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Para pemangku
terhormat,

kepentingan

yang

Kesadaran akan tanggung jawab sosial
Perseroan telah membawa kita untuk terus
meningkatkan kinerja Program Kemitraan
dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Wijaya
Karya (Persero) Tbk., atau WIKA. Semakin
berkembangnya kami dalam bidang
usaha selayaknya juga ikut menambah
kepedulian kami terhadap masyarakat di
sekitar wilayah usaha untuk terus berdaya
dan mandiri.
Sebagai BUMN, WIKA tidak bisa lepas dari
kewajiban untuk mendukung program
Pemerintah, dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Karena itulah
sejalan dengan ketentuan yang berlaku,
Perseroan menyisihkan sebagian dari
laba yang diperoleh untuk digunakan
membiayai berbagai program dan kegiatan
PKBL, yang ditujukan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
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A laporan tahunan pkbl 2012

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Hubungan kemitraan menjadi penting
untuk
meningkatkan
perekonomian
masyarakat menuju kemandirian ekonomi
dan pengentasan kemiskinan. Tanpa bisa
dipisahkan, hubungan sosial merupakan
wujud bina lingkungan sebagai kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana atau
meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Baik hubungan kemitraan maupun
sosial merupakan kesatuan yang saling
mendukung dalam membentuk tanggung
jawab sosial Perseroan.
Penyaluran Program Kemitraan pada tahun
2012 mencapai Rp. 32,43 miliar dengan
jumlah mitra sebanyak 156 mitra binaan,
sedangkan untuk penyaluran dana Bina
Lingkungan sebesar Rp. 24,83 miliar yang
terdiri dari dana Bina Lingkungan WIKA
sebesar Rp. 3,2 miliar, dana sinergi dengan
BUMN lain sebesar Rp. 20,8 miliar dan
penyaluran dana BUMN Peduli sebesar Rp.
825 juta.
Pelaksanaan program bina lingkungan
WIKA pada tahun 2012 ini di fokuskan pada
3 (tiga) bidang yaitu :
• Bidang
pendidikan
dengan
Pembangunan Ruang Kelas Baru
(RKB), renovasi sekolah dan bantuan

•
•

pendidikan untuk Tingkat Sekolah
Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama
(SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA)
dan Perguruan Tinggi
Bidang kesehatan meliputi program
sarana air bersih dan sanitasi publik
Bidang pelestarian alam meliputi
penanaman 107. 381 pohon

Keberhasilan program tidak terlepas dari
dukungan berbagai pihak khususnya
para pemangku kepentingan untuk
pelaksanaan PKBL yang lebih baik lagi
dari tahun ke tahun. WIKA berharap
program-program PKBL yang dijalankan
dapat memberikan kontribusi terhadap
masyarakat dan lingkungan khususnya di
sekitar wilayah usaha WIKA.
Akhir
kata,
perkenankan
kami
menyampaikan terima kasih kepada
semua pihak yang telah membantu
pelaksanaan PKBL WIKA selama tahun
2012. Kami berharap kerjasama yang
telah terbangun dengan baik bisa terus
dilanjutkan, sehingga kita bersamasama dapat membangun kemitraan
untuk
meningkatkan
kesejahteraan
dan membuat bumi tempat tinggal kita
menjadi lebih baik lagi.

			

Jakarta, April 2013

iii

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) 2012

Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan beserta laporan
keuangan dan informasi lain yang terkait, merupakan tanggung jawab manajeman
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., dan dijamin kebenarannya oleh Direksi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama Direksi
Direktur Utama

Bintang Perbowo
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Konservasi Hutan di Gunung Merapi, Yogyakarta

Proyek DPPU Kualanamu

BAB I
PENDAHULUAN

Unit PKBL WIKA ikut membantu mitra
usaha kecil berupa pinjaman modal kerja

Kondisi umum
Bidang usaha WIKA adalah engineering
(rekayasa), procurement (pengadaan) dan
construction (konstruksi) atau EPC serta
investasi yang dikelompokkan dalam 6 (enam)
unit bisnis strategis atau strategic business unit
(SBU)
SBU WIKA adalah :
•

•

•
•
•

SBU jasa konstruksi : jasa konstruksi dibagi
menjadi 2 (dua) yaitu jasa konstruksi sipil
dan konstruksi gedung. Jasa konstruksi sipil
memiliki 3 (tiga) sub bidang usaha yaitu
: sub-bidang usaha jalan dan jembatan,
pengairan, prasarana perhubungan dan
ketenagaan. Jasa konstruksi gedung
memiliki 2 (dua) sub bidang usaha : subbidang usaha bangunan hunian dan
bangunan fasilitas.
SBU mekanikal dan elektrikal meliputi:
sub-bidang usaha minyak dan gas, sarana
industri dan pabrikan baja serta konstruksi
berbasis EPC yang terintegrasi.
SBU produksi Beton
SBU produksi Realty
SBU manufaktur dan perdagangan

mewujudkan pemenuhan tanggung jawab
tersebut antara lain dengan pelaksanaan
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
(PKBL).
Pelaksanaan PKBL mengacu pada Peraturan
Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007
tertanggal 27 April 2007 tentang Program
Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan
Program Bina Lingkungan. Program PKBL ini
bertujuan untuk membantu pemerintah dalam
melaksanakan pembangunan yang lebih
merata serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan dalam setiap kegiatannya,
WIKA selalu berusaha untuk melibatkan para
pemangku kepentingan, terutama masyarakat
yang berada di sekitar wilayah usaha WIKA.

Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan,
tak semata-mata mengejar keuntungan
(profit). Sebagai badan usaha milik negara
(BUMN), WIKA juga memiliki tanggung
jawab membantu Pemerintah meningkatkan
kesejahteraan masyarakat (people), serta
berperan serta dalam menjaga kelestarian
lingkungan (planet).
Ketiga pilar tersebut : profit, people dan planet,
menjadi dasar bagi Perseroan untuk melakukan
kegiatan usaha yang berkelanjutan. WIKA
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Lansekap PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Kav 10

Penanaman pohon di PLTU Borang, Palembang

Struktur organisasi PKBL
Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Nomor: SK.01.01/A.DIR.0507/2010, tanggal
20 Desember 2010, tentang susunan organisasi Sekretariat Korporat, maka Unit Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan berada dibawah Direksi, yang dalam pelaksanaan kegiatan hariannya berkoordinasi dengan Sekretariat
Perusahaan.

Tim unit PKBL PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Kiri ke kanan:
Ulfah Habibah, Siamto Mulyono, Dirham Su’udi (Ka. unit), Yunda Pramuchtia
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Penyaluran dana
Penempatan dana PKBL bersumber dari
penyisihan laba Perseroan. Dana PKBL secara
kumulatif yang dikelola hingga akhir tahun
2012 mencapai Rp. 42,97 miliar. Realisasi
penyaluran dana tersebut meliputi:
•

•
•
•

Pinjaman Kemitraan
(dana bergulir
/pinjaman berulang)
Pembinaan Kemitraan
Bina Lingkungan 		
BUMN Peduli 		

BL WIKA sebesar Rp. 3,2 miliar, dana penyaluran
sinergi dengan BUMN lain sebesar Rp. 20,8 miliar
dan penyaluran dana BUMN Peduli sebesar Rp.
825 juta. Secara kumulatif, dana BL selama tahun
2012 mencapai Rp. 24,83 miliar. Dana tersebut
meliputi:

Rp 127,18 miliar
•
•
Rp 2,69 miliar
Rp 10,42 miliar
Rp 1,41 miliar

WIKA telah menyalurkan bantuan Program
Kemitraan (PK) berupa pinjaman modal usaha
sebesar Rp. 32,43 miliar yang disalurkan kepada
156 mitra binaan. Dengan demikian secara
kumulatif jumlah mitra binaan penerima dana
PK menjadi 1.227 mitra binaan.
Adapun penempatan dana PKBL tahun 2012
bersumber dari penyisihan laba Perseroan
tahun buku 2011. Besarnya masing-masing
2% dari laba bersih atau sebesar Rp.7,09 miliar
untuk PK dan 1% dari laba bersih atau sebesar
Rp. 3,54 miliar untuk Bina Lingkungan (BL).
Dengan demikian total jumlah dana PKBL yang
ditempatkan untuk tahun 2012 mencapai Rp.
10,63 miliar.

•
•
•
•

Sektor Pendidikan 		
Sektor Prasarana
& Sarana Umum 		
Sektor Kesehatan 		
Sektor Pelestarian
Alam 			
Sektor Keagamaan 		
BUMN Peduli		

Rp. 16,56 miliar
Rp. 6,74 miliar
Rp. 390 juta
Rp .152 juta
Rp. 150 juta
Rp. 825 juta

Dari pelaksanaan PKBL selama tahun 2012,
melalui PK WIKA mengharapkan pelaku usaha
kecil-menengah (UKM) bisa mengembangkan
usaha mereka melalui pinjaman modal usaha
yang didapat dari PK. Berkembangnya kegiatan
usaha mereka bisa menciptakan lapangan kerja
bagi warga setempat.
Sedangkan bantuan perbaikan maupun
penyediaan sarana umum dari Program BL
diharapkan dapat meningkatkan kualitas kondisi
lingkungan maupun sosial masyarakat penerima
bantuan. Hal ini tentu saja akan menjadikan
kesejahteraan masyarakat kian membaik.

Adapun dana yang disalurkan untuk BL selama
tahun 2012 terdiri dari dari penyaluran dana
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BAB II
PELAKSANAAN PKBL

Sembako murah untuk warga sekitar
Bantuan pendidikan pembangunan TK Al-Ishlah
Pandeglang, Banten

Pelaksanaan PKBL oleh WIKA, berpedoman pada
perencanaan yang telah dibuat dan ditetapkan
dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran
Perusahaan (RKAP). Secara umum selama tahun
2012, satuan kerja PKBL telah dapat merealisasikan
rencana yang dibuat.
Pada tahun 2012, WIKA memfokuskan PK pada
dua sektor usaha yaitu Sektor Perdagangan dan
Sektor Jasa.
Sasaran yang ingin dicapai pada PK ini adalah
meningkatkan kemampuan kewirausahaan
dan manajerial serta memberikan bantuan
permodalan, peningkatan kemampuan produksi,
pemasaran dan lain-lain sehingga usaha
kecil yang dibina dapat menjadi usaha yang
tangguh dan mandiri yang pada gilirannya nanti
diharapkan dapat berkembang menjadi usaha
menengah dan besar.
Di sektor jasa, dana pinjaman modal usaha
disalurkan bagi para mitra kerja usaha kecil yaitu
para mandor untuk pekerjaan konstruksi. Jumlah
mitra binaan WIKA di sektor jasa adalah sebanyak
149 mitra binaan. Penyaluran dana PK sektor jasa
ini tersebar di beberapa wilayah yaitu DKI Jakarta,
Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta,
Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan, Riau dan
Kepulauan Riau. Selain dalam bentuk penyaluran
dana pinjaman modal usaha, di sektor ini kami
juga memberikan bantuan peningkatan kualitas
sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan,
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pelatihan dan magang untuk meningkatkan
kemampuan kewirausahaan, manajemen dan
ketrampilan produksi.
Adapun di sektor perdagangan, WIKA telah
menyalurkan dana pinjaman modal usaha kepada
pemasok, seperti pedagang furniture, perajin
kulit, penjual pupuk dan pestisida, pengusaha
batik serta penjual bahan bangunan. Jumlah mitra
binaan di sektor ini pada tahun 2012 sebanyak 5
mitra binaan. Mereka tersebar di, Jawa Barat dan
Jawa Tengah. Dana ini selanjutnya dimanfaatkan
oleh mitra binaan untuk peningkatan modal
usaha, pengadaan sarana kerja dan modernisasi
peralatan.
WIKA juga menyalurkan dana pinjaman modal
usaha di beberapa sektor lainnya seperti sektor
industri yaitu pada usaha palet kayu dan koperasi
di wilayah Jawa Barat.
Selain penyaluran dana PK, WIKA juga
memberikan hibah berupa bantuan pemasaran
serta promosi hasil produksi untuk meningkatkan
kemampuan usaha kecil dan koperasi dalam
pemasaran hasil produksi di dalam dan luar
negeri. Tahun 2012 WIKA mengikutsertakan
beberapa mitra dalam Pameran Pekan Raya
Jakarta (PRJ) dan CRAFINA 2012. Disamping itu
WIKA juga melakukan program pembinaan dan
pelatihan berupa training pembukuan sederhana
untuk para mitra binaan.

RENCANA DAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN TAHUN 2012
No
1.

2.

Uraian
Penyaluran Sektor Jasa

Penyaluran Sektor
Perdagangan

Rencana
Rp. 18.77 miliar

Rp. 10.5 miliar

Realisasi
Rp. 32.03 miliar

Rp. 230 juta

Kegiatan
Pinjaman kepada para mandor untuk
pekerjaan konstruksi
Jumlah mitra binaan: 149
Penyaluran kepada suplier
ekonomi lemah
untuk konstruksi, penyamak
kulit, pengrajin
furnitur, loper koran dan
pengusaha batik.
Jumlah mitra binaan: 5

3.

4.

Penyaluran Sektor Lain:
Industri; Pertanian;
Perikanan; Perkebunan

Program Hibah:
Pelatihan; Pembinaan
dan pameran

Rp. 720 juta

Rp 1.00 miliar

Pada program BL, WIKA ikut serta dalam
memberdayakan
masyarakat
di
sekitar
lingkungan usaha WIKA. Adapun sektor
penyaluran BL yaitu pada sektor pendidikan,
sektor prasarana dan sarana umum, sektor
kesehatan, sektor pelestarian alam serta sektor
sarana ibadah.
Pada sektor pendidikan, WIKA memberikan
bantuan pendidikan dan pelatihan aritmatika,
bantuan
pembangunan
dan
renovasi
gedung sekolah dan mengadakan seminar
pemberdayaan.

Rp. 170 juta

Penyaluran kepada
kelompok pembibitan
ikan gurame dan koperasi
Jumlah mitra binaan: 2

Rp. 190 juta

Seminar Pemberdayaan untuk mitra
binaan; mengikutsertakan
mitra binaan
pada pameran di Pekan
Raya Jakarta 2012
dan CRAFINA 2012

Penyaluran bantuan BL ini tersebar di wilayah
DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah
dan Jawa Timur. Selain itu WIKA juga melakukan
sinergi dengan PT Perusahaan Gas Negara
(Persero) Tbk.,/PGN di sektor pendidikan yaitu
pembangunan dan renovasi gedung sekolah
sebanyak 54 sekolah di wilayah Muara Bekasi,
Karawang, Bojonegara, Lampung dan Sumatera
Selatan.
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Di sektor sarana dan prasarana umum WIKA
melakukan renovasi Posyandu, Poskamling dan
balairung adat serta bantuan mesin pengelolaan
sampah. Adapun wilayah penyalurannya di
Bogor, Jawa Tengah dan Sumatera Barat. Di
sektor ini WIKA juga bersinergi dengan PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk., dengan membangun
sarana air bersih dan sanitasi publik di wilayah
Bekasi, Cianjur dan Kalimantan Barat.

Untuk sektor pelestarian alam, WIKA melakukan
kegiatan penanaman pohon di wilayah Jawa
Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Lombok
dimana program ini merupakan salah satu
program untuk mendukung program 1 (satu)
miliar pohon yang dicanangkan Pemerintah.
Serta Pada sektor sarana ibadah WIKA
memberikan bantuan untuk renovasi mesjid,
pemberian Al-Qur’an dan bantuan dana untuk
kegiatan keagamaan.

Di sektor kesehatan, WIKA ikut memberikan
bantuan bangsal untuk Rumah Sehat, pembagian
sembako gratis dan bantuan obat-obatan di
wilayah Jakarta dan Bogor.

Program cake house oleh ibu-ibu
Kampung Binaan WIKA
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RENCANA DAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN TAHUN 2012
No

Uraian

Rencana

Realisasi

Kegiatan
•
•
•

1.

Sektor Pendidikan
dan/atau Pelatihan

Rp.1.55 miliar

Rp. 16.56 miliar
•
•

•

2.

Sektor Prasarana
& Sarana Umum

Rp. 650 juta

Rp. 6.74 miliar

•
•
•
•
•

3.

Sektor Kesehatan

Rp. 300 juta

Rp. 395 juta

•
•

4.

5.

Sektor Pelestarian
Alam

Sektor Sarana Ibadah

Rp. 200 juta

Rp.150 juta

Rp. 152 juta

Pelatihan dan pemberian
bantuan pendidikan
Seminar Pemberdayaan
Renovasi dan pembangunan
Ruang Kelas Baru (RKB)
di 6 (enam) Sekolah
Pembangunan Ruang
Serbaguna
Renovasi 54 bangunan sekolah
kerjasama dengan PGN
Renovasi Posyandu
dan Poskamling
Renovasi Balairung
Bantuan Mesin
Pengelolaan Sampah
Sarana air bersih dan sanitasi
publik kerjasama dengan Bank
Mandiri sebanyak 7 unit.
Bantuan obat-obatan
dan sembako
Bantuan 2 (dua) ruang
bangsal Rumah Sehat
Pengadaan kegiatan
khitanan massal

•

Penanaman 16.100 pohon

•
•

Renovasi 3 (tiga) Masjid
Bantuan Al-Qur’an
Bintal Islam WIKA
Bantuan dana kegiatan
keagamaan

Rp. 150 juta

•
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ALOKASI DAN REALISASI DANA PKBL BERDASARKAN RUPS TAHUN 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)

PERIODE LAPORAN
2011

URAIAN
Alokasi

2012
Realisasi

Alokasi

Realisasi

Program Kemitraan

5.698

5.698

7.089

7.089

Program Bina Lingkungan

3.999

2.502

4.541

4.020

REALISASI PEMANFAATAN DANA PKBL TAHUN 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)

PERIODE PELAPORAN
2011

URAIAN
Rencana
Penyaluran
Program Kemitraan

Program Bina Lingkungan

2012
Realisasi
Penyaluran

Rencana
Penyaluran

24.000

30.544

31.000

32.623

3.999

2.502

4.541

4.020

KINERJA 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR TAHUN 2011-2012
Kolektabilitas

Efektifitas

2011
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2012

Realisasi
Penyaluran

2011

2012

BUMN Peduli
Sejalan dengan Peraturan Menteri Negara
BUMN No.05/MBU/2007, Pasal 11 ayat (2) b dan
c, dinyatakan 30 persen dari total dana Program
Bina Lingkungan dialokasikan kepada kegiatan
BUMN Peduli yang disetorkan ke Kementerian
BUMN. Dengan demikian pemanfaatan dana
BUMN Peduli sepenuhnya menjadi kewenangan
Kementerian BUMN.
Realisasi
penyaluran dana BUMN Peduli
oleh WIKA, didasarkan pada instruksi yang
disampaikan Kementerian BUMN. Bentuk

kegiatan yang dilaksanakan umumnya adalah
bantuan sosial kepada masyarakat, baik yang
dilakukan sendiri oleh WIKA maupun bersinergi
dengan BUMN lainnya.
Adapun pada tahun 2012 WIKA telah
melaksanakan kegiatan Program BUMN Peduli
berupa sembako Murah di daerah Kel. Bidaracina,
Sail Morotai 2012 dengan Bantuan Sanitasi Air
Bersih dan Penghijauan kembali lereng Gunung
Merapi di Sleman, Yogyakarta.

TABEL PENYALURAN PROGRAM BUMN PEDULI TAHUN 2011-2012
(Dalam Jutaan Rupiah)
SEKTOR

TAHUN
2011

2012

Kesehatan

-

300

Sarana dan Pra sarana umum

-

200

Pelestarian Lingkungan

-

325

Jumlah

-

825
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Pembagian Sembako murah untuk warga
di Jakarta Timur

pengrajin payet

Perkembangan Cluster Usaha
Tahun 2012 WIKA membentuk 1 (satu)
Kampung Binaan yang berlokasi di Desa Pasir
Angin, Gadog, Ciawi, Jawa Barat. Pemilihan
lokasi Kampung Binaan ini didasari oleh
adanya WIKA Satrian Leadership Centre,
dimana WIKA ikut berpartisipasi dalam
mengembangkan masyarakat di sekitar
wilayah tersebut.
Program-program yang telah dilaksanakan
selama tahun 2012 meliputi : bidang
kesehatan yaitu program siaga sehat
promotif dan pembangunan water well;
bidang pendidikan yaitu program revitalisasi
Pos PAUD; bidang ekonomi yaitu budidaya
agro, peningkatan usaha ekonomi produktif
bagi kaum perempuan seperti kegiatan cake
house dan keterampilan payet.

1. Bidang Kesehatan
a. Siaga Sehat Promotif
Program
kesehatan
ini
meliputi
pengobatan umum (cek gula darah
dan asam urat), rekomendasi dokter,
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penyuluhan pola hidup sehat dan bersih serta
pemberian makanan tambahan pada balita.
Jenis-jenis layanan manfaat yang diberikan
adalah pemeriksaan kesehatan umum,
pemeriksaan kesehatan dan Pemberian
Makanan Tambahan (PMT) balita serta
penyuluhan kesehatan. Kegiatan Siaga Sehat
ini telah dilaksanakan pada bulan Maret
2012 dan berhasil melayani 488 penerima
manfaat. Jumlah tersebut sudah lebih dari
jumlah yang ditargetkan sebelumnya.
b. Pembangunan Water Well
Water Well adalah program penyediaan
sarana air bersih dan sanitasi publik untuk
warga agar dapat memenuhi standar hidup
bersih dan sehat. Melalui program ini
diharapkan terpenuhinya pengadaan sarana
sanitasi air bersih dengan kualitas air bening/
tidak berwarna, tidak berbau dan tidak
mengandung zat berbahaya.
Pembangunan Water Well ini telah
direalisasikan pada bulan Maret 2012 dengan
jumlah penerima manfaat sebanyak 175 KK.

2. Bidang Pendidikan
Program ini bertujuan untuk menumbuhkan
kesadaran masyarakat akan pentingnya
pendidikan anak usia dini dan memfasilitasi
pengadaan sarana dan prasarana kegiatan
Pos PAUD.
Program revitalisasi Pos PAUD ini meliputi
pemberian materi mengajar dan pengadaan
sarana belajar dan bermain untuk

murid-murid. Selain itu, untuk meningkatkan
kompetensi Kader PAUD pada tahun 2012 ini
telah dilaksanakan kegiatan pelatihan tentang
urgensi PAUD dan tumbuh kembang anak.

Program Revitalisasi PAUD
Kampung Binaan Gadog, Ciawi
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3. Bidang Ekonomi
a. Budidaya Agro
Program ini bertujuan untuk meningkatkan
aktivitas sosial ekonomi masyarakat melalui
pengembangan potensi sumber daya yang
dimiliki.
Kegiatan yang telah dilakukan selama
tahun 2012 adalah pendampingan dan
pembinaan kepada warga mengenai ilmu
peternakan yang baik.
b. Usaha ekonomi produktif bagi kaum
perempuan
Program Cake House
Program cake house ini merupakan
program pemberdayaan wanita di
bidang produksi makanan. Output yang
diharapkan melalui program ini yaitu para
anggota memiliki kemampuan produktif di
bidang pembuatan dan pemasaran.
Pada bulan Desember 2012 selain
dilakukannya
pendampingan
dan
penjualan produk dilakukan juga proses
pengurusan izin usaha dagang. Untuk
menunjang proses produksi diberikan
bantuan berupa sarana usaha dan bahanbahan pembuatan kue. Beberapa produk
yang sudah mulai dipasarkan yaitu
Ranggining, Keripik Balitung dan Kue
Kering.
Keterampilan Payet
Aktivitas pemberdayaan lain yang diberikan
bagi kaum perempuan warga Kampung
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Binaan WIKA yaitu usaha keterampilan payet.
Sampai saat ini tahapan program yang telah
dilaksanakan yaitu pelatihan dan produksi.
Jenis kerajinan yang diproduksi yaitu ikat
rambut, rok pengantin dan payet untuk
rangkaian bunga

Kendala yang dihadapi PKBL
Dalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan
PKBL tidak terlepas dari beberapa kendala
diantaranya adalah :
• Persepsi mitra binaan yang menganggap
bahwa dana PK merupakan hibah sehingga
mereka tidak membayar pinjamannya.
• Lokasi mitra binaan yang relatif sulit
dijangkau menyebabkan proses evaluasi
tidak maksimal.
• Kesulitan untuk mendapatkan mitra binaan
yang memiliki kredibilitas tinggi, baik dari
segi kuantitas maupun kualitas
• Kepindahan domisili usaha yang tidak
dapat ditelusuri sehingga mengakibatkan
seluruh proses penyaluran kemitraan
menjadi terhambat.
• Keterbatasan dana BL yang dikelola dan
prioritas penentuan kelompok masyarakat
yang menjadi sasaran penerimaan
bantuan.
Upaya penyelesaian yang dijalankan WIKA dalam
mengatasi hal tersebut adalah :
• Melibatkan setiap jenjang struktur satuan
kerja PKBL untuk memastikan bahwa

•

calon mitra binaan benar-benar layak
menjadi mitra dan menerima pinjaman
modal usaha.
Melakukan
penjadwalan
ulang
(rescheduling) dan pengkondisian
ulang (reconditioning) untuk piutang
tidak lancar, serta pengalihan ke dalam
aset lain-lain untuk piutang macet yang

mengacu pada Peraturan Menteri
BUMN No.PER-05/MBU/2007.
Sedangkan
untuk
mengoptimalkan
pelaksanaan Program BL, WIKA melakukan
sinergi bersama BUMN Pembina lainnya.
Dengan demikian cakupan wilayah dan
jumlah kelompok masyarakat penerima
bantuan menjadi lebih banyak.

Keterampilan payet oleh Ibu-ibu
Kampung Binaan WIKA
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Pekerjaan Konstruksi WIKA

BAB III
KERJA SAMA PENYALURAN PKBL

Sarana air bersih dan sanitasi publik tenaga surya
(Solar Cell) Tayan, Kalimantan Tengah

Program BL yang menjadi perhatian WIKA selama
tahun 2012 dititikberatkan pada tiga bidang,
yakni pendidikan, kesehatan dan pelestarian
alam. Sementara pelaksanaannya, ada dua
mekanisme penyaluran yakni menyalurkan dengan
menggunakan dana sendiri dan bersinergi dengan
BUMN Pembina lainnya. Sinergi yang dilakukan
selama tahun 2012 adalah :
SINERGI WIKA - PGN
• Bantuan pembangunan Puskesmas rawat
inap Way Mili, Kecamatan Gunung Pelindung,
Kabupaten Lampung Timur. Nilai bantuan Rp.
1,35 miliar berasal dari PGN dan WIKA sebagai
pelaksana proyek.
•

•

Bantuan pembangunan Madrasah Diniyah
Nurul Mustofa Tambak Lekok, Kecamatan
Lekok, Kabupaten Pasuruan.Nilai bantuan Rp.
1,39 miliar berasal dari PGN dan WIKA sebagai
pelaksana proyek.
Bantuan pembangunan PAUD, saluran irigasi
dan perbaikan jalan Desa Prambon, Kecamatan
Dagangan, Kabupaten Madiun.Nilai bantuan
Rp. 930 juta berasal dari PGN dan WIKA sebagai
pelaksana proyek.

Renovasi sekolah (Sinergi WIKA-PGN)
untuk 54 sekolah
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•

Bantuan pembangunan jembatan Sungai
Catur Desa Prambon, Kecamatan Dagangan,
Kabupaten Madiun. Nilai bantuan Rp. 2,14 miliar
berasal dari PGN dan WIKA sebagai pelaksana
proyek.

•

Program bantuan di Desa Sri Minosari,
Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten
Lampung Timur. Nilai bantuan Rp. 2,72 miliar
berasal dari PGN dan WIKA sebagai pelaksana
proyek.

•

Bantuan renovasi dan pembangunan MTs
Muhammadiyah Kemuning, Kecamatan Tegal
Ombo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Nilai
bantuan Rp. 975 juta berasal dari PGN dan WIKA
sebagai pelaksana proyek.

SINERGI WIKA - MANDIRI
Penyaluran dana BL dengan nilai bantuan sebesar
Rp. 2,25 miliar berasal dari Mandiri dan Rp.
308 juta dari WIKA sebagai pelaksana proyek.
Adapun bentuk bantuan yang diberikan adalah
pembangunan sarana air bersih ramah lingkungan
bertenaga surya di 7 titik yaitu Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat sebanyak 2 titik, Kabupaten Cianjur, Jawa
Barat sebanyak 3 titik dan Kabupaten Sanggau,
Kalimantan Barat sebanyak 2 titik.

Budaya keselamatan kerja di WIKA

Bantuan pembangunan
tk al islah
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

BAB IV TEMUAN AUDITOR
DAN TINDAK LANJUTNYA

WIKA Satrian Leadership Centre, Gadog, Jawa Barat

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan
menjadi bagian dari pelaksanaan tata kelola
perusahaan yang baik atau Good Corporate
Governance (GCG), WIKA berkewajiban
melaporkan
pelaksanaan
Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
Pelaporan ditujukan kepada Menteri BUMN
sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia
selaku pemegang saham utama. Pelaporan
juga ditembuskan kepada Dewan Komisaris/
Dewan Pengawas.

Pelaksanaan Keputusan RUPS
Sementara hal-hal yang bersifat sebagai keputusan
RUPS Tahunan tahun buku 2011, Unit PKBL telah
menindaklanjuti dengan :
1. Menerima dan melaksanakan hasil keputu
san agenda ketiga yakni alokasi dana sebesar
Rp 7.089.975.860 atau 2% dari laba bersih
tahun 2011 untuk Program Kemitraan. Realisasi
penyaluran dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan Program Kemitraan telah dijelaskan
pada bagian sebelumnya dalam pelaporan ini.

Untuk mendukung objektivitas dan
keterbukaan informasi dalam pelaporan ini,
Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik
HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan, sebagai
auditor independen. Selanjutnya auditor
melakukan pemeriksaan menyeluruh terkait
pelaksanaan PKBL dan hasilnya dilampirkan
dalam Laporan PKBL Tahunan 2012.

2. Menerima dan melaksanakan hasil keputusan
agenda ketiga yakni alokasi dana sebesar Rp
3.544.987.930 atau 1% dari laba bersih tahun
2011 untuk Program Bina Lingkungan. Realisasi
penyaluran dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan Program Bina Lingkungan telah
dijelaskan pada bagian sebelumnya dalam
pelaporan ini.

Adapun dari hasil pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan untuk Tahun Buku 2012, Auditor
yang ditunjuk menyatakan tidak menemukan
hal-hal bersifat khusus, sehingga tidak ada
yang perlu ditindaklanjuti.

3. Melaksanakan hasil keputusan agenda
keempat yakni menunjuk Kantor Akuntan
Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan, untuk
melakukan pekerjaan Audit Laporan Keuangan
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
(PKBL) untuk tahun buku yang berakhir tanggal
31 Desember 2012, sebagaimana Laporan
Auditor Independen yang terlampir di Laporan
Tahunan PKBL ini.
Rapat Umum Pemegang Saham WIKA
Tahun 2012
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Proyek fly over summarecon Bekasi

BAB
BABVVPENUTUP
PENUTUP

bab v penutup

Penanaman 23.000 pohon Jabon di Jonggol, Jawa Barat

Untuk masa-masa mendatang, WIKA berkeinginan
meningkatkan pelaksanaan PKBL. Tentu saja hal ini
tidak mudah diwujudkan dan memerlukan komitmen
kuat dari segenap pemangku kepentingan. Tidak
terkecuali Kementerian BUMN.
Harapan WIKA terhadap pelaksanaan PKBL adalah :
• Dana PK akan dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi kerakyatan, terciptanya pemerataan
pembangunan melalui perluasan lapangan
kerja, kesempatan berusaha, dan pemberdayaan
masyarakat.
•

Tetap terjalin kerjasama dengan pelaku UKM
dan koperasi di lingkungan usaha perusahaan,

LPG Spherical Gas Tank Tanjung Sekong
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baik secara langsung dan sinergi dengan pihak
lainnya.
•

Penyaluran BL yang dilakukan tepat sasaran
sehingga manfaat yang diterima dapat benarbenar dirasakan oleh masyarakat di lingkungan
usaha WIKA.

Oleh karena itu, unit PKBL WIKA akan terus
memperbaiki kinerja setiap tahunnya dengan
terus menyempurnakan sistem pelaksanaan PKBL
sesuai dengan aturan serta kondisi masyarakat dan
perusahaan.

testimoni

kisah sukses
e'en suraeni

Ketua kelompok pengrajin payet
di Kampung Binaan, Gadog
“Alhamdulillah usaha Ibu sekarang sudah bisa
berkembang. Harapan saya semoga usaha saya
semakin maju dan kami warga Kampung Pasir
Angin khususnya Ibu-Ibu disini tidak bergantung
kepada penghasilan suami alias bisa mandiri”.

Ibu E’en adalah pengrajin souvenir payet
yang tinggal di Kampung Pasir Angin, Gadog,
Ciawi, Bogor. Awalnya dia hanya membuat
dan memasarkan produknya disekitar tempat
tinggalnya saja seperti pasar-pasar yang ada
di Kampung Pasir Angin. Keterbatasan bahan
baku, relasi, dan modal menjadi hambatan bagi
Ibu E’en didalam mengembangkan usaha yang
sedang dijalankannya. Hal tersebut membuat
usaha Ibu E’en selama ini hanya bergerak dalam
skala kecil.
Setelah hampir satu tahun menerima bantuan
berupa barang, pelatihan, dan modal dari
WIKA, Ibu E’en menjadi lebih percaya diri dalam
mengembangkan usahanya. Saat ini Ibu E’en
telah mempunyai banyak relasi, dan sudah mulai
dapat memasarkan produksi kerajinan payetnya
ke toko-toko besar.
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