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G

una memenuhi tuntutan kebutuhan pertumbuhan
ekonomi dan pembangunan sosial yang
berkelanjutan, kami tergerak untuk meremajakan

kawasan, dimana kami dapat beraktivitas dan berinteraksi
secara efektif. Inisiatif peremajaan kawasan itu harus
dapat berjalan beriringan memadukan antara tata
guna lahan berwawasan lingkungan yang cerdas dan
pengembangan jaringan informasi, komunikasi, dan
transportasi yang lebih tertata, tanpa mengurangi sedikit
pun identitas WIKA. Oleh karena itulah, hadir WIKA Tower
sebagai wujud optimisme kami mengisi masa depan.
Bangunan kebanggaan WIKA, WIKA Tower merupakan
simbol akulturasi bangunan ramah lingkungan (green
building), bangunan yang mengimplementasikan teknologi
pintar (smart building) dan teknologi peredam gempa. Kami
meyakini bahwa keselarasan bangunan dengan lingkungan,
teknologi pintar, dan kekinian adalah salah satu modal
utama menciptakan harmoni dalam kehidupan.
Bukan berkesan ingin menggurui, tetapi falsafah sebuah
bangunan yang terdiri dari berbagai macam material yang
saling mendukung sehingga dapat berdiri dengan indah
dan kuat mengajarkan bagaimana nilai-nilai persatuan dari
keanekaragaman adalah penting adanya. Apalah artinya
marmer Italia, jika tidak ada semen Jawa Timur yang
mampu merekatkan? Demikian pula sebaliknya.
WIKA Magz edisi ini merangkum secara ringkas perjalanan
penting WIKA Tower sebagai episentrum seluruh insan
WIKA. Satu hal yang menjadi catatan saya kemudian adalah
bahwa WIKA Tower dengan semangat inovasinya adalah
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Cerita Menara
Wijaya Karya
—

Semua berawal dari sebuah rumah
kopel sewa di Jalan Johar 10,
Jakarta Pusat.

S

Seiring bertambahnya karyawan, WIKA membangun

Wuruk. WIKA tak dapat lagi berkantor di sana. Manajemen

WIKA pertama kali menggunakan lahan itu sebagai

kantor non permanen dari kayu dolken tepat di hadapan

meminta waktu enam bulan kepada Pemkot Jakarta untuk

workshop kayu sebelum akhirnya memutuskan

bangunan gudang. Jika dilihat di denah, gudang dan kantor

mempersiapkan pemindahan. Akhirnya pada 1976, kantor

membangun kantor pusat baru di atas lahan Kavling 9.

membentuk huruf L. Sisi panjang berukuran 6 kali 20 meter

pusat WIKA kembali berpindah dan lokasi kantor berubah

Pembangunan dilakukan selama enam bulan, sesuai janji

sedangkan sisi pendek 6 kali 10 meter. Dari Hayam Wuruk,

menjadi Mal Hayam Wuruk.

WIKA kepada Pemkot Jakarta untuk memindahkan kantor.

air minum dan pendingin ruangan. Proyek-proyek diperoleh

Beruntung, WIKA memiliki lahan jatah dari pemerintah di

WIKA mulai membangun kantor pusat setinggi dua lantai

dengan menjadi subkontraktor bagi BUMN karya lain

Kavling 9, tak jauh dari kantor cabang di Cawang, Jakarta

dengan menggunakan dana kompensasi dari Pemkot

seperti Nindya Karya dan Kumala Karya.

Timur. Awalnya lahan itu diberikan pemerintah kepada

Jakarta sebesar Rp115 juta. Walaupun hanya dua lantai,

Kumala Karya. Karena masalah keuangan, Pemerintah

fondasi gedung kantor pusat di bagian depan workshop

WIKA tetap melanjutkan bisnis inti sebagai instalatur listrik,

Pada era kepemimpinan L. Soedarto, memasuki tahun

kemudian melikuidasi BUMN konstruksi itu. Namun ketika

kayu itu dibangun untuk mampu menahan beban

emester pertama tahun 1960, lima puluh orang

1969, WIKA memulai diversifikasi usaha. Pekerjaan di ranah

dilikuidasi, Kumala Karya masih berutang kepada WIKA

tiga hingga empat lantai. Seiring berjalannya waktu,

tukang -sebagian besar tukang listrik dan tukang

teknik sipil seperti perumahan, gedung dan sarana umum

sebagai salah satu subkontraktor.

gedung kantor dua lantai di Kavling 9 sudah tidak cukup

air- berkumpul di sebuah rumah kopel sewa di

mulai dikerjakan.

untuk menampung seluruh karyawan WIKA yang terus
Dalam kesulitan keuangan, tentu Kumala Karya tak dapat

Jalan Johar 10, Jakarta Pusat. Di bangunan bekas kantor

bertambah.

Vis en Co itu, para tukang yang pada awalnya merupakan

Selain diversifikasi usaha, pada akhir tahun 1960-an,

membayar tunai. Kumala berencana membayar utang

tenaga kerja dengan upah bulanan berubah status menjadi

WIKA mulai membuka beberapa kantor cabang. Salah

kepada WIKA dengan peralatan proyek miliknya seperti

Pada tahun 1980, manajemen WIKA membangun gedung

mandor borong.

satunya di Jalan D.I Panjaitan Kavling 3-4, Cawang, Jakarta

mesin molen beton dan beton lift. Tetapi WIKA menolak

delapan lantai di belakang kantor pusat. Fondasi gedung

Timur. Cabang V (Jakarta) itu berdiri di lokasi jatah lahan

rencana itu karena kondisi peralatan proyek sudah tidak

dipersiapkan untuk menahan beban hingga 14 lantai. WIKA

Vis en Co adalah adalah salah satu perusahaan

yang diberikan pemerintah untuk seluruh BUMN. Sebuah

layak. Setelah bernegosiasi, WIKA akhirnya mengusulkan

juga menambahkan level kantor pusat yang semula hanya

instalatur listrik, air minum dan pendingin ruangan milik

workshop Baja berdiri di atas lahan tersebut.

utang dibayar dengan jatah lahan di Kavling 9. Kesepakatan

dua lantai menjadi tiga lantai. Akhirnya, pembangunan

tercapai, sejak tahun 1972 lahan itu resmi menjadi milik

berhasil diselesaikan pada tahun 1982. Kemudian, selama

WIKA.

1994-1995, manajemen WIKA kembali mengembangkan

penjajah Belanda. Pasca perang kemerdekaan Republik
Indonesia (RI), nasionalisasi perusahaan asing dilakukan

Sangat disayangkan, sekitar tahun 1975-1976, Pemerintah

pemerintah RI. Termasuk Vis en Co. Berdasarkan Peraturan

Kota (Pemkot) Jakarta berencana melebarkan Jalan Hayam

gedung yang semula hanya sembilan lantai menjadi

Pemerintah Nomor 2 Tahun 1960 dan Surat Keputusan

sebelas lantai. Hingga saat ini, gedung setinggi sebelas

Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 tanggal 11 Maret 1960,

lantai di belakang dan tiga lantai di depan masih tetap

Pemerintah RI mengubah namanya menjadi Widjaja Karja

bertahan.

(WIKA). WIKA kemudian menjadi Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) melanjutkan bisnis Vis en Co. Saat itu, Soehardi
ditunjuk sebagai Direktur Caretaker.

Tahun 2007, WIKA go public. Tampilan kantor WIKA menjadi
lebih modern. Gedung kantor pusat diselimuti elemen
kaca berwarna biru dan Aluminium Composite Panel

Setelah memimpin selama dua tahun, Soehardi akhirnya

(ACP) berwarna abu-abu. Selimut biru dan abu-abu itu

digantikan Moeljadi Sasrasoebrata. Seiring dinamika

mewakili semangat WIKA yang selalu berusaha mengikuti

pembangunan RI, WIKA terus bergerak dinamis. Namun

perkembangan bisnis.

kantor WIKA di Jalan Johar 10 hanya bertahan dua tahun
saja. Mereka harus pindah karena rumah kopel itu akan
digunakan pemiliknya. Kini, bentuk asli rumah kantor
pertama WIKA telah menghilang ditelan laju pembangunan
Jakarta, berubah menjadi gedung bertingkat milik PT Jaya
Teknik.

Langkah Baru dari Hayam Wuruk
Sejak 1962, WIKA sempat tidak memiliki kantor pusat. Dinas
Pekerjaan Umum (DPU) lalu menawarkan bangunan salah
satu BUMN berupa gudang milik Waskita Karya. Lokasinya
masih terletak di jantung ibu kota, di Jalan Hayam Wuruk
111. Dinding bangunan kantor baru WIKA tak ubahnya
seperti bangunan semi permanen yang didirikan untuk
tempat tinggal para tukang di sebuah proyek bangunan.

08

Waktu berlalu, WIKA terus bertumbuh dan kian
diperhitungkan. Bisnis yang dijalani tak sekadar
infrastruktur. Setelah melakukan Initial Public Offering
(IPO pada 2007, Wika mulai memasuki Engineering,
Procurement and Construction (EPC) sekaligus investasi.
Beberapa anak perusahaan didirikan agar dapat lebih fokus
pada masing-masing bidang usaha.

WIKA Tower
Gedung kantor pusat baru setinggi 16 lantai bernama
WIKA Tower menjadi penanda babak baru sejarah
perjalanan WIKA sejak didirikan. WIKA Tower merupakan
Proses Pembangunan WIKA Tower di Cawang, Jakarta Timur:
Ini lah ajang unjuk kemampuan WIKA dalam membangun
gedung bertingkat dengan beberapa keunggulan.
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simbol keterbukaan terhadap perkembangan teknologi
pembangunan dan operasional sebuah gedung, termasuk

Destiawan Soewardjono, Direktur Operasi III PT Wijaya Karya
(WIKA) Tbk.; WIKA Tower bukan yang terakhir, kita akan terus
membangun masa depan.

isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan.
WIKA Tower juga menjadi ajang unjuk kemampuan WIKA
dalam membangun gedung bertingkat dengan beberapa
keunggulan. Mulai dari green building, smart building
hingga teknologi peredam gempa dengan sistem base
isolation. Direktur Operasi III PT WIJAYA KARYA (Persero)

Adapun konsep desain interior gedung tersebut
menggunakan material modern dengan memanfaatkan
kaca dan material kayu warna muda. Materi ini mencitrakan
efektifitas dan fleksibilitas perusahaan. Sementara area
publik dimaksimalkan dengan penggunaan interior megah
yang dikemas dalam desain kontemporer.

Tbk, Destiawan Soewardjono mengatakan investasi
perangkat untuk sistem base isolation cukup mahal.
“Namun jauh lebih menguntungkan jika dibandingkan
dengan kerugian yang harus ditanggung jika gedung rusak
parah akibat gempa,” ujarnya.
WIKA Tower terdiri dari empat lantai basement, 16 lantai
reguler, dan satu lantai rooftop. Bagian podium gedung
ini dimulai dari lantai dasar sampai lantai tujuh. Bagian
podium WIKA Tower saling terhubung dengan Gedung WIKA

Pelaksanaan pembangunan WIKA Tower dimulai pada
bulan Juli 2014 dan ditargetkan selesai pada awal tahun
2016, termasuk dengan pemenuhan sertifikasi Greenship.
Pelaksanaan pekerjaan struktur bawah memakan waktu
selama 67 hari, dilanjutkan dengan base isolator selama 25
hari, struktur atas selama 126 hari, dan sisanya merupakan
pekerjaan interior serta finishing. Manajer Proyek
pembangunan WIKA Tower, Denny M. Sundara mengakui
bahwa waktu tersebut memang melebihi target awal pada
akhir tahun 2015.

di Kavling 9. Berdasarkan kondisi tanah dan bangunan
maka sistem fondasi yang digunakan pada proyek WIKA
Tower adalah fondasi raft (raft foundation).
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Menurut Denny, banyak perubahan terjadi selama proses
desain sehingga memengaruhi waktu penyelesaian proyek.
Denny mengatakan perubahan pada proses desain WIKA

Progress pembangunan WIKA Tower
& konsep fasad WIKA Tower

Tower umumnya hanya meliputi jumlah furnitur dan
penempatannya. “Karena setiap divisi memiliki kebutuhan
dan keinginan yang berbeda-beda,” ujarnya.
Suradi, Sekretaris Perusahaan, menjelaskan semua
karyawan WIKA dari seluruh departemen WIKA korporat
akan pindah ke WIKA Tower sedangkan karyawan anak
perusahaan WIKA akan menempati gedung lama (Kavling
9). Sementara WIKA Realty dan WIKA Beton, rencananya
akan menempati gedung di Kavling 2 yang terletak
bersebelahan dengan The Hive.
Direktur Operasi III PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.,
Destiawan Soewardjono, dalam pidatonya pada acara
syukuran penggunaan WIKA Tower, Jumat (20/5)
mengatakan bahwa ada sejarah panjang para founding
father WIKA dari Johar Baru hingga WIKA Tower yang
tidak dapat dilupakan. Menurutnya WIKA akan menjadi
sangat besar ketika tidak melupakan sejarah dan jasa para
founding father. “WIKA Tower bukan yang terakhir, kita akan
terus membangun masa depan,” ujarnya.
YR & FAW
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galeri foto
pembangunan
wika tower
—
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Alat berat Eskavator melakukan
pekerjaan penggalian fondasi
berdirinya WIKA Tower
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Pekerjaan dinding penahan
tanah & ground anchor
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Pekerjaan fondasi raft
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Pekerjaan struktur bawah
bangunan
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Pekerjaan struktur atas
bangunan
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Pekerjaan mekanikal
elektrikal
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Pekerjaan kulit
bangunan
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Pekerjaan interior
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fakta
wika tower
—
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nama proyek

wika tower

sistem struktur

Rangka batang beton bertulang dengan Bas eInsulator
sebagai penahan gempa

lokasi

Jl. D.I. Panjaitan Kavling 10, Kelurahan Cipinang Cempedak,
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur

sistem fondasi

Fondasi Raft

fungsi bangunan

Kantor dan fasilitasnya

Sistem dinding penahan tanah

Contiguous Bored Pile + Ground Anchor

ketinggian bangunan

16 lantai

Sistem AC

Variable Refrigant Flow

jumlah basement

4 lantai

sistem air bersih

PAM + Deep Well

asumsi jumlah penghuni

1.186 orang

sistem daur ulang

Extended Aeration

sertifikasi greenship

Gold

sistem kelistrikan

PLN + Generator Genset

luas lahan

4.302 m2 | square meters

sistem it

Building Automation System, Virtual Desktop Infrastructure,
Virtual Data Center

luas lantai dasar

1.605 m2 | square meters

konsultan perencana

PT Arkonin

luas seluruh lantai

27.288 m2 | square meters

Konsultan Interior

PT Kamaloka

koefisien dasar bangunan

39.71%

Konsultan green building

PT Airkon Pratama

koefisien lantai bangunan

3.4735

konsultan manajemen proyek

PT Yodya Karya

koefisien dasar hijau

1.289 m2 | square meters (21.17%)

perencana sistem it gedung

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

koefisien tapak basement

2.650 m2 | square meters (41.12%)

pelaksana proyek

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
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anak-anak
perusahaan wika
—
•

•

•

wika realty
-

wika beton
-

wika gedung
-

Menara Bidakara Lt. 18, Pancoran,
Jakarta Selatan

Gedung JW, Jl. Jatiwaringin 54,
Pondok Gede, Bekasi

Menara MTH Lt. 10 & 15, Tebet,
Jakarta Selatan

•

•

•

wika bitumen
-

wika rekayasa konstruksi
-

wika industri konstruksi
-

Signature Park Lt. 3, Tebet,
Jakarta Selatan

Menara MTH Lt. 17, Tebet,
Jakarta Selatan

Kawasan Industri WIKA Cileungsi,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat

•
wika industri energi
Kawasan Industri WIKA Cileungsi,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Lokasi ketujuh anak perusahaan itu terpisah dari
WIKA korporat, sehingga manajemen berupaya
mempersatukannya. Upaya itu bermuara pada
pembangunan WIKA Tower. Mayoritas anak
perusahaan direncanakan menempati gedung WIKA
Kavling 9, bersebelahan dengan Tower Kavling 10
tempat WIKA korporat.
Beberapa anak perusahaan yang belum mendapat
ruang di Kaveling 9 akan menempati The Hive
Office di Kaveling 2. Sehingga seluruh kantor pusat
WIKA, baik korporat maupun anak perusahaan,
terkonsentrasi di Jalan D.I. Panjaitan, Cawang,
Jakarta Timur.

32

33

liputan utama // wikamagz edisi 02 2016

Bergeming
Meredam
Gempa
—

WIKA Tower adalah perpaduan
gedung ramah lingkungan,
sekaligus berteknologi tinggi.

A

gar dapat berdiri tegak dan indah, sebuah
bangunan yang terdiri dari berbagai macam
material harus saling mendukung. Hal itu

menunjukkan nilai-nilai persatuan yang dibangun dari
keanekaragaman adalah sesuatu yang vital. “Apalah
artinya marmer Italia jika tidak ada semen Jawa Timur
yang mampu merekatkan?” ujar Direktur Utama PT WIJAYA
KARYA (Persero) Tbk, Bintang Perbowo, Januari 2016 lalu.
Selain material, WIKA Tower adalah bangunan gedung yang
memadukan bangunan ramah lingkungan (green building)
dengan menerapkan teknologi “pintar” (smart building)
dan teknologi peredam gempa. Apalagi, letak Indonesia di
pertemuan empat lempeng tektonik yaitu Lempeng Pasifik,
Lempeng Australia-India, Lempeng Eurasia, dan Lempeng
Filipina menjadikan wilayahnya memiliki risiko gempa yang
tinggi. Termasuk untuk WIKA Tower yang berdiri di lahan
seluas 4.302 m2 di Jalan D.I. Panjaitan, Kavling 10, Cawang,
Jakarta Timur.
Sebelumnya, berbagai upaya telah dilakukan untuk
memprediksi potensi kegempaan. Hasil prediksi ini
digunakan untuk merancang bangunan tahan gempa
(seismic resistant design). Bagaimana caranya? Yaitu
dengan memperkuat sistem struktur dan fondasi bangunan
(fixed base structure). Selain itu masih ada empat hal lain
yang perlu diperhatikan dalam merancang bangunan tahan
gempa.
Ketika gempa berskala besar terjadi, bangunan dapat
rusak parah. Kini telah hadir teknologi gempa baru: ketika

Penerapan teknologi ini adalah dengan memasang

tanah, memperpanjang waktu getar alami struktur di

Sebelumnya, WIKA berkesempatan untuk mengerjakan

gempa terjadi, bangunan dapat terpisah dari komponen

semacam bantalan (bearing) yang disebut base isolator

luar frekuensi dominan gempa, sekaligus menyerap atau

beberapa konstruksi bangunan dengan base isolator yaitu

yang terkena gerakan tanah secara horizontal (seismically

di setiap kolom yang terdapat di antara struktur bawah

meredam getaran pada bangunan menjadi sepersekian

Kantor Gubernur di Kota Padang, Sumatera Barat dan

isolated structure) sehingga kerusakan parah dapat

dan struktur atas bangunan. Bantalan pada base isolator

saja daripada yang dialami oleh bangunan biasa.

Rumah Sakit Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat.

diminimalisir.

memiliki kekakuan horizontal rendah sehingga saat

Sementara itu fungsi dan kegiatan dalam bangunan tetap

Keduanya memakai base isolator buatan Jepang yang

gempa terjadi, base isolator akan mengikuti pergerakan

berjalan seperti biasa.

ditempatkan di lantai basement.
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Setelah kedua proyek itu, WIKA Tower menjadi media
percontohan kemampuan WIKA membangun gedung
dengan peredam gempa. Untuk proyek WIKA Tower, WIKA
bekerjasama dengan dengan produsen base isolator asal
Italia yang memiliki kantor cabang dan manufaktur
di Malaysia.
Koordinator Engineering WIKA, Gagah Prakoso menjelaskan
WIKA Tower menggunakan 33 buah base isolator dari jenis
High Damping Rubber Bearing (HDRB) dengan empat
ukuran yang berbeda, mulai dari yang berdiameter 800
mm, 1.100 mm, 1.200 mm sampai 1300 mm. Sementara
cor untuk landasannya menggunakan beton mutu K400.
Menurut Gagah, posisi pasang setiap base isolator
disesuaikan dengan beban mati. “Juga beban hidup yang
diterima oleh kolom,” katanya.
Teknologi yang populer di Jepang itu, menurut Direktur
Operasional III PT Wijaya Karya (WIKA) TBK, Destiawan
Soewardjono belum banyak diaplikasikan di Indonesia.
Umumnya, gedung di tanah air menempatkan base
insulator di lantai basement. “WIKA Tower menjadi gedung
pertama di Indonesia dengan peletakan base insulator di
lantai dasar,” ujarnya.
Setelah berpengalaman menerapkan aplikasi base isolator
di WIKA Tower, WIKA semakin yakin untuk menerapkannya
pada proyek-proyek lain. WIKA berharap semua pihak
menempatkan aspek ketahanan gempa dari gedung
sebagai prioritas pada masa yang akan datang. Seperti
yang disampaikan Direktur Utama PT WIJAYA KARYA
(Persero) Tbk, Bintang Perbowo, WIKA Tower adalah
wujud optimisme perusahaan dalam menghadapi masa
depan. Menurut Bintang, keselarasan bangunan dengan

4 Hal Penting dalam
merancang bangunan
tahan gempa
—

lingkungan, teknologi “pintar” dan kekinian mengantisipasi
bencana gempa adalah salah satu modal utama WIKA
menciptakan harmoni dalam kehidupan.
YR & FAW

• Kekuatan Gempa
• Kedalaman pusat gempa
• Jarak antara pusat gempa dan lokasi bangunan
• Jenis tanah di lokasi

Pemasangan Base Isolator di WIKA Tower: Ketika
gempa berskala besar terjadi, teknologi base
isolator akan meminimalisir kerusakan yang parah.
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Menara Hijau
di Belantara
Hutan Beton
Jakarta
—

Dalam penilaian desain, WIKA
Tower berhasil mendapatkan
pengakuan desain dari Greenship
dengan peringkat Gold.

P

ohon Ketapang yang rindang memayungi jalur
pedestrian di depan WIKA Tower. Pejalan kaki
yang melintas di jalur itu pasti akan terlindungi

dari teriknya sinar matahari langsung di bilangan Cawang,
Jakarta Timur, lokasi kantor pusat WIKA. Lahan hijau di
WIKA sengaja disiapkan dengan alokasi lebih dari tiga kali
lipat alokasi lahan hijau standar di gedung perkantoran,
tepatnya 327,63%. Seluruhnya dipadati budidaya tanaman
lokal yang cenderung lebih mudah beradaptasi.
Pada sektor properti, termasuk perkantoran dan bangunan
publik, salah satu poin penting yang harus dipenuhi dalam
perencanaan dan pembangunan adalah isu lingkungan.
Sejak tahap awal desain, WIKA menggandeng PT Airkon
Pratama sebagai pendamping proses sertifikasi Greenship.
Sertifikat Greenship yang dirilis Green Building Council
Indonesia (GBCI) adalah indikator resmi sebuah bangunan
benar-benar ramah lingkungan atau “hijau”. Pengakuan
desain dari Greenship ini dikeluarkan setelah sidang pada
bulan Desember 2014, dengan menggunakan perangkat
penilaian Greenship New Building 1.1.
Team leader PT Airkon Pratama, Yanu Aryani mengatakan
dalam proses sertifikasi standarisasi bangunan “hijau”
terdapat enam kategori penilaian, yaitu: pemilihan lahan,
efisiensi energi listrik, efisiensi konsumsi air, penggunaan
material bangunan, kualitas udara dalam ruang (indoor air
quality) dan manajemen bangunan (building management)
Yanu mengatakan ada beberapa hal yang belum terlihat
bila gedung belum terbangun sempurna, seperti pada

Area hijau di WIKA Tower: Disiapkan dengan alokasi
lebih dari tiga kali lipat alokasi lahan hijau standar
di gedung perkantoran.
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kategori empat hingga enam. Namun, dilihat dari segi
desain, WIKA Tower sudah memenuhi beberapa kriteria
bangunan “hijau” dalam tiga kategori tersebut. Salah
satunya adalah kategori penggunaan material dan bahan
atau peranti yang tidak merusak ozon pada keseluruhan
sistem gedung. Wajar jika WIKA Tower mendapatkan
pengakuan desain dari Greenship dengan peringkat Gold,
salah satu peringkat yang sulit dicapai oleh bangunan
publik dan bangunan perkantoran lainnya.
Dalam penilaian pada tahap desain, beberapa poin
tidak dapat dinilai karena belum terlihat secara fisik.
Misalnya penggunaan material bangunan dan manajemen
bangunan. Namun pada tahap desain ini, WIKA Tower
berhasil mendapatkan pengakuan desain dari Greenship
dengan peringkat Gold, “Untuk mencapai peringkat ini,
WIKA Tower sudah mengumpulkan sebanyak 49 poin dari 6
kategori tersebut,” kata Yanu.
YR & FAW

Tanki-tanki air di WIKA Tower: WIKA
menerapkan teknologi untuk efisiensi
konsumsi air.
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Pencahayaan ruangan yang mengutamakan efisiensi.

3 poin greenship
wika tower
—

Pemilihan Lahan
• Kemudahan akses menuju dan dari area sudah sangat
terjamin.
• Lanskap berupa vegetasi yang bebas dari struktur
memenuhi jumlah minimal atau 10 persen dari luas
lahan.
• Memenuhi poin pemilihan lahan pembangunan di
kawasan yang kepadatannya kurang dari 300 orang per

• Memiliki nilai transfer panas atau Overall Thermal
Transfer Value, (OTTV) yang sesuai dengan ketentuan
SNI tentang Konservasi Energi Selubung Bangunan pada
Gedung.
• Pemilihan pendingin udara (AC) pada ruangan-ruangan.
Pada tahap perancangannya, sistem AC yang dipilih
adalah AC dengan Coefficient of Performance (COP).
• Perhitungan pengurangan emisi karbon dioksida (CO2 ).

hektare.
• Memiliki delapan fasilitas umum seperti bank dan apotek.

Efisiensi Konsumsi Air
• Sistem sirkulasi air ini bermula dari sumber air bersih

Efisiensi Energi Listrik

yakni dari sumur atau air tanah (deep well) dan air PAM.

• Kelompok beban energi listrik sudah dipisah-pisah antara

Bedanya, jika air PAM langsung disimpan pada tangki

tata udara, cahaya lampu, dan beban lainnya seperti lift

air bersih maka air dari deep well harus disaring dan

dan pompa.

dibersihkan terlebih dahulu, baru disimpan dalam tangki
air bersih.

Ruangan Sekper di WIKA Tower: Salah satu ruangan
di WIKA yang memiliki akses listrik yang efisien.
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Kerja Cerdas
di Kantor
Pintar
—

Karyawan dapat bekerja
lebih produktif dan efisien di
WIKA Tower.

tiba jaringan infrastruktur ada yang terputus koneksinya

di kantor. Budaya kerja harus segera disesuaikan dengan

terus menerus beradaptasi dengan kemajuan teknologi

karena satu dan lain hal, maka ada infrastruktur cadangan

pesatnya perkembangan zaman agar mampu menghadapi

yang tak pernah berhenti. Target WIKA yang terangkum

yang telah dipersiapkan sebelumnya sehingga pekerjaan

tantangan pada masa mendatang. Pesatnya Perkembangan

dalam VISI 2020 sebagai perusahaan EPC dan investasi

tidak terganggu. Beben mengemukakan Infrastruktur di

teknologi telah membawa manusia pada era kehidupan,

terintegrasi terbaik di kawasan Asia Tenggara harus dapat

WIKA dipersiapkan untuk high availability. “Kami memiliki

termasuk pada cara bekerja di era kekinian. Manusia

diraih. Pembangunan WIKA Tower mencerminkan dukungan

target fitur teknologi VDI dapat digunakan hingga sepuluh

dapat bekerja dengan lebih produktif dan efisien karena

sekaligus niat terhadap karyawan yang hendak bekerja

tahun ke depan,” ujarnya.

kemudahan yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi.

cerdas. WIKA adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
pertama yang menerapkan konsep smart building pada

Inovasi WIKA melalui penerapan konsep Smart Working di

WIKA sebagai perusahaan jasa konstruksi yang semakin

WIKA Tower adalah proses untuk mengubah budaya bekerja

hari kian berkembang menyadari jika perusahaan harus

bangunan gedung kantor pusatnya.
Direktur Operasi III PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.,

T

ak terlihat satupun Central Processing Unit (CPU)
di meja-meja kerja karyawan WIKA seperti di
meja-meja kantor lainnya. Hanya ada monitor LCD

Destiawan Soewardjono dalam pidatonya pada acara
syukuran penggunaan WIKA Tower, Jumat (20/5) lalu
mengatakan bahwa aplikasi konsep bangunan “pintar”

dan keyboard yang tertata rapi. WIKA Tower menyediakan

berbasis teknologi informasi akan diterapkan dalam

server yang dapat digunakan 500 akun bersamaan.

berbagai kegiatan operasional perusahaan. Dengan

Keselamatan data perusahaan harus menjadi prioritas

demikian tampak bahwasanya WIKA Tower adalah salah

keamanan. Hanya karyawan yang memiliki kata sandi untuk

satu gedung termodern yang ada di Ibukota Jakarta.

mengakses komputer dapat memperoleh data. Itupun
hanya terbatas pada data yang dibutuhkan.
Penerapan teknologi Virtual Desktop Infrastructure (VDI)
melalui penggunaan Thin Client merupakan penerapan
dari konsep kerja cerdas (smart working). Penggunaan

Destiawan meminta semua karyawan WIKA meyakini
keselarasan bangunan dengan lingkungan, teknologi
pintar dan behavior insan WIKA yang dinamis adalah
salah satu modal utama untuk menciptakan harmoni

teknologi VDI memungkinkan karyawan tanpa harus

dalam kehidupan. Menurutnya WIKA Tower adalah bagian

datang ke kantor dapat mengakses data perusahaan yang

dari modal untuk mencapainya. “Bangunan ini didesain

dibutuhkan di mana pun dan kapan pun. Information

demikian teliti dengan compact 4 yang menggabungkan

System Manager WIKA, Beben Subagja mengatakan melalui

kekuatan teknologi, inovasi dan keselarasan lingkungan,”

infrastruktur visual itu, karyawan dapat mengakses data-

lanjut dia bangga.

data dan aplikasi program yang dibutuhkan di mana saja
melalui sambungan internet. Para karyawan Wika menurut
Beben hanya perlu login menggunakan password. “Sesuai
dengan otorisasinya,” katanya.
Gagasan menggunakan teknologi VDI menurut Beben

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama PT WIJAYA
KARYA (Persero) Tbk, Bintang Perbowo mengatakan
WIKA Tower dengan semangat inovasinya adalah legacy
pengetahuan. Legacy tersebut menurut Bintang harus

berawal ketika kuantitas karyawan WIKA terus menerus

dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan. “Sehingga

bertambah. Penambahan itu tidak diimbangi dengan

dapat diwariskan untuk generasi WIKA selanjutnya,”

ketersediaan ruang kerja. Penerapan teknologi VDI, dimana

pungkas Bintang.

seluruh sistem tersentralisasi di server diharapkan dapat

YR & FAW

menjadi solusi bagi masalah tersebut. VDI juga menjamin
kerahasiaan dan keamanan data perusahaan karena
karyawan tidak dapat menyimpan data melalui flashdisk
atau perangkat penyimpan data lainnya. Sehingga
dokumen-dokumen perusahaan tidak dapat dipindahkan
begitu saja.
Beben mengatakan semua fasilitas disiapkan untuk
redudansi. Jika karyawan sedang bekerja kemudian tiba-
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Karyawan WIKA yang sedang bekerja di dalam kantor:
Teknologi Virtual Desktop Infrastructure (VDI) WIKA
Tower menjamin keselamatan data perusahaan.
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Memimpin
sebuah
Kebanggaan,
Memimpin
dengan
Rendah Hati
—

WIKA Tower dengan semangat
inovasi dan kerjasama timnya
adalah legacy pengetahuan
yang melayani dan memberikan
kontribusi sehingga dapat
diwariskan pada generasi WIKA
mendatang.

Leadership-nya demikian mengena di hati masyarakat
karena ia berpandangan bahwasanya pemimpin adalah
mereka yang mau mencintai dan dicintai rakyatnya.

WIKA Tower, Kebanggaan Jakarta
Lebih kurang satu bulan sebelum HUT Jakarta resmi
diperingati pada 22 Juni lalu, Jakarta memiliki kado baru,
kado istimewa berupa kehadiran WIKA Tower. Gedung yang
menjadi kantor pusat PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. ini
merupakan akulturasi bangunan ramah lingkungan (green
building), bangunan yang mengimplementasikan teknologi
pintar (smart building) dan teknologi peredam gempa.
Dalam endorsement-nya untuk buku WIKA Tower beberapa
waktu lalu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama
mengapresiasi kehadiran gedung yang berlokasi di Arteri
D.I. Panjaitan Kaveling 10 tersebut. Ahok, demikian sang
gubernur biasa di sapa mengatakan bahwa laiknya kota
modern dunia yang terus berbenah. Kahadiran WIKA Tower
di Ibukota dengan segala kecanggihannya merupakan
sumbangsih bagi DKI Jakarta.

“Pemimpin adalah yang Cinta
dan dicintai Rakyat,”

Mohammad Husni Thamrin,
Pahlawan Nasional DKI Jakarta

J

auh sebelum demikian majemuk seperti saat ini.

”WIKA Tower adalah juga bukti bahwasanya WIKA juga

Jakarta sejatinya telah merintis statusnya sebagai

turut serta membangun Jakarta yang modern, hijau, ramah

kota yang dinamis sejak dahulu. Adalah Mohammad

lingkungan dan berkelanjutan,” tulis dia.

Husni Thamrin, pahlawan nasional asli Jakarta sebagai
salah satu tokoh yang pendorongnya.

Lebih lanjut, Gubernur Basuki menambahkan, bicara WIKA
sama halnya bicara BUMN konstruksi yang selalu haus

Thamrin sering disebut satu napas dengan Bung Karno.

dengan implementasi teknologi terbaru yang go green.

Dia hadir saat Soekarno diadili, dijebloskan ke penjara,

Dengan hadirnya WIKA Tower, WIKA tulis Gubernur, kembali

dan dibuang ke Ende. Jika Soekarno-Hatta disebut

mewarnai Ibukota dengan inisiasi gedung berteknologi

sebagai perpaduan orator ulung dan administrator handal,

peredam gempa yang ramah lingkungan dan cerdas dalam

maka Soekarno-Thamrin dikenal sebagai tokoh dengan

pemanfaatan sumber daya energi.

nonkooperatif dan kooperatif. Dua jalur perjuangan itu
dinilai penting bagi kemerdekaan.
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WIKA Tower: A Pride of
WIKA History
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Pemimpin Menyikapi dengan Rendah
Hati
Meneruskan semangat M.H. Thamrin sebagai seorang
pemimpin yang demikian dekat dengan publik Jakarta,

Menurut Denny, di mata beliau bekerja bagus belumlah
cukup, kita harus menanamkan dalam pikiran kita kalau
kita mampu melakukan sesuatu yang mungkin terdengar
mustahil di mata orang lain.

WIKA menerjemahkannya kemudian dengan WIKA Tower.
Teladan kepemimpinan tokoh betawi tersebut tercermin

“Suatu ketika saya harus menyelesaikan sebuah proyek di

dari kokohnya bangunan yang mengadopsi ornamen kultur

Medan dalam waktu 90 hari. Saya sempat berpikir kayaknya

betawi. Pun demikian halnya dengan spirit kepemimpinan

proyek ini baru bisa selesai dalam 100 hari. Namun beliau

dari para punggawa Manajemen Proyek WIKA Tower.

bilang, kalau 100 hari sih bukan siapa-siapa, kalau 90 hari
itu ya biasa-biasa aja, nah kalau bisa kurang dari 90 hari,

Lalu, bagaimana mereka memaknai kepemimpinan? Berikut
nukilan sharing-nya dengan Redaksi WIKA Magz beberapa
waktu lalu.

Pemimpin Menyikapi dengan
Rendah Hati
Meneruskan semangat M.H. Thamrin sebagai seorang
pemimpin yang demikian dekat dengan publik Jakarta,
WIKA menerjemahkannya kemudian dengan WIKA Tower.

barulah orang akan nanya siapa itu yang buat. Nah itu
benar-benar bikin saya termotivasi,” kenang Denny sambil
terkekeh.

Noor Prihartanto
—
Kasie Komersial Proyek
Pembangunan WIKA Tower

Teladan kepemimpinan tokoh betawi tersebut tercermin
dari kokohnya bangunan yang mengadopsi ornamen kultur
betawi. Pun demikian halnya dengan spirit kepemimpinan
dari para punggawa Manajemen Proyek WIKA Tower.

Lalu, bagaimana mereka memaknai kepemimpinan? Berikut
nukilan sharing-nya dengan Redaksi WIKA Magz beberapa
waktu lalu.

Manajemen Proyek Pembangunan WIKA Tower.

Kemampuan Memimpin
itu Penting!
Ramah, itu kesan yang pertama Redaksi WIKA Magz
rasakan ketika kali pertama bertemu dengan Deputy

Denny Magni Sundara
—
Manajer Proyek Pembangunan
WIKA Tower

Manajer Proyek Pembangunan WIKA Tower ini. Tutur

Zainudin
—

Amad Chumsoni
—

SHE Proyek Pembangunan
WIKA Tower

Kasie Keuangan & Administrasi
Proyek Pembangunan WIKA Tower

katanya halus dan perangainya terbilang sangat sangat
santun. Namun bicara soal kepemimpinan, Pri sedikit lebih
berapi-api menyampaikannya.

Perkataan dan Perbuatan
Pemimpin itu Selaras

Memimpin =
Tanggung Jawab

Bang Jay, nama satu ini demikian familiar di Proyek
Pembangunan WIKA Tower. Tubuhnya tinggi besar dan
badannya cukup gempal. Namun, jangan takut, MAnajer
SHE Proyek Pembangunan WIKA Tower ini sangat familiar
dan hangat diajak diskusi. Ia adalah juga sosok yang
humoris. Hal itu dibuktikan ketika dengan PD-nya, ia mau
tampil sebagai Om Jin Aladdin pada peherlatan HUT WIKA
ke-55 tahun 2015 lalu.

Dibalik tubuhnya yang mungil, siapa yang mengira

memimpin sebuah kerjasama kepada instansi yang

cukup melekat bagi pria kelahiran Bandung ini adalah

Bicara leadership, Zainudin berpandangan bahwa
seorang pemimpin dapat dikatakan sebagai pemimpin
yang baik manakala ia dapat menjadi contoh yang baik
bagi lingkungan sekitarnya, ”Perkataan dan perbuatan
pemimpin lazimnya akan serirama guna mencapai sebuah

sosok mantan Direksi yang begitu concern pada sistem.

tujuan yang baik dan besar,” ungkap dia.

Leadership bagi saya adalah kemampuan untuk memimpin
dan me-manage atau mengontrol dan mengatur
sekelompok orang atau suatu lembaga sesuai dengan

Belajar dan Melaksanakan
Saran Pemimpin Sebelumnya
Kurang lebih 20 tahun sudah Denny Mangni Sundara
mengabdikan dirinya untuk WIKA. Berbagai macam

tujuan yang telah disepakati bersama. Dalam suasana
yang masih hangat dengan nuansa hari raya ini, seorang
pemimpin terang Pri hendaknya dapat saling memaafkan
dengan semua pihak.

pengalaman kerja dengan segala dinamikanya telah
pula ia rasakan. Beberapa sosok pemimpin WIKA yang

”Bermaafanlah karena hal ini dapat mengurangi konflik

berkharisma turut memberikan pengaruh dalam dirinya

antar sesama dan membuat orang lain bisa lebih move on

saat menjadi pemimpin dalam timnya. Salah satu yang

tanpa beban,” ujar dia.
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jika sosok religious satu ini cukup komunikatif ketika
redaksi WIKA Magz mengajaknya berbagi pandangan
soal kepemimpinan. Amad, demikian ia biasa disapa
berpendapat bahwasanya kepemimpinan adalah
implementasi tanggung jawab seseorang dalam konteks
memimpin diri sendiri, keluarga dan seluruh tim (bila
menaunginya-red) dan Allah SWT sebagai pemilik aturan.
FAW
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galeri foto
bangunan final
wika tower
—
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Fasad eksterior
bangunan WIKA Tower
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Fasad eksterior
bangunan WIKA Tower
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Area lantai dasar
WIKA Tower
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Area tunggu tamu
utama WIKA Tower
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Area Masjid WIKA Tower
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Area Direksi & Komisaris
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Area ruang rapat utama
(Kanan searah jarum jam): Auditorium, Pusat kebugaran, Perpustakaan
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10 Bangunan
Tertinggi di
Dunia, 9 Ada
di Asia
—

knowledge 10 // wikamagz edisi 02 2016

—

Ciptaan manusia yang mencoba menguasai ketinggian
adalah piramida di Mesir. Berfungsi sebagai makam

Keberhasilan membangun
pencakar langit hampir
selalu menjadi momentum
unjuk kekuatan, juga
ketangguhan.

Firaun, piramida yang pernah menjadi bangunan tertinggi
pada masanya didirikan di bawah bintang yang dianggap
penting. Keberadaan piramida tentu saja tak sekadar
bermotif religius, melainkan juga meneguhkan eksistensi
dinasti sang Raja Mesir itu.
Seiring dengan pengetahuan dan pengalaman yang

P

terus berlipat ganda, bangunan-bangunan tinggi yang
ada masa lalu, titik-titik tertinggi dalam bentang

diistilahkan sebagai pencakar langit terus bermunculan.

alam umumnya adalah lokasi yang dianggap

Istilah ‘pencakar langit’ berasal dari istilah pelayaran,

istimewa. Pegunungan Himalaya misalnya,

yang merujuk pada layar segitiga yang berada pada tiang

dimana puncak tertingginya (Everest) yang disebut umat

tertinggi kapal layar. Pada penghujung abad 19, istilah itu

Hindu dengan Gauri Sangkar diyakini sebagai tempat

dipakai untuk menyebut bangunan konstruksi baja yang

bersemayam para Dewa. Tak heran jika banyak tempat

setidaknya memiliki 10 lantai.

pemujaan yang dibangun di kawasan yang tinggi.

Shanghai Tower.

2. Shanghai Tower (2.073 kaki)
Menyerupai ilusi optik memutar, bangunan tertinggi di

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menjadi negara yang

Cina dan tertinggi kedua di dunia adalah Shanghai Tower.

memiliki gedung pencakar langit terbanyak di Dunia.

Konstruksi bangunan dimulai pada November 2008 dan

Negara-negara di kawasan Timur Tengah seperti Arab

selesai tujuh tahun kemudian. Dirancang oleh sebuah

Saudi dan Uni Emirat Arab mengekor tepat di belakang RRT.

perusahaan arsitektur yang berbasis di San Fransisco,

Berikut sepuluh gedung pencakar langit di dunia, dimana

bangunan ini memberi kesempatan kepada 16 ribu

Sembilan di antaranya terdapat di Asia:

pengunjung setiap harinya, untuk melihat 360 derajat sisi

1. Burj Khalifa (2.722 kaki)
Gedung pencakar langit ini sudah terkenal ke seluruh
penjuru dunia. Terletak di ibu kota Uni Emirat Arab, Burj
Khalifa menempati posisi jawara gedung tertinggi di dunia.
Bangunan ini mulai dibangun pada Januari 2004 dan
berhasil diselesaikan pada 31 Desember 2009. Kehadiran
Burj Khalifa yang juga dikenal sebagai Burj Dubai ini
menjadikan kota Dubai yang pada awalnya menjadi kota
yang hampir terlupakan menjadi kembali bersinar sebagai
pusat bisnis terkuat di Timur Tengah.

kota yang tidak pernah tidur tersebut.

3. Abraj Al-Bait Clock Tower (1.972
kaki)
Selain menyabet gelar sebagai gedung tertinggi ketiga
dunia, Abraj Al Bait Clock Tower yang juga dikenal sebagai
Makkah Royal Clock Tower Hotel juga memiliki jam terbesar
di dunia. Jam tersebut berada persis di mana hotel mewah
bintang lima berada. Sempat menjadi kontroversi, menara
menakjubkan ini berdiri di tengah tiga garasi parkir, ruang
doa, dan pusat observasi untuk mengakomodasi jutaan
orang yang melakukan perjalanan ke kota itu tiap tahunnya.

Burj Khalifa.
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10. I nternational Commerce Centre
(1.587,9 kaki)

gedung pencakar langit dari Amerika Serikat. Kurang dari
lima tahun setelah serangan 11 September 2001 di menara
kembar WTC, konstruksi One WTC berakhir pada 2013. One

Bangunan ini didesain sebagai bagian dari proyek Union

WTC dibuka untuk umum pada 3 November 2014 sebagai

Square untuk merevitalsasi daerah, gedung International

penghormatan kepada AS. Gedung ini menjadi bangunan

Commerce Centre dibangun di kota indah dan ramai West

tertinggi di seluruh belahan bumi barat

Kowloon, Hong Kong. Gedung pencakar angin tertinggi di
Hongkong mulai dibangun pada 2005 dan butuh delapa

7. C
 TF Finance Centre (1.750 kaki)

tahun untuk penyelesaiannya. Gedung secara resmi dibuka

Gedung pencakar langit ketujuh kembali berada di Cina,

pada 2010 sebagai bangunan tertinggi di Hong Kong

Chow Tai Fook Centre, dijadwalkan dibuka untuk umum

dengan 112 lantai dan 83 lift lengkap dengan hotel bintang

pada 2016 setelah enam tahun konstruksi. Gedung ini

lima, Ritz-Carlton, di dalamnya.

lebih dikenal sebagai CTF Financial Centre dan berdiri di

emporis.com, republika.co.id (diolah) | YR & FAW

Guangzhou yang menghadap sungai Pearl di jantung kota.
Dengan 111 lantai, gedung ini tercatat sebagai pencakar

One World Trade Center.

langit tercepat yang dibangun dalam sejarah modern.

Ping An Finance Centre.

Abraj Al-Bait Clock Tower.

4. Ping An Finance Centre (1.969 kaki)

Goldin Finance 117.

Perjalanan selatan dari Tianjin ke Kota Metropolis yang

8. T
 aipei 101 (1.671 kaki)

dinamis dan pesisir Shenzhen, Cina, adalah tempat

Gedung yang mulai dibangun pada 1999 dan selesai ima

gedung pencakar langit yang didesain oleh Kohn Pedersen

tahun kemudian ini diakui sebagai bangunan tertinggi dan

Fox Associates. Ping An Finance Center berdiri dengan

terbesar di dunia. Gedung pencakar langit yang dibuka

120 lantai meski PAFC ini belum lengkap. Gedung mega

pada 31 Desember 2004 itu memiliki 101 lantai dan 61 lift.

tersebut diperkirakan akan dibuka tahun ini, 2016.

Menyatukan unsur tradisional dan modern, bangunan
tersebut masih mampu menahan angin topan dan gempa

5. Goldin Finance 117 (1.957 kaki)
Bangunan pencakar langit ini menyerupai tongkat

bumi yang umum terjadi di wilayah tersebut.

Finance 117 yang juga dikenal sebagai China Tower 117

9.Shanghai World Financial Center
(1.614,2 kaki)

masih dalam pembangunan saat ini. Gedung tersebut

Shanghai World Financial Center berdiri di distrik Pudong,

dibangun pada 2008 dan seharusnya selesai pada 2014,

kota paling padat penduduknya di dunia. Dikenal sebagai

tetapi konstruksi ditunda pada 2010. Bangunan tersebut

SWFC, pembangunan gedung pencakar langit ini pada 27

diperkirakan akan selesai antara 2017 dan 2018.

Agustus 1997 dan butuh 11 tahun lebih satu hari untuk

berhiaskan berlian dengan kubah, seperti dirp. Gold

menyelesaikannya. SWFC resmi dibuka untuk umum pada

6. One World Trade Center (1776 kaki)
Gedung ini lebih dikenal sebagai Menara Kebebasan New
York City. One World Trade Center adalah satu-satunya
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28 Agustus 2008 dan mendapat pujian juga perhatian luas.
Gedung ini memiliki 91 lift dan 101 lantai dengan berbagai
ruang serbaguna.
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Shanghai World Financial Center.
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CTF Finance Centre.
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10 Gedung Tertinggi di
Dunia, 9 Ada di Asia
—

emporis.com, republika.co.id (diolah)

1

2

3

Burj Khalifa
Dubai, Uni Emirat Arab
-

shanghai tower
shanghai, tiongkok
-

abraj al-bait clock tower
mekkah, arab saudi
-

Ketinggian 829,66 meter
Selesai dibangun tahun 2009

Ketinggian 631,85 meter
Selesai dibangun tahun 2015

Ketinggian 601,07 meter
Selesai dibangun tahun 2015

4

5

6

ping an finance centre
shenzen, tiongkok
-

goldin finance 117
beijing, tiongkok
-

one world trade center
new york, amerika
-

Ketinggian 600,15 meter
Selesai dibangun tahun 2016

Ketinggian 596,49 meter
Diperkirakan selesai tahun 2018

Ketinggian 541.32 meter
Selesai dibangun tahun 2013

7

8

9

ctf finance centre
guangzhou, tiongkok
-

taipei 101
taipei, taiwan
-

shanghai world financial ctr.
pudong, tiongkok
-

Ketinggian 533,4 meter
Selesai dibangun tahun 2013

Ketinggian 509,32 meter
Selesai dibangun tahun 2004

Ketinggian 491,95 meter
Selesai dibangun tahun 2008

10
int. commerce centre
kowloon, hong kong
Ketinggian 483,72 meter
Selesai dibangun tahun 2010

International Commerce Centre.
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Taipei 101. (kanan)
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Studi Ekskursi
Mahasiwa
Teknik Sipil UB
Ke Bendungan
Logung
—

// 23 april 2016

M

ahasiswa Teknik Sipil Universitas Brawijaya (UB),
Malang melakukan kunjungan studi ekskursi ke
Proyek Bendungan Logung, Kudus, Sabtu (23/4).

Rombongan yang terdiri dari 160 mahasiswa angkatan
2013 dan 6 dosen pembimbing, dipimpin langsung oleh
Ketua Jurusan Teknik Sipil UB, Sugeng P. Budio. Turut
hadir dalam acara ini antara lain: Koordinator Lapangan
Proyek Pembangunan Bendungan Logung Balai Besar
Wilayah Sungai (BBWS) Pamali Juana, Yushar, Team
Leader Konsultan, Firman Ahmadi dan Manajer Proyek
Pemangunan Bendungan Logung, Hernowo Adrianto.

Wijatmiko mengapresiasi penerimaan yang dilakukan
oleh Manajemen Proyek. Lebih lanjut dosen muda ini
menyampaikan bahwa studi ekskursi ini memiliki dampak
positif bagi pengetahuan, wawasan, dan soft skills
mahasiswa dalam pembangunan bendungan. Selain itu,
melalui kunjungan ini, mahasiswa dapat membandingkan
teori di dunia perkuliahan dan kondisi riil di lapangan,
”Terima kasih telah diberi kesempatan untuk berkunjung

Menghelat Sharing
on Excellence di
Pusat Kepemimpinan
Wikasatrian
—

FAW

Dalam sambutannya, perwakilan studi ekskursi mahasiswa
yang juga merupakan dosen Teknik Sipil UB, Indradi

Lebih dari itu, SHE lanjut Bambang hendaknya disikapi
sebagai sebuah budaya, “Penerapan SHE memang tidak
mudah, akan tetapi bukan berarti tidak bisa. Cara pandang
dan/atau persepsi positif akan membuat implementasi SHE

T

Pada Acara SHE Sharing on Excellence yang berlangsung di
idak kurang dari 90 peserta yang terdiri dari

Wikasatrian diberikan juga penghargaan jam kerja selamat

Manajemen Proyek Departemen Operasi di

untuk proyek-proyek WIKA. Penghargaan tersebut antara

seluruh tanah air bergabung dalam acara berbagi

lain untuk Proyek-Proyek dengan 500 ribu, 1 juta dan 2 juta

pengalaman Best Practices SHE Proyek-proyek di Pusat

jam kerja selamat.

Kepemimpinan Wikasatrian Bogor, Selasa (26/4)

HP

P

erseroan kembali menggelar agenda rutin Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan di Gedung
WIKA Jl. D.I Panjaitan Kav.9, Jakarta, Kamis, (28/4)
Dalam acara ini ada 7 (tujuh) agenda yang dibahas antara
lain persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku
2015, penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2015
dan lain sebagainya. Berdasarkan laba yang diperoleh,
Perseroan memutuskan membagikan dividen sebesar
Rp125.013.636.652 atau 20% dari Laba atau Rp20,634 per
lembar saham.

—

// 26 april 2016
ekretariat Perusahaan PT WIJAYA KARYA

Dalam sambutannya, John Novarly mengapresiasi

(Persero) Tbk. (WIKA) melaksanakan benchmark

benchmark yang dilakukan WIKA karena merupakan bentuk

keterbukaan informasi publik (KIP) dengan Perum

implementasi sinergi BUMN positif. Lebih lanjut, ia juga

Perhutani di Kantor Pusat Perum Perhutani, Jakarta, Selasa

menambahkan bahwasanya dewasa ini keterbukaan badan

(26/4) Studi banding Perseroan tersebut diterima langsung

publik dan partisipasi masyarakat untuk lebih peduli akan

oleh Sekretaris Perusahaan Perum Perhutani, John Novarly

hal yang dilakukan menjadi unsur yang saling melengkapi

dan jajarannya.

sebagai bagian dari Good Corporate Governance (GCG)
IZW
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(SHE) hendaknya jangan diartikan sebagai jargon semata.

manjadi lebih bernyawa dan aplikatif,” lanjut dia.

Benchmark
Keterbukaan
Informasi
Publik ke Perum
Perhutani

S

menyampaikan bahwasanya Safety, Health, Environtment

// 26 april 2016

dan menimba ilmu. Semoga dapat tetap berkunjung di
kemudian hari,” ujar dia

Dalam sambutannya, Direktur Operasi II Bambang Pramujo

Rapat Umum
Pemegang Saham
Tahun Buku 2015
Sukses Digelar
—

Selain mengenai pembagian dividen, dalam RUPST ini juga
diputuskan mengenai pergantian pengurus Perseroan. Dari
jajaran Dewan Komisaris, Abdul Rahman Pelu digantikan
oleh Eddy Kristanto. Sedangkan dari Direksi, Wakil Dirut
Budi Harto, Direktur Keuangan Adji Firmantoro dan Direktur
HC Yusmar Anggadinata secara resmi diberhentikan
dengan hormat. Adapun Direksi baru yang diangkat yaitu
A.N.S. Kosasih serta I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra

// 28 april 2016

FAW
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Partisipasi dalam
Forum Kajian
Kebijakan Luar
Negeri terkait
MEA

Penandatanganan
Kontrak
Pembangunan
PLTG Bandara Int.
Soekarno-Hatta

—

—

// 11 mei 2016

// 3 mei 2016

P

T WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. (WIKA) turut hadir
dalam Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri (FKKLN)
yang dihelat di Aula Juwono Sudarsono, Fakultas

Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI),
Depok, Selasa (3/5)
Turut hadir dalam acara yang mengusung tema, “Strategi
Tenaga Profesional Indonesia Menghadapi Masyarakat

Ramaikan
Pameran Hari Air
Dunia
—

// 10 mei 2016

P

Pameran Hari Air Dunia yang diselenggarakan oleh
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Bung Karno, Jakarta, Selasa (10/5)
Acara yang dibuka langsung oleh Menteri PU-PR, Basuki
Hadimuljono ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan
Hari Air Dunia 2016 yang terdiri dari Kampanye Peduli Air,
Seminar/Lokakarya serta publikasi & dokumentasi tentang
pengelolaan sumber daya air.
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unuk ASEAN, Rahmat Pramono, Dekan FISIP UI, Arie S.

P

penandatanganan kerjasama dengan PT Angkasa
Pura II (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara

(Persero) Tbk. dalam rangka pembangunan PLTG Bandara

Soesilo, Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

Internasional Soekarno-Hatta Rabu, 11 Mei 2016 di Gedung

Rahmat Pramono, Direktur Operasi III WIKA, Destiawan

Kementerian BUMN, Jakarta.

Soewardjono, dan para undangan lainnya.
FAW

Sementara WIKA, sebagai BUMN konstruksi akan
melakukan proses pengadaan jasa konsultan penyusunan

Ketiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini nantinya

feasibilty study dan mengkoordinasikan dengan pihak

akan mengembangkan sumber daya yang dimiliki dalam

lainnya. Selanjutnya PT Angkasa Pura II yang merupakan

mengembangkan bisnis Pembangkit Listrik Tenaga Gas

pengelola Bandara Soetta akan menjadi pengguna utama

(PLTG) di Bandara Soetta. Dimana PGN sebagai BUMN

dari produksi listrik yang dihasilkan oleh PLTG tersebut.

gas akan bertugas memasok kebutuhan gas bumi bagi

FAW

pembangkit listrik tersebut.

Raih Penghargaan
WIMACO 2016
—

// 19 mei 2016

T WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. (WIKA) meramaikan

Rakyat (PU-PR) di Lapangan Parkir Kolam Renang Gelora

IZW

Ekonomi ASEAN (MEA)” antara lain: Wakil Tetap RI

T WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. melakukan

P

T WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. meraih penghargaan
Top 20 Warta Ekonomi Most Admired Companies
(WIMACO) 2016. Penghargaan tersebut disampaikan
langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas) kepada Manajemen Perseroan yang
diwakili oleh Dwi Windarto, GM Departemen Investasi, di
Ballroom Hotel Pullman Jakarta, Kamis (19/5)
Terpilihnya WIKA sebagai Top 20 Most Admired
Company 2016 diperoleh berdasarkan riset Warta
Ekonomi Intelligence Unit (WEIU) menggunakan
metode desk research dan quantitive research. Desk
research mengumpulkan data sekunder berupa laporan
keuangan perusahaan kuartal III-2015 dan data lain yang
menunjukkan kinerja perusahaan sepanjangan 2015.

Sementara quantitive research dilakukan untuk
mengumpulkan data primer dengan menggunakan metode
survei telepon ke 5.000 responden yang merupakan
karyawan yang menempati posisi staf hingga manajer
di BUMN, perusahaan swasta nasional, dan perusahaan
swasra asing yang ada di Jabodetabek, Bandung, Medan,
dan Makassar.
FAW
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Syukuran
Penggunaan WIKA
Tower
—

// 20 mei 2016

B

ertepatan dengan perayaan hari kebangkitan
nasional. WIKA dengan khidmat menggelar
syukuran untuk menandai penempatan kantor
pusat baru di WIKA Tower, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 10, Jakarta.

Dialog dan Rapat
Anggota AKI
Berjalan Sukses
—

// 26 mei 2016

A

sosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) menggelar
Dialog & Rapat Anggota di Hotel Bidakara, Jakarta,
Kamis (26/6) Acara yang mengusung tema,
“”Menjadi Mitra Terpercaya Pemerintah dengan Penerapan

84

Dalam sambutannya, Direktur Operasi III, Destiawan
Soewardjono menyampaikan sejarah singkat kantor pusat
WIKA yang sudah beberapa kali pindah sejak tahun 1960
silam, ”WIKA Tower ini bukanlah akhir dari perjalanan
panjang, tetapi motor dari pembangunan-pembangunan
berikutnya,” ujar dia.
WIKA Tower terdiri dari 21 lantai (16 lantai utama, 1 lantai
atap, dan 4 lantai basement) Gedung ini menerapkan
konsep smart office dan teknologi High Damping Rubber
Bearing untuk sistem peredam gempa serta telah
mendapatkan sertifikat Greenship level Gold dari Green
Building Council Indonesia (GBCI)

Direksi WIKA
Gedung
Raih Penghargaan
The Marketeer
of the Year
Jabodetabek 2016

—

—

// 29 mei 2016
// 27 mei 2016

HP

Tata Kelola Perusahaan (GCG)” ini, dibuka langsung oleh
Ketua Umum AKI, Bintang Perbowo dan diikuti oleh seluruh
Anggota AKI se-Indonesia.

Turut
Menyemarakkan
HUT Badan usaha
milik negara

M

enutup rangkaian acara Jakarta Marketing Week
2016 yang dihelat oleh Majalah The Marketeers di
lantai dasar Mal Kota Kasablanka mulai tanggal

11-17 Mei 2016, penghargaan untuk Marketeer of the Year
Jabodetabek 2016, sukses mengantarkan 15 orang terpilih
dari 15 kategori. Mantan GM Departemen Bangunan dan

P

T WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. turut
menyemarakkan HUT BUMN ke-18 di Parapat,
Sumatera Utara” Sabtu (28/5). Turut hadir dalam

acara ini antara lain, Menteri BUMN, Rini M. Soemarno,
Direktur Utama WIKA Bintang Perbowo, dan Jajaran Direksi
dari BUMN lainnya.

Gedung yang kini menjabat sebagai Wakil Direktur Utama
Dalam sambutannya, Bintang yang juga merupakan
Direktur Utama WIKA menyampaikan bahwasanya
sejalan dengan fokus pemerintah dalam meningkatkan
pembangunan infrastruktur hingga 5 tahun ke depan,
maka AKI sebagai wadah bagi Kontraktor berskala Besar,
BUMN, swasta Nasional, perusahaan asing berbadan
hukum Indonesia maupun perusahaan asing perwakilan
akan senantiasa aktif menumbuhkan iklim usaha Jasa
Konstruksi yang kondusif

WIKA Gedung Novel Arsyad, didapuk menjadi salah satu

Kegiatan bertajuk “Ekspedisi Danau Toba BUMN Hadir

pemenang dari kategori konstruksi.

untuk Negeri” ini disemarakkan dengan berbagai

IZW

HP

kegiatan, yaitu: jalan sehat seluruh BUMN dan masyarakat,
Founder dan Chairman MarkPlus Inc., Hermawan Kartajaya
mengatakan bahwa penghargaan ini diberikan kepada
individu yang kiprahnya dalam bidang marketing dinilai

penanaman bibit pohon, dan rapat kerja sinergi BUMN.
IZW

sudah mumpuni dan diakui di wilayah Jabodetabek serta
mampu memberikan pengaruh positif kepada lingkungan
sekitarnya.
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Pisah Sambut
Pejabat Perseroan
Usai RUPST
—

// 31 mei 2016

U

sai menghelat Rapat Umum Pemegang Saham
Tahun buku 2015 pada hari Kamis (28/4) lalu di
Kantor Pusat Kav. 9, Jakarta, Perseroan memiliki
susunan Direksi dan Komisaris yang baru. Sebagai
apresiasi terhadap Direksi dan Komisaris yang purnatugas
serta penyambutan anggota Direksi dan Komisaris yang
baru, Perseroan mengadakan acara pisah sambut yang
berlokasi di Bluegrass, Jakarta, Selasa (31/5).

WIKA. “Saat kita mengucapkan sumpah jabatan, maka pada
saat itu pula kita telah siap untuk digantikan. WIKA masih
punya banyak PR dan mimpi. Tantangan itulah yang harus
mampu dijawab oleh pejabat yang baru,” pesan Bintang.
Selain pergantian dalam jajaran Direksi dan Dewan
Komisaris, Perseroan juga mengapresiasi Agus Purbianto
yang sebelumnya menjabat GM Departemen Keuangan, kini
menempati posisi baru sebagai Direktur Keuangan PT PP
(Persero) Tbk. Sebagai penutup, masing-masing pejabat
yang purnatugas mendapatkan lukisan potret sebagai
kenang-kenangan yang akan selalu mengingatkan mereka

86

—

Selamat menjalankan amanah yang baru kepada Bapak
Budi Harto, Adji Firmantoro, Yusmar Anggadita dan Agus
N.S Kosasih, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra dan Eddy
Kristanto di WIKA
HP

P

bersama-sama menekan tombol sirine yang menandai
mulai beroperasinya PLTMG yang berlokasi di Desa Meuria
Paloh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh.
Direktur Human Capital I Gusti Ngurah Askhara
Danadiputra menyampaikan bahwa PLTMG ini telah selesai

// 2 juni 2016

tentang WIKA.

Purbianto, serta selamat datang kepada Bapak Antonius
Dirut Perseroan Bintang Perbowo dalam sambutannya
mengatakan bahwa pergantian pengurus adalah jawaban
dan tantangan dalam semua organisasi seperti juga di

PLTMG Arun 184 MW
Resmi Pasok Listrik
di Aceh
embangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Arun
184 MW secara resmi beroperasi mulai, Kamis
(2/6). Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh

Menteri BUMN Rini M. Soemarno, Dirut PT PLN Sofyan
Basir dan Gubernur Aceh Abdullah Zaini secara simbolis

selesai pada 22 Desember 2015, 9 hari lebih cepat selesai
dari target kontraknya yang ditetapkan selesai pada 31
Desember 2015. PLTMG Arun 184 MW merupakan PLTMG
terbesar di Indonesia yang merupakan wujud sinergi BUMN
dengan PT PLN (Persero) sebagai pemilik, WIKA sebagai
kontraktor pelaksana proyek serta PT Pertagas Arun, anak
perusahaan PT Pertamina (Persero) selaku pemasok gas.
Fir & HP
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WIKA Hadiri
Penandatanganan
6 Proyek
Infrastruktur
Strategis

WIKA Bangun LRT
Koridor 1 Jakarta
dan Velodrome
Kelas Dunia
—

—

// 9 juni 2016

B

ertempat di Istana Negara, Jakarta, Kamis (9/6)
WIKA turut menghadiri penandatanganan 6 Proyek
Strategis yang terdiri dari pembangkit listrik

dan jalan tol. Hadir dalam acara di antaranya Menteri

// 22 juni 2016

B

ertepatan dengan hari ulang tahun Kota Jakarta
yang ke-489, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta menghelat Launching Light Rail

Transit (LRT) dengan mempercayakan PT WIJAYA KARYA
(Persero) Tbk. (WIKA) sebagai kontraktor pelaksana pada
proyek strategis tersebut di Kawasan Velodrome, Jl.
Pemuda, Rawamangun, Jakarta, Rabu (22/6)

Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution,
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli,
Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman
Said, Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono, Direktur Operasi
I Perseroan, Gandira Gutawa, dan beberapa pejabat terkait
lainnya.

Turut Hadir dalam acara tersebut, antara lain: Gubernur
DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Duta Besar Inggris
untuk Indonesia, Moazzan Malik, Duta Besar Republik
Korea untuk Indonesia, Cho Tai Yung, Presiden Direktur PT
Jakarta Propertindo, Satya Heragandhi, Project Director
LRT Jakarta, Allan Tandiono, dan Direktur Utama Perseroan,
Bintang Perbowo, Manajemen PT WIKA Gedung serta para

Dalam acara tersebut diagendakan pula penandatanganan

undangan lainnya.

perjanjian pengusahaan lima proyek ruas tol, antara
lain jalan Tol Manado-Bitung terbentang sepanjang 39
kilometer (km), Balikpapan-Samarinda 99 km, PandaanMalang 38 km, Serpong-Balaraja 30 km, dan Terbanggi
Besar Pematang Panggang Kayu Agung 185 km. Total nilai

Selain LRT, Perseroan melalui entitas anak, PT WIKA Gedung

—

juga terlibat penuh dalam design and build Velodrome
Global Ltd., perusahaan asal Inggris dengan portofolio,
pengalaman, dan spesialisasi teknis terbaik rancang
bangun beberapa arena balap dunia.

FAW

FAW

P

Bersama Rekan-rekan media di De Leila Resto & Lounge, FX
Sudirman – Jakarta, Senin (27/6)
Acara ini dihadiri oleh Direktur Keuangan, A.N.S. Kosasih,
Sekretaris Perusahaan, Suradi serta puluhan wartawan
media cetak, elektronik dan online yang tampak antusias.

// 27 juni 2016

Jakarta Project. WIKA Gedung berkonsorsium dengan ES

keseluruhan proyek mencapai Rp49 triliun
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Nobar Piala
Eropa dengan
Media

Salah satu agenda media relation dari Humas ini semakin
semarak dengan pembagian doorprize dan penghargaan

T WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. mengadakan acara

bagi rekan media yang terproduktif menulis berita positif

Nonton Bareng Pertandingan Piala Eropa Babak

dan berimbang bagi WIKA.

Perdelapan Final antara Spanyol – Italia dan Sahur

IZW
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KKL Fakultas
Teknik Undip ke
Pabrik WIKA Beton,
Karawang
—

// 28 juli 2016

E

ntitas anak PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk, PT
WIKA Beton Tbk. (WTON) dalam hal ini Pabrik
Produk Beton (PPB) Karawang berkesempatan

menerima Kunjungan Kerja Lapang (KKL) Mahasiswa Teknik
Sipil Universitas Diponegoro, Semarang, Kamis (28/7)
lalu. Rombongan terdiri dari 44 mahasiswa dan 1 dosen
pembimbing.
Dalam sambutannya, dosen Teknik Sipil Undip, Sukamta
mengapresiasi penerimaan yang dilakukan oleh

Turut Semarakkan
Mudik Gratis
Bareng BUMN
—

Halal Bihalal
Berlangsung
Khidmat

P

membandingkan teori di dunia perkuliahan dan kondisi riil
di lapangan.
FAW

Dalam paparannya pada acara ini, Direktur Utama

S

Perseroaan menyampaikan bahwa Pencapaian kontrak
alah satu budaya khas pasca perhelatan idul fitri

baru hingga akhir Agustus 2016 diproyeksikan akan

adalah silaturahim seluruh karyawan WIKA Group

mencapai Rp40 triliun atau 75,75% dari target kontrak

pada hari pertama kerja di Pelataran Kantor Pusat,

baru 2016 sebesar Rp52,80 triliun. Perolehan kontrak baru

Rabu (13/7) Antusiasme seluruh karyawan pada halal bi

tersebut meningkat 262,74% dibandingkan periode yang

halal kali ini sudah dapat dilihat sehat pukul 05.30 pagi.

sama tahun 2015.

Acara berlangsung meriah dengan hiburan dari para talent
Pada kesempatan yang sama, Direktur Keuangan

internal WIKA.

Perseroan, A.N.S. Kosasih juga menambahkan bahwa
Bintang Perbowo, Direktur Utama Perseroan dalam
sambutannya mengajak seluruh karyawan untuk terus

Selain menggunakan bus, WIKA juga memberangkatkan
ratusan karyawan beserta keluarga untuk mudik
menggunakan Kereta Api dari Stasiun Senen dan Gambir.
Rombongan mudik dengan kereta api sekaligus menutup
rangkaian Mudik Bersama WIKA yang menjadi bagian dari
Mudik Bareng BUMN 2016.

perusahaan serta meningkatnya kesejahteraan karyawan,”

90

Selain itu, melalui kunjungan ini, mahasiswa dapat

ini menyampaikan bahwa studi ekskursi ini memiliki

// 18 juli 2016

Total pemudik yang berpartisipasi pada Mudik Gratis
Bareng BUMN ini berhasil memecahkan Rekor MURI
dengan total 93.334 pemudik yang terbagi dalam 4 moda
transportasi, yaitu : 1.735 bus, 22 rangkaian kereta, 1 kapal
laut dan 1 pesawat terbang.

IZW

mahasiswa dalam pengembangan varian produk beton.

—

// 30 juni 2016
T WIJAYA KARYA (Persero) Tbk turut serta dalam
Mudik Gratis Bareng BUMN yang acaranya dibuka
langsung oleh Menteri BUMN, Rini M. Soemarno
di Parkir Timur Senayan - Jakarta, Kamis (30/6) Acara ini
juga dihadiri oleh Direktur Operasi III WIKA, Destiawan
Soewardjono dan juga pemudik dari WIKA dengan tujuan
Palembang yang menggunakan Bus. Adapun bus yang
diberangkatkan pada acara pagi ini sebanyak 513 bus
dengan 25.650 pemudik.

Manajemen PPB Karawang. Lebih lanjut dosen muda

dampak positif bagi pengetahuan, wawasan, dan softskills

menjaga diri dengan selalu memelihara tali silaturahim
sesama keluarga WIKA, “Semoga melalui forum ini kita
semua menjadi semakin optimistis untuk terus bekerja
keras dan memberikan hasil yang lebih positif bagi
ujar dia
IZW

Perseroan sampai saat ini masih melaksanakan kontrak

WIKA Semarakkan
Investor Day 2016
—

// 3 agustus 2016

W

proyek yang diperoleh pada tahun lalu, senilai Rp33,2
triliun. Apabila dijumlahkan dengan target tahun ini yang
sebesar Rp33,2 triliun, maka pada akhir Desember total
kontrak baru yang dikantongi WIKA diharapkan menembus
Rp86 triliun. Apabila target tersebut tercapai, Kosasih
meyakini laba bersih perusahaan akan terdongkrak pada

IKA turut serta dalam Investor Day 2016 yang

akhir tahun, “Ini bisa lebih dari terget laba perusahaan

dihelat di Bursa Efek Indonesia RAbu (3/8)

sebesar Rp750 miliar, paling tidak bisa melebihi sekitar

Pada acara yang dihelat selama empat hari

Rp200 miliar jadi ya laba bersih yang kami dapat akhir

tersebut, WIKA tampil bersama 63 emiten lainnya untuk

tahun mungkin mencapai Rp940 miliar,” jelasnya.

mempresentasikan kinerja Perseroan.

FAW
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Mengangkat tema, “Together We Create Harmony” acara ini

bertani dan berkebun. Untuk pengelolaan lahan kritis,

berlangsung selama dua hari, dimana pada hari pertama,

lengkah yang telah dilakukan yaitu menanam pohon

para peserta akan diajak melihat dan merasakan secara

sengon dari tahun 2012.

langsung Pusat Kepemimpinan Wikasatrian, Gadog, Bogor.
Pada hari kedua, para peserta Campus CJ Green Adventure

Hingga akhir tahun 2015, tercatat jumlah pohon sengon

Camp 2016, diajak untuk berinteraksi dengan alam di

usia 2 tahun yang hidup sebanyak 41.288, sedangkan untuk

Kampung Hijau Binaan WIKA Pamijahan.

usia 1 tahun berjumlah 55.114 pohon. Pengembangan dari
program ini adalah pemanfaatan tanaman sela pada lahan

Kampung Hijau Binaan WIKA di Pamijahan Bogor

budidaya sengon. Introduksi tanaman sela yang pertama

merupakan role model pertanian unggul yang menciptakan

adalah menanam 5.000 bibit jagung manis pada lahan

suasana harmoni pada 68 hektar area Desa Cibunian,

seluas 5 hektar. Hasil panen pertama 13 ton dan kedua, 16

Kecamatan Pamijahan, Bogor. WIKA melalui Biro CSR

ton. Introduksi kedua adalah penanaman 22.000 rumpun

melakukan identifikasi potensi lokal di daerah tersebut

jahe merah di lahan seluas 4 hektar. Hasilnya cukup baik

untuk selanjutnya menyusun program kegiatan serta

dengan pemasaran produk cukup luas hingga ke Uni Emirat

pendampingan. Program utama WIKA di Desa Hijau

Arab dan Oman.

Binaan Pamijahan adalah membantu mengembangkan

FAW

dan meningkatkan keterampilan masyarakat desa dalam

Sinergi
Program
Pengembangan
Potensi Lokal
Sertifikasi
Welder

WIKA-Liputan6
Helat Campus
CJ Green
Adventure
Camp 2016

—

wilayah operasi gas Donggi, Senoro, Matindok di Kantor
KONI, Luwuk, Sulawesi Tengah, Kamis (2/6)
Acara tersebut dihadiri oleh Manajemen Matindok Gas
Development Project WIKA, dalam hal ini Interface
Manager, Agus Irwandi, Direktur IAFMI, Edwin Barusomad,
Asisten Rektor UP45 Yogyakarta, Bambang Irjanto, dan
para orang tua dari peserta program tersebut serta tamu
undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Interface Manager Matindok Gas
Development Project WIKA, Agus Irwandi menyampaikan
bahwasanya pengembangan potensi welder lokal Matindok

—

Luwuk, 2 Juni 2016

bersertifikat BNSP merupakan wujud implementasi nyata
CSR WIKA guna mempersiapkan para pemuda asli di daerah
sekitar proyek industri gas, Donggi, Senoro, dan Matindok

Bogor, 30-31 Mei 2016

P

WIKA Campus CJ Green
Adventure Camp 2016.

T WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. bersama Liputan6

Selasa (30-31/5) Acara yang diikuti oleh 18 mahasiswa se-

bersinergi menyelenggarakan Campus Citizen

Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat ini dibuka langsung

Journalist Green Adventure Camp 2016 di Pusat

oleh General Manager Human Capital Perseroan Agung

Kepemimpinan Wikasatrian, Gadog, Bogor dan Kampung

Yunanto di Pusat Kepemimpinan Wikasatrian, Gadog, Senin

Hijau Binaan WIKA Pamijahan, Kabupaten Bogor, Senin-

(30/5)
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P

agar memiliki keterampilan pengelasan profesional
T WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. (WIKA) bekerjasama

(welding) bersertifikat BNSP sehingga mandiri dan

dengan Ikatan Ahli Fasilitas Produksi Minyak dan

berdikari, sekaligus diharapkan kelak dapat membangun

Gas Bumi Indonesia (IAFMI) menyelenggarakan

jaringan kemitraan dan meningkatkan pertumbuhan

prosesi penyerahan sertifikat BNSP kepada 30 peserta

ekonomi daerah asal welder yang berada di wilayah

Program Pengembangan Potensi Lokal Sertifikasi

operasi gas.

Welder sebagai salah satu rangkaian program pelatihan,
sertifikasi, magang, dan kemandirian operator gas di

Program pelatihan, sertifikasi, magang, dan kemandirian
operator gas di wilayah operasi gas Donggi, Senoro,
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Matindok telah diinisiasi sejak Desember 2015 lalu oleh

juga berlanjut pada refreshment class (18-23 April) dan

sinergitas PT Pertamina EP __ WIKA __ Rekin __ Guna Nusa

pengujian sertifikasi BNSP (25-26 April) sebagai program

__ Titi Sampurna, yang dilanjutkan dengan pelatihan

CSR WIKA, pembekalan dan pemantapan skill dari Inlastek

pertamanya pada Januari__Maret 2016. Program ini tidak

UP45 Yogyakarta serta penempatan magang di industri-

lantas berhenti pada tahap pelatihan saja, akan tetapi

industri strategis di seluruh Indonesia.
FAW

WIKA- IAFMI selenggarakan Program
Pengembangan Potensi Lokal Sertifikasi Welder.

WIKA Gelar
Pasar Murah
dan Santunan
Anak Yatim
—

Bogor, 30-31 Mei 2016

J

elang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1437 H, PT
WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. (WIKA) dan seluruh
Anak Perusahaan (PT WIKA Beton Tbk., PT WIKA
Industri Konstruksi, PT WIKA Gedung, PT WIKA Rekayasa
Konstruksi, PT WIKA Realty, dan PT WIKA Bitumen)
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menghelat Pasar Murah dan Santunan Anak Yatim di 6 kota
secara serentak, yaitu: Bekasi, Bogor, Yogyakarta, Lampung
Selatan, Balikpapan, dan Buton.
Sebagai pusat kegiatan, Perseroan menyelenggarakan
Program Pasar Murah dan Santunan Anak Yatim di
Kawasan Industri WIKA, Cileungsi, Kabupaten Bogor,
Jumat (24/6) Acara ini dibuka langsung oleh Direktur
Keuangan Perseroan, A.N.S. Kosasih dan turut dihadiri
oleh perwakilan Manajemen PT WIKA Industri Konstruksi,
PT WIKA Rekayasa Konstruksi, dan perangkat desa
beserta warga di lingkungan sekitar Kawasan Industri
WIKA. Dalam sambutannya, Direktur Keuangan Perseroan
menyampaikan bahwasanya kegiatan Pasar Murah dan
Santunan Anak Yatim ini merupakan bagian dari rangkaian
Program Kementerian BUMN, “BUMN Hadir untuk Negeri”
secara serentak oleh 118 BUMN di seluruh Indonesia.
“WIKA Group bersyukur dan bangga dapat turut
berpartisipasi pada pasar murah dan santunan anak
yatim sebagai implementasi nyata BUMN Hadir untuk

WIKA Selenggarakan Pasar Murah
dan Santunan Anak Yatim.

Negeri, Safari Ramadan BUMN 2016. Semoga melalui
acara ini, semangat untuk saling membantu, mendukung,
dan memantapkan sinergi antara WIKA dan masyarakat
semakin padu dan berjalan beriringan,” ujar dia.

hanya dengan Rp25.000 per paketnya. Hasil penjualan

Pada penyelenggaraannya tahun ini, WIKA Group
bekerjasama dengan Kliring Berjangka Indonesia (KBI)
yang secara keseluruhan mendistribusikan 3.350 paket
sembako pasar murah, dimana per paketnya terdiri dari 10
kg beras, 2 kg gula pasir, dan 2 liter minyak goreng. Paket
sembako pasar murah tersebut telah mendapat subsidi
oleh Perseroan, sehingga masyarakat cukup membelinya

Bersamaan dengan kegiatan pasar murah, dilaksanakan

paket sembako pada pasar murah tersebut kemudian akan
disumbangkan ke rumah-rumah ibadah di 6 kota dimana
kegiatan pasar murah diadakan.

juga pemberian santunan pada anak yatim. Pada
pelaksanaan Safari Ramadan BUMN 2016 ini, WIKA Group
membagikan santuna kepada 2.420 anak yatim dengan
total nilai Rp242.000.000
FAW
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Surga itu
Bernama
Belitung
—

Jika langit bangga dengan
gugusan bintangnya dan bumi
elok dalam lukisan alamnya.
Maka, Belitung layak dipuja
karena ia adalah surga
indahnya lanskap laut, pantai,
bukit, dan budaya.

S

ayup-sayup original soundtrack film Laskar
Pelangi dari radio taksi memecah kesunyian subuh
Cimanggis, manakala WIKA Magz beranjak menuju

Veni, Vidi, Perfecta
Setelah 50 menit mengangkasa, tak terasa, roda pesawat
kami pun mendarat mulus di ujung landasan Negeri Laskar

Mimpi adalah kunci
Untuk kita menaklukkan dunia
Berlarilah tanpa lelah
Sampai engkau meraihnya
Laskar pelangi
Takkan terikat waktu
Bebaskan mimpimu di angkasa
Warnai bintang di jiwa
Menarilah dan terus tertawa
Walau dunia tak seindah surga
Bersyukurlah pada yang kuasa
Cinta kita di dunia

Pelangi, Bandara H.A.S. Hanandjoeddin. Pintu terbuka,
udara segar dan lanskap hijau pun langsung menyambut
tanpa malu. Sedikit terik memang, tetapi dalam hati, benar
juga endorsement netizen (masyarakat pengguna internet.
red) tentang eloknya alam Belitung. Bandaranya saja
cantik, bagaimana pantainya, bukitnya, kedai kopinya? Ah,
penasaran ini rasanya makin membuncah sampai ujung
kepala.
Kurang lebih 15 menit perjalanan lepas dari Bandara
Hanadjoeddin, tanpa sengaja nada perut kami
bersenandung sumbang. Ya, maklum sajalah, sudah sejak
pukul 04.00 pagi buta kami sudah berangkat dari rumah
tanpa sarapan. Tetapi, rezeki memang tidak kemana.
Gumaman dalam hati kami itu pun langsung bersambut
dengan aroma mie khas Belitung yang menggelitik hidung.

akhir pekan yang sedikit mendung itu, kami memang

ternyata sudah demikian dekat.
Nama mie atep diadopsi dari Nyonya Atep yang dikenal
sebagai penggagas mie Belitung yang telah diraciknya
selama 39 tahun terakhir. Wanita asli kelahiran Belitung ini
mengaku bahwa kuatnya rasa mie olahan khas Belitung ini,
tidak lepas dari resep bumbu masak yang diberikan oleh
leluhurnya secara turun-temurun.
Mie Belitung yang diraciknya terdiri dari mie kuning yang
disiram kuah udang dan ditaburi bakwan udang, irisan
timun, potongan kentang rebus, udang rebus, emping
melinjo serta taoge. Seperti kebanyakan makanan khas
Sumatera lainnya yang kaya akan bumbu dan rempahrempah, rasa mie Tanjungpandan ini, mmh... ciamik.
Kuah rasa Mie Atep Belitungnya terbilang nikmat karena
berasal dari kaldu udang asli ditambahi bumbu-bumbu.
Kuah mienya berwarna kecoklatan seperti gula aren terasa
manis dan gurih, campuran dari kuah rebusan udang

Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Banten, Sabtu (29/3)
silam. Bukan satu kebetulan yang disengaja bahwasanya

Rumah makan Mie Atep, tempat mie istimewa itu dijajakan

Laskar Pelangi: Membawa Belitung
terkenal seantero dunia.

dan gula aren serta bumbu merica, laos dan daun salam.

hendak berkunjung ke Belitung.
Bicara Belitung, rasanya tidak bisa lepas dari kisah layar
lebar Negeri Laskar Pelangi. Dalam sejarah perfilman di
tanah air, Laskar Pelangi masuk ke dalam daftar film yang
penjualannya meledak di pasaran. Film yang diadaptasi
dari novel karangan Andrea Hirata dengan judul yang sama
tersebut konon telah ditonton oleh lebih dari 4,6 juta orang.
Seiring dengan keberhasilan film tersebut di pasaran,
popularitas Belitung sebagai tempat wisata pun kian
menanjak. Latar belakang keindahan alam Belitung yang
menjadi tempat syuting ternyata memiliki daya tarik luar
biasa bagi wisatawan untuk menyambangi pulau yang
dikenal memiliki keindahan alam bawah lautnya yang
menawan.
Tepat pukul 05.45 dengan disambut rintik gerimis, taksi
kami tiba di Terminal 1 Bandara Internasional SoekarnoHatta, Tangerang. Setelah check-in dan berkemas ulang,
penerbangan pertama menuju Negeri Laskar Pelangi pun
siap mengudara. Bayang-bayang eloknya lanskap alam
pulau penghasil timah itu, rasanya sudah demikian dekat di
mata. Belitung, kami datang.
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Kuahnya kental dan segar sekali sehingga cocok untuk
sarapan dan/atau makan siang karena rasanya terasa pas
sekali mengalir di lidah.
Setelah dimanjakan oleh nikmatnya Mie Atep. Lidah ini
rasanya semakin dimanajkan, ketika kami kemudian
meneguk segeranya Es Jeruk Kunci. Es Jeruk Kunci adalah
salah satu minuman yang sangat digemari masyarakat
Belitung. Minuman ini dibuat dari Jeruk Kunci yang
dicampur dengan es batu. Seperti halnya mie atep,
minuman ini juga sudah turun temurun dikonsumsi dan
digemari oleh masyarakat Belitung dikarenakan pohon
Jeruk kunci ini memang tumbuhan subur dan banyak di
budidayakan di daerah ini.
Meminjam frasa yang dipopulerkan oleh Julius
Caesar, Panglima Perang Romawi yaitu: Veni, Vidi, Vici
yang maknanya; Aku Datang, Aku Melihat, dan Aku
Menang. Rasanya tidak berlebihan jika itu kemudian
menggambarkan perasaan bahagia kami berwisata ke
Belitung. Bayangkan, belum juga kaki ini melangkah ke
seluruh destinasi wisata Belitung, tetapi hidangan Mie Atep
dan Es Jeruk Kunci pagi itu sudah benar-benar menyambut
kami dengan luar biasa. Seru sekali bukan?
Pulau Lengkuas dengan Mercusuarnya:
Ikon wisata Belitung.

Wet, wet, wet
Selesai berisitirahat sejenak dan berganti pakaian di
tempat penginapan nan asri di Kota Tanjungpandan. Ransel
dan kamera kami pun bersiap untuk destinasi eksplorasi
Belitung berikutnya, Laut dan Pantai.

Mie Atep dan Es Jeruk Kunci: Padu padan
makanan dan minuman khas Belitung yang
sayang dilewatkan.

Keindahan tempat wisata di Belitung terletak pada pesona
wisata baharinya yang menawan hati. Pulau asal Gubernur
DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ini memiliki banyak
pantai yang mengagumkan dengan karakteristik bebatuan
granit yang khas dan permukaan pantai yang landai.

Kelayang berada di Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung,
Bangka Belitung. Di sana, Anda bisa berjalan kaki
menyusuri pantai serta mendaki batuan granit yang seakan
terlihat “parkir” di pinggir pantai.

Tak hanya itu, pantai-pantai dengan formasi batuan granit
yang menghampar di segala sisi bisa jadi latar belakang
foto yang menarik ketika berwisata di sana. Begitu pun
dengan halusnya pasir pantai yang siap membelai kaki
Anda saat tiba di tepi pantai.

Pulau yang kami datangi kemudian adalah Pulau
Pasir (yang hanya bisa kita datangi jika air laut surut)
sebelumnya akhirnya berlabuh di Pulau Lengkuas. Pulaupulau kecil berpasir ini, jaraknya memang tidak jauh
dari Pulau Lengkuas. Disinilah Anda dapat bertemu dan

Sebagai awal untuk menyeberang berkeliling pulau di

memegang langsung bintang laut di tepian pantainya.

Perairan Belitung, sejenak Anda bisa bermain di Pantai
Tanjung Kelayang. Pantai ini dikenal sebagai pintu untuk
berkeliling ke pulau-pulau kecil karena banyaknya kapal
kayu yang menyediakan jasa antar. Pantai Tanjung
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Puas dengan Pulau Pasir, kaki ini pun mengajak untuk
menapak Pulau Lengkuas. Ada sedikit challenge memang
karena pulau kecil berpasir ini, masih terpisah oleh air laut

Pantai Tanjung Kelayang: Pintu masuk
untuk berlayar ke pulau-pulau kecil.
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dengan kedalaman mencapai dada orang dewasa. Untuk
bisa ke Pulau Lengkuas, tentunya anda harus menunggu air
laut surut terlebih dahulu.
Pulau Lengkuas sejatinya merupakan ikon Belitung. Di
pulau Lengkuas inilah berdiri sebuah mercusuar yang
menjadi ikon Belitung. Mercusuar ini merupakan produk
pabrikan Chance Brothers & Co yang terletak dekat kota
Birmingham yang dibangun pada tahun 1882.
Konstruksi mercusuar pulau Lengkuas ini terdiri dari 71
blok silinder luar yang tersusun hingga lantai 18, dan 32
blok silinder inti yang hanya dibangun sampai lantai 15
saja. Pada lantai 16 terdapat sebuah lemari besi dengan
2 daun pintu yang berfungsi untuk menyimpan peralatan
yang berkaitan dengan aktivitas mercusuar tiap harinya.
Jumlah anak tangga pada lantai dasar adalah 18, kemudian
pada lantai 1-10 masing-masing memiliki 17 anak tangga,
lantai 11-13 memiliki masing-masing 16 anak tangga, lantai
14-16 memiliki masing-masing 15 anak tangga, lantai
17 memiliki 13 anak tangga, dan yang terakhir, lantai 18
memiliki 8 anak tangga.

Pantai Tanjung Tinggi: Ingat Pantai Tanjung Tinggi,
Ingat Laskar Pelangi.

pariwisata di Belitung Timur yang menjadi setting utama

yang tergambar dalam salah satu film terlaris di tanah air

novel dan film tersebut. Lokasi di novel dan film Laskar

tersebut, ruang kelas di SD Muhamadyah Gantong terlihat

pelangi tepatnya berada di Desa Gantung (atau Gantong

begitu sederhana. Dinding terbuat dari kayu dan lantai

Perjalanan pantai berikutnya berlabuh di Pantai Kepayang.

menurut dialek lokal) Kecamatang Gantung, Kabupaten

beralaskan pasir menjadi latar dari ruang kelas.

Pantai ini tidak jauh dari gugusan perairan Belitung yang

Belitung Timur.

Posisi jendela pandang tiap lantainya berselang-seling.
Misal, lantai 1 jendelanya menghadap ke arah timur dan
utara, lantai 2 jendelanya menghadap ke barat dan selatan.
Pada lantai 3, jendelanya kembali menghadap kearah timur
dan utara, begitu seterusnya. Kurang lebih dibutuhkan
waktu 30 menit untuk naik dan mencapai bagian atas
mercusuar ini.
Pada bagian teratas mercusuar, terdapat lampu suar
dengan beberapa solar panel sebagai sumber listrik
sekunder dan sebuah mesin genset yang digunakan
sebagai sumber listrik utama. Alat pemandu moda
penerangan lalu-lintas laut ini beroperasi mulai pukul 17.00
sore hingga pukul 06.00 pagi. Berdiri di puncak menara
memberikan sensasi yang luar biasa. Hembusan angin
laut, teriknya sengatan matahari menyatu dengan deburan
suara ombak Laut Cina Selatan.
Lepas dari mercusuar, snorkling di sekitar Pulau Lengkuas
adalah pilihan oke untuk mendinginkan badan setelah
berpanas ria di ketinggian. Keindahan alam bawah laut

bisa dicapai dari Pantai Tanjung Kelayang. Selain cantik

Berjalan ke bagian belakang sekolah, kita juga bisa melihat

dengan hamparan pasir putihnya, Tanjung Kelayang juga

Tidak sedikit yang penasaran ingin mengunjungi tempat

bagian-bagian lain dari sekolah seperti kamar mandi dan

menyediakan fasilitas tempat makan yang istimewa.

dimana Lintang dan kawan kawan bersekolah, termasuk

surau sederhana yang digunakan anak-anak laskar pelangi

Kenyamanan fasilitas dan rasa masakan laut yang

kami tentunya. Perjalanan dari Tanjung Pandan, Belitung

belajar agama. Tidak jauh dari surau, terdapat sumur

dihidangkan, tidak kalah dengan Bali. Penasaran kan?

menuju desa Gantung Belitung timur memakan waktu

yang digunakan sebagai tempat mengambil wudhu. Kita

kurang lebih 1,5 jam. Jalanan mulus dan tidak banyak naik

juga bisa melihat dua tiang penyangga dari kayu yang

turun, tetapi agak sedikit berkelok kelok.

digunakan untuk menopang bangunan. Wah, seperti masuk

Akhirnya perjalanan pantai kami hari itu, berakhir di Pantai
Tanjung Tinggi. Pantai ini berlokasi di 30 kilometer dari

ke dalam film Laskar Pelangi rasanya.

pusat kota Tanjung Pandan dan dapat ditempuh selama 45

SD Muhammadiyah Gantong. Sekolah ini menjadi bagian

menit perjalanan darat. Dapat juga dituju dari Pelabuhan

penting dari film Laskar Pelangi. Di sinilah lokasi syuting

Dari sekolah laskar Pelangi, kendaraan kami bergegas

Tanjung Kelayang, dengan waktu tempuh sekitar 15 menit

10 anak-anak laskar pelangi menimba ilmu dengan

menuju Museum Kata yang pendiriannya digagas oleh

lewat jalan darat. Di sini, Anda akan dimanja dengan

penuh suka cita bersama ibu guru mereka, Ibu Muslimah.

Andrea Hirata, penulis Novel Laskar Pelangi. Museum

pemandangan yang eksotis, air laut yang tenang dengan

Memasuki halaman sekolah ini, kita bisa melihat sebuah

Kata terletak di Jalan Laskar Pelangi No.10 Desa Gantong

semburat warna biru kehijauan, batu-batu granit yang

bangunan sekolah yang sudah usang. Atap yang berbahan

Belitung Timur, tepatnya sekitar 110 km dari Tanjung

menjulang, dan berpasir putih halus.

seng serta bangunan yang terbuat dari kayu menjadi

Pandan. Dibutuhkan kurang lebih 2 s.d 3 jam perjalanan

ornamen yang membentuk bangunan yang terletak di

dengan mobil dari Tanjung Pandan untuk dapat sampai ke

tengah tanah lapang beralaskan pasir putih ini.

Museum ini.

Wisata Sastra & Budaya Belitung

ini tidak kalah dengan Bunaken lo. Airnya yang bening

Setelah satu hari berwisata air, hari kedua perjalanan

memudahkan Anda untuk melihat beranekaragam ikan

kami lanjutkan menuju Gantong untuk destinasi menarik

Papan nama SD Laskar Pelangi masih terlihat di sekolah.

Jadi, siapkan waktu khusus satu hari agar dapat menjelajah

dengan segala tingkah lakunya yang unik.

berikutnya. Siapa yang tidak kenal dengan novel dan film

Pun ketika memasuki ruang-ruang kelas, kita akan

dengan puas di sekitar wilayah Belitung Timur. Museum

Laskar Pelangi. Kesuksesan novel dan film laskar pelangi

disajikan pemandangan meja dan bangku-bangku kayu

Kata ini dibangun oleh Andrea Hirata pada tahun 2010 dan

membawa pengaruh yang cukup besar terhadap sektor

yang digunakan anak-anak laskar pelangi belajar. Seperti
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merupakan Museum Sastra pertama di Indonesia yang
hingga saat ini sudah sangat terkenal ke seluruh penjuru
dunia.

Surga Kopi,
Surga Belitung
—

Desain museum ini dibuat tematik sesuai dengan tokohtokoh yang ada di Laskar Pelangi, mulai dari sang Ayah,
Lintang, Mahar, dan tokoh lainnya. Dibeberapa sudut
ruangannnya menampilkan foto-foto sang aktor dalam
kisah Laskar Pelangi lengkap dengan cuplikan-cuplikan
halaman ceritanya, potongan-potongan cerpennya serta
dokumentasi penghargaan-penghargaan yang sudah
pernah diraihnya
Jika kita melangkah masuk lebih jauh ke sisi ruangan di
dalamnya maka akan ditemui sudut Warung Kopi dengan
tema “Kupi Kuli” dimana kita juga bisa memesan dan
menikmati kopi khas Belitung tersebut yang menjadi
kesukaan tokoh Andrea Hirata seperti terungkap dalam
salah satu tulisannya,
“Semakin dalam berkubang di dalam warung kopi, semakin

Kopi bagi orang Melayu bukan hanya sekedar
air gula berwarna hitam, tapi pelarian dan
kegembiraan. Segelas kopi, bak dua belas
teguk kisah hidup

ajaib teman-temanku. Kopi bagi orang Melayu bukan
hanya sekedar air gula berwarna hitam, tapi pelarian dan

Andrea Hirata

kegembiraan. Segelas kopi, bak dua belas teguk kisah
hidup,”

Budaya ngopi sepertinya bisa ditemukan di setiap sudut
bumi Indonesia. Tak hanya Aceh yang kental dengan

Tidak berjarak jauh dari Museum Kata. Tujuan kami

budaya ngopi dan warung kopinya, tetapi juga Belitung.

berikutnya adalah rumah kediaman masa kecil Gubernur

Adalah kopi Manggar yang merupakan kopi khas dan

DKI Jakarta saat ini, Basuki Tjahaja Purnama atau akrab

kebanggaan masyarakat Belitung. Ternyata Belitung,

disapa Pak Ahok. Rumah berlantai dua dengan gaya

tepatnya di daerah Manggar, ada sebutan kota seribu

modern ini berdiri kokoh di Jalan KA Bujang Nomor 22 Desa

satu warung kopi, karena memang hampir di setiap sisi

Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur.

di kota ini penuh dengan warung kopi.

Pada bagian belakang rumah, terdapat penginapan

Meskipun orang Belitung doyan ngopi, sayangnya

dengan 10 kamar. Di dalam kamar, terdapat fasilitas kamar

tekstur tanah mereka tidak cocok ditanami kopi,

mandi yang dilengkapi dengan bath up dan closet duduk,

sehingga kopi pun terpaksa mengimpor dari Lampung

karena turis terbiasa mempergunakan fasilitas seperti itu.

dalam bentuk biji kopi. Sesampainya di Belitung, para

Sedangkan tempat tidur untuk kamar besar ada dua twin

barista di warung kopi akan monggoreng biji kopi ini

bed, sementara di kamar yang kecil hanya satu twin bed.

dan membuatnya menjadi kopi bubuk, dan meraciknya
sesuai dengan cita rasa masyarakat setempat.

Selain penginapan, rumah yang berada di Jalan Manggis

(Atas) Replika SD Muhammadiyah, Gantong: Sekolah
Laskar Pelangi membawa Belitung dikenal seantero dunia.
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(Bawah) Museum Kata Andrea Hirata: Museum sastra
pertama di Indonesia.

tersebut juga dilengkapi dengan galeri Batik Simpor. Galeri

Kopi yang disajikan di warung-warung kopi di Manggar

tersebut dimanfaatkan oleh ibu-ibu PKK setempat untuk

adalah kopi tradisional. Artinya, dibuat secara diseduh

membuat kerajinan khas Belitung Timur. Berbagai kerajinan

tanpa menggunakan mesin kopi. Air untuk seduhan kopi

sudah dihasilkan di sana, seperti suvenir, batik, baju dan

dimasak diatas tungku arang. Pilihan kopi-pun terbatas,

lain-lain. Semakin penasaran kan dengan Belitung? Tunggu

kopi hitam dan kopi susu, panas atau dingin. Namun,

apa lagi, segera luangkan waktu untuk berlibur dan selamat

rasanya, maknyus bung!

berwisata!
belitungisland.com, kompas.com | FAW
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1.001 Kedai
Mimpi
—

Berpetualang menjelajahi dunia
arab dengan segala warna dan
suka-duka yang dikemas dalam
story telling menarik dan tiada
menjemukan.

K

isah Aladin di Negeri 1001 Malam mungkin tak
sekedar dongeng pengantar tidur bagi anak-anak,
namun bisa pula menjadi magnet yang selalu

melekat di benak sebagian orang yang begitu terpikat
dengan pesona negeri padang pasir. Tak terkecuali bagi
Valiant Budi atau akrab disapa VB (baca: Vibi) yang begitu
tergila-gila dengan dunia Timur Tengah. Di matanya

histografi buku
penulis	:
penerbit	:
tahun	:
jumlah halaman	 :
ukuran	:

Valiant Budi
Gagas Media
2011
444 halaman
13 x 20 cm

berpetualang di negeri para Nabi ini akan menjadi sumber
cerita yang menarik untuk tulisannya. Tak ayal, peluang

“boroknya” para orang Arab terutama orang Saudi yang

untuk bekerja sebagai TKI pun ia lakoni. Berbekal tawaran

menjadi tokoh antagonis dalam buku ini, tetapi ada juga

pekerjaan di salah satu kedai kopi internasional di Saudi

kisah imam masjid yang baik hati dan selalu menolong

Arabia, Vibi pun terbang memasuki dunia Arab yang penuh

penulis di saat yang genting.

dengan “kejutan”
Membaca buku ini akan membuat kita seolah-olah ikut
Menunggu lama di imigrasi karena petugasnya asyik

berpetualang menjelajahi dunia Arab yang dijejaki oleh

bersenda gurau, atau sapaan In-du-ni-si yang maksudnya

sang penulis. Tak hanya menjadi “saksi” serangkaian

adalah Indonesia, mungkin hanya sebagian kecil hal

kisahnya, kita pun dapat dengan instan belajar beberapa

“menyebalkan” yang dialami Vibi, sang penulis saat baru

kata dalam bahasa Arab seperti iqama-KTP ala Arab,

menjejakkan kaki di tanah Arab. Namun rupanya, itu baru

Muttawa-polisi syariah, soubiya-bir arab, musykillah-

awal dari serangkaian “mimpi buruk” yang dialami penulis

masalah dan lain sebagainya.

ketika sudah mulai bekerja di kedai kopi internasional
tersebut.

Bagi pembaca yang ingin bekerja di Saudi Arabia, mungkin
buku ini bisa menjadi referensi bagus untuk memikirkan

Dalam buku yang cukup deskriptif ini, penulis sangat

kembali niat Anda, karena sebesar-besarnya gaji yang

piawai memainkan kata-kata yang membuat pembaca

ditawarkan untuk Anda, mungkin tak akan sebanding

dapat merasakan emosi penulis dan juga rekan-rekannya

dengan penderitaan yang bisa jadi akan Anda alami seperti

yang turut berbagi cerita pilu. Cerita pengalaman penulis

yang dialami oleh ribuan TKI yang mengadu nasib di sana.

yang bertemu dengan banyak pembeli “aneh”, rekan kerja

Meskipun demikian, bagi Anda yang gemar berpetualang,

yang juga “aneh”, cerita teman penulis yang menjadi istri

tak ada salahnya menyiapkan secangkir teh hangat dan

siri majikannya ataupun cerita penyimpangan orientasi

kue lezat untuk membaca buku ini dan nikmati setiap

seksual yang tak pernah terpikirkan oleh penulis, menjadi

langkah sang penulis dalam petualangannya di negeri 1001

topik utama yang menghiasi hidupnya selama bekerja di

malam. Selamat Membaca!

Saudi Arabia. Memang tak hanya melulu cerita duka dan

HP
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Ada Apa
Dengan Cinta 2
—

yang sama pula diperlihatkan Cinta masih teringat sosok
Rangga dalam hatinya. Padahal, Rangga yang diketahui
tinggal di New York, sudah tak bersama Cinta lagi, lantaran
hubungan mereka telah kandas di tengah jalan dengan

Setelah 14 tahun kisah romansa
Rangga dan Cinta yang penuh
luka, bahagia, dan gelak tawa
‘dihidupkan’ kembali. Nostalgia
atau Baper? Just watch it!

L

Akan tetapi, tak semua nostalgia itu menyenangkan. Di saat

cara yang tak tuntas. Karena itu pula, kemunculan tiba-tiba
Rangga di Yogyakarta menciptakan gejolak dalam diri Cinta

Sinestesia –
Efek Rumah
Kaca
—

dan kawan-kawannya, apalagi Cinta sudah merencanakan

Demikian seterusnya, alur berjalan dan mungkin bisa
membuat ”baper” bagi mereka yang tumbuh dan

ebih dari 14 tahun lalu di film AADC, kita
diperkenalkan pada karakter-karakter khas yang
dianggap mewakili komposisi pergaulan anak SMA

berkembang pada masa dekade 2000-an. sepanjang film
mata penonton dimanjakan dengan warna-warna indah
dari paduan busana Geng Cinta dan pemain lainnya. Riasan

Jakarta pada saat itu. Ada Cinta (Dian Sastrowardoyo),

wajahnya tak berlebihan, tampak natural untuk wanita

yang dengan kepribadian penuh percaya diri menjadi

seusia mereka sekarang ini. Decak kagum rasanya pantas

batu penjuru di antara teman segengnya. Lalu ada Milly

disematkan pada kecantikan Dian Sastro hingga film habis.

(Sissy Prescillia) yang polos, Maura (Titi Kamal) yang centil,
Karmen (Adinia Wirasti) yang tomboi, lalu ada Alya (Ladya

Bukan cuma itu, AADC 2 juga menunjukkan sisi lain dari

Cheryl) yang rapuh. Ditambah lagi ada Mamet (Dennis

Yogyakarta. Mira Lesmana dan Riri Riza menampilkan

Adishwara) yang culun, serta Rangga (Nicholas Saputra),

beragam seni hingga tempat wisata yang belum terjamah

sosok pendiam dan sinis penggemar sastra yang kemudian
merebut hati Cinta.

L

sejak terakhir mengeluarkan Kamar Gelap (2008)
Pemilihan Sinestesia sebagai judul album tersebut terasa
pas untuk menggambarkan kondisi Adrian yang mengidap
behcet’s disease, seperti diungkapkan Cholil kepada
Rolling Stone Indonesia. Penyakit itu membuat persepsi

Enam lagu ambisius yang
dipersembahkan trio Efek
Rumah kaca (Cholil, Adrian dan
Akbar) berdurasi di atas 7 menit,
menampilkan palet instrumen lebih
kaya, melodi indah serta lirik yang
lugas mengomentari kehidupan

pernikahan dengan pria lain.

Akbar Bagus Sudibyo (drum) telah absen membuat album

Adrian bercampur baur seperti melihat warna berbeda jika
mendengar nada atau melihat angka tertentu. Penyakit
yang sempat didiagnosis sebagai retinitis pigmentosa itu
mulai menyerang Adrian sejak 2010.
Enam lagu ambisius yang dipersembahkan trio ini
semuanya berdurasi di atas 7 menit, menampilkan palet
instrumen lebih kaya, melodi indah serta lirik yang lugas
mengomentari kehidupan. Daripada mendengar orang-

inimasa Twitter sempat dibuat heboh oleh kejutan
manis yang dikeluarkan oleh Band Efek Rumah Kaca
berupa release album baru bertajuk, Sinestesia

beberapa waktu lalu. Betapa tidak, band yang terdiri dari

orang sok tahu yang “dakunya seluas cakrawala, padahal
hanya segitu saja” seperti kata Cholil Mahmud di “Hijau”,
lebih berguna menyimak Sinestesia.
rollingstones.co.id | FAW

Cholil Mahmud (vokal, gitar), Adrian Yunan Faisal (bas), dan

di Kota Gudeg tersebut. Mereka melibatkan seniman
dari bidang yang berbeda-beda di Yogyakarta yakni Eko
Nugroho dengan seni instalasinya, ada kelompok teater
boneka Papermoon Puppet Theatre, musisi Marzuki
Mohammad dengan grup Jogja Hip Hop Foundation, dan
seniman kopi, Pepeng pemilik kedai Klinik Kopi.
Dari berbagai sumber | FAW

Kisah AADC 2 diawali dengan Cinta mengumpulkan kembali
teman-teman segengnya semasa SMA, Milly, Maura, dan
Karmen untuk belibur bersama ke Yogyakarta. ‘Geng
Cinta’ ini seperti ingin membangkitkan kembali keceriaan
mereka di masa lalu, sebelum mereka kembali melanjutkan
kehidupan dan hadapi permasalahan masing-masing di
masa yang kini.
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histografi film
genre	: Drama, Romance
produser	: Mira Lesmana
sutradara	: Riri Riza
penulis naskah	
: Mira Lesmana, Prima Rusdi
rumah produksi	
:	Legacy Pictures, Miles Films,
Tanakhir Films
durasi	: 112 Menit
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Prima
Kesehatan
Pasca Libur
Lebaran
—

Dibalik kenikmatan dan kelezatan
hidangan lebaran, faktor
kesehatan dan kebugaran harus
tetap diperhatikan dan dijalankan.

L

ebaran menjadi saat yang dinantikan, serasa tunai
sudah tugas kita menjalankan puasa Ramadan
selama sebulan penuh, tetapi biasanya kita menjadi

‘lupa diri’ pada saat Hari Raya Lebaran. Hampir semua
sajian lezat, mulai dari makanan bersantan, kue-kue kecil
hingga aneka minuman manis beragam rasa langsung
disantap tanpa memikirkan dampak ke depannya bagi
kesehatan tubuh.

Hampir di setiap rumah pasti menghidangkan makanan

“Kebanyakan lemak akan menaikkan kadar kolesterol,

lezat, manis dan bersantan khas lebaran, yang pasti sangat

trigliseride, serta mempersempit pembuluh darah.

menggugah selera makan. Namun tetaplah waspada,

Akibatnya, aliran darah kurang lancar. Ini yang bisa memicu

dibalik kenikmatan dan kelezatan hidangan lebaran

penyakit jantung,” terang ahli gizi ini.

tersebut faktor kesehatan harus tetap diperhatikan.
Pengaturan pola makan terang Leane menjadi kunci untuk
Mengapa? Karena hampir rata-rata hidangan yang

menjaga keseimbangan kesehatan. Pola makan yang

disajikan pada saat lebaran banyak mengandung lemak

normal adalah makan setiap tiga jam sehingga perut tidak

dan berkalori tinggi. Rata-rata mengandung gula yang

dibiarkan kosong terlalu lama. Pada sela-sela makan besar,

memiliki sifat tidak mengenyangkan sehingga membuat

Anda bisa makan buah atau makanan ringan.

kita lupa diri tanpa mengingat asupan kalori yang
seharusnya dibutuhkan oleh tubuh. Berilah batasan dalam

Sudah bukan rahasia bahwa setiap musim lebaran tiba,

menyantapnya, jangan sampai berlebihan.

aneka makanan dan minumam tersaji secara lengkap di
hampir semua rumah. Tantangannya kemudian adalah

Peduli dengan Kesehatan, Peduli
dengan Diri
Saat Lebaran, terjadi banyak perubahan pola makan

bagaimana kita tetap dapat beranjangsana dan berhalalbihalal, tetapi tetap dapat menjaga keseimbangan
kesehatan.

dan aktivitas. Berbagai hidangan yang tersaji, umumnya

Konsumsi aneka hidangan saat Lebaran maupun

bersantan yang notabene sangat tinggi kolesterol dan

sesudahnya, boleh-boleh saja. Namun sebaiknya, kurangi

lemaknya. Ahli gizi, Dr. Leane, M.Sc., sebagaimana

makanan yang berlemak, opor misalnya. Jangan ambil

dikutip daro Tabloidnova.com, Senin (13/6) menyarankan

terlalu banyak santannya. Ayam pun sebaiknya jangan

bahwasanya satu hal penting yang harus diperhatikan

pilih kulitnya. Juga minum banyak-banyak air putih. “Ini

masing-masing kita adalah asupan kadar lemak.

akan mengurangi asupan makanan-makanan tadi, karena
lambung sudah teris,” saran Leane logis.

Suasana hiruk-pikuk mudik lebaran: Kultur bersukacita dengan keluarga di kampung halaman.

sebaiknya timbang berat badan. Lalu, usai Lebaran, lihat
berapa kenaikannya. Setelah itu, usahakan menurunkannya
kembali ke berat semula.

4 Tips Bugar setelah Libur Lebaran
Lebaran sudah menjadi salah satu tradisi yang berlaku di
Indonesia. Sejauh apapun melangkah, lebaran merupakan

Jika makanan disajikan prasmanan, anjur Leane, tetap pilih

salah satu momen terbaik untuk pulang ke kampung

yang tidak terlalu banyak mengandung lemak. “Kalau ada

halaman. Karena itulah ribuan perantau berbondong-

sayur, ambil sayur. Hindari pula makanan yang manis-

bondong untuk mudik saat libur lebaran tiba. Kemudian

manis, khususnya bagi mereka yang punya penyakit gula

arus balik di penghujung libur lebaran. Lalu bagaimana

darah. Kalau terpaksa, boleh, tapi jangan terlalu banyak.

cara agar tubuh dapat kembali bugar usai perjalanan

Kue juga boleh, tapi kalau sudah makan kue, kurangi

panjang dari kampung halaman? Berikut tips mudahnya!

masukan makanan manis lain,” tambah dia.
Konsumsi buah juga bagus, karena mengandung vitamin
dan mineral. Tapi sebaiknya pilih-pilih. Pasalnya, ada buah
yang manis dan ada tidak. Buah manis mengandung gula

1. Cukup Istirahat
Apapun kegiatan Anda, pastikan Anda cukup mendapatkan
waktu untuk beristirahat. Usahakan Anda memperoleh

buah (fruktosa), yang juga bisa menyebabkan gula darah
naik. Sementara buah yang kurang manis, kandungan
fruktosanya sedikit, apalagi kalau dikonsumsi bersama
kulitnya, sehingga penyerapan gulanya tidak terlalu

Bijak Memaknai Lebaran
—

banyak.
Bagi yang punya penyakit gula darah, sebaiknya pilih buah
yang tidak terlalu manis dan kaya serat, semisal apel,

Aneka hidangan lebaran: Boleh Lezat,
tetapi ingat jangan kalap!
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“Ingat, Lebaran bukanlah ajang balas dendam, dimana
kita dapat makan sepuasnya tanpa batasan. Apabila kita

belimbing, atau jeruk. Buah yang kaya gula antara lain

lepas kontrol tentunya akan membawa dampak yang

sawo dan melon. Kue pun sebaiknya pilih yang tidak terlalu

tidak baik bagi tubuh kita; kegemukan, tekanan darah

manis dan tidak terlalu banyak lemaknya.

tinggi dan naiknya kadar kolesterol dalam darah,”

Poin yang tak kalah penting adalah mengukur timbangan
berat badan. Sebelum dan setelah Lebaran, anjur Leane,
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waktu tidur minimal 7 atau 8 jam setiap harinya. Saat
tidur, tubuh akan melakukan berbagai “reparasi” sehingga
keesokan harinya dapat bugar saat kembali menjalani
rutinitas harian.

2.Mengonsumsi Makanan Sehat
Saat lebaran, konsumsi makanan berkolesterol tinggi
rasa-rasanya sudah tidak dapat dihindari. Meski demikian,
usahakan untuk membatasi makanan yang kerap
menghiasi meja makan saat lebaran. Nah sesudah mudik,

4 Tips Jaga Kesehatan Prima,
Saat dan Pasca Lebaran
—

• Pengaturan pola makan
• Kurangi makanan yang berlemak
• Perbanyak konsumsi buah yang kaya serat
• Kontrol berat badan Anda

usahakan untuk mengurangi makanan berkolesterol tinggi,
makanan berkadar gula tinggi dan juga makanan yang
tinggi kandungan asam uratnya.

3.Cek Kesehatan
Usai mudik, ada baiknya Anda melakukan cek kesehatan.

4 Tips Bugar setelah
Libur Lebaran
—

Pasalnya ada beberapa penyakit yang kerap mengintai usai
lebaran seperti hipertensi, kolesterol, maag, diare ataupun

• Cukup istirahat

penurunan kondisi kesehatan. Selain itu, jangan ragu

• Konsumsi makanan sehat

untuk segera berkonsultasi pada dokter jika mengalami

• Cek kesehatan

gangguan kesehatan usai lebaran. Apalagi jika perjalanan

• Jangan lupa olahraga

mudik Anda memakan waktu yang lama.

4.Jangan Lupa Olahraga
Sejatinya olahraga dapat dilakukan kapan saja dan dimana
saja. Jika badan mulai terasa pegal saat susuk di bus atau
kereta, Anda dapat melakukan olahraga ringan seperti

6 Tips Cara Diet
setelah Libur Lebaran
—

streching selama beberapa saat. Setelah sampai di kota
tujuan, jangan lupa untuk tetap melakukan kebiasaan baik
ini.
Olahraga yang dianjurkan untuk menjaga stamina tubuh
agar tetap bugar adalah olahraga aerobik. Jenis olahraga

• Jangan makan kuah. Sebisa mungkin jika anda tetap
ingin menyantap gulai, rendang ataupun ketupat dan
opor ayam, jangan makan juga kuahnya.
• Jangan Makan Gorengan. Sebaiknya ganti alternatif

ini dapat menjaga kadar oksigen tubuh tetap baik.

selain memasak dengan cara menggoreng dengan cara

Beberapa contoh olahraga aerobik adalah jalan santai, lari,

direbus, dikukus, disteam atau dipepes.

bersepeda ataupun berenang. Setidaknya lakukan olahraga
minimal tiga hari dalam sepekan dengan durasi 30-60
menit per hari.
Tempo.co, Tabloidnova.com | FAW

• 4 Buah setiap hari. Lebih baik menyajikan buah-buahan
segar daripada buah-buahan yang dicampur dengan
minuman es buah dengan tambahan gula.
• Minum air putih lebih banyak. Jangan Anda minum
minuman seperti soft drink, dan/atau minuman sirup
buah.
• Beras Merah. Sebaiknya anda mengganti nasi putih
anda dengan nasi yang berasal dari beras merah, karena
beras merah punya tinggi serat dan kalorinya rendah
sehingga sangat baik bagi penderita diabetes.
• Olahraga seperti jalan kaki 30 menit sampai berkeringat
sudah cukup untuk membakar kalori agar tubuh selalu
terjaga dan berat badan tetap langsing dan ideal.
Olahraga: Salah satu tips menjaga
kebugaran pasca libur lebaran.
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PLTMG Arun
184 MW dalam
Bidikan Lensa
—

S

atu sejarah penting kembali dicatatkan oleh PT
WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. Bertepatan dengan
hari Kamis (2/6) Presiden Republik Indonesia, Joko

Widodo untuk kali pertama meresmikan beroperasinya
Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Arun di
Lhokseumawe, Aceh yang pembangunannya dilaksanakan
oleh WIKA. Pembangkit ini memiliki kapasitas produksi
listrik mencapai 184 megawatt (MW) dan menjadikannya
yang terbesar di Indonesia.
Bagaimana kemegahan dan kompleksitas pembangkit
listrik kebanggaan masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam
ini? Berikut nukilannya dalam bidikan lensa.
RHS & FAW
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