erection girder
yang menggunakan bentang panjang 50,8
meter dengan risiko cukup tinggi karena
dimensi yang panjang dan ramping. Namun,
pekerjaan ini berhasil dilakukan dengan
selamat dan berkualitas baik, di mana telah
dilaksanakan 2 erection girder menyisakan 1
erection girder lagi.
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Dari pantauan dan penilaian tim K2K, WIKA
mendapat apresiasi tinggi karena berhasil
memenuhi seluruh kualifikasi penilaian dan
menjadi yang terbaik di antara 28 nominasi
proyek lainnya di Indonesia dengan output
pekerjaan erection yang berjalan baik, serta
dapat memenuhi kualitas yang diharapkan
manajemen dan pemilik proyek.
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WIKA DAPAT PREDIKAT
SANGAT TERPERCAYA PADA
PENGANUGERAHAN CGPI
Perseroan berhasil mendapatkan predikat
"Sangat Terpercaya" yang merupakan
predikat tertinggi pada penganugerahan
Corporate Governance Perception Index
(CGPI) Indonesia Most Trusted Companies
Award 2021 yang digelar di Jakarta, Rabu
(8/12). WIKA juga menjadi satu-satunya
BUMN Karya yang berhasil mendapatkan
predikat tersebut. Perseroan telah meraih
penghargaan platinum ini sebanyak 4 kali
secara berturut-turut sejak 2018.
Hal itu menunjukkan bahwa penerapan
prinsip GCG sudah menjadi hal yang tidak
terpisahkan dari operasional WIKA. Perseroan
berupaya untuk terus memelihara integritas
dan berbenah diri dalam penerapan
komitmen GCG demi mencapai tujuan
sebagai sebuah entitas bisnis yang adaptif,
berkesinambungan serta berkembang
dengan memiliki daya saing.
Aspek penilaian pada CGPI 2020 mencakup
struktur tata kelola, proses tata kelola, dan
hasil tata kelola yang dijabarkan dalam
beberapa indikator menggunakan perspektif
pemangku kepentingan (stakeholder). Hasil
pemeringkatan CGPI 2020 berupa skor dan
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indeks yang dikelompokkan ke dalam tiga
kategori tingkat kepercayaan, yaitu kategori
SANGAT TEPERCAYA (skor 85-100).

PROYEK TSL AUSMELT WIKA
RAIH APRESIASI 1 JUTA JAM
KERJA SELAMAT
Proyek TSL Ausmelt yang dikerjakan
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. [WIKA]
meraih Sertifikat Penghargaan 1 Juta Jam
Kerja Selamat Tanpa Kecelakaan Kerja
dari PT Timah Tbk. Pencapaian dalam
menciptakan zero accident di proyek TSL
Ausmelt ini menunjukkan kapabilitas
dan kualitas WIKA sebagai perusahaan
terkemuka di bidang Industrial serta Metal
dan Mining.

Penghargaan dan apresiasi riil atas
komitmen WIKA terhadap aspek Quality,
Health, Safety and Environment (QHSE)
ini diberikan langsung oleh Direktur
Pengembangan Usaha PT Timah, Alwin
Akbar kepada Manajer Proyek, Galih Permadi
Siwi dalam agenda Forum Group Discussion
bidang Pengembangan Usaha Mind ID Group
di Muntok, Bangka Barat, Rabu, (15/12)
Manajer Proyek WiKA, Galih Permadi Siwi
mengatakan bahwa penghargaan ini
merupakan bukti konkrit implementasi
program kerja Kesehatan, Keselamatan,
Keamanan dan Lingkungan (K3L) secara
konsisten dan kontinu untuk setiap aktivitas
pekerjaan. Lebih lanjut, ia menjelaskan,
Program kerja K3L telah disusun sejak tahap

persiapan, pelaksanaan, hingga penyelesaian
aktivitas proyek.
Dalam memastikan pemahaman pekerja
mengenai aspek K3L, Manajemen Proyek WIKA
konsisten dan kontinu melaksanakan safety
induction, memberikan training khususnya
untuk pekerjaan dengan risiko tinggi, antara lain:
Training Working at Height, Lockout & Tagout
(LOTO), Confined Space Entry dan lain-lain. Selain
itu, proses monitoring juga dilakukan dengan
safety patrol mingguan yang selalu diperbaharui
bersamaan dengan aktivitas Risk Containment
Audit (RCA).
Kecermatan dalam pemilihan sub kontraktor
atau mitra kerja dalam proyek, terang Galih juga
menjadi salah satu kunci terjaminnya aspek K3L
pada proyek TSL Ausmelt. Dengan mengacu pada
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prosedur pengadaan, sub kontraktor yang terpilih wajib mengikuti
ketentuan peraturan K3L dari WIKA, yang di dalamnya terkandung
persyaratan pemenuhan aspek kualifikasi safety officer, APD, dan
lain-lain.

WIKA RAIH INDONESIA TOP GCG AWARD 2021
Pada pekan ke-3 Desember 2021, WIKA meraih penghargaan pada
ajang Indonesia Top GCG Awards 2021 kategori Building Construction
Sector. Penghargaan ini diterima secara virtual oleh Sekretaris
Perusahaan, Mahendra Vijaya dan turut didampingi oleh GM Corporate
Relations WIKA, Ahmad Harris A. Soekamto di Jakarta, Jumat (17/12)
Mahendra Vijaya mengatakan bahwa penghargaan ini menjadi
pelecut semangat bagi WIKA untuk terus mempertahankan kinerja
terbaik. “Terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Kami percaya,
penerapan prinsip GCG yang konsisten dan terjaga baik akan
memberikan dampak kepada upaya untuk terus memperbaiki
kualitas dan membentuk karakter perusahaan yang kuat dan adaptif
untuk menghadapi tantangan yang diperlukan dalam rangka
mengakselerasi pertumbuhan usaha," ujarnya.
The Iconomics menggelar Indonesia Top GCG Awards 2021 dengan
memilih perusahaan-perusahaan di Indonesia yang telah
mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG. Untuk menentukan
perusahaan tersebut, Iconomics melakukan penilaian terhadap
kinerja perusahaan dari 38 sektor, yang dimana penilaian ini akan
menghasilkan 38 perusahaan yang berpraktik Good Corporate
Governance.
Penilaian ini dilakukan secara kualitatif dari berbagai sumber
informasi dan data kegiatan perusahaan atas tanggung jawabnya
dalam melaksanakan prinsip-prinsip GCG. Informasi-informasi yang
dihimpun dan diolah berasal dari berbagai sumber, baik sumber resmi
dari perusahaan maupun sumber lainnya yang terpercaya.
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WIKA PEROLEH APRESIASI
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM
Sehari berselang dari penghargaan Top
GCG Award, Kementerian Investasi / BKPM
memberikan apresiasi kepada WIKA atas
peran aktifnya dalam kegiatan kerja sama
dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
dan mendorong pemberdayaan ekonomi
lokal di daerah.
Penghargaan tersebut diterima oleh
Direktur QHSE Perseroan Ayu Widya Kiswari
pada perhelatan acara Penandatanganan
Perjanjian Kerja Sama Kemitraan antara
PMA (Penanaman Modal Asing)/PMDN
(Penanaman Modal Dalam Negeri) dengan
UMKM yang disaksikan oleh Menteri Investasi
Bahlil Lahadalia, Sabtu (18/12)
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam
sambutannya menyampaikan harapan besar
bahwa usaha besar, baik itu PMA/PMDN
dan/ataú BUMN dapat terus membantu
pemulihan perekonomian nasional di masa
pandemi COVID-19 melalui kerja sama dan
pengadaan barang dan jasa, termasuk
meningkatkan partisipasi para UMKM.
Pada kesempatan yang sama, Direktur QHSE
Perseroan, Ayu Widya Kiswari menyampaikan
terima kasih atas apresiasi Kementerian
Investasi/BKPM karena hal itu menjadi
bukti sekaligus pengakuan pemerintah atas
kiprah WIKA dalam mengembangkan UMKM
sekaligus mendukung program pemerintah
dalam memperluas pasar dan meningkatkan
daya saing UMKM secara global. Salah satu
program yang didorong oleh Perseroan jelas
Ayu adalah optimalisasi PaDi (Pasar Digital)
UMKM dalam pelaksanaan pengadaan
material tertentu secara efektif.
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WIKA RAIH DUA PENGHARGAAN
DI AJANG TOP DIGITAL AWARDS
2021
Masih pada pekan ke-3 Desember, Perseroan
kembali berhasil meraih 2 (dua) penghargaan
sekaligus dalam ajang penghargaan
tertinggi bidang digital di Indonesia, TOP
Digital Awards 2021 ”Accelerating Digital
Transformation in Business & Government”.
Pada ajang yang diselenggarakan IT Works
Magazine tersebut, WIKA dinobatkan sebagai
TOP Digital Implementation 2021 #Stars 5,
sementara Direktur Utama WIKA, Agung Budi
Waskito terpilih sebagai TOP Leader on Digital
Implementation 2021.
Kedua penghargaan tersebut diterima
oleh Direktur Quality, Health, Safety and
Environment (QHSE) WIKA, Ayu Widya
Kiswari didampingi oleh General Manager
Departemen Sistem Informasi WIKA, Beben
Subagja dalam ajang penganugerahan yang
berlangsung di Jakarta, pada Selasa, (21/12).
TOP Digital Awards merupakan kegiatan
pembelajaran, penilaian dan penghargaan
tertinggi di bidang implementasi teknologi
digital (IT & TELCO) terbesar di Indonesia
yang diberikan kepada perusahaan dan
instansi Pemerintahan sejak tahun 2016.
Pada tahun ini, TOP Digital Awards berfokus
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pada peningkatan peran dan mutu
digitalisasi IT dalam mendukung kinerja
perusahaan khususnya dalam melewati
masa pandemi.

dimiliki WIKA telah mampu berjalan baik
dengan menciptakan inisiatif-inisiatif digital
dalam mendorong efektifitas kerja di masa
pandemi.

dalam menunjang pekerjaan WFO (Work from
Office) maupun WFH (Work from Home) tetap
terkoordinasi dan termonitor dengan baik,”
ungkap Beben.

lebih pesat dan memberikan nilai
competitiveness terbaik di antara para
pesaingnya.

kepada perusahaan di Indonesia yang
telah memberdayakan perempuan serta
melaksanakan pemenuhan hak terhadap
perempuan di sektor formal.

General Manager Departemen Sistem
Informasi WIKA, Beben Subagja menuturkan
diraihnya penghargaan ini membuktikan
penerapan tata kelola sistem informasi yang

“Menyiasati kondisi pandemi yang serba
terbatas, salah satunya kita terapkan aplikasi
Office 365, employee self service, dan seluruh
aplikasi berbasis online kepada pegawai

Dalam transformasi digital di era industri
4.0, WIKA juga telah menerapkan sejumlah
aplikasi strategis berupa Decision Support
System yang mampu menyajikan resume
informasi kritikal yang dibutuhkan
Manajemen, hingga WIKA ERP (Enterprise
Resource Planning) dalam area Core
Operation dan Support Application yang
mampu mengawal seluruh proses bisnis
secara rinci dan terstruktur, mencakup proses
perolehan tender, produksi konstruksi,
SCM, serta Keuangan dan Human Capital
Information System yang telah mendapatkan
Sertifikat ISO 20000 dan 27001.

WIKA RAIH PENGHARGAAN DI
AJANG HERSTORY INDONESIA
BEST WORKPLACE FOR WOMEN
AWARDS 2021

Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh
dewan juri, WIKA dinilai memenuhi kualifikasi
dengan perseroan yang menyediakan
fasilitas dan kesempatan bagi bagi karyawan
wanita untuk laktasi selama waktu kerja.
WIKA juga mendukung kinerja para pegawai
perempuan dengan menyiapkan program
untuk memberikan pendidikan dan
pelatihan sesuai dengan level jabatan, demi
meningkatkan kompetensi secara objektif.

Penghargaan yang diterima WIKA telah
ditetapkan melalui wawancara penjurian
dan pengisian kuesioner yang melibatkan
sebanyak 172 instansi Pemerintah dan
korporasi bisnis. Dengan diterimanya
penghargaan ini, diharapkan ke depan
digitalisasi IT WIKA Group dapat tumbuh

Memasuki pekan terakhir Desember, WIKA
meraih penghargaan pada ajang HerStory
Indonesia Best Workplace for Women
Awards 2021 kategori Infrastructure Industry.
Penghargaan tersebut diserahkan secara
virtual oleh Pemimpin Redaksi Herstory.
co.id, Clara Aprilia Sukandar yang didampingi
oleh Rini Irawati selaku VP Sales & Marketing
Herstory.co.id dan diterima oleh Suryani
Hadiwinoto, GM Human Capital WIKA pada
Kamis, (23/12).
HerStory Indonesia Best Workplace for
Women Awards 2021 merupakan sebuah
ajang penghargaan yang digelar oleh
HerStory bertemakan “Building an Inclusive
Future”, untuk memberikan apresiasi

“Kami percaya bahwa untuk dapat optimal
dalam bekerja, WIKA harus mampu
membangun budaya serta tempat yang
nyaman bagi semua termasuk kaum
perempuan. Banyak karya kami yang lahir
dari tangan para perempuan hebat, semoga
WIKA dapat menginspirasi para perempuan
untuk terus berjuang dan berkontribusi,” ujar
Suryani Hadiwinoto, GM Human Capital WIKA
pada sambutannya.
Fekum Ariesbowo
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TETAP SPARTAN
PADA PANDEMI LANJUTAN

Pandemi Covid 19 memang belum sepenuhnya usai. Namun, komitmen WIKA
untuk hadir, beraktivitas, dan berkiprah di tengah-tengah masyarakat melalui
CSR tetap konsisten dan kontinu dijalankan.

BERBAGAI upaya terus dilakukan Pemerintah
untuk menekan jumlah kasus infeksi
virus Sars Cov-2, penyebab Covid-19,
salah satunya adalah melalui vaksinasi.
Berdasarkan evaluasi efektivitas Covid-19
yang dilakukan Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan, Kementerian

Kesehatan RI diperoleh data bahwa vaksin
mampu menurunkan risiko terinfeksi
Covid-19, serta mengurangi perawatan dan
kematian bagi tenaga kesehatan.
Sebagai wujud kepedulian dan dukungan
pembentukan Herd Immunity, WIKA turut
berpartisipasi aktif dalam mempercepat

program vaksinasi Pemerintah dengan
menggelar Program Sentra Vaksinasi
Covid-19 Tahap 1 dan 2 pada Agustus dan
September 2021.
Bekerja sama dengan Forkopimda Jakarta
Timur, Kecamatan Jatinegara. Animo dan
antusiasme peserta tampak selalu tinggi
pada pelaksanaan vaksinasi dua tahap
tersebut yang digelar di Jl. D.I. Panjaitan
Kaveling 3-4, Cawang, Jakarta Timur.
Program Sentra Vaksinasi yang dihelat oleh
WIKA ini berhasil menjaring kurang lebih
3.000 peserta.
Walikota Jakarta Timur, Muhammad Anwar
memberikan apresiasi setinggi-tingginya
pada WIKA atas kolaborasi pemberian vaksin
Covid-19 dengan 600-1000 dosis/hari selama
empat hari pelaksanaan vaksinasi tahap

kedua ini. Ia juga menghimbau warga dan
peserta vaksinasi untuk selalu menerapkan
PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)
dengan menaati 6M (menggunakan double
masker, menjaga jarak, mencuci tangan,
menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas
dan menghindari makan bersama) meskipun
sudah divaksin.
"Terima kasih atas dukungan yang diberikan
WIKA, warga juga para peserta pada vaksinasi
tahap kedua ini, Semoga usaha dan kerja
bersama ini bisa memberikan kebaikan bagi
warga Jakarta Timur dan kita semuanya,"
ujar Walikota, M. Anwar.
Pada kesempatan yang sama, Direktur
Human Capital dan Pengembangan
Perseroan, Mursyid juga menyampaikan
terima kasih atas dukungan semua pihak

yang terlibat pada vaksinasi tahap kedua ini.
Ia menuturkan bahwa bilamana cakupan
vaksinasi dilaksanakan demikian tinggi
dan merata, maka dalam suatu lingkungan
dapat diproyeksikan akan membentuk
suatu kekebalan kelompok (herd immunity).
Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini menjadi
sumbangsih kehadiran CSR WIKA di tengahtengah masyarakat.
"Selain vaksinasi Covid-19, program CSR
WIKA juga berupaya untuk membangkitkan
kembali produktivitas dan mengurangi
dampak pandemi bagi sosial serta ekonomi
masyarakat melalui UMKM, seperti
penyaluran bantuan gerobak, hingga
pelatihan bagi pegiat UMKM," tukasnya.

DONOR PLASMA KONVALESEN
Selain vaksinasi, WIKA juga aktif menggelar
donor plasma konvalesen. Plasma
konvalesen merupakan terapi tambahan
yang digunakan untuk membantu pasien
Covid-19. Antibodi imunoglobulin G (igG)
yang ada pada plasma konvalesen berperan
untuk melawan virus Sars Cov-2 dengan
menurunkan jumlah visrus yang ada di
dalam tubuh pasien Covid-19.
Kandungan protein lainnya yang terdapat
di dalam plasma konvalesen berguna untuk
menjaga sel tetap utuh sehingga organ hati,
ginjal, paru, jantung tidak rusak membuat
pasien tidak jatuh ke kasus lebih berat/
kritis dan mencegah tidak terjadi long Covid,
yaitu gejala sisa yang dapat dirasakan

Foto-foto Peluncuran WIKA Smart Block : Inisiasi nyata mengembangkan UMKM dengan
memanfaatkan pendekatan digital

Dok. WIKA

Aktivitas CSR Perseroan Agustus –
September 2021

Dok. WIKA
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penyintas seperti masih adanya sesak dan
sebagainya, walaupun hasil PCR sudah
menunjukkan negatif.
Medio Agustus, tepatnya Jum’at (20/8)
lalu, CSR WIKA kembali menyelenggarakan
kegiatan donor plasma konvalesen di
Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta.
Tak hanya donor plasma konvalesen,
pada rangkaian kegiatan CSR dalam
memperingati HUT ke-76 RI itu, WIKA juga
melaksanakan donor darah rutin.
Sekretaris Perusahaan, Mahendra Vijaya
menjelaskan bahwa kegiatan donor
plasma konvalesen telah dilakukan WIKA
sebanyak 3 kali, setelah sebelumnya pada
Desember 2020 dan Juli 2021. “Dengan
adanya donor plasma konvalesen dan
donor darah ini diharapkan dapat
membantu PMI dalam menyediakan
stok darah untuk disalurkan kepada
masyarakat yang membutuhkan,” ujar
Mahendra Vijaya.
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Sebanyak 43 peserta yang telah melalui
proses screening pada hari sebelumnya,
hadir untuk mendonorkan plasma
konvalesen mereka, sedangkan 27 peserta
mendonorkan darah. Beberapa peserta
merupakan pendonor plasma konvalesen
kedua kalinya, setelah ikut pada kegiatan
donor sebelumnya.

PEKAN CSR & SINERGI BANGUN
SMART WATER SYSTEM
Dalam balutan rangkaian kegiatan Pekan
CSR WIKA 2021 memperingati HUT ke-76
RI, WIKA juga telah menyerahkan sejumlah
bantuan bagi para warga terdampak
Covid-19 di wilayah Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur dan panti sosial berupa 60
kursi roda dan 60 kruk bagi penyandang
disabilitas, serta 26 unit gerobak bagi para
pegiat UMKM.
Sekretaris Perusahaan, Mahendra Vijaya
menyerahkan bantuan secara simbol

kepada Walikota Jakarta Timur, Muhammad
Anwar dan warga penerima bantuan. Turut
hadir menyaksikan acara tersebut antara
lain: Camat Jatinegara, Endang Sofyan, GM
Corporate Relations WIKA, Achmad Harris A.
Soekamto dan warga lingkungan Kecamatan
Jatinegara di Kantor Camat Jatinegara pada
Senin, (23/8).

program Sentra Vaksinasi Covid-19 di
Kelurahan Cipinang Cempedak, Donor
Plasma Konvalesen dan Donor Darah,
Bazaar Merdeka WIKA Smart Block, serta
distribusi 550 masker merah putih dan 1.000
paket vitamin ke RS Darurat Wisma Atlet,
Puskesmas, panti sosial dan masyarakat
sekitar Jabodetabek.

Selain penyerahan bantuan sarana UMKM,
acara yang berlangsung di Pelataran Kantor
Kecamatan Jatinegara itu, juga diisi dengan
Pelatihan dan Diskusi Usaha bagi UMKM di
wilayah Jatinegara, Jakarta Timur. Tampil
sebagai narasumber adalah Dwi Cita Sania,
salah satu pelaku usaha wanita teraktif
di wilayah Jakarta Timur, dengan berbagi
pemahaman bagaimana menjalankan
dan mengelola usaha dengan baik, serta
membentuk branding dan promosi yang
optimal.

Lima hari berselang, CSR WIKA bersama
4 CSR BUMN lain, berkolaborasi dalam
program penyediaan sarana dan prasarana
air bersih Smart Water System bagi 15.464
jiwa untuk 6.500 Kepala Keluarga di lima
dusun Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan,
Sukabumi, Jawa Barat.

Dalam rangkaian kegiatan Pekan CSR
WIKA 2021, WIKA juga telah melaksanakan

Program Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan (TJSL) yang dicanangkan
dalam rangka mendukung Sustainable
Development Goals (SDGs) kategori ke-6 (air
bersih dan sanitasi layak) adalah sebagai
solusi pemenuhan kebutuhan dasar air
bagi masyarakat, diserahkan langsung oleh

Aktivitas CSR Perseroan Agustus – September 2021
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Asisten Deputi TJSL Kementerian BUMN, Agus
Suharyono kepada Kepala Desa Cidadap,
Deden Anta Nurman dan Camat Kecamatan
Simpenan, Dadang Ramdani pada momen
peresmian dan peluncuran program Smart
Water System pada Sabtu, (28/8).
Program Smart Water System, teknologi karya
BUMN senilai Rp1,45 miliar yang terintegrasi
dengan Smart Card sebagai tap card ini akan
mengucurkan air bersih bagi masyarakat
dengan kuota yang diberikan per orang
sebesar 60–80 liter/hari dalam membantu
72 • WIKAMAGZ

masyarakat mendapatkan air bersih secara
adil dan merata.
Air bersih Smart Water System yang
memanfaatkan sumber air sungai Cimandiri
dicanangkan guna memenuhi kebutuhan
air bersih yang meningkat sebagai efek
penerapan protokol Covid-19. Program ini
juga dilakukan sebagai solusi mengatasi
kekeringan air yang kerap terjadi pada musim
kemarau, jauhnya akses sumber air bersih,
serta mendorong peningkatan perilaku hidup
bersih yang dapat meningkatkan kualitas

hidup masyarakat Desa Cidadap.
“Kami bersyukur bahwa bantuan ini
semoga dapat bermanfaat bagi masyakarat,
khususnya bagi masyarakat Desa Cidadab
yang selama ini masih harus berjalan
beberapa kilometer untuk mendapatkan
kebutuhan air bersih seperti mandi dan
aktivitas lainnya,” terang GM Corporate
Relations WIKA, Achmad Harris A. Soekamto.
Selain bantuan Smart System Water, pada
waktu yang sama, WIKA juga berkesempatan
untuk menyerahkan 400 paket sembako

kepada warga Desa Cidadap yang
membutuhkan, Bentuk kepedulian ini
diharapkan dapat meringankan beban
masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan
pokok di masa pandemi.

PEDULI BADUY
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. [WIKA]
berkolaborasi dengan PT Angkasa Pura 2
melalui Tanggung Jawab Sosial Lingkungan
(TJSL) melaksanakan penyerahan bantuan
tanggap darurat bagi masyarakat Kampung

Adat Baduy Luar pasca musibah kebakaran
yang terjadi di kawasan Baduy Luar, Kampung
Cepak Huni, Desa Kanekes, Kabupaten Lebak,
Banten pada Rabu, (13/10).
Bantuan berupa 100 paket vitamin, 25 paket
alat masak, 84 stel pakaian adat, 1 unit genset
2800 watt dan 5 unit senter diserahkan oleh
tim WIKA bersama Angkasa Pura 2 kepada
pemuka adat Kampung Baduy Luar pada
Jumat, (15/10).
Kebakaran tersebut setidaknya telah
meratakan sejumlah rumah warga Baduy

dan satu lumbung padi. Achmad Harris A.
Soekamto selaku GM Corporate Relations
WIKA mengungkapkan bantuan yang
langsung diterjunkan WIKA ini guna
menjawab kebutuhan korban yang harus
kehilangan tempat tinggalnya.
"Semoga bantuan yang dihadirkan ini dapat
memberikan manfaat dalam meringankan
masyarakat Kampung Baduy di situasi sulit,
untuk tetap dapat beraktivitas dan tetap
sehat," ungkap Harris.###
Fekum Ariesbowo
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UNLOCK UMK
WITH WIKA SMART BLOCK

WIKA mendukung pembinaan, pemasaran dan/atau promosi priduk
mitra binaan melalui platform digital, WIKA Smart Block guna
mendorong UMK sebagai bagian penting pemulihan ekonomi nasional
pada masa pandemi.
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Aktivitas WIKA Smart Block

UMK merupakan pilar terpenting dalam
perekonomian Indonesia. Jumlah UMK
di Indonesia sebagaimana dilansir dari
Kementerian Koordinator Perekonimian
Republik Indonesia per April 2021 lalu,
jumlahnya ditaksir mencapai 64,19 juta,
di mana komposisi Usaha Mikro dan Kecil
sangat dominan yakni 64,13 juta atau sekitar
99,92% dari keseluruhan sektor usaha.
Namun kehadiran Pandemi Covid-19 di tanah
air sejak Maret 2020 lalu, telah mengubah
peta lanskap UMK yang ada. Berdasarkan

hasil survei Katadata Insight Center (KIC)
yang dilakukan terhadap 206 pelaku UMK
di Jabodetabek belum lama ini, diperoleh
data bahwa mayoritas UMK sebesar 82,9%
merasakan dampak negatif dari pandemi
ini dan hanya 5,9% yang mengalami
pertumbuhan positif. Bahkan, 63,9% dari
UMK yang terdampak mengalami penurunan
omzet lebih dari 30%. Hanya 3,8% UMK yang
mengalami peningkatan omzet.
Sementara itu, hasil survei dari beberapa
lembaga seperti BPS, Bappenas, dan

Dok. WIKA

World Bank menunjukkan bahwa pandemi
ini menyebabkan banyak UMK kesulitan
melunasi pinjaman serta membayar tagihan
listrik, gas, dan gaji karyawan. Bahkan
beberapa di antaranya terpaksa sampai
harus melakukan PHK.
Kendala lain yang dialami UMK, antara
lain sulitnya memperoleh bahan baku,
permodalan, pelanggan menurun, distribusi
dan produksi terhambat. Meski demikian,
ada juga UMK yang berani mengambil
langkah sebaliknya, yaitu menambah saluran

pemasaran sebagai bagian strategi untuk
bertahan.

PANDEMI MENSTIMULASI
KREATIVITAS
Pandemi Covid-19 melahirkan adanya
perubahan perilaku konsumen dan peta
kompetisi bisnis yang perlu diantisipasi
oleh para pelaku usaha karena adanya
pembatasan kegiatan. Konsumen lebih
banyak melakukan aktivitas di rumah
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dengan memanfaatkan teknologi digital.
Sedangkan perubahan lanskap industri
dan peta kompetisi baru ditandai dengan
empat karakteristik bisnis yaitu Hygiene,
Low-Touch, Less Crowd, dan Low-Mobility.
Dari kondisi tersebut, dapat terlihat
bahwa sektor UMK yang mayoritas
pelakunya adalah warga kelas menengah
ke bawah terdampak besar akibat
pandemi Covid-19.
Berkaca pada kondisi itu, WIKA melalui
CSR-nya terpanggil untuk bahumembahu bersama para pegiat UMK
untuk mencari solusi sehingga dapat
beradaptasi dengan empat karakteristik
tersebut. Pelaku usaha, termasuk UMK
perlu berinovasi dalam memproduksi
barang dan jasa sesuai dengan
kebutuhan pasar.
“Salah satunya melalui WIKA Smart Block
(WSB) yang kami create sebagai platform
media promosi dan monitoring UMK
Mitra Binaan.” ujar Mahendra Vijaya,
Sekretaris Perusahaan.
Konsep WSB lanjut dia, meliputi
aktivitas marketing omni channel bagi
UMK (pembuatan stand dengan sistem
knockdown dan moveable dan digelar
secara terintegrasi dengan dukungan
social media exposure dan aktivasi digital
platform).
Sejak dirilis pada April 2021, Program
WIKA Smart Block (WSB) telah sukses
mengkatalis omzet transaksi penjualan
37 UMK Mitra Binaan dalam 4 bulan
kiprahnya. Hal itu menunjukkan adanya
sebuah pencapaian dari sinkronisasi
produk yang berkualitas dengan
optimalisasi wadah pemasaran digital
bagi para mitra binaan WIKA yang tidak
bisa dipandang sebelah mata.
"Hampir 50% dari total omzet yang
awalnya sebesar Rp1,45 miliar menjadi
Rp2,17 miliar per Agustus 2021 ini.
Pada momentum bazaar menyambut
hari Kemerdekaan ke-76 lalu, omzet
penjualan UMK Mitra Binaan WIKA
menyentuh angka Rp135 juta,” terang
Mahendra.
Adanya kegiatan pendampingan seperti
sharing online UMK yang dijembatani unit
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Aktivitas WIKA Smart Block

TJSL Perseroan - Ikatan Ibu-Ibu WIKA (IIWIKA)
juga bisa memediasi dan menstimulasi
lahirnya gagasan dan ide usaha para mitra
binaan sebagai pemecah persoalan sosial
ekonomi masyarakat akibat dampak
pandemi.
“Pandemi memang membuat aktivitas tidak
se-mobile biasanya. Namun, melalui platform
digital, WSB dan sharing online, komunikasi,
transfer ilmu, dan pengalaman tentang
produksi, brand awareness, dan inovasi UMK
Mitra Binaan dapat terjaga,” ujar Dian Agung,
Ketua IIWIKA.

SEJARAH WIKA SMART BLOCK
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
(PKBL) meluncurkan "WIKA Smart Block”
(WSB), sebuah digital platform media
promosi dan monitoring UMK Mitra Binaan
WIKA pada Selasa (27/4).

Direktur Operasi Perseroan, Rudy Hartono
yang hadir pada peluncuran pertama WSB
kala itu menjelaskan bahwa WIKA Smart
Block merupakan sebuah implementasi
pembuatan stand dengan sistem knockdown
dan moveable dan digelar secara terintegrasi
dengan social media exposure dan aktivasi
digital platform.
Produk-produk UMK 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
UMK 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 UMK 'naik
kelas' dalam menjangkau pasar yang
lebih luas,” jelas Rudy.
Pemberdayaan UMK 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 produk
hingga pada perluasan jangkauan
pemasaran.
Saat ini, tercatat hampir 200 UMK
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.###

Tabel. Mengobati UMKM dari
Krisis Covid-19

Fekum Ariesbowo
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BERSEMBUNYI DARI HIRUK PIKUK

KOTA DI BADUY

Macet, polusi udara, dan suara sepanjang hari kerja rasanya akan kelelahan di tubuh dan
pikiran. Untuk melarikan diri sejenak dari keriuhan itu, kunjunginlah Baduy di Desa Kanekes,
Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten.
78 • WIKAMAGZ

Panorama Pegunungan Kendeng: Asri dengan
hembusan udara segarnya

Lautsehat.id

SETIDAKNYA, ada dua alasan untuk
menyepi di kawasan yang berjarak sekitar
120 kilometer dari Jakarta, atau sekitar 40
kilometer dari ibu kota Kabupaten Lebak,
Rangkasbitung ini. Pertama, panorama

yang memikat pandangan, lengkap dengan
kesejukan Pegunungan Kendeng yang
udaranya jelas masih bersih. Anda suka
trekking? Maka Anda tak boleh melewatkan
kawasan ini.

Kedua, Anda mau tak mau harus lebur
dengan warga Suku Baduy yang relatif
tradisional dan menjunjung tinggi kearifan
lokal yang mereka pertahankan. Anda akan
bersua dengan para lelaki dengan ikat
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01
kepala putih yang khas, dan para perempuan
bersarung batik dan kemben biru dengan
luaran putih, serta beraksesori gelang
maupun kalung dari manik. Keseharian
hidup mereka yang bersahaja akan memberi
pengalaman baru yang mengesankan, serta
menjadi semacam tombol refresh untuk diri
Anda.

ASAL-USUL
Sesungguhnya, Baduy bukanlah nama asli
kampung ini. Suku Baduy, yang mendiami
wilayah Desa Kanekes ini sebetulnya
menyebut diri mereka ‘Urang Kanekes’. Istilah
Baduy melekat setelah seorang peneliti
Belanda menyamakan mereka dengan Suku
‘Badawi’ atau ‘Bedoin’ di Arab. Itu karena
mereka adalah masyarakat nomaden.
Oleh lidah setempat, julukan ‘Badawi’ atau
‘Bedoin’ berubah menjadi Baduy.
‘Urang Kanekes’ percaya bahwa mereka
adalah keturunan Batara Cikal, salah satu
dari tujuh dewa atau batara yang diutus
ke bumi. Mereka juga yakin asal-usul
mereka terkait dengan Nabi Adam sebagai
nenek moyang pertama. Nabi Adam dan
keturunannya, termasuk Suku Baduy,
dipercaya untuk tugas mandita atau bertapa
untuk menjaga harmoni dunia.
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Bantenku.co.id

Kepercayaan yang dianut orang Baduy
adalah Sunda Wiwitan yang berakar pada
pemujaan kepada arwah nenek moyang atau
animisme. Namun pada perkembangannya,
kepercayaan orang Baduy juga dipengaruhi
oleh agama Buddha, Hindu, dan Islam.

Geotimes.id

03

panamping atau pendamping, yang
berfungsi menjaga Baduy Dalam.

02

Orang-orang dari Suku Baduy Dalam
memiliki aturan adat yang lebih ketat
dibandingkan dengan orang-orang
dari Baduy Luar. Jika warga Baduy Luar
diperbolehkan naik kendaraan bermotor,
sebaliknya warga Baduy Dalam dilarang
keras untuk itu. Mereka pun selalu berjalan
kaki dalam melakukan perjalanan.

Manifestasi kepercayaan Orang Baduy
berupa pikukuh atau ketentuan adat mutlak
yang dianut dalam kehidupan sehari-hari. Isi
terpenting dari pikukuh (kepatuhan) Kanekes
tersebut adalah konsep “tanpa perubahan
apapun”, atau jikapun ada, maka perubahan
itu mesti sesedikit mungkin.

Di Baduy Dalam, pikukuh atau aturan adat
adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.
Jika melanggar, mereka bisa dihukum oleh
para pemuka adat. Sanksinya mulai dari
teguran hingga tidak diakui lagi sebagai
orang Baduy Dalam. Tak heran mereka
sangat konsisten dalam mengedepankan
kejujuran dan sangat menjaga lingkungan
alamnya.

BADUY DALAM & BADUY LUAR
Ada 56 kampung yang dihuni orang Baduy.
Mereka yang disebut sebagai ‘Baduy Dalam’
tinggal di Kampung Cikeusik, Cikertawana,
dan Cibeo. Sedangkan orang ‘Baduy Luar’
tinggal di 53 kampung lainnya. Kampung
Baduy Luar sering disebut kampung

01 - Warga Baduy menyambut tamu: Ramah
dan hangat kepada para pendatang
02, DAN 03 - Aktivitas sehari-hari warga
Baduy: Jujur dan sangat menjaga lingkungan
alamnya
kebudayaan.kemdikbud.go.id

Orang Baduy Dalam tidak akan melakukan
kebiasaan yang dulunya tidak pernah
dilakukan nenek moyang mereka. Dalam hal
menyantap makanan misalnya, mereka tidak
akan menyantap jenis makanan yang tidak
dimakan nenek moyang. Mereka juga tidak
menggunakan sabun saat mandi karena
begitulah kebiasaan orang tua mereka
dahulu. Mereka juga tidak merokok lho.
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Tiga kampung di Baduy Dalam yaitu
Kampung Cikeusik, Cikertawana, dan Cibeo,
masing-masing dipimpin oleh seorang
kepala suku atau yang disebut Puun dan
wakilnya yang disebut Jaro. Setiap Puun
ini memiliki peran yang berbeda namun
memiliki kewenangan secara kolektif di
ketiga kampung tersebut. Puun Cibeo
mengurusi pertanian, Puun Cikesik
mengurusi keagamaan, sementara Puun
Cikertawana bertanggungjawab dalam hal
kesehatan atau obat-obatan.
Jika ingin mengunjungi Baduy Dalam,
perhatikan waktunya. Pada bulan Kawalu,
atau saat masa panen yang berlangsung
selama tiga bulan berturut-turut di bulan
Februari hingga April, Anda disarankan tidak
datang ke Kanekes. Saat itu, kawasan Baduy
Dalam ditutup untuk semua orang luar. Akan
tetapi, Anda tetap bisa bertemu dengan
warga Baduy Dalam saat mereka keluar dari
kampung

UNIKNYA RUMAH BADUY
Deretan rumah tradisional Baduy di Desa
Cikakal bisa menjadi tempat bermalam
Anda. Rasanya pasti berbeda karena rumahrumah itu dibangun dengan jalinan bambu
serta beratap rumbia atau ijuk. Jangan salah,
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rumah orang Baduy bisa bertahan hingga
25 tahun. Namun setiap lima tahun sekali,
mereka mengganti atap rumah.

03

Geotimes.id

02

Orang-orang Baduy membuat rumah yang
berbentuk panggung yang lantainya berada
sekitar satu meter dari permukaan tanah.
Deretan rumah yang berhadap-hadapan
pun tampak rapi meski dibangun dengan
mengikuti kontur tanah.
Interior rumah pun sederhana, apalagi
rumah orang Baduy tidak memiliki jendela.
Pada setiap rumah hanya terdapat pintu
yang berada di depan dan belakang. Namun
ada pula rumah yang pintunya hanya
terdapat di bagian depan. Yang pasti, setiap
rumah memiliki teras atau amben yang
menjadi tempat meriung.
Ohya, bersiaplah hidup tanpa listrik selama
bermalam di Baduy. Ini kompensasi pas
untuk waktu Anda yang terasa sesak dengan
deru elektrik pada jam kerja. Sekali-sekali
saat berlibur sah-sah saja kan?
Indonesia Travel | Fekum Ariesbowo

01,02, DAN 03 - Rumah-rumah tradisional di
Desa Kanekes: Berjajar rapi menjaga harmonisasi
dengan alam

goodnewsfromindonesia.com
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TIPS
BERKUNJUNG KE
BADUY
BOKS.

l Tak ada tingkatan berbahasa
dalam kehidupan sehari-hari Orang
Baduy. Sehari-harinya, orang Baduy
menggunakan bahasa Sunda kasar.
Namun mereka juga bisa berbahasa
Indonesia, dan sebagian dapat pula
menggunakan kata-kata berdialek
Betawi, juga kosakata bahasa Inggris.
l Orang Baduy cenderung bersikap
terbuka terhadap orang asing.
Meskipun banyak pantangan yang
harus Anda ikuti saat hidup bersama
mereka, namun mereka tetap ramah.
Jika sudah kenal baik, mereka juga tak
segan untuk bercanda dengan Anda.
l Ingat, Anda dilarang keras menangkap
atau membunuh binatang,
membuang sampah sembarangan,

menebang pohon, meninggalkan api
di hutan, mengonsumsi minuman
memabukkan, dan melanggar norma
susila. Sejumlah aturan mungkin
akan terasa mengekang. Tapi sekali
lagi, nikmati saja kehidupan penuh
pranata adat ini. Anda akan memahami
bagaimana kearifan tradisional bekerja
menjaga harmoni kampung Baduy.
l Di Baduy Dalam, Anda juga dilarang
memakai perlengkapan yang
mengandung bahan kimia seperti sabun,
pasta gigi, dan shampoo. Jika ingin
mandi, sebaiknya Anda menuju kawasan
Baduy Luar.
l Warga Baduy memakai lilin untuk
penerangan di malam hari. Sah-sah saja
jika perlu senter untuk memudahkan
Anda saat ke kamar kecil.
l Lupakan segala gadget Anda selama
berada di kawasan Baduy Dalam. Anda
juga diharamkan memotret di sana.

Anda hanya bisa menyalurkan bakat
fotografi di Baduy Luar.
l Sepatu atau sandal gunung
direkomendasikan agar tidak
mudah tergelincir, apalagi di jalan
menanjak. Jangan lupakan pula
jaket atau jas hujan serta tudung
tas yg kedap air untuk melindungi
barang bawaan agar tidak basah.
Minyak anti nyamuk berguna
dibawa untuk menghalau serangga
terutama ketika berjalan-jalan ke
hutan atau perladangan.

Keluarga di Ciboleger akan menyambut
kedatangan Anda. Ikuti jalan setapak
dengan berjalan kaki.

Untuk mencapai kampung Baduy, Anda
bisa menggunakan mobil pribadi. Rute
yang kerap menjadi pilihan adalah menuju
Rangkasbitung, lalu mengarahkan kendaraan
Anda ke Ciboleger.

Saat melewati Desa Gajeboh, Anda dapat
melihat perempuan Baduy yang sedang
asyik menenun pakaian. Lanjutkan
dengan menyeberangi Sungai Ciujung,
sungai terlebar di wilayah Baduy. Tak
perlu takut melintas jembatan yang
terbuat dari jalinan bambu itu. Dijamin
kuat!

Dengan kendaraan umum dari Jakarta,
Anda bisa memulainya dari Stasiun Tanah
Abang dengan menaiki kereta menuju
Rangkasbitung yang waktu tempuhnya
sekitar 1,5 jam. Dari Rangkasbitung, Anda
bisa naik elf ke Ciboleger. Perjalanan
memerlukan waktu sekitar 2,5 jam. Patung

l Obat-obatan pribadi harus
dibawa, terlebih karena di dalam
perkampungan Baduy tidak ada
puskesmas atau apotek.

Aktivitas sehari-hari warga Baduy: Jujur dan
sangat menjaga lingkungan alamnya

MENUJU
BADUY
BOKS.

Perempuan Baduy sedang menenun:
Hasta karya bernilai seni tinggi

Selanjutnya, Anda akan memasuki Desa
Cicakal yang bisa menjadi semacam
rest area karena Anda dapat beristirahat
dan menghabiskan malam. Perjalanan
dengan berjalan kaki dari Ciboleger ke
Cicakal akan memakan waktu sekitar 2
jam.

Antvklik.com
Antvklik.com

Hipwee.com
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JUST RELAX

Kincir.com

RESENSI FILM

RESENSI BUKU

ebooks.gramedia.com

STATISTICS OF DREAM:
SEBUAH MEMOAR

SELESAI

Premis cerita boleh sederhana dan klise, tetapi pengemasan ide
kreatif yang digagas sutradara dan penulis skenario menjadi
penentu utama seberapa jauh suatu karya film berjudul Selesai ini
dapat menggugah sisi pengalaman sinematik.

Poster Film Selesai: Premis cerita boleh
sederhana dan klise, tetapi ide kreatif yang digagas
sutradara dan penulis skenario menggugah sisi
pengalaman sinematik

BOX - Histografi Film Selesai
Sutradara

Tompi

Artis

Ariel Tatum, Anya Geraldine,
Gading Marten, Marini, Tika
Panggabean

Genre

Drama

Penulis skenario

Imam Darto

BERKAT tangan dingin Tompi sebagai
sutradara yang piawai dalam fotografi
dan Imam Darto yang kaya asam garam
sebagai penulis skenario, film ini tampil
penuh percaya diri menjawab ke-klisean terhadap tema perselingkuhan,
terutama menawarkan dinamika serta
kepuasan pengalaman sinematik bagi
penonton.
Film ini mampu menunjukkan
sisi kompleksitas perselingkuhan.
Selain pembawa sinematografis,
pengembangan karakter para aktor
digarap dengan apik, terutama bila kita
menyimak pergerakan karakter Ayu
(istri Broto, diperankan Ariel Tatum)
sejak awal hingga akhir cerita. Karakter
Ayu ditampilkan dengan cukup
kompleks sehingga penonton akan
terkejut menemukan plot twist yang tak
diekspektasikan sebelumnya.

Lebih jauh dari sekedar cerita sukses sebagai buah dari kerja keras,
pasang surutnya kehidupan secara jujur disampaikan Juhaeri dalam
bukunya “Statistics of Dreams: Sebuah Memoar”

Namun, jika bicara konflik inti perselingkuhan, “Selesai” tampaknya tak jauh-jauh
dengan narasi istri idaman yang tersakiti,
perebut laki-laki orang (pelakor) yang tak
menunjukkan rasa bersalah (Anya, diperankan
Anya Geraldine), juga suami yang tidak kapok
berselingkuh (Broto, diperankan Gading
Marten).
Terlepas dari itu, dialog antar-karakter saat
menghadapi konflik begitu jujur, straight
forward, dan apa adanya adalah sesuatu yang
patut diapresiasi. Tompi tak segan-segan
menyelipkan kata-kata vulgar yang dianggap
tabu dalam kultur konservatif dalam dialog
filmnya. Eksplorasi dialog pada hakikatnya
turut memotret realita spektrum emosi, baik
amarah dan kesedihan terpendam akibat
perselingkuhan, yang galib terjadi pada
pasangan muda masa kini.

BOX - Histori Statistic of Dream : Sebuah

Poster Buku Statistics of Dream :
Sebuah Memoar

Fekum Ariesbowo

(diolah dari berbagai sumber)

RESENSI MUSIK

Padu Padan Gitar, Piano dan Puitisnya Lirik
Nadin Amizah kembali hadir di blantika musik tanah air dengan mini albumnya yang sarat dengan
keindahan harmoni dan lirik puitis cantic.
republika.co.id

BIDUANITA belia, Nadin Amizah yang
tahun lalu sukses mengaduk emosi
dengan cerita keluarga dan masa
kecilnya kembali merilis album lagi
tengah 2021 ini. Berjarak kurang dari
setahun album mini kalah bertaruh
yang terdiri lima lagu ini masih
menawarkan atmosfer yang hampir
sama dengan album sebelumnya
karena memang dikonsepkan
demikian.
Meskipun atmosfer di album ini lebih
ditekankan nuansa musik ambient-

Poster Album Musik Nadin Amizah: Mini album musisi muda tanah
air yang kaya harmoni gitar, piano dan lirik yang puitis
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nya, Nadin masih menyajikan musik
pop akustik dominan gitar dengan
sound meruang, imbuhan denting
piano, lapisan bebunyian yang
membalut lirik puitis bercabang.
Kekuatan dan kejelian Nadin,
memadukan notasi vokal dan hook
chorus yang kuat dengan bait lirik yang
tidak biasa kembali menjadi menu
utama album kalah bertaruh ini.
Harus diakui dengan album pertama
yang brilian adalah tantangan besar
bagi Nadin untuk menuju album

kedua. Apakah akan ada sesuatu yang
baru, atau akan tetap mempertahankan
yang tersaji melalui bingkai satu album
penuh dan mini albumnya ini. Semoga
saja Nadin tidak terbebankan dengan
kesuksesan di album pertamanya. Tapi
kalau melihat potensinya sejauh ini,
sepertinya tidak.

BOX - Histografi Album Kalah Bertaruh
Artis

Nadin Amizah

Album

Kalah bertaruh

Genre

Altrnative - Indie

Label

Sorai

Songs

5 Track
Fekum Ariesbowo

(diolah dari berbagai sumber)

Judul Buku

Statistics of Dream :
Sebuah Memoar

Penerbit

Gramedia Pustaka Utama

Penulis

Juhaeri

Jumlah Halaman

462 halaman

Tahun Terbit

2021

BERANI bermipi dan berupaya
mewujudkannya membawa Dadang
Juhaeri tinggal di Princeton bahkan
menjadi Vice President, Head of
Epidemiology and Benefit-Risk di
Sanofi, salah satu perusahaan farmasi
terbesar di dunia. Juhaeri, putra
daerah yang berhasil mendobrak
kemiskinan, menorehkan pencapaianpencapaian dengan tak henti
bermimpi. Dari gubug kecil berlantai
tanah, bermandikan cahaya cempor
ketika malam, ia merangkai mimpinya
kemudian meraihnya satu persatu.
Juhaeri kecil sangat haus bacaan.
Ia selalu beberapa langkah lebih
maju dari rekan sebayanya. Waktu
istirahat sekolah selalu ia pakai
untuk membenamkan diri di surga
bacaannya, yaitu perpustakaan
sekolah. Perpustakaan sekolah
menjadi berkah yang luar biasa dalam
hidupnya, salah satu yang menjadi titik
awal mimpinya.
Buku The Adventures of Huckleberry
Finn yang telah diterjemahkan, ia baca
sewaktu ia berada di bangku kelas 3
SD. Buku ini menjadi salah satu buku
yang mengubah pandangan hidupnya
karea membuat Juhaeri berani
memimpikan Amerika dengan Sungai
Missisipinya.

Ketika teman sebayanya bahkan tak
percaya Amerika itu ada, Juhaeri telah
jauh ke depan, merangkai misinya
untuk kesana. Ia berjuang melalui
banyak cara untuk bisa terus sekolah
ditengah himpitan kemiskinan.
Melalui buku-buku yang Juhaeri baca,
muncul banyak sekali pertanyaanpertanyaan ia lontarkan ke orang
tuanya. Sampai ibunya kemudian
berkata bahwa desa seisinya tak
akan mampu menjawab banyaknya
pertanyaan-pertanyaan di kepala
Juhaeri.
Lewat memoar setebal 462 halaman
yang diterbitkan Gramedia Pustaka
Utama, selain menyuguhkan
perjalanan mengubah nasib melalui
tekad bulat dan kerja kerasnya, Juhaeri
juga menyuguhkan sisi lain dari
sebuah kesuksesan. Juhaeri memilih
untuk menyelami lebih dalam makna
kehidupan.
Salah satu sisi lain dari kesuksesan
yang dikisahkan Juhaeri melalui buku
ini adalah kehampaan. Betapa Juhaeri
pada akhirnya sungguh disuguhkan
berkat yang luar biasa melalui
pekerjaannya, namun di saat yang
sama ada kehampaan disana. Buku
Statistics of Dreams: Sebuah Memoar
ini bertutur secara apa adanya. Juhaeri
juga menyuguhkan penceritaan
yang detail, sehingga gambaran
lengkap dari segala suasana maupun
tempat tergambar di kepala layaknya
menonton film. Sungguh memoar yang
patut dibaca.
Fekum Ariesbowo

(diolah dari berbagai sumber)
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KETIKA KANTUK
MELANDA
PADA JAM SIBUK
Baru saja memasuki kubikel,
Anda sudah langsung
menguap, pertanda kantuk
yang tak terelak. Padahal,
ada setumpuk pekerjaan yang
sudah menanti di atas meja.
Harus bagaimana?

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

1. TIDUR MALAM YANG
BERKUALITAS
Terdengar sangat mudah, tapi banyak
orang yang menggampangkan perkara
tidur di malam hari dengan begadang
yang berlebihan. Padahal setiap orang
dewasa membutuhkan tujuh hingga
sembilan jam istirahat di malam hari.
Sementara itu, remaja memerlukan
sembilan jam penuh untuk tidur malam
yang berkualitas.

Mengantuk ketika jam kerja: Berawal dari
kebiasaan tidur yang buruk.

2. SINGKIRKAN AKTIVITAS
PENGGANGGU TIDUR DARI
RANJANG
Jangan lagi melakukan aktivitas nonistirahat di ranjang Anda. Ketika Anda
sudah berada di kamar, jangan lagi
membaca, menonton televisi, apalagi
menyalakan laptop. "Tempat tidur Anda
hanya untuk tidur dan seks," kata Avelino
Verceles, asisten profesor di University of
Maryland School of Medicine.

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

Jika mengatur waktu tidur terasa
menyulitkan, tak ada salahnya untuk
berdisiplin dengan waktu bangun. Hal
itu merupakan saran Barry Krakow,
Direktur Medis dari Maimonides Sleep
Arts and Sciences Ltd di Albuquerque
yang juga penulis buku "Sound Sleep,
Sound Mind: 7 Keys to Sleeping Through
the Night.
"Tetaplah dengan ritme bangun yang
konsisten selama beberapa minggu,
hingga berbulan-bulan. Proses itu
membantu memandu ritme sirkadian,"
kata Krakow.

4. MULAI TIDUR LEBIH AWAL
SECARA BERTAHAP
Setelah berhasil dengan waktu bangun
yang konsisten, mulailah secara
bertahap untuk masuk ke jadwal tidur
yang konsisten. Caranya, dengan
mencoba tidur 15 menit lebih awal
setiap malam selama empat malam. Di
malam kelima, Anda bisa kembali pada
waktu tidur sebelumnya. Menyesuaikan
jadwal tidur secara bertahap seperti
ini biasanya memberi hasil lebih
baik ketimbang mengubah frontal
kebiasaan tidur, seperti menjadwalkan
tidur satu jam lebih awal dari biasanya.

5. WAKTU MAKAN YANG
SEHAT
Tak sekadar waktu tidur yang mesti
diatur, melainkan juga waktu makan. Ini
berkaitan dengan ritme sirkadian alias
jam biologis tubuh Anda. Mulai dengan
menyantap sarapan sehat, dan makan
siang yang tak terlambat. Jangan lagi
membiasakan diri Anda memulai hari
hanya dengan kopi dan donat di pagi
hari, dan jangan merasa cukup kenyang
dengan setangkup sandwich yang
dimakan sembari berjalan.
Perhatian pada waktu makan Anda akan
mencegah defisit energi yang menjadikan
rasa kantuk makin berlebihan. Dua
hingga tiga jam sebelum tidur, pastikan
Anda sudah selesai makan malam.

6. OLAHRAGA RUTIN
Kebaikan olahraga memang tak bisa
disangsikan. Olahraga selama 30 menit
sehari yang dilakukan secara rutin
akan memberi banyak manfaat untuk
tidur. Latihan aerobik pada umumnya
membuat Anda lebih mudah tidur
nyenyak.
Olahraga juga memberi tenaga cukup
untuk melalui hari kerja terutama pada

Latihan aerobik: Olahraga membuat
tidur lebih nyenyak

siang hari. Para ahli juga merekomendasikan
Anda terpapar sinar matahari sedikitnya
30 menit dalam sehari untuk membantu
memperbaiki pola tidur.

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

8. JANGAN TUNGGU SAMPAI
BENAR-BENAR MENGANTUK
Jika Anda baru mau naik ke atas ranjang
hanya saat Anda merasa letih, kemungkinan
Anda akan sulit terlelap pada hari-hari biasa.
Anda harus membedakan antara merasa
mengantuk dengan kelelahan. Segeralah
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naik ke ranjang saat mata Anda mulai redup
dan mulut menguap.

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

10. RELAKSASI JELANG TIDUR
Dengan melakukan relaksasi secara rutin
menjelang tidur, Anda akan lebih mudah
melepaskan beban harian Anda, terutama
pekerjaan rutin yang memicu stres dan
membuat Anda sulit tidur.
Ada banyak pilihan untuk rileks, seperti
bermeditasi, berendam dalam bak berisi
air hangat, mendengarkan musik yang
menenangkan, ataupun membaca buku.

Secangkir teh herbal atau segelas
susu hangat juga dapat memberi
rasa nyaman. Tentu saja Anda harus
mengabaikan minuman tersebut
jika ternyata malah membuat Anda
harus bangun menuju toilet pada
tengah malam.

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

12. TEMUI SPESIALIS GANGGUAN
TIDUR
Jika Anda selalu mengantuk di siang hari secara
berlebihan sekalipun tidur malam Anda telah
cukup, atau jika Anda tiba-tiba terlelap di tengah
pekerjaan, patut diduga Anda mengalami
gangguan tidur yang cukup gawat. Bukan tidak
mungkin Anda menderita gangguan tidur kronis
yang disebut narkolepsi, atau gangguan tidur
disertai sulit bernafas atau rasa tercekik (sleep
apnea).
Masalah mengantuk ini juga sangat mungkin
disebabkan oleh penyakit, efek dari obat-obatan
tertentu, juga kondisi mental seperti depresi dan
stres pasca trauma. Para spesialis gangguan tidur
dapat merancang suatu program perawatan dan
menolong Anda mengembangkan kebiasaan
tidur yang lebih baik. Adakalanya, penanganan
untuk penderita gangguan tidur juga
dikombinasikan dengan penggunaan obat.

TIPS
MENGATASI PEGAL
BOKS.

Baru saja memasuki
kubikel, Anda sudah
langsung menguap,
pertanda kantuk yang
tak terelak. Padahal, ada
setumpuk pekerjaan yang
sudah menanti di atas meja.
Harus bagaimana?

SELAIN kantuk yang berlebihan, hal lain
yang kerap mengganggu konsentrasi bekerja
adalah rasa pegal. Ada banyak penyebab
rasa pegal ini mampir ke badan Anda saat
jam kerja. Tips-tips ini barangkali bisa
membantu Anda mengatasinya:
1. Ambil posisi rileks ketika Anda bekerja
di depan monitor komputer atau laptop,
usahakan duduk tegak dan kaki Anda
membentuk sudut 90 derajat agar
punggung tidak terlalu kaku.
2. Pastikan posisi layar monitor sejajar
dengan mata, sehingga Anda tidak perlu
terlalu membungkuk atau mendongak.
3. Gunakan kursi yang ergonomis atau
dapat disesuaikan dengan postur tubuh
Anda.

4. Posisi kaki selonjor sangat ideal untuk
menghindari kesemutan. Jangan
menyilangkan kaki terlalu lama karena
dapat menghambat aliran darah ke kaki.
5. Lakukan olahraga ringan tanpa harus
meninggalkan meja kerja Anda.
Gerakkan tubuh dan regangkan otototot tangan yang terasa kaku.
6. Jika pegal sudah terasa sangat
mengganggu, tak ada salahnya istirahat
sejenak dan keluar ruangan untuk
mencari udara segar.
7. Siapkan camilan sehat berupa buah
segar di meja Anda, dan tingkatkan
konsumsi air putih.

webmd.com | Fekum Ariesbowo

Encok di depan meja kerja: Istirahat
sejenak dan keluar ruangan untuk
mencari udara segar.
Fader.id
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WIKA
TUNTASKAN
BENDUNGAN
Fekum Ariesbowo

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. [WIKA]
berhasil menyelesaikan bendungan
strategis sepanjang 2021. Keempat
bendungan yang telah diresmikan oleh
Presiden Joko Widodo, secara berturutturut, yaitu: Bendungan Kuningan (31
Agustus); Bendungan Bendo, Ponorogo
(7 September); Bendungan Paselloreng
(9 September) dan Bendungan Tugu di
Trenggalek yang mulai beroperasi pada
30 November 2021.

06
Direktur Utama Perseroan,
Agung Budi Waskito mengatakan
bahwa dengan diresmikannya
Bendungan Paselloreng, maka hal
itu semakin mengukuhkan WIKA
sebagai perusahaan terdepan di
bidang infrastruktur bendungan
di tanah air. “Terima kasih atas
kepercayaan besar yang diberikan
kepada WIKA,” ujar Direktur
Utama.

Bagaimana potret dari kemegahan
keempat bendungan tersebut? Berikut
nukilannya dalam teropong lensa :
Fekum Ariesbowo
FOTO 01,02,05 : Peresmian 3 Bendungan
(Kuningan, Paselloreng, Bendo) oleh Presiden RI
FOTO 03,06,07 : Angle 3 Bendungan (Paselloreng,
Kuningan, Bendo)
FOTO 04 : Bendungan Tugu

(diolah dari berbagai sumber)
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Biro Pers Sekretariat Presiden
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SEGENAP PIMPINAN, KARYAWAN, DAN DEWAN REDAKSI WIKA MAGZ
MENGUCAPKAN SELAMAT KEPADA

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
SEBAGAI

Top GRC 2021 #4 STARS

THE MOST COMMITTED GRC LEADER 2021
PENGANUGERAHAN
TOP GRC AWARDS 2021
THE STRATEGIC ROLE OF GRC FOR BUSINESS CONTINUITY IN PANDEMIC COVID-19
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