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CEO MENYAPA

INTROSPEKSI 2020,
BERPRESTASI 2021

Dalam 360 hari terakhir, kita telah bersama-sama berjuang untuk
memberikan sumbangsih terbaik bagi WIKA. Segala daya upaya
telah sama-sama kita kerahkan guna majunya perusahaan ini.
Tentu saja, lengkap dengan jatuh dan bangunnya.
Tidak dipungkiri bahwa sepanjang 2020 ini, ada perlambatan yang
sulit kita hindarkan akibat pandemi Covid-19 yang berdampak
secara nasional dan global. Banyak proyek pembangunan yang
harus tertunda karena adanya kebijakan dan/atau himbauan
pembatasan sosial, realokasi anggaran kementerian teknis juga
sedikit banyak juga berdampak, belum lagi perekonomian global
yang belum jua bergerak normal. Kompleks, semuanya saling
berkait.
Namun, sebagai perusahaan publik, WIKA memahami, menerima,
dan merespon dengan sigap berkenaan dengan kinerja yang
akan terus dipantau kapan pun dan di manapun. Berkaca pada
seluruh aktivitas di 2020 ini, WIKA telah merapatkan barisan
dan duduk bersama dengan seluruh pemangku kepentingan
menyiapkan rencana kerja dan strategi sebagai bentuk tanggung
jawab profesional kepada publik.
Dengan saling bersinergi, saling melengkapi dan saling
menguatkan, WIKA percaya bahwa keterbatasan-keterbatasan
itu akan bisa terurai. Ditopang dengan semangat baru, WIKA
tidak akan larut dengan penyebab stagnasi 2020, WIKA akan
bangkit, menyongsong, dan meraih kesuksesan pada 2021.
Pandemi Covid-19, mungkin bisa membuat kita 999 kali jatuh.
Tapi, selalu ada 1.000 cara untuk bangkit dan kembali utuh.
Agung Budi Waskito

PT Wijaya Karya
@PTWijayaKarya
@ptwijayakarya
Wijaya Karya TV
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WIKA Magz, Kapan Saja, di Mana Saja
Anda kini dapat membaca WIKA Magz kapan
saja dan di mana saja melalui teknologi
QR Code (Quick Response Code) di ponsel
Anda. Hanya dengan memotret QR Code di
sampul WIKA Magz, Anda bisa mengakses
informasi yang lebih kaya, lebih dalam dan
mutakhir dalam bentuk teks, infografis, foto
serta video.

Cara menggunakan QR Code:
1

22

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

2

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

3

Konten atau informasi akan
langsung ditampilkan di
Ponsel Anda

34

38
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OBLIGASI & SUKUK LUBER PEMINAT,

KINERJA WIKA 2021
DIPREDIKSI MELESAT

Dengan model bisnis yang terintegrasi serta profil risiko yang terdiversifikasi WIKA siap membantu Pemerintah
dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia serta Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Penawaran obligasi dan sukuk Mudharabah
berkelanjutan Tahap I sudah kami
rencanakan dengan matang. Perolehan
dana penerbitan obligasi tersebut akan
digunakan untuk refinancing Komodo
Bonds, sementara hasil penerbitan sukuk
Mudharabah di-plot untuk modal kerja
6 • WIKAMAGZ

yang tidak bertentangan dengan prinsip
syariah di pasar modal.

yang untuk kali pertama dilakukan secara
virtual.

Demikian kira-kira intisari yang
disampaikan Direktur Keuangan
Perseroan, Ade Wahyu pada penulis pada
peretngahan Agustus, di sela-sela acara
Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-75

Kondisi pandemi yang belum jua usai, tidak
mengurangi sedikit pun semangat Direktur
Keuangan yang terbilang masih muda ini. Pak
Ade, demikian ia biasa disapa kolega, tetap
energik dengan nada bicara lugas. Bisa jadi

penulis salah. Namun, dengan melihat air
wajahnya yang bersih, rasanya wajar jika
penulis menilai bahwa ada kesungguhan
dan optimisme besar dari sosok asal
Palembang ini. Seperti melihat sinar di
ujung terowongan, WIKA akan mampu
menyintas 2020.

PANDEMI DATANG,
PROBLEMATIKA NAIK KE
PERMUKAAN
Tidak pernah disangka bahwa tahun ini
akan menjadi tahun yang penuh cobaan.
Bayangkan, belum genap 100 hari berjalan
sejak 1 Januari 2020 bergulir, dunia,

termasuk Indonesia dihadapkan pada virus
flu baru yang belum ada penawar vaksinnya.

Foto - Bursa Efek Indonesia : Mendpat hantaman
keras akibat pandemi Covid-19

Laiknya pepatah, “Mujur tak dapat diraih,
malang tak dapat ditolak” ya seperti itulah
kondisi ekonomi di tanah air. Pandemi
Covid-19 menambah beban perusahaanperusahaan milik negara (BUMN). Selain
pendapatan yang menciut karena kegiatan
operasional yang terbatas, utang yang jatuh
tempo tahun ini pun terancam tak bisa
dilunasi.

Setiaputra mengatakan langkah tersebut
merupakan salah satu upaya memastikan
keberlangsungan usaha. Selama pandemi,
maskapai penerbangan ini memang telah
mengandangkan 70% armadanya. Padahal,
pemasukan dari penumpang berkontribusi
80% terhadap pendapatan perusahaan.

Maskapai Nasional Garuda misalnya. BUMN
ini telah mengajukan restrukturisasi utang
sukuk global US$500 juta yang seharusnya
dibayarkan pada 3 Juni yang bar lalu.
Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan

Perusahaan Listrik Negara (PLN) pun setali
tiga uang. Utang yang wajib dibayarkan
sepanjang 2020 mencapai puluhan triliun,
baik ke kreditur lokal maupun asing. Bahkan
sebagaimana dikutip dari cnnindonesia.com.
Kamis (16/4), Direktur Utama PLN Zulkifli
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Foto Atas - Penandatanganan Proyek Smelter
Feronikel: Menangkap opportunity tren EV yang
diprediksi meningkat.
Foto Bawah - Ade Wahyu, Direktur Keuangan
WIKA: Investor masih menaruh harapan tinggi
kepada WIKA.

Zaini juga menjelaskan bahwa setiap
pelemahan kurs Rp1.000 per dolar AS bisa
menaikkan beban utang Rp9 triliun.

sektor infrastruktur khususnya pada WIKA
yang diproyeksi akan semakin positif pada
2021 mendatang.

Bagaimana dengan WIKA? WIKA sendiri
telah menyiapkan rencana menerbitkan
obligasi Rp 1,5 triliun untuk melunasi
sebagian pokok global IDR bond (Komodo
Bond) yang akan jatuh tempo pada
31 Januari 2021. PT BNI Sekuritas, PT
BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri
Sekuritas, dan PT RHB Sekuritas Indonesia
ditetapkan sebagai penjamin pelaksana
emisi obligasi dan sukuk mudharabah.
Adapun, PT Bank Mega Tbk. berperan
sebagai wali amanat.

Direktur Keuangan WIKA, Ade Wahyu
mengatakan bahwa WIKA bersyukur
telah dipercaya oleh para investor
dalam penawaran Obligasi & Sukuk yang
ditujukan untuk refinancing komodo
bonds dan alokasi kebutuhan modal
kerja. “Kami mengucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya atas
dukungan seluruh pihak yang telah
mendukung keberhasilan WIKA dalam
proses penerbitan Obligasi & Sukuk
Berkelanjutan Tahap I ini.” jelas Direktur
Keuangan Perseroan.

Dan, Alhamdulillah, pada awal
Desember lalu, Perseroan berhasil
mendapatkan permintaan sebesar 2,5 kali
(oversubscribed) untuk Obligasi & Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan Tahap I senilai
Rp2 Triliun untuk tenor 3, 5 dan 7 tahun
dengan kupon masing-masing secara
berturut-turut 8,60%, 9,25, dan 9,85%. Hal
itu menunjukkan masih tingginya minat
dan kepercayaan para investor, saat dan
pasca pandemi untuk berinvestasi pada
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Seluruh hal tersebut di atas menunjukkan
kepercayaan para investor yang kuat
terhadap WIKA dan infrastruktur di
Indonesia serta keyakinan akan prospek
Obligasi & Sukuk Berkelanjutan Tahap I.
Dengan model bisnis yang terintegrasi
serta profil risiko yang terdiversifikasi
WIKA siap mendukung Pemerintah dalam
pembangunan infrastruktur di Indonesia
serta pemulihan ekonomi nasional (PEN).

OPTIMISTIS
REALISASIKAN TARGET
2020
Kesuksesan penawaran Obligasi
dan Sukuk Berkelanjutan
Tahap I ini, juga didorong oleh
optimisme Perseroan mencapai
target kontrak baru 2020 yang
telah ditetapkan sebesar Rp21,37
triliun. Hingga November, kontrak
baru Perseroan telah mencapai
Rp18 triliun atau 84,22% dari
target.
Adapun kontribusi kontrak baru
terbesar secara berturut-turut
berasal dari segmen Infrastruktur
dan Gedung sebesar Rp7,78
triliun, Energi dan Industrial Plant
sebesar Rp5,62 triliun, Industri
Rp4,10 triliun dan Properti
sebesar Rp509 miliar.
Raihan kontrak kontrak besar
diantaranya berasal dari Proyek
Smelter Feronikel yang terletak
di Sulawesi Tenggara sebesar
Rp5,39 triliun, Proyek lanjutan tol
Serang Panimbang Rp938 miliar
dan Proyek Bendungan Ameroro,
Sulawesi Tenggara sebesar Rp538
miliar.
Saat ini, Perseroan juga tengah
mengikuti beberapa proses
tender proyek strategis yang
tahun ini akan diumumkan dan
kualifikasinya sesuai dengan
portofolio, pengalaman, dan
teknologi terkini yang digunakan
oleh Perseroan. Diharapkan hal itu
bisa menjadi pengungkitnya.
Perseroan juga meyakini bahwa
di tahun 2021 industri konstruksi
di Indonesia akan kembali
menggeliat seiring dengan
membaiknya kondisi makro
ekonomi di Indonesia, sehingga
Perseroan yakin akan tumbuh
signifikan di tahun 2021.
Fekum Ariesbowo

Boks - Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi di
tengah Pandemi (Republika, 2020)

EDISI 2 2020 • 9

LIPUTAN UTAMA

BUKTIKAN KOMITMEN ANTI SUAP,

WIKA RAIH ISO 37001:2016

Idiom hasil tidak mengkhianati usaha, memang benar adanya. Setelah melalui serangkaian proses verifikasi yang
melibatkan banyak kolaborasi, WIKA akhirnya memperoleh sertifikat ISO 37001:2016,
Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Sebagaimana dilansir dari Kamus
Besar Bahasa. Indonesia (KBBI), usaha
mengandung makna upaya yang dilakukan
seseorang atau badan usaha dalam
merealisasikan keinginannya terhadap
suatu hal. Usaha merupakan hal terpenting
yang harus dilakukan ketika menginginkan
sesuatu.
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Jika kita mampu melakukan suatu usaha
dengan baik, maka dari usaha tersebut
akan diperoleh hasil yang baik pula, pun
sebaliknya. Hal itu berlaku dalam segala
aspek, karena pada era dimana perubahan
demi perubahan berjalan demikian cepat,
maka tidak ada hasil yang didapat tanpa
sebuah usaha. Usaha yang dilakukan antara

satu subjek dan subjek yang lain pun akan
berbeda tergantung apa yang ingin dicapai
dan bagaimana cara yang ditempuhnya.
Mungkin ini terlihat sederhana, tetapi ketika
kita benar-benar pahami hal tersebut, kita
akan mendapatkan sebuah kesimpulan yang
dapat diambil dan terapkan. Inti dari tulisan
ini adalah sebuah usaha yang dilakukan tidak

Foto Atas- Susyanto, Sekretaris Kementerian BUMN:
BUMN Komit pada Tata Kelola Bersih
Foto Kiri - Serah Terima ISO 37001: 2016:
diharapkan dapat mendukung pencapaian strategis
dan kinerja WIKA.

persyaratan dan menyediakan panduan
untuk menetapkan, menerapkan,
memelihara, meninjau guna meningkatkan
sistem manajemen anti penyuapan,” ujarnya,
lugas.

akan pernah mengkhianati hasil akhir yang
akan didapatkan.
Lalu apa hubungannya dengan WIKA?
Nukilan artikel ini akan membantu menjawab
Anda, pembaca WIKA Magz yang budiman.

BERAWAL DARI MEDAN
MERDEKA SELATAN
Februari pekan terakhir 2020, Kementerian
BUMN menyelenggarakan kick-off meeting
dan diskusi panel di kantor mereka, bilangan
Medan Merdeka Selatan. Tidak kurang
dari 200-an orang perwakilan BUMN yang
menjadi penanggung jawab implementasi
ISO di lingkungan perusahaan masingmasing hadir pada acara itu.

Ada apa gerangan? Susyanto, Sekretaris
Menteri BUMN sebagaimana dilansir
dari Harian Umum Republika, Kamis
(27/2) mengatakan bahwa ikhwal
dielenggarakannya acara tersebut, tak
lain merupakan rapat konsolidasi dalam
mewujudkan tata kelola yang bersih di
tubuh BUMN melalui penerapan Standar
Manajemen Mutu ISO 37001:2016 tentang
Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
Susyanto mengatakan acara ini juga
merupakan tindak lanjut surat Menteri
BUMN Nomor: S-35/MBU/02/2020 guna
melaksanakan Peraturan Presiden No.
54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional
Pencegahan Korupsi (Stranas PK). “SNI
ISO 37001 adalah standar yang merinci

Selain itu, lanjut dia, Kementerian BUMN,
juga telah banyak mengeluarkan aturan
berupa Peraturan Menteri BUMN maupun
Surat Edaran Menteri BUMN yang mengatur
mengenai tata kelola perusahaan yang
baik, larangan gratifikasi, transaksi bisnis
yang terindikasi kecurangan, benturan
kepentingan, dan whistle blowing system.
Deputi Pencegahan KPK sekaligus Sekretariat
Nasional Pencegahan Korupsi Pahala
Nainggolan mendorong adanya orang
yang bersertifikasi dan ahli pembangun
integritas di dalam Kementerian BUMN dan
BUMN. Ia memaparkan data KPK sejak 2004
sampai 2019, penyuapan merupakan kasus
terbanyak yang ditangani oleh KPK sebesar
66 persen atau sebanyak 683 perkara.
Melihat tingginya kasus penyuapan yang ada
di Indonesia, kata Pahala, Strategi Nasional
Pencegahan Korupsi berusaha meningkatkan
penerapan sistem manajemen anti suap di
sektor swasta maupun BUMN dan BUMD
sebagai mitigasi pertama yang dilakukan.
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Foto Atas - Direktur Utama Perseroan, Agung
Budi Waskito: Semoga WIKA dapat menjaga
konsistensi pelaksanaan SMAP dalam rangka
menegakkan prinsip akuntabilitas, transparansi &
profesionalisme

“Pencegahan ini tidak mungkin dianggap
selesai dengan satu sistem yang
diimplementasikan. Penetapan ISO
37001:2016 itu baik tapi ini bukan tujuan
akhirnya. Tujuannya supaya tidak ada suap
dan tidak ada korupsi di BUMN,” ucap
Pahala.
Sementara itu, Direktur Sistem
dan Harmonisasi Akreditasi Badan
Standardisasi Nasional Donny Purnomo
mengatakan sertifikasi ini merupakan
bagian dari pembangunan sistem sehingga
BUMN yang memenuhi persyaratan
sistem dapat tersertifikasi dan mencegah
penyuapan serta meningkatkan kinerja
BUMN.
12 • WIKAMAGZ

“Komitmen Menteri BUMN untuk seluruh
BUMN harus menerapkan SMAP itu juga
luar biasa,” kata Donny.
Donny menilai kebijakan seperti ini dapat
membangun budaya baru di dunia bisnis
di Indonesia. BUMN mengelola aset negara
dengan total aset lebih dari Rp 8 ribu
triliun, sehingga harus dikelola dengan
akhlak serta profesionalisme guna menjaga
keberlangsungan dan terciptanya BUMN
yang bersih sebagaimana arahan Menteri
BUMN.
“Jika dipraktikkan dengan kekuatan
sebesar ini, BUMN berperan besar
dalam mendorong hilangnya tindakan
suap-menyuap di Indonesia,” katanya
menambahkan.

WE MADE IT
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. [WIKA]
resmi memperoleh Sertifikat Manajemen

Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016
dari Sucofindo International Certification
Services (SICS). Penyerahan Sertifikat
yang tersebut diberikan langsung oleh
Direktur Komersial I PT Sucofindo,
Herliana Dewi kepada Direktur Utama
WIKA Agung Budi Waskito, di Kantor
Pusat Perseroan, Jakarta, Selasa (8/12).
Direktur Komersial I PT Sucofindo dalam
sambutannya menyampaikan bahwa
dengan diterapkannya ISO 37001:2016
secara utuh dan konsisten terhadap
seluruh persyaratan standar yang ada
dengan selalu mengantisipasi risiko
penyuapan, maka hal itu diharapkan
dapat mendukung pencapaian strategis
dan kinerja WIKA.
“Selamat dan apresiasi yang sebesarbesarnya kami sampaikan kepada WIKA
yang telah berhasil meraih sertifikat
ISO 37001:2016,” terang Herliana Dewi,
Direktur Komersial I PT Sucofindo

Lebih lanjut, ditambahkan oleh Herliana
bahwa Sucofindo selalu menerapkan seleksi
standardisasi yang sangat ketat dalam
memberikan ISO 37001:2016. Oleh karena itu,
Sucofindo mengapresiasi bahwasanya WIKA
dapat memenuhi segala tahapan sertifikasi
dengan baik.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama
WIKA, Agung Budi Waskito menyambut positif
penyerahan sertifikat Sistem Manajemen
Anti Manajemen (SMAP) ISO 37001:2016 oleh
Sucofindo International Certification Services
(SICS)kepada Perseroan.
WIKA, terang Agung menyadari bahwa
tuntutan pengembangan bisnis harus

bisa diimbangi dengan praktik untuk
mewujudkan bisnis yang beretika. Salah satu
bentuk implementasi kebutuhan itu adalah
dengan melaksanakan ISO 37001:2016,
Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
“Terima kasih kami ucapkan atas dukungan
Sucofindo dalam melaksanakan audit dan
sertifikasi SMAP ISO 37001:2016. Semoga
dengan diperolehnya sertifikat SMAP ISO
37001:2016, WIKA dapat menjaga konsistensi
pelaksanaan SMAP WIKA dalam rangka
menegakkan prinsip akuntabilitas dan
transparansi, membangun profesionalisme,
melakukan pencegahan korupsi, dan upaya
mewujudkan good governance, sekaligus

mendukung Hari Anti Korupsi Sedunia 2020
yang diperingati pada 9 Desember.” ujar
Direktur Utama, Agung Budi Waskito.
Untuk mendapatkan sertifikasi ini, WIKA
telah melalui serangkaian proses, antara
lain: pembentukan tim sertifikasi, pelatihan
awareness & audit internal ISO 37001:2016,
audit internal, pengadaan lembaga
sertifikasi, workshop ISO 37001:2016, audit
eksternal, hingga perolehan sertifikasi.
Fekum Ariesbowo

Boks - Apa itu ISO 37001: 2016
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FORENG 11, WOW KEREN
Menginisiasi lokakarya keteknikan dengan tajuk yang dekat pengembangan kota masa depan.
Forum Engineering WIKA yang ke-11, mampu menarik perhatian pegiat teknologi BIM, mahasiswa, dan
publik pemerhati tata ruang kota.

Ada cerita seru dari lantai 17, WIKA Tower
II pada pekan ke-dua November yang
baru lalu. Dari auditorium salah satu
green building terbaik di Jakarta itulah,
engineer-engineer muda WIKA baru saja
selesai menghelat lokakarya keteknikan
(Forum Engineering) tentang, “Smart City

14 • WIKAMAGZ

for Sustainable Urban Development” selama 4
hari, 9-12 November 2020.
Forum Engineering sendiri merupakan
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.
Forum yang digawangi oleh anak-anak muda
WIKA itu, berhasil menarik animo dan atensi
yang luar biasa. Lebih dari 80.000 peserta
dengan berbagai latar belakang (akademisi,

engineers, pegiat BIM, dan publik) termasuk
Board of Management global platform
software provider (ArchiCAD, Autodesk,
Leica, Glodon, Allplan, Bentley System,
Terra Drone, Aveva, Microsoft, Google, dan
lain-lain) terlibat aktif di dalamnya.
Tak ayal, animo tinggi itu membuahkan
apresiasi dari Museum Rekor Dunia
Indonesia (MURI). Forum Engineering 11,
dinobatkan sebagai Seminar dan Lokakarya
Keteknikan secara Daring Terlama dan
dengan Peserta Terbanyak. Piagam
pemecahan rekor diberikan langsung oleh
Andre Purwandono, Manajer Operasional
MURI kepada Direktur QHSE, Rudy Hartono.

Rudy mengatakan bahwa dengan
mengedepankan konsep kota cerdas
(smart city) sebagai solusi masa depan,
Foreng 11 tahun 2020 diharapkan menjadi
perekat diskusi banyak simpul, mulai dari
para praktisi, akademisi, teknokrat, dunia
usaha dan provider teknologi, media, dunia
industri, para pemangku kepentingan
dan masyarakat dalam mengintegrasikan
teknologi informasi & komunikasi dalam
tata kelola sehari-hari untuk meningkatkan
kualitas hidup.
Ditambahkan oleh Rudy, melalui mediasi
Building Information Modelling (BIM), Smart
City kemudian ditransformasikan dari

sebuah konsep dan/atau menjadi realisasi
yang make sense. WIKA meyakini bahwa
BIM dengan kapasitas perencanaan dan
permodelan digital berteknologi tinggi bisa
merekatkan banyak faktor secara terintegrasi.
“Terima kasih atas atensi dan dukungan
besar yang diberikan. Semoga ini akan
memacu kami untuk terus berkinerja
semakin baik lagi” ujar Rudy.

SMART CITY, PILIHAN MASA
DEPAN
Istilah kota cerdas atau Smart City merupakan
pengembangan kota berbasis teknologi
informasi. Beberapa kota di Indonesia
sudah mengadopsi dan menerapkan
konsep ini, antara lain: Jakarta, Bandung,
Surabaya, Yogyakarta, dan Makassar sebagai
representasi modernitas Indonesia bagian
timur.
Objek dari program Smart City di Indonesia
adalah masyarakat, pemerintah, dan
infrastruktur kota. Intinya, Smart City
bertujuan untuk mengintegrasikan
informasi dari ketiga objek di atas untuk
pelayanan yang efisien. Lalu, bagaimana cara
mengintegrasikan masyarakat, pemerintahan
dan infrastruktur kota? Salah satu caranya
yaitu membuat aplikasi.
Lantas, apakah kota yang memiliki banyak
aplikasi bisa disebut Smart City? Bisa ya dan
bisa juga tidak. Memiliki banyak aplikasi
bukanlah satu-satunya indikator Smart City.
Tetapi, bisa sebagai acuan pengembangan
kota menuju Smart City.
Ridwan Kamil, Gubernur Provinsi Jawa Barat
dalam kapasitasnya sebagai keynote speaker
Foreng 11 di hari ke-empat penyelenggaraan,
Kamis (12/11) mengatakan bahwa Smart
City saat ini adalah kebutuhan karena ia
merupakan otomatisasi lebih lanjut dari
operasi kota dalam menciptakan aksesibilitas
yang lebih baik ke ekosistem dan alat
digital untuk penduduk dan meningkatkan
pengalaman layanan pemerintah.

Suasana Webinar Foreng 11: Menarik
perhatian khalayak sejak kali pertama
dipublikasikan
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Foto Atas - Basuki Hadilmuljono, Menteri PUPR
: Foreng akan menjadi kompas bagi WIKA untuk
memajukan perusahaan

Ada tiga fungsi terang Emil, demikian
ia biasa disapa, yang melekat pada
Smart City. Sebagai sebuah konsep
pengembangan modernisasi kota,
ia memiliki peran dan fungsi untuk
melihat situasi (to observe) sosial
masyarakat. Poin kedua, to control
yaitu untuk melaksanakan sekaligus
monitoring dan evaluasi birokrasi ke
dalam, dan yang ketiga adalah untuk
mengoneksikan antara warga dan
pemerintahnya.
Pengembangan kawasan metropolitan,
segititga emas ekonomi baru
(Cirebon – Patimban – Kertajati)
menjadi contoh bagaimana Smart City
didesain sekaligus diterapkan secara
terpadu dan integratif di Provinsi
Jawa Barat. “Kami mengembangkan
Smart City yang benar-benar baru
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untuk menumbuhkan kawasan Jawa Barat
masa depan di luar Bandung Raya dan
Jabodetabek,” ujar Emil.

APRESIASI KEMENTERIAN
PUPR
Pelaksanaan Foreng yang diikuti oleh seluruh
perguruan tinggi negeri dan swasta di tanah
air ini mendapat perhatian dan apresiasi
tinggi dari orang pertama di Kementerian
Pekerjaa Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) yang juga berkenan hadir pada
penutupan workshop hari ke-4, Kamis (12/11)
Dalam paparan singkatnya, Menteri Basuki
menyampaikan bahwa memasuki era
industri 4.0, Indonesia saat ini tengah
dihadapkan pada tantangan dalam
pembangunan perkotaan, yaitu: kepadatan
penduduk, fasilitas medis, transportasi

Foto Kiri - Ridwan Kamil,
Gubernur Jawa Barat: Smart
City saat ini adalah kebutuhan
karena ia merupakan
otomatisasi lebih lanjut
dari operasi kota dalam
menciptakan aksesibilitas yang
lebih baik
Foto Bawah - Basuki
Hadilmuljono, Menteri PUPR :
Foreng akan menjadi kompas
bagi WIKA untuk memajukan
perusahaan
Foto Bawah - Penyerahan rekor
MURI: Apresiasi atas kehadiran
dan keikutsertaan lebih dari
80.000 peserta

publik, ruang terbuka hijau, pusat
komunitas, prasarana dan sarana dasar
perkotaan, serta implementasi kota
pintar itu sendiri, termasuk dengan
pandemi Covid-19 yang saat ini masih
berlangsung.
Ke depan lanjut Menteri PUPR, sebuah
kota yang sudah eksis atau kota baru
harus dipastikan memiliki dukungan
infrastruktur pemukiman memadai,
yang menjamin 3 hal mendasar,
yaitu: livelable (layak huni bagi
penduduknya); resilience (daya tahan
dan adaptasi terhadap perubahan);
smart city (Kota mandiri yang bisa
memadupadankan interaksi dan
kebutuhan TIK (teknologi, informasi,
komunikasi) untuk meningkatkan
kualitas layanan pemerintah dan
kesejahteraan warga)
“Forum Engineering adalah intelektual
exercise yang merupakan never
ending process. Foreng akan menjadi
kompas bagi WIKA untuk memajukan
perusahaan di bidang konstruksi
sehingga mampu bersaing di dalam
ataupun luar negeri,” ujar Menteri
Basuki###
Fekum Ariesbowo
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AKHLAK,

CORE VALUE BARU BUMN
UNTUK MENJADI SEMAKIN
UNGGUL
Mereformulasi core value baru, AKHLAK (Amanah, Komitmen, Harmonis,
Loyal, Adaptif, Kolaboratif). BUMN, termasuk WIKA siap memasuki babak
baru modernitas dan berdaya saing yang lebih baik.
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Awan tampak sedikit mendung di atas
langit WIKA Tower, bilangan Cawang, Jakarta
Timur pada Senin pagi (17/8) lalu. Suasana
yang biasanya ramai dan semarak di sana,
hari itu tampak sepi, lengang, dan berbeda
seperti biasanya. Ya.. maklum saja, pandemi
Covid-19 dengan segala multiplier effect-nya
memang belum jua menurun di Ibukota. Tak
heran jika kemudian, Penerapan Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi pun
masih berlaku hingga saat ini.
Ada satu hal yang spesial pada hari
istimewa itu. Untuk pertama kalinya,

upacara pelaksanaan detik-detik proklamasi
dilaksanakan secara virtual. Derap langkah
pasukan pengibar bendera yang biasanya
kita dengar langsung, seketika berubah
menjadi penghormatan berbatas layar.
Udara pagi yang biasanya langsung dihirup
saat upacara, kini terbatas oleh masker.
Semuanya demi kesehatan, demi memutus
rantai penyebaran Covid-19.
Walau diawasi dengan protokol kesehatan
ketat, perayaan HUT RI ke-75, tetap tidak
kehilangan marwahnya. Buktinya, walau
dilaksanakan secara virtual, Dewan Direksi

tetap bisa khidmat mengikuti seluruh
acara dengan balutan baju adat dari
Kalimantan Tengah, DKI Jakarta,
Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan
hingga Jawa Timur.
Selain merayakan HUT, pada hari
yang sama, WIKA juga berkesempatan
menggelar sosilalisasi AKHLAK sebagai
core value BUMN yang baru bersamaan
dengan peluncuran EVP (Employee Value
Proposiition) sebagai magnet daya tarik
Perseroan bagi pegawai dan/atau calon
pegawainya.

“Istimewa, dalam satu hari kita semua bisa
melaksanakan 3 agenda secara berturutturut; upacara HUT RI, sosialisasi AKHLAK
dan peluncuran EVP. Semoga ini menjadi
pertanda baik bagi WIKA mengarungi babak
baru modernitas yang berdaya saing,” ujar
Direktur Human Capital dan Pengembangan,
Mursyid.
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Foto Atas- Erick Thohir, Menteri BUMN:
Mencetuskan values BUMN yang baru, AKHLAK
Foto Kanan - Komitmen Direksi : Sosialisasi
value AKHLAK yang pertama di lingkungan
WIKA

AKHLAK, BUKAN AKRONIM
BIASA
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), akh-lak merupakan kata yang
mengandung makna budi pekerti, tabiat,
watak atau kelakuan. Seseorang dapat
dikatakan berakhlak, jika timbul dengan
sendirinya, didorong oleh motivasi dalam diri
dan dilakukan tanpa banyak pertimbangan
pemikiran apalagi pertimbangan yang
sering diulang-ulang, sehingga terkesan
sebagai keterpaksaan untuk berbuat .
Apabila perbuatan tersebut dilakukan
dengan terpaksa, maka hal itu bukanlah
pencerminan dari akhlak.
Merujuk pada pembuka artikel, AKHLAK
dalam konteks ini merujuk kepada core
value Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
yangmerupakan akronim dari Amanah,
Komitmen, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan
Kolaboratif. Menteri BUMN, Erick Thohir
mengatakan bahwa core value baru tersebut
adalah nilai-nilai organisasi BUMN untuk
maju.
“Hari ini, juga saya ingin menetapkan AKHLAK
sebagai core value baru, bukan lips service,
karena kalau kita bekerja ada core value ini
yang membuat kita kuat,” ujar Menteri Erick

20 • WIKAMAGZ

di sela-sela acara peluncuran logo baru
Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (1/7)
Lebih lanjut, Erick menjelaskan, AKHLAK
adalah identitas sekaligus perekat budaya
kerja yang mendukung peningkatan
kinerja secara bekerlanjutan. Tujuan
utamanya adalah melakukan transformasi
human capital dan meningkatkan daya
saing BUMN menjadi pemain global dan
menjadikan BUMN sebagai pabrik talenta.
Pegiat ekonomi kreatif, M. Muchlas
Rowi sebagaimana dinukil dari portal

berita rctiplus.com, Selasa (3/11)
berpandangan bahwa reformasi yang
tengah didorong oleh Menteri Erick
di BUMN saat ini sejalan dengan
kebutuhan publik saat ini.
Ditilik dari sisi akronim A yang
diasosiasikan sebagai nilai adaptif
dalam AKHLAK, misalnya. BUMN jelas
Muchlas harus mampu beradaptasi
dengan perubahan serta harus siap
melakukan kolaborasi. Proyekproyek strategis harus dijalankan dan

pembukaan lapangan kerja harus terjadi
dalam kondisi pandemi seperti saat ini.
“Dengan AKHLAK, Indonesia diharapkan
akan memiliki kekuatan untuk menjadi
negara besar di kawasan Asia. Kita
punya kekuatan itu, jika kerja keras dan
menjadikan AKHLAK sebagai core value,”
ujarnya menilai.
Dalam konteks yang lebih luas, AKHLAK
pun sejatinya harus melahirkan empati
dan sikap rendah hati. Lars Kolind

dan Jacob Botter, pakar manajemen
organisasi dalam bukunya bertajuk,
Unbos menulis bahwa kini sudah
bukan zamannya merasa hebat sendiri,
membuat takut orang lain, merasa lebih
unggul, atau bahkan merasa paling
inovatif. Saat ini waktunya untuk bekerja
sama, tua muda, berkolaborasi.
Adapun yang harus dibangun saat ini
adalah kekeluargaan, saling rangkul,
berdiri sejajar tanpa memikirkan jabatan,

harta, keturunan, dan latar belakang
lain. Itu harus ditanamkan kepada
generasi tua maupun generasi muda
kita. Tidak dapat ditawar lagi, jika
AKHLAK amat penting agar korporasi
pemerintah betul-betul menjadi center
of excellence, pabrik talenta yang
piawai membangun kebersamaan
dan peningkatan kinerja secara
berkelanjutan. Semoga …
Fekum Ariesbowo
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CSR

SEPERTI RODA,

CSR TERUS BERGERAK KE
BERBAGAI PENJURU NUSANTARA
Memasuki semester
ke-II, CSR WIKA
terus melaju semakin
cepat. Membantu dan
meringankan beban
masyarakat di tengah
pandemi yang belum
jua melambat
FOTO - Pemberian simbolis bantuan Manajemen
kepada Pemerintah Kota Jakarta Timur: Membantu
atas dasar kemanusiaan
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Kondisi pandemi di tanah air, belum juga
menunjukkan pergerakan positif akan kurva
yang diharapkan melandai. Seluruh tenaga
kesehatan, relawan masih sibuk dengan
tugas mulia menangani angka pasien
COVID-19 yang makin meningkat. Salah
satunya di Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma
Atlet Kemayoran, Jakarta, pasien yang terus
berdatangan memenuhi ruang di tower
Wisma Atlet, membuat kebutuhan pasien
dan tenaga kesehatan, khususnya makanan
dan minuman juga bertambah.
Tak tinggal diam, CSR WIKA kemudian pada
pekan ke-3 September 2020 lalu, sigap
merespon kebutuhan tersebut dengan

menyalurkan bantuan logistik berupa
4.000 botol air mineral kemasan 1,5 liter
kepada RSD Wisma Atlet Kemayoran
untuk menunjang kinerja tenaga
kesehatan selama bertugas.
Tak sampai di situ, melanjutkan misi
sebagai bagian dari Satuan Tugas
Bencana BUMN DKI Jakarta, pada
pekan ke-2 Oktober 2020 CSR WIKA
juga mendistribusikan 1.000 masker
bagi masyarakat yang diserahkan
oleh Sekretaris Perusahaan WIKA,
Mahendra Vijaya kepada Lurah Cipinang
Cempedak, Abdul Muin. Turut melibatkan
Millennials WIKA, pendistribusian masker
juga dilaksanakan untuk masyarakat
pengguna transportasi umum dan
pasar tradisional di sekitar Velodrome
Rawamangun dan Pasar Balimester.
“Aksi ini merupakan dukungan terhadap
kampanye 3M (menggunakan masker,

FOTO 1 - Mahendra Vijaya, Sekretaris Perusahaan: CSR
kami terus bergerak di tengah pandemi
FOTO 2 & 3 - Foto-foto CSR WIKA sepanjang September
– Oktober 2020: guna membantu penanggulangan
Covid-19ini telah menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari pertumbuhan perusahaan.

mencuci tangan dan menjaga jarak).
Semoga dapat meningkatkan kesadaran
masyarakat yang beraktivitas di luar
rumah, khususnya di tempat keramaian
untuk tetap memakai masker sebagai
proteksi diri,” tutur Sekretaris Perusahaan
WIKA, Mahendra Vijaya.
Bukan hanya di Ibu Kota, tak berselang
lama, jauh di Nusa Tenggara Barat (NTB)
sana kepedulian Perseroan terhadap
percepatan penanganan COVID-19 juga
nampak untuk masyarakat Desa Kuta,
Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok,
NTB. Sejumlah bantuan kesehatan
berupa 3.000 masker dan uang tunai
sebesar Rp40 juta untuk pembangunan
sarana dan prasarana kesehatan,
disalurkan langsung oleh Direktur Utama
WIKA, Agung Budi Waskito kepada Kepala
Desa Kuta, Mirate dan Kepala PKM
Puskesmas Desa Kuta, Lombok NTB,
Zainal Abidin.

“Harapannya semoga fasilitas ini dapat
mendukung percepatan penanganan COVID-19
yang berangsur membaik di wilayah Kuta,
Lombok NTB. Ini juga merupakan bentuk
kepedulian dan tanggung jawab kami untuk
masyarakat di sekitar wilayah kerja WIKA, yaitu
Proyek Mandalika 2,” terang Direktur Utama
WIKA, Agung Budi Waskito.

LEBIH DARI SEKEDAR ULURAN
TANGAN, TAPI MEMBENTUK
KARAKTER GENERASI BANGSA
Bukan hanya dalam bidang kesehatan, aksi
CSR WIKA tahun ini juga merangkul pada
bidang pendidikan. Melanjutkan kerja sama
dengan Rumah Anak Sholeh Wijaya Karya
di Padang, Sumatera Barat, WIKA kembali
menyalurkan bantuan operasional bagi sekolah
pendidikan karakter yang telah dibinanya sejak
tahun 2018 itu.

Lebih dari sekedar bantuan, WIKA bersama
Yayasan Rumah Anak Sholeh 85 ini sejatinya
sedang menyalakan asa bagi pendidikan
anak negeri, terutama bagi anak-anak yatim
dan dhuafa di daerah permasalahan sosial,
seperti kemiskinan, tingkat pendidikan
rendah, perpisahan orang tua dan masalah
sosial lainnya di wilayah Padang, Sumatera
Barat, untuk tetap dapat mengenyam kualitas
pendidikan.
Tersebar di 15 lokasi berbeda di berbagai
wilayah Sumatera Barat, penerima manfaat
program pendidikan karakter ini sudah
merangkul lebih dari 500 orang siswa dan
diharapkan mampu menciptakan karakter
pribadi yang baik bagi generasi penerus
bangsa dari praktik pembelajaran yang
diperoleh.
Departemen Corporate Relations – CSR dan Dea
Paradita
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CERITA ‘MLAKU-MLAKU’

DARI JEPARA

Kota syarat histori dengan sejuta wisata yang seringkali kurang terdengar gaungnya
ditelan kota – kota besar lainnya di Jawa Tengah

Foto - Pantai Bandengan Jepara: Pasir putih
pantainya menjadi yang terbaik di Pantai
Utara Jawa Tengah
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Mulai dari Kota Ukir, Bumi Kartini, Kota
1.000 Ponpes (Pondok Pesantren) hingga
Carribean Van Java. Itulah beberapa julukan
indah yang disematkan dari dulu hingga kini
kepada Jepara, kota cantik di ujung Utara
Tengah Jawa. Kabupaten Jepara yang juga
ber-Ibu Kota Jepara ini nyatanya memang

menyimpan sejuta cerita dan potensi
wisata.
Kata ‘Jepara’ sendiri berasal dari Ujungpara.
Kata Ujung dan Para berasal dari bahasa
Jawa yang berarti ‘Ujung’ atau bagian darat
yang menjorok ke laut dan ‘Para’ yang
artinya menunjukkan arah, yang digabung

menjadi suatu daerah yang menjorok ke laut.
Filosofi penamaan ini bukan hanya sebagai
estetika belaka melainkan juga cerminan
geografisnya yang berbatasan langsung
dengan daerah pesisir dan laut.
Jepara pernah menjadi saksi perjuangan
sosok wanita kebanggaan Indonesia. Ya,
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Foto 01 - Patung Kartini
Jepara : Episentrum keramaian
Jepara
Foto 02 - Gerbang Jepara
: Pintu masuk kota yang
terkenal dengan ukirannya
Foto 03 - Museum Kartini : Dari
kota ini, emansipasi wanita
lahir di tanah air

01

Raden Adjeng Kartini lahir di Jepara pada
April 1879 dan tumbuh menjadi tokoh
bagi tanah Jawa dan Pahlawan Nasional
Indonesia. Tentunya menjadi kebanggaan
warga Jepara. Saat ini nama Kartini di Jepara
pun bertransformasi menjadi salah satu daya
tarik wisata.
Jika ditarik mundur lebih ke belakang lagi,
pada zaman perjuangan rakyat melawan
penjajahan Portugis kala itu, Jepara sudah
menunjukkan kemajuan pesatnya kala
dipimpin oleh seorang wanita kuat, Nimas
Ratu Kalinyamat atau Ratu Retno Kencono.
Jepara berkembang pesat menjadi Bandar
Niaga utama di Pulau Jawa.
Jiwa patriotisme yang dimiliki Ratu
Kalinyamat untuk memerdekakan rakyat
Jepara membuat harum namanya di
kalangan penjajah Portugis. Ia bahkan
dijuluki Rainha de Jepara Senora de Rica,
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02

yang artinya Raja Jepara seorang wanita yang
sangat berkuasa dan kaya raya.
Jepara dan Ratu Kalinyamat adalah suatu
senyawa yang tidak akan bisa dipisahkan.
Karena perjuangannya-lah yang berhasil
membebaskan Pulau Jawa dari Portugis.
Tak berlebihan bila kecintaan rakyat yang
begitu besar ditunjukkan dengan penetapan
hari jadi Jepara bertepatan dengan hari
penobatan Sang Ratu yaitu pada 10 April.
Berada di paling ujung utara Jawa Tengah,
Jepara berbatasan dengan Laut Jawa di
sebelah Utara, Kabupaten Pati dan Kudus
di sebelah Timur, Kabupaten Demak di
sebelah Selatan serta Laut Jawa di Baratnya. Paket komplit yang dimiliki Jepara juga
tergambarkan langsung dari hamparan

topografinya yang terdiri dari wilayah pantai,
dataran rendah, pegunungan, hingga wilayah
kepulauan.
Kepulauan? Betul. Jepara memiliki wilayah
kepulauan sendiri di bawah otonominya.
Adalah Kepulauan Karimunjawa yang
luar biasa indahnya hingga tak jarang
disandingkan dengan Kepulauan Karibia di
Amerika Selatan sana.
Keindahan alamnya memang sangat kaya
terdiri dari mulai pantai, gua hingga air terjun,
tetapi untuk mengenal dan memahaminya
harus menyelami lebih dari itu. Menelusuri
wisata sejarah contohnya, akan membuat
kita semua berjalan menelusuri wajah Jepara
yang sesungguhnya.

Kita bisa memulainya dari candi dan museum
seperti Museum Kartini dan Museum Ukir,
hingga bangunan–bangunan peninggalan
sejarah seperti Benteng Portugis, Benteng
VOC, Siti Inggil Kriyan atau singgasana
keraton Kerajaan Kalinyamat, Reruntuhan
Tembok Benteng Kalinyamat yang dulunya
mengelilingi 4 desa.
Tak ketinggalan, julukan Kota 1.000 Pondok
Pesantren bukan isapan jempol, tetapi
Jepara memang memiliki Pondok Pesantren
terbanyak di Jawa Tengah. Bahkan jumlah
Kyai dan Ustadz di kota ini pun juga yang
paling banyak di Jawa Tengah. Fakta ini juga
menjadi pendorong berkembangnya wisata
religi di kota bersuhu tropis ini###
Deby Setyowati

03
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Berjarak kurang lebih 80 kilometer
di sebelah Utara Jepara, Kepulauan
Karimunjawa menyimpan keindahan
perairan Laut Jawa yang layak dijuluki
Carribean Van Java. Hembusan angin laut
bercampur putihnya pasir pantai halus
dan air laut yang begitu bening dengan
ombak yang jinak tak jarang membuat
kita lupa kalau lokasi itu masih di Pulau
Jawa.
Cukup hanya pantai pasir putih dan
pemandangan eksotis? Tentu tidak.
Pesona Karimunjawa juga hadir melalui
terumbu karang beraneka bentuk dan
warna yang menjadi rumah bagi ratusan
spesies fauna laut mulai dari ikan hias
hingga fauna langka yang berhabitat di

sana seperti Elang Laut Dada Putih, Penyu
Sisik dan Penyu Hijau.
Keindahan pantainya juga disusul dengan
keindahan hutan mangrove di Desa Kemujan
yang melegenda. Hutan mangrove yang
luasnya mencapai 222,2 Ha ini diisi berbagai
jenis tumbuhan bakau dan selain menjadi
perisai hijau di pesisir, kawasan ini juga
seringkali dimanfaatkan menjadi lokasi bird
watching oleh para wisatawan.
Jika di tarik mundur ke belakang, legenda
yang beredar mengatakan bahwa Pulau
Karimunjawa ditemukan oleh Sunan Muria
yang tengah memerintah putranya, Amir
Hasan, ke sebuah pulau yang Nampak
‘kremun-kremun’ atau kabur untuk
mengembangkan ilmu agamanya.

Amir Hasan kemudian dikenal sebagai Sunan
Nyamplung karena menanam biji pohon
Nyamplung atau Calophyllum inophyllum L.
di Karimunjawa yang ternyata bermanfaat
sebagai pemecah angin untuk tanaman
pertanian dan konservasi pantai. Hingga
kini, makam Sunan Nyamplung masih ramai
dikunjungi, baik oleh peziarah maupun
oleh pengunjung yang tertarik mempelajari
sejarah Islam yang telah berkembang di
kepulauan ini sejak abad ke-15.
Terdiri dari 27 pulau baik lima pulau yang
berpenghuni maupun sisanya yang tidak
berpenghuni dengan total wilayah daratan
seluas 4623,5 Ha, Karimunjawa yang
tergabung di bawah daerah administratif
Kabupaten Jepara sejak tahun 2001 lalu

01

MELANGKAH
SERU KE KEPULAUAN

KARIMUNJAWA
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ditetapkan sebagai Taman Nasional oleh
Pemerintah Jepara dan dikelola oleh Balai
Taman Nasional Karimunjawa Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Nah, untuk penduduk lokal sendiri
terdapat tiga suku utama yang menghuni
Karimunjawa, yaitu suku Jawa yang bertani
dan memproduksi alat kebutuhan rumah
tangga, suku Bugis yang merupakan pelaut
andal sehingga berprofesi sebagai nelayan,
dan suku Madura yang juga berprofesi
sebagai nelayan tetapi memiliki kelebihan
membuat ikan kering.
Jadi bagi kamu yang ingin melancong
ke-Karibia-nnya Indonesia ini bisa
menggunakan transportasi paling umum
yaitu kapal dari Semarang dan Jepara.

Dari Pelabuhan Tanjung Emas,
Semarang, kapal cepat Kartini I
berangkat setiap Sabtu pagi ke
Karimunjawa dan kembali dari
Karimunjawa setiap Minggu siang
dengan lama penyebrangan antara
2 hingga 3 jam.
Sedangkan dari Pelabuhan Pantai
Kartini, Jepara terdapat Kapal
Muria yang berangkat setiap dua
hari sekali, lama penyebrangan
kapal ekonomi ini kurang lebih 6
jam pelayaran. Namun, jadwal ini
bisa berubah sesuai dengan cuaca
atau ombak di Laut Jawa.###
Deby Setyowati | Dari berbagai sumber
(diolah)

02

Foto 01 - Kepulauan Karimun
Jawa : Surga tersembunyi di
utara Jawa
Foto 02 - Hutan Mangrove,
Jepara : Wisata bahari dengan
potensi penahan abrasi
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JALAN-JALAN

MENGGUGAH
SELERA

ALA JEPARA
01

02

Tidak lengkap rasanya berbicara kemasyhuran suatu
daerah jika tidak membahas tentang kelezatan kudapan
khas yang dimilikinya. Begitu pula dengan Jepara. Beberapa
kuliner andalannya pun bahkan jarang ditemui di tempat
lain. Berikut beberapa di antaranya:
1. PINDANG SERANI
Berbatasan dengan Laut, Jepara sudah pasti memiliki
keunggulan di hasil lautnya, terutama untuk ikan laut
seperti bandeng dan kerapu yang kerap kali diolah menjadi
Pindang Serani. Memiliki rasa yang gurih, Pindang Serani
berbahan utama ikan segar yang dibumbui dengan berbagai
rempah khas Indonesia seperti bawang merah, bawang
putih, kemiri, kunyit, sereh, jahe, terasi, gula merah, garam,
merica, daun salam, dan lengkuas. Semua bumbu tersebut
diracik sedemikian rupa dan direbus, setelah air mendidih
ikan sebagai bahan utamanya dimasukkan sampai masak.
2. SOTO JEPARA
Dari namanya saja sudah menggambarkan hidangan ini
menjadi kebanggaan warga Jepara. Penampakkannya
sekilas seperti soto ayam biasa, tetapi bagi penikmat kuliner,
cita rasa yang gurih dari kuah soto ini tidak bisa ditemui
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pada soto ayam lainnya. Perbedaannya adalah adanya kucai di
dalam Soto Jepara ini. Salah satu keunikkan paling mencolok
adalah makanan pelengkapnya yang menggunakan horok-horok
atau makanan ringan yang terbuat dari tepung pohon aren, serta
Rempah Jepara yang terbuat dari telur dan parutan kelapa.
3. BONGKO MENTO
Merupakan makanan favorit Keraton Jepara yang biasa
dijadikan camilan. Bongko mento yang disajikan dengan cara
dibungkus daun pisang ini berisi dadar yang telah diisi dengan
tumisan suwiran dada ayam yang dicampur dengan jamur
kuping, soun, dan santan.
4. KULUBAN
Kuluban atau juga bisa disebut kluban merupakan salah satu
makanan khas Jepara dengan bahan dasar sayuran. Sering
dikatakan sebagai salad-nya orang Jepara atau juga mirip
dengan urap. Hal ini karena kuluban dibuat dari berbagai
macam sayur yang ditambahkan bumbu dari parutan kelapa.
Yang beda adalah isinya yang terdiri dari sayuran seperti daun
singkong, kangkung, labu siam, dan sawi.
Deby Setyowati | Dari berbagai sumber (diolah)

03

Foto 01 - Soto Jepara :
Memperkaya varian Soto Nusantara
Foto 02 - Pindang Serani :
Penganan khas berkuah olahan
ikan patin
Foto 03 -Bongko Mento
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JUST RELAX

RESENSI FILLM

Action Wow,
Film Black Widow

BOX - Histografi Film Black Widow
Producer

Kevin Feige

Cast

Scarlett Johansson, William Hurt, Florence
Pugh, Rachel Weisz, David Harbour, Robert
Downey Jr, O-T Fagbenle, Ray Winstone

Genre

Action, Adventure, Sci-Fi

Studio

Marvel Studios, Walt Disney Pictures

Penulis

Jac Schaeffer, Ned Benson, Don Heck, Stan
Lee, Don Rico

Belum hilang selamanya,
Marvel dalam ‘Black Widow’
menghidupkan kembali karakter
wanita andalannya dengan
menguak masa lalu dibalik
kekuatan Natasha Romanoff
sebelum bergabung bersama The
Avengers

Para pecinta film Marvel Cinematic Universe (MCU)
sejatinya dibuat penasaran dan tidak sabar menanti
rilisnya film karakter Natasha Romanoff atau ‘Black
Widow’ yang diangkat sendiri ke layar kaca. Pasalnya,
karakter yang dibintangi Scarlett Johansson ini
dikisahkan mati pada sekuel film Marvel sebelumnya,
Avengers: End Game dan menjadi salah satu bagian
menyedihkan dari film itu.

RESENSI MUSIK

Album Perdana

BLACKPINK
yang Unik

Berisikan 8 track, album perdana Blackpink, The
Album mengumandangkan tembang-tembang
patah hati dengan semangat bangkit dari
keterpurukan dan menjadi sosok perempuan yang
lebih kuat.
Setelah penantian yang cukup lama, Blackpink akhirnya merilis album
pertama mereka “The Album” pada 2 Oktober 2020 yang baru lalu.
Girlband yang terdiri dari Jennie, Lisa, Rosé, dan Jisoo ini memiliki
jadwal perilisan paling “unik” jika dibandingkan dengan model
FOTO - Poster Album Musik The Album Blackpink
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RESENSI BUKU

Seakan belum mau mengakhiri
munculnya sosok wanita ini, Marvel
kemudian melalui film Black Widow
menghidupkan kembali Natasha
Romanoff dengan menguak masa
lalu kehidupannya yang tak banyak
orang ketahui. Berlatar peristiwa
antara Captain America: Civil War dan
Avengers: Infinity War, film ke-24 Marvel
ini menarik ke belakang kehidupan
Natasha saat berada di bekas tanah
airnya, Rusia. Rangkaian cerita akan
diwarnai konspirasi gelap masa lalu
Natasha sebagai mata-mata dan
pembunuh Rusia dan dipadukan
perjuangan konflik batin sang karakter
wanita andalan Marvel ini.
Bertabur karakter baru, Scarlett
Johansson akan in frame ditemani
karakter Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross
(William Hurt), Yelena Belova (Florence
Pugh), Melina Vostokoff (Rachel Weisz),
Alexei Shostakov ‘Red Guardian’ (David
Harbour) dan Tony Stark (Robert
Downey Jr). Akibat pandemi COVID-19,
penggemar MCU harus bersabar lebih
lama menanti penayangan Black
Widow yang diundur menjadi Mei 2021
mendatang.

Kaki Kata

Memaknai kata-kata dengan
cara yang tidak biasa
Terbangun oleh dua belas esai yang beririsan
satu sama lain, Kaki Kata bersoal jawab
dengan sastra dan kesastraan: proses kreatif
dan sumber penciptaan; refleksi otobiografis;
tanggapan atas situasi sastra dan sejarah
sastra; perhubungan sastra dengan lingkup
sosial-budaya; serta perjalinan sastra
nasional dengan sastra dunia.

FOTO - Buku Gitasmara

BOX - Histografi Buku
Judul

Kaki Kata

Penulis

Nirwan Dewanto

Penerbit

Teroka Press

Tebal

xiv + 254 halaman

Dea Paradita | Dari berbagai sumber

pemasaran grup K-Pop pada umumnya.
Telah debut sejak 2016 silam, Blackpink
hanya merilis single sekali dalam satu
tahun. Tak pernah mengecewakan,
setiap single yang rilis selalu menjadi
hits trending. Lebih dari sekadar prestasi
milestone berkat dedikasi BLINK (sebutan
penggemar Blackpink), Blackpink memang
selalu merilis track K-Pop yang catchy
dengan produksi di atas rata-rata
The Album merupakan album pertama
Blackpink dengan segala materi yang
selama ini diimpikan oleh penggemarnya.
Blackpink berhasil menyajikan persona
‘pink’ yang manis dalam album ini.
Untuk persona ‘black’ bisa lebih baik lagi
mengingat top hits mereka yang powerful
seperti ‘Kill This Love’ dan ‘As If It’s Your Last’,
dan ‘DDU-DU DDU-DU’.

Namun secara keseluruhan, materi
‘black’ dan ‘pink’ sudah berpadu dengan
baik dalam satu album ini. Semoga The
Album menjadi awal dari meningkatnya
produktivitas produser musik Blackpink
di masa depan, because these girls got so
much potential to show. Jadi jika pembaca
sekalian merupakan tifosi (penggemar;
Bahasa Italia) Blackpink, jangan lewatkan
album musik ini.
Fekum Ariesbowo */ | Dari berbagai sumber
BOX - Histografi Album Musik
Artis

Blackpink

Album

The Album

Produser

Teddy, Tommy Brown, Mr. Franks,
R. Tee, 24

Label

YG, Interscope

(dari berbagai sumber 2020, diolah)

Bagi Nirwan Dewanto, esai adalah sejenis
spesies yang bergerak lentur di antara kredo
dan penilaian, di antara traktat dan puisi,
di antara ilmu dan lukisan, di antara telaah
dan kegandrungan, di antara lantunan
otobiografis dan maklumat kematian
si pengarang. Kaki Kata mengajak kita
memperkarakan aneka pandangan sastra
dan seni yang sudah mapan berlaku, seraya
membawa kita menempuh kenikmatan
berbahasa
Namun, Kaki Kata juga bisa dibaca dengan
cara lain, yakni dengan cara sebagaimana
kita membaca fiksi. Fiksi dalam hal ini
bukan karena sifatnya, melainkan karena
strateginya. Dalam Kaki Kata, tokoh saya ini
seperti sedang berjalan, dan ia tak berjalan
sendirian, melainkan bersama ’’kita’’.
Tokoh saya, sebagai pusat narasi, adalah
sosok kritis yang menawarkan, atau
menganjurkan, pelbagai cara lain dalam
melihat persoalan, sekaligus sosok yang
terus-menerus bergumul dan meragukan
pikirannya sendiri. Dengan cara baca seperti
itu, menelusuri esai-esai dalam Kaki Kata
seperti kegiatan rekreasi yang mungkin juga
memantik upaya re-kreasi.
Membaca Kaki Kata ialah menjelajah dengan
asyik. Pikiran Nirwan Dewanto tiada bersekat.
Konsep tentulah hadir, mula-mula sebagai
sarana. Satu yang mengemuka adalah katakata, yang saling beradu atau, sebaliknya,
saling melebur, demi selalu meraih tafsir dan
rasa. Demikianlah ide-ide berlintasan sebagai
rangkaian kalimat yang padu menjumpai
makna, sebagaimana kuas sang perupa
menemukan rupa.
Fekum Ariesbowo */ | Jawapos, goodread.com
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TIPS & TRIK

FANTASTIC SEPEDA HOLIC
Bersepeda kini bermetafora. Ia bukan lagi sekedar olah raga, tetapi juga gaya
hidup. Pahami do & don’t -nya agar aman dan nyaman.

TIPS
berwarna putih di jari-jari roda sepeda dan pedal
sepeda, serta memasang bel dan lampu untuk
memudahkan orang lain mengetahui posisi kita.

Bicycle, bicycle, bicycle
I want to ride my bike
I want to ride my bicycle
Queen – Legendary British
Pop Band
Sejak diterpa pandemi lebih dari enam
bulan lalu, nyatanya masyarakat Indonesia
tetap bisa menunjukkan eksistensi dan
semangatnya hingga saat ini. Ya, pandemi
justru membawa dampak lain yang seru.
Hobi baru banyak bermunculan di tengah
masyarakat, mulai dari memasak, bercocok
tanam hingga bersepeda.
Bersepeda, hobi satu ini mungkin layak
menyandang titel sebagai juaranya.
Bagaimana tidak, setiap hari; baik weekdays
maupun weekend jalanan Ibu Kota hingga
ke kota-kota besar lainnya selalu dihiasi
deretan orang-orang bersepeda dengan
kelompoknya. Penjualan sepeda pun
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diyakini meningkat tiga kali lipat selama
beberapa bulan terakhir.
Jika dibandingkan dengan hobi lainnya,
bersepeda memang paket komplit yang
bisa diikuti tua muda. Selain sehat, ‘gowes’
juga menjamur akibat unsur rekreasi
dan kebersamaan dengan aman yang
ditawarkannya.
Kendati demikian, bagi kamu sedang
demam bersepeda, penting sekali untuk
memperhatikan hal-hal berikut ini agar acara
gowesmu tetap aman dan nyaman.

01 | PASTIKAN KESIAPAN
SEPEDAMU

Syarat keselamatan pengendara sepeda
seperti sudah ditetapkan pada Peraturan
Menteri Perhubungan No.59 Tahun 2020
tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan
meliputi sistem rem yang telah teruji sesuai
dengan jenis sepeda, pemantul cahaya

Kamu juga harus memastikan sepedamu berada
di performa terbaiknya sebelum kamu memulai
bersepeda. Pastikan angin dalam ban terisi cukup,
rem bekerja dengan baik, posisi sadel dan stang
sesuai dengan kenyamananmu, serta lakukan
test drive beberapa meter terlebih dahulu untuk
meyakini kondisi sepeda.

02 | PERLENGKAPAN
PELINDUNG

Helm adalah yang paling umum menjadi
perlindungan pertama bagi para pesepeda
untuk menjaga keselamatan kepala saat terjadi
benturan. Selain itu ada juga kaca mata yang dapat
melindungi mata kamu dari debu.
Nah, selain itu juga untuk melengkapi
perlengkapan kamu, ada juga baju khusus
bersepeda dengan bahan khusus yang menjadi
penghalang angin namun tidak gerah saat
digunakan. Bagi kamu yang merasa belum
pede dengan skill bersepedamu, kamu bisa
menggunakan pelindung siku dan dengkul dengan
bahan keras yang aman saat terjadi benturan.

03 | TETAP TERAPKAN
SOCIAL DISTANCING

Meskipun bersepeda merupakan salah
satu olahraga paling aman yang dapat
kamu lakukan di masa pandemi ini
karena tidak perlu berdekatan dengan
orang lain, namun tidak jarang kita
menemui pesepeda yang bergerombol
kan? Nah, untuk itu kamu harus tetap
memperhatikan jarak aman bagi kamu
dan kelompokmu saat bersepeda.
Pilihlah tempat beristirahat di ruang
terbuka dan tidak banyak dikunjungi
orang lain atau kelompok pesepeda
lainnya. Serta pastikan untuk tetap
menjaga jarak saat hendak berfoto
bersama ya!

04 | AWAS JAMBRET!
Sudah berapa banyak kamu mendengar
kasus penjambretan atau begal yang
menimpa kawan–kawan pesepeda
lainnya? Tapi hal ini jangan menjadi
alasan untuk kamu enggan bersepeda
lagi ya. Kamu bisa siasati dengan
bersepeda bersama teman agar tidak
seorang diri.
Gunakan juga tas khusus pesepeda yang
ditempatkan di bagian depan sepeda
agar tidak mencolok dan sulit dijangkau
para jambret dan begal. Pemilihan lokasi
dan waktu bersepeda juga menentukan
loh. Pastinya pilihlah lokasi yang ramai
orang dan hindari jam rawan seperti
terlalu pagi atau terlalu malam.

05 | TAATI

ATURAN LALU
LINTAS
Sebagaimana di Jakarta dan
kota – kota besar sekitarnya
yang sudah banyak ditemui
jalur khusus sepeda dengan
menggunakan garis scotlight
di jalan, para pesepeda harus
tetap berada di jalur tersebut
saat berkendara agar tidak
membahayakan diri sendiri
dan orang lain. Jika ingin
berbelok, memutar balik,
maupun saat menemui lampu
jalan, kamu harus mengikuti
peraturannya sebagaimana
saat berkendara mobil dan
motor ya.
Bagi yang tidak menemukan
jalur khusus pesepeda,
kamu tetap harus berada
di jalur pinggir sedekat
mungkin dengan trotoar agar
menghindari terserempet
kendaraan bermotor lainnya.
Yang paling penting adalah
jangan berhenti mendadak,
jangan melawan arah dan
pastinya jangan masuk ke
jalan tol ya.
Deby Setyowati | dari berbagai sumber
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TIPS & TRIK

AMAN &
NYAMAN
MENGINAP DI
HOTEL KETIKA
LIBURAN

Libur bersiap datang, tetapi,
ingat protokol kesehatan
juga pantang untuk
dilupakan
Dalam waktu yang tidak lama lagi,
pergantian tahun 2020-2021 akan
menghampiri kita semua. Liburan panjang
akhir tahun pun rasanya akan menjadi
momen yang sangat dinantikan. Apalagi, cuti
bersama yang semula diplot pada hari raya
Idul Fitri lalu juga telah dipindah pada pekan
ke-3 Desember ini lho. Wow..
Namun, jangan lantas senang dulu. Ingat,
kita semua masih berkutat dalam kondisi
pandemi. Masa Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB) Transisi tengah diterapkan di
berbagai kabupaten/kota destinasi wisata.
Akan tetapi, liburan tetaplah liburan. Waktu
senggang ini berpotensi mengundang
banyak orang untuk beranjangsana. Hotel,
penginapan, tempat tetirah yang nyaman
akan menjadi magnet bagi mereka (para
wisatawan.red) menghabiskan waktu
bersama keluarga.

saat berada di dalam hotel untuk mencegah
penularan Covid-19.
l Cuci tangan secara rutin dengan air
mengalir dan sabun atau hand sanitizer
berbahan alkohol.
l Jaga jarak 1 meter dengan petugas hotel
dan tamu lainnya Tetap gunakan masker
selama berada di luar kamar hotel.
l Tutup mulut dan hidung saat bersin atau
batuk, baik dengan siku tangan maupun
tisu. Setelah itu, buanglah tisu di tempat
sampah.

pihak hotel. Jika pihak hotel menerapkan
berbagai protokol kesehatan di bawah ini,
barulah Anda bisa datang dan menginap di
sana:
l Mewajibkan seluruh tamunya untuk
menggunakan masker di ruang publik
seperti lobi.
l Mewajibkan tamunya untuk menggunakan
tangga dan menghindari lift agar tidak
mengundang kerumunan orang banyak di
tempat kecil.
l Secara rutin membersihkan kamar hotel
Memastikan karyawan hotel sudah dibekali
pengetahuan umum mengenai cara
pencegahan virus corona.

Sebelum memutuskan untuk menginap di
hotel, ada baiknya kita pahami dulu berbagai
tips aman staycation agar terhindar dari
Covid-19. Badan kesehatan dunia World
Health Organization (WHO) pun sudah
merilis berbagai protokol kesehatan yang
harus dipatuhi selama menginap di hotel
agar tehindar dari virus corona. Apa saja sih
tipsnya?

l Ingatlah, setiap bepergian ke ruang
publik atau kerumunan, kita berisiko
tertular Covid-19. Maka dari itu, jangan
pernah lupakan protokol kesehatan di
atas.

MENERAPKAN PROTOKOL
KESEHATAN

03 | BAWALAH HAND

01 | PATUHI SEGALA

Penting untuk memastikan apakah hotel
yang dituju sudah menerapkan protokol
kesehatan atau belum. Untuk mengetahuinya
secara jelas, cobalah cek situs resmi dan
media sosialnya atau langsung menghubungi

Membawa hand sanitizer sendiri ketika
menginap di hotel saat pandemi sangatlah
disarankan. Hal ini dilakukan untuk berjagajaga jikalau pihak hotel tidak menyediakan

PROTOKOL KESEHATAN
Saat sedang berada di luar rumah, kita tidak
boleh lengah. Tetap ikuti protokol kesehatan
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02 | PILIH HOTEL YANG

l Membatasi waktu para pengunjung di
ruang publik, seperti tempat fitness, ruang
makan, kolam renang hingga tempat
bersantai (lounge).

SANITIZER SENDIRI

FOTO KIRI - Keramaian Kota Malang: Salah
satu destinasi wisata pada liburan akhir
tahun
BOX KANAN - Pedoman layanan
hotel selama masa pandemi Covid-19
(Kemenparekraf, 2020)

hand sanitizer di seluruh ruangannya. Walaupun
mencuci tangan dengan air bersih dan sabun dianggap
lebih efektif, keberadaan hand sanitizer dapat menjadi
penolong di saat kita tidak dapat menemukan toilet di
sekitar.

04 | JANGAN LUPAKAN
DISINFEKTAN

Pada hotel, ada banyak permukaan yang sudah
tersentuh pengunjung lainnya. Itulah sebabnya Anda
disarankan untuk membawa disinfektan sendiri agar
bisa membersihkan permukaan yang akan disentuh.
Meskipun pihak hotel sudah melakukan pembersihan
secara berkala, bisa saja ada permukaan atau objek
yang luput dari perhatian mereka. Permukaan yang
sering disentuh, seperti gagang pintu atau jendela,
hingga semprotan di toilet harus menjadi prioritas.

05 | HINDARI TEMPAT RAMAI
Sekalipun pihak hotel sudah menerapkan protokol
kesehatan di tempat publik, tidak ada salahnya kita
menjauhi tempat-tempat ramai di gedung hotel agar
terhindar dari penularan Covid-19. Sebab, akan ada
banyak tamu yang datang ke sana sehingga risiko
penularan Covid-19 semakin besar.

06 | PERHATIKAN VENTILASI
RUANGAN KAMAR HOTEL

Jika ventilasi kamar hotel tertutup rapat, ditakutkan
virus Covid-19 bisa menetap di sana. Apalagi
kamar itu sudah pernah digunakan sebelumnya
oleh pengunjung lain. Bilamana memungkinkan,
hindari sirkulasi udara dari pendingin ruangan (AC)
atau kipas. Bukalah jendela kamar hotel untuk
meningkatkan pertukaran udara dari luar ruangan jika
memungkinkan.
Ingatlah untuk selalu melaporkan pihak hotel jika
Anda atau anggota keluarga menunjukkan gejala
Covid-19 (demam tinggi, batuk kering, tubuh terasa
lelah). Dengan begitu, pihak hotel dapat melakukan
penanganan cepat dan menghubungi rumah sakit
terdekat###
Deby Setyowati & Fekum Ariesbowo | Kompas.com

EDISI 2 2020 • 37

LENSA
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INFRASTRUKTUR
KEREN,
KUNCIRAN – CENGKARENG
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LENSA

Jelang pergantian tahun yang sudah kian dekat di
depan mata, infrastruktur jalan tol yang dibangun
oleh WIKA semakin siap hadir di tengah kita
semua. Adalah Jalan Tol Kunciran – Cengkareng,
infrastruktur keren itu.
Jalan Tol Kunciran – Cengkareng ini merupakan
merupakan bagian dari JORR II sepanjang 14,19
km yang terdiri dari empat seksi, yaitu:
zz Seksi I, Kunciran—Tirtayasa sepanjang 2,04
km,
zz Seksi II, Tirtayasa—Benteng Betawi sepanjang
3,52 km,
zz Seksi III, Benteng Betawi—Underpass Husein
Sastranegara sepanjang 6,57 km,
zz Seksi IV, Underpass Husein Sastranegara—
Simpang Susun Benda sepanjang 2,06 km.
Seperti apa, tampak terkini infrastruktur keren
itu? Berikut nukilan tangkapan lensa bagi Anda,
pembaca WIKA Magz sekalian:
Deby Setyowati dan Fekum Ariesbowo

Foto-foto - Foto-foto Proyek
Kunciran - Cengkareng
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