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Visi, Misi &
Kebijakan Sistem
Manajemen [4.8]
2
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Visi
Menjadi salah satu
perusahaan terbaik
di bidang Engineering,
Procurement & Construction
(EPC) dan investasi
yang terintegrasi
di Asia Tenggara.

Misi

produk-produk
• Menyediakan
unggul secara terpadu di

•
•
Aktivitas pegawai WIKA di PLTGU Muara Karang.

•
•

bidang energi, industri dan
infrastruktur.
Memenuhi harapan
pemangku kepentingan
utama.
Mengimplementasikan etika
bisnis untuk mendukung
tata kelola perusahaan yang
berkesinambungan.
Ekspansi strategis ke luar
negeri.
Mengimplementasikan
sistem manajemen terpadu
secara praktis.
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Kunjungan Dirut WIKA, Bintang Perbowo ke proyek relokasi depot LPG Tanjung Priok.

Kebijakan Sistem Manajemen
Pimpinan dan seluruh jajaran PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
sepakat untuk menghasilkan produk jasa rekayasa dan konstruksi
yang unggul, berdaya saing dan memenuhi harapan dan kepuasan
pelanggan dan semua pihak yang berkepentingan, serta memenuhi
peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang berlaku
melalui:

1. Pembinaan dan pengembangan budaya mutu yang berkelanjutan
2. Pencegahan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja
3. Pengelolaan dan pengendalian lingkungan, termasuk
pencegahan terjadinya pencemaran
4. Penerapan dan pengembangan manajemen risiko
5. Perlindungan informasi secara berkelanjutan di dalam
pengembangan, penggunaan, pengelolaan informasi dan
pengambilan keputusan.

Komitmen tersebut dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip
tata kelola perusahaan yang baik.
4
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Penghargaan Untuk Kami [2.10]

1

3

6

2

22 Desember 2010
PII Award 2010 as
The Best Adhikara
Rekayasa dari
Indonesia Engineering
Association/Persatuan
Insinyur Indonesia (PII).

4

30 November 2010
The Most Active Public
Sub Portal of State Owned
Enterprise Company, dari
Kementerian Badan Usaha
Milik Negara (BUMN).

5
6 Oktober 2010
AKI Award 2010 as Pioneer
of Construction Industry
Business Development
dari Indonesia Contractor
Association/Asosiasi
Kontraktor Indonesia (AKI).

26 November 2010
Construction
Work Award 2010
for Construction
Engineering, kategorI
Publik Work Ministry.

19 November 2010
2nd IICD Corporate
Governance Award as
The Best Disclosure and
Trasperancy, dari IICD.

2 Juni 2010
Safety and Environmental
Award, dari Mitsubishi
Corporation Tanjung
Priok GFPPE 740 MW

7

20 Februari 2010
The Best EHS Performance for
Subcontractors 2009, dari PT
Areva T&D
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Sambutan Direksi [1.1] [1.2]

6
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Para Pemangku Kepentingan yang terhormat,
Ini adalah kali pertama WIKA membuat Laporan Keberlanjutan dan terpisah
dari Laporan Tahunan. Tujuan laporan keberlanjutan ini adalah agar seluruh
pemangku kepentingan memperoleh informasi berimbang tentang kinerja
keberlanjutan Perseroan selama 2010 yang mencakup tiga aspek saling terkait
yakni: ekonomi, sosial dan lingkungan (triple bottom line).
Isu keberlanjutan bagi WIKA memiliki makna strategis,
karenanya isu lingkungan dan sosial menjadi bagian
penting dalam perumusan strategi maupun kebijakan
Perseroan. Sebagai badan usaha milik negara (BUMN)
di bidang konstruksi, WIKA memiliki komitmen
penuh untuk ikut serta dalam pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan.

WIKA memanfaatkan teknologi ramah lingkungan untuk
membangun fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK)/water well
dengan menggunakan pompa tenaga surya. Teknologi
ramah lingkungan tersebut diproduksi salah satu unit
bisnis yang ada di WIKA. Teknologi ramah lingkungan juga
diterapkan pada sistem buangan aktivitas MCK agar tidak
mencemari lingkungan sekitar.

Komitmen tersebut telah kami tuangkan dalam suatu
Kebijakan Sistem Manajemen yang salah satunya
adalah menerapkan dan mengembangkan Sistem
Manajemen Lingkungan dalam rangka pencegahan
dan penanggulangan pencemaran lingkungan. Untuk
mewujudkan suatu laporan yang sesuai dengan standar
global atas kinerja keberlanjutan yang telah dilakukan,
kami menerapkan standar dengan aspek menyeluruh
dan mengarah pada petunjuk pelaporan Global
Reporting Initiative (GRI).

Untuk meningkatkan penyerapan CO2, WIKA telah
berpartisipasi aktif dalam kegiatan penghijauan
dan gerakan penanaman pohon di sekitar wilayah
operasional Perseroan. Melalui partisipasi di bidang
lingkungan WIKA telah turut menyumbang terhadap
upaya mengurangi dampak pemanasan global.

Selama 50 tahun lebih, WIKA telah terbukti dapat
menjaga pertumbuhan labanya secara berkelanjutan.
Di tahun 2010, Perseroan berhasil membukukan
laba bersih sebesar Rp 284,92 miliar atau mengalami
kenaikan sebesar 50,58% terhadap tahun 2009.
Dengan rentang kegiatan yang mencakup hampir
seluruh wilayah Indonesia dan beberapa kawasan di luar
negeri, WIKA peduli terhadap perkembangan masyarakat
sekitar daerah operasionalnya. Program-program terkait
layanan kesehatan (air bersih), peningkatan pendidikan,
pengembangan sarana umum, kegiatan ekonomi,
kegiatan moral keagamaan, bantuan bencana alam
serta pelestarian alam terus dijalankan dan ditingkatkan
seiring tumbuh dan berkembangnya Perseroan. Pada
akhirnya kami berharap, berbagai upaya tersebut akan
mendorong ke arah keberhasilan pelaksanaan program
pengembangan potensi masyarakat dan dapat
dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat sekitar.
Untuk meningkatkan kualitas lingkungan, kami
mempunyai pilihan program berupa pembangunan
sarana air bersih dan sanitasi publik ramah lingkungan.

Kami sadar bahwa laporan keberlanjutan yang pertama ini
masih jauh dari sempurna. Berbagai kendala kami hadapi,
terutama dalam menghitung dan mengumpulkan data
dari setiap unit kerja terkait. Namun demikian semua
materi dan informasi di dalam laporan keberlanjutan
ini telah memenuhi prinsip keterbukaan (transparency),
akuntabilitas (accountability) dan materialitas (materiality),
demi menuju keberlanjutan Perseroan, sumber daya
manusia dan alam sekitar.
Akhir kata, atas nama Direksi Perseroan, perkenankan
saya menyampaikan terima kasih kepada para
pemangku kepentingan. Terutama atas peran sertanya
dalam mendukung keberlangsungan usaha Perseroan,
dan mendukung upaya yang dilakukan Perseroan
dalam menyeimbangkan kinerja ekonomi, kinerja sosial
dan kinerja lingkungan secara berkesinambungan. Kami
juga mengharapkan saran yang membangun dari para
pemangku kepentingan untuk kebaikan kita semua.

Jakarta, Oktober 2011,
Bintang Perbowo

Direktur Utama
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Profil Perusahaan

Kami Terus Berkarya
Tahun 2010 tepat setengah abad, kami, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
atau WIKA hadir dan berkarya di Indonesia. Rentang waktu 50 tahun
adalah masa yang panjang, namun demikian kami ingin terus berkarya.

Keberadaan kami sebagai salah satu perusahaan
jasa konstruksi di Indonesia tidak terlepas dari langkah
berani Pemerintah Indonesia, ketika pada 11 Maret
1960 menasionalisasi perusahaan Belanda: Naamloze
Vennotschap Technische Handel Maatschappij en
Bouwbedijf Vis en Co atau NV Vis en Co.
Nasionalisasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 2 Tahun 1960 serta Surat Keputusan
Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL)
No.5, tertanggal 11 Maret 1960. Dari nasionalisasi ini
lahir perusahaan baru: Perusahaan Negara Bangunan
Widjaja Karja.
Semula bidang pekerjaan yang dijalani adalah
sub-kontraktor. Salah satu kiprah Perusahaan di
awal berdirinya adalah keterlibatan dalam proyek
pembangunan Gelanggang Olahraga Bung Karno
dalam rangka penyelenggaraan Games of the New
Emerging Forces (GANEFO) dan Asian Games ke-4 di
Jakarta.
Kami terus berkembang hingga dan di awal tahun 1970
menjadi perusahaan kontraktor sipil serta bangunan
perumahan. Pada 20 Desember 1972 Perusahaan
berubah status menjadi Perseroan Terbatas (PT) Wijaya
Karya (Persero). Perubahan didasarkan Akta No. 110
yang dibuat di hadapan Notaris Djojo Muljadi. Sebagai
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), saham Perseroan
sepenuhnya dimiliki Pemerintah Indonesia.

8
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Seiring perkembangan usaha dan operasional,
Perseroan kian mendapat pengakuan dari berbagai
pihak. Perseroan sukses dalam melaksanakan
penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO)
sebanyak 35% kepada publik pada 29 Oktober 2007
di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian Perseroan
menjadi perusahaan terbuka dan selanjutnya dikenal
khalayak sebagai PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. [2.1]
Sejak IPO hingga akhir periode pelaporan, Perseroan
telah melakukan aksi korporasi berupa pembelian
kembali saham (share buyback), sesuai ketentuan Badan
Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (BapepamLK). Adapun komposisi para pemegang saham sampai
akhir periode pelaporan terdiri dari Indonesia sebagai
pemegang saham mayoritas (66,649%). Saham lainnya
(33,351%) dimiliki publik yang terdiri dari investor dalam
dan luar negeri. [2.6]
Cakupan wilayah kerja dan operasional Perseroan kini
meliputi seluruh wilayah Indonesia, dengan kantor
pusat berada di DKI Jakarta. Kami juga melakukan
kerjasama proyek konstruksi di beberapa negara yakni
Aljazair, Uni Emirat Arab dan Libya. [2.4] [2.5]
Sampai dengan akhir periode pelaporan, Perseroan
memiliki empat unit bisnis strategis (Strategic Business
Unit/SBU) dalam bidang infrastruktur yang meliputi
konstruksi sipil, konstruksi bangunan gedung, utilitas
dan energi. [2.2]

Pekerja WIKA di proyek depot relokasi LPG Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Keempat SBU tersebut adalah:
SBU konstruksi sipil terdiri dari sub-bidang
usaha jalan dan jembatan, pengairan, prasarana
perhubungan dan ketenagaan.
SBU konstruksi bangunan gedung meliputi subbidang usaha bangunan hunian dan bangunan
fasilitas.
SBU Utilitas terdiri dari sub-bidang usaha minyak
dan gas, sarana industri dan pabrikasi baja.
SBU Energi, menjalankan usaha dalam bidang
konstruksi
berbasis
rekayasa,
pengadaan
dan konstruksi (Engineering, Procurement &
Construction/EPC) yang terintegrasi.

•
•
•
•

Guna mengefektifkan operasional dan pengembangan
SBU, Perseroan membentuk anak perusahaan dan
selanjutnya bertindak sebagai perusahaan induk. [2.3]
Sampai akhir tahun 2010 ada enam anak
perusahaan, yakni:
1. PT Wijaya Karya Beton (WIKA Beton)
2. PT Wijaya Karya Realty (WIKA Realty)
3. PT Wijaya Karya Intrade (WIKA Intrade)
4. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (WIKA Gedung)
5. PT Wijaya Karya Insan Pertiwi (WIKA Insan Pertiwi)
6. PT Wijaya Karya Jabar Power (WIKA Jabar Power)

merupakan pasar selektif dengan keutamaan proyekproyek yang bersumber pada Anggaran Pendapatan
belanja Daerah (APBD), anggaran dari BUMN serta
anggaran yang bersumber dari pinjaman (loan) luar
negeri. Adapun sebaran proyek-proyek yang sudah
dilaksanakan pada tahun 2010 meliputi seluruh wilayah
Indonesia, dengan bidang pekerjaan meliputi delapan
segmen usaha yang menjadi bidang pekerjaan WIKA.
[2.7] [2.9]
Kedelapan segmen usaha tersebut adalah:
1. Tol, jalan, dan jembatan.
2. Pelabuhan, irigasi dan bendungan.
3. Ketenagalistrikan.
4. Gedung.
5. Realty.
6. Industri baja dan perdagangan.
7. Industri beton.
8. Industri plant, minyak dan gas.
Suatu kebanggaan bagi kami karena kini WIKA menjadi
salah satu perusahaan jasa konstruksi terkemuka di
Indonesia dan mendapat kepercayaan dari berbagai
pihak. Ini terbukti dari posisi Perseroan yang masih
masuk dalam jajaran papan atas perusahaan BUMN
Konstruksi dengan pangsa pasar tahun 2010 sebesar
7,4%. [2.7]

Sejak didirikan pertama kali WIKA terus berkiprah hingga
sekarang ini dengan kegiatan bisnis inti Perseroan
adalah penyediaan jasa konstruksi. Pasar yang dilayani
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Struktur Organisasi

[4.1]

PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Direktur Utama
Bintang Perbowo, SE, MM

Satuan Pengawas
INTERN (SPI)
Drs. Tatang Setyarsono, AK

Direktur SDM &
Pengembangan
Ir. Tonny Warsono, MM

Departemen Sipil
Umum
Ir. Muryadi Yusuf, MM

PKBL

Sekretariat
Perusahaan
Natal Argawan, SE

Divisi Sipil
Umum I

Divisi Sipil
Umum II

DIREKTUR OPERASI I
Ir. Budi Harto, MM

Direktur Keuangan
Drs. Ganda Kusuma, MBA

Departemen Wilayah
& Luar Negeri
Ir. Hari Respati

Divisi Sipil
Umum III

DIREKTUR OPERASi II
Ir. Slamet Maryono

Departemen
Bangunan Gedung
Ir. Harangan
P. Sianipar, SE, MM

Divisi
BANGUNAN
GUDANG

Divisi Luar
Negeri
WILAYAH

Departemen
Keuangan
Drs. Entus Asnawi M,MM

PROYEK

PROYEK

PROYEK

PROYEK

PROYEK
PROYEK

Departemen Legal
Gunawan, SH. LL.M

Departemen
Human Capital
Ir. Nur Al Fata, MT

Departemen Pengembangan Sistem & Usaha

Ir Arifin Fahmi,MM

10
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DEWAN KOMISARIS

Departemen Utilitas
Ir. M. Chusnufam

Departemen Energi
Ir. Bambang Pramuja, MT

Divisi
Pengadaan

Anak
Perusahaan

Divisi
Mekanikal
Elektrikal

Divisi
Pabrikasi Baja

Divisi Energi I

Divisi Energi II

PROYEK

PROYEK

PROYEK

PROYEK
Perusahaan
Patungan
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Wilayah Operasi

[2.4] [2.5]

PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.
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Skala Pelaporan Organisasi [2.8] [2.6]
		Tahun

Uraian
		

Satuan

Jumlah Pegawai

orang

2009		

2010

1.290

1.371

Juta

6.590.857

6.022.922

1. Utang

Juta

4.064.899

4.369.537

2. Hak Minoritas

Juta

102.774

115.144

3. Ekuitas

Juta

1.532.941

1.801.624

Juta

5.700.614

6.286.305

68,41855

66,64955

Investor Domestik		

29.80369

21,37571

Investor Asing		

1.77774

11,97475

Total Pendapatan Bersih
Total Kapitalisasi

Total Aset
KepemilikanSaham
1. Pemerintah RI		

%

2. Publik

Sharing Laporan Proyek Selesai (LPS).

Laporan
LaporanKeberlanjutan
Keberlanjutan 2010 | PT. WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk.
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Parameter Pelaporan

Kami Adalah Pelopor
Laporan ini adalah Laporan Keberlanjutan pertama yang dibuat oleh kami,
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA. Tidak banyak perusahaan jasa
konstruksi di Indonesia yang membuat laporan keberlanjutan, dan karenanya
menjadi kebanggaan bahwa kami termasuk salah satu pelopor.

14
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PLTGU Muara Karang
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Laporan Keberlanjutan 2010 memuat pelaksanaan tanggung jawab
sosial Perseroan dalam kurun waktu 1 Januari 2010 – 31 Desember 2010.
Mengingat ini adalah Laporan Keberlanjutan pertama yang disusun, maka
kami memastikan tidak ada laporan sejenis yang sebelumnya pernah
diterbitkan. Selanjutnya WIKA merencanakan menyusun pelaporan secara
berkala setiap tahunnya, dan akan disampaikan bersamaan dengan
Laporan Tahunan serta Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
(PKBL) dalam setiap pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
[3.1] [3.2] [3.3]

Cakupan Pelaporan
Seluruh informasi dalam laporan ini disajikan dengan mengedepankan
prinsip materialitas. Dengan demikian pengungkapan informasi diutamakan
adalah yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan terhadap
pemangku kepentingan, maupun yang berdampak dalam kinerja ekonomi,
sosial dan lingkungan Perseroan. Kami berharap Laporan Keberlanjutan
2010 dan informasi yang disampaikan dapat digunakan oleh segenap
pemangku kepentingan, terutama Pemerintah dan para pemegang saham,
otoritas berwenang di bidang investasi dan penanaman modal, serta pihakpihak lain yang berkepentingan. [3.5]

16
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Keceriaan anak-anak SD
di Babelan, Kab. Bekasi,
setelah gedung sekolah
mereka direnovasi oleh WIKA.

Kami membatasi informasi yang disampaikan dalam
pelaporan ini dengan hanya menampilkan informasi
terkait PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Pelaporan
tidak menyertakan informasi dari anak perusahaan,
perusahaan patungan maupun proyek-proyek
kerjasama dengan pihak lain. [3.6]
Kami juga tidak menyertakan informasi dari laporan
sejenis yang berasal dari perusahaan lain sebagai
pembanding. Namun kami menyertakan beberapa
informasi dari Laporan Tahunan 2010 yang
sepatutnya diketahui para pemangku kepentingan.
[3.8]
Semua informasi yang dibutuhkan untuk
penyusunan laporan diperoleh dari unit kerja terkait
yang ada di WIKA dalam bentuk data kuantitatif
maupun kualitatif. Kami membatasi seluruh data
kuantitatif dalam pelaporan meliputi tahun 2009
dan 2010. Data tersebut dikumpulkan unit kerja
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
dan kemudian ditampilkan sesuai kebutuhan. Untuk
data bersifat kuantitatif ditampilkan dalam bentuk
tabulasi numerik, dan data bersifat kualitatif disajikan
dalam uraian narasi desktriptif. [3.7] [3.9]

WIKA berharap adanya masukan, pendapat
maupun kritik yang bersifat konstruktif
demi perbaikan pelaporan pada masamasa mendatang. Segala hal tersebut dapat
disampaikan kepada: [3.4]

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Corporate Secretary
Kantor Pusat
Jl. DI Panjaitan Kav.9, Jakarta 13340 Indonesia
Telepon: (+6221) 8192808, 8508640, 8508650
Faksimili: (+6221) 8191235
Email: adwijaya@wika.co.id
Situs: http://www.wika.co.id/

Mengingat ini adalah Laporan Keberlanjutan kami
yang pertama, dengan demikian tidak ada hal-hal yang
semestinya harus dinyatakan ulang (re-statement)
beserta penjelasan atas dampak yang mengikutinya.
Kami juga memastikan tidak adanya perubahan
signifikan terkait materi dalam pelaporan ini. [3.10] [3.11]

Indeks GRI dan Assurance
Laporan Keberlanjutan ini disusun mengikuti standar
yang telah ditentukan Global Reporting Initiative (GRI),
dengan acuan Sustainability Reporting Guidelines (SRG)
versi 3.0. Di setiap indikator yang telah terpenuhi, kami
sertakan kode khusus dalam tanda kurung merah yang
ditempatkan pada bagian akhir paragraf dimaksud.
Selanjutnya di bagian akhir pelaporan ditampilkan
tabulasi indeks GRI dilengkapi petunjuk halaman,
sehingga akan memudahkan pengguna laporan ini
dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. [3.12]
Kami belum melakukan assurance (penjaminan) atas
Laporan Keberlanjutan ini. Namun demikian kami dapat
memastikan kebenaran dan keabsahan atas seluruh
informasi yang disampaikan dalam laporan. [3.13]

Laporan Keberlanjutan 2010 | PT. WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk.
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Komitmen Tata Kelola
Berstandar Dunia
Sebagai badan usaha milik negara (BUMN) berstatus
Perseroan Terbatas (PT) dan telah menjadi perusahaan
publik, maka kami, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. atau WIKA
dituntut melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dan
benar (Good Corporate Governance/GCG). Penerapan GCG
secara formal struktural juga merupakan bentuk kepatuhan
Perseroan, terhadap Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M/
MBU/2002 tentang Penerapan Praktik GCG Pada BUMN.

18
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Penandatanganan Nota Kesepahaman PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dengan Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP).
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Kami
mewujudkan
pelaksanaan
tata
kelola
profesional
dengan
memberlakukan Code of Corporate
Governance berdasarkan Surat Keputusan
Direksi No. SK.01.01/A.DIR.0447/2009
tentang Perubahan Panduan Pelaksanaan
Good Corporate Governance Perusahaan
perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.
tertanggal 10 November 2009.
Selain sebagai bentuk kepatuhan
terhadap perundang-undangan, kami
berharap penerapan GCG secara simultan
akan meningkatkan kemampuan dan
strategi Perseroan untuk menjadi
perusahaan dengan komitmen tata
kelola berstandar dunia.
Dengan
demikian pada masa mendatang WIKA
bisa menjadi salah satu perusahaan jasa
konstruksi terkemuka di tataran nasional,
regional bahkan global.
Penerapan Code of Corporate Governance
dalam setiap aktivitas Perseroan
senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip
tata kelola meliputi:
• Keterbukaan/Transparansi
(Transparency)
• Keadilan/Kewajaran (Fairness)
• Akuntabilitas (Accountability)
• Pertanggungjawaban (Responsibility)
• Kemandirian (Independency)

Organ Perusahaan
Sesuai Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, struktur tata kelola WIKA
didukung organ perusahaan yang terdiri dari Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris
dan Direksi. [4.1]
•
•

•

RUPS merupakan organ tertinggi dalam Perseroan.
Dewan Komisaris bertindak sebagai organ yang
menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan
nasihat kepada Direksi.
Direksi adalah organ yang bertanggung jawab
menjalankan fungsi pengurusan Perseroan.

Jumlah Komisaris Independen telah memenuhi
ketentuan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. IX.1.5 dan
Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) No. I-A Kep-305/
BEJ/07-2004. Kedua ketentuan tersebut mengatur
komposisi minimum Komisaris Independen yaitu 30%
dari jumlah seluruh Dewan Komisaris.
Dalam menjalankan tanggung jawab dan tugasnya,
Dewan Komisaris didukung keberadaan komitekomite. Sampai akhir periode pelaporan ada empat
komite yang dibentuk Perseroan. [4.1]
Komite-komite tersebut adalah:
1. Komite Audit.
2. Komite GCG.
3. Komite Perencanaan Keuangan dan Risiko Usaha.
4. Komite Remunerasi dan Nominasi.
Untuk lebih mengoptimalkan kinerja komite-komite,
dalam periode pelaporan Perseroan mengesahkan
perubahan Piagam Komite Dewan Komisaris. Kebijakan
ini berimplikasi pada peningkatan skor implementasi
GCG. Pada tahun 2010 skor hasil assessment
terhadap pelaksanaan GCG yang dijalankan WIKA
dengan bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) menjadi 86,97.
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Brigjen TNI (Purn) Dadi Pratjipto, SE
Komisaris Independen / Independent
Commissioner

Pontas Tambunan, SH, MM
Komisaris / Commissioner

Ir. Agoes Widjanarko, MIP
Komisaris Utama / President Commissioner

Sebagai bentuk kepatuhan pada UU Perseroan
Terbatas, Perseroan memisahkan dengan tegas
kewenangan maupun tugas antara Dewan Komisaris
dan Direksi. Kami memastikan tidak ada Dewan
Komisaris yang merangkap jabatan sebagai Direksi.
[4.2]
Dengan pemisahan tersebut maka Perseroan
menganut prinsip dwitarian sehingga ketentuan
terkait unitarian dalam Sustainability Reporting
Guidelines versi 3.0 tidak dapat terpenuhi. Adapun
keanggotaan Dewan Komisaris terdiri dari lima orang,
dan dua orang atau 40% di antaranya merupakan
Komisaris Independen. [4.3]

Soepomo, SH, Sp.N, LL.M
Komisaris / Commissioner

DR. Amanah Abdulkadir, MA
Komisaris Independen / Independent
Commissioner

Dewan Komisaris WIKA 2010: [4.1]
1. Komisaris
Utama

: Ir. Agoes Widjanarko, MIP

2. Komisaris
Independen : DR. Amanah Abdulkadir, MA
3. Komisaris
Independen : Brigjen TNI (Purn.)
			 Dadi Pratjipto, SE
4. Komisaris

: Pontas Tambunan, SH. MM

5. Komisaris

: Soepomo, SH. Sp.M, LLM
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Penetapan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
mengacu pada UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN,
UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2009
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan
dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha
Milik Negara dan diubah dengan Peraturan Menteri
No. PER-08/MBU/2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/
MBU/2009. Penetapan Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan dilaksanakan melalui RUPS dari calon yang
diusulkan Kementerian BUMN sebagai representasi dari
Pemerintah Indonesia yang merupakan pemegang
saham mayoritas. Proses penentuan calon Dewan
Komisaris dan Direksi dilaksanakan melalui tahapan
seleksi serta uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper
test) oleh tim yang ditunjuk Kementerian BUMN
dengan memperhatikan persyaratan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku. [4.7]
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Direksi WIKA 2010: [4.1]
1. Direktur Utama

: Bintang Perbowo, SE. MM

2. Direktur Keuangan

: Drs. Ganda Kusuma, MBA

3. Direktur Operasional I : Ir. Budi Harto, MM
4. Direktur Operasional II : Ir. Slamet Maryono
5. Direktur SDM
: Ir. Tonny Warsono, MM
dan Pengembangan

Pelatihan Terkait Pelaksanaan CSR Untuk Direksi [4.9]
Bentuk dan Nama Pelatihan
1. Benchmark Sharing 			
16 Juni 2010				

Penyelenggara
Surbana Consultant		

Direksi yang Hadir
Direktur SDM & Pengembangan

Sustainable Design 							

					Singapore & WIKA				
2. Workshop CSR				

PT Mitra Bhadara & WIKA		

24 September 2010							

3. Seminar mengenai			

Road Engineering			

Sustainable Road/			

Association of Asia

Transport Development			

and Australia

Direktur SDM & Pengembangan
Direktur Keuangan

Direktur Operasi I

11 November 2010

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi
pada periode pelaporan ditetapkan dalam RUPS yang
diselenggarakan 29 April 2010, dengan mengacu
pada UU Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri
BUMN No. PER-02/MBU/2009 tentang Pedoman
Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan
Dewan Pengawas BUMN, serta Perubahan No. PER-03/
MBU/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
BUMN No. PER-02/MBU/2009. Remunerasi bagi Dewan
Komisaris dan Direksi terdiri dari gaji, honorarium,
tunjangan dan tantiem. [4.5]
Sesuai RUPS, Perseroan menetapkan tantiem yang
diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi secara
keseluruhan mencapai Rp3.295.000.000.
Penetapan remunerasi bagi Direksi juga mengacu pada
pemenuhan kontrak manajemen yang ditandatangani
29 Desember 2009. Kontrak manajemen yang berlaku
untuk tahun 2010 terdiri atas 32 items indikator kinerja
kunci (Key Performance Indicator/KPI). Indikator-indikator
tersebut merupakan penjabaran enam parameter
sesuai kriteria Malcom Baldrige Criteria For Performance
Excellence (MBCFPE). [4.10]
Adapun KPI dalam MBCFPE adalah:
1. Hasil dan Produk (3 KPI)
2. Hasil Fokus pada Pelanggan (2 KPI)
3. Hasil Keuangan dan Pasar (6 KPI)
4. Hasil Fokus Sumber Daya Manusia (5 KPI)
5. Hasil Efektifitas Proses (9 KPI)
6. Hasil Kepemimpinan (7 KPI)

Kriteria-kriteria dalam KPI, baik langsung maupun
tidak langsung memberikan pedoman pada Direksi
mengenai pentingnya meningkatkan kinerja
Perseroan. Termasuk menciptakan keberlanjutan,
yang diwujudkan antara lain melalui pelaksanaan
tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate
Social Responsibility/CSR) meliputi aspek ekonomi,
lingkungan maupun sosial.
Untuk meningkatkan pemahaman Direksi pada
pemenuhan pelaksanaan tanggung jawab sosial
perusahaan, Perseroan secara khusus menyertakan
Direksi dalam pelatihan terkait pelaksanaan CSR.
Selama periode pelaporan tercatat ada tiga Direksi
yang mengikuti pelatihan khusus dengan materi
mengenai tanggung jawab sosial Perusahaan. [4.9]
Dewan Komisaris maupun Direksi memiliki
mekanisme rapat, baik yang dilakukan masingmasing maupun bersama-sama. Rapat yang
diselenggarakan juga menjadi bagian dari
proses pemantauan identifikasi dan pelaksanaan
manajemen terkait pemenuhan tanggung jawab
sosial perusahaan. [4.10]
Selain itu juga dilakukan penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Dalam
penyusunan RKAP dibahas program kerja, rencana
pelaksanaan dan evaluasi yang dibutuhkan
terkait upaya pencapaian dalam kinerja ekonomi,
lingkungan, sosial serta pengelolaan risiko maupun
peluang yang ada. [4.10]
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Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2010

Penyampaian Rekomendasi
Para pemegang saham memiliki hak untuk
menyampaikan rekomendasi tentang berbagai
hal terkait kinerja Perseroan, dalam RUPS yang
diselenggarakan minimal satu kali setiap tahunnya.
Baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang
saham minoritas, memiliki hak yang sama untuk
menyampaikan rekomendasi tersebut. [4.4]
Selain RUPS, sesuai anggaran dasar pemegang saham
dapat mengusulkan penyelenggaraan rapat, baik
dengan Dewan Komisaris maupun Direksi. Usulan rapat
disampaikan pemegang saham yang secara bersamasama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) dari seluruh
jumlah saham dengan hak suara. Rapat yang kemudian
terselenggara dapat menjadi mekanisme bagi para
pemegang saham untuk menyampaikan rekomendasi
mengenai hal-hal yang terkait kinerja Perseroan. [4.4]
Pengelolaan Risiko
Kian berkembangnya bisnis dan beragamnya
diversifikasi usaha Perseroan, menjadikan kami
memandang perlunya penerapan manajemen risiko. Hal
ini dimaksudkan antara lain sebagai upaya pencegahan
terhadap terjadinya hal-hal maupun keadaan yang bisa
menimbulkan risiko bagi Perseroan.
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Dalam pengelolaan risiko maka fungsi pengawasan
yang dilaksanakan Dewan Komisaris secara khusus
dibantu Komite Perencanaan Keuangan dan Risiko
Usaha. Sementara manajemen juga telah menyusun
Peta Jalan Manajemen Risiko WIKA. Selama periode
pelaporan, pelaksanaan pengelolaan risiko sudah
sampai di tahap terstandarisasi. [4.11]
Pada tahapan ini, Perseroan telah memiliki kebijakan
dan prosedur pengelolaan risiko yang sudah terstandar,
terdokumentasi dan terkomunikasi dengan baik
melalui mekanisme pelatihan dan sosialisasi formal.
Dari penilaian pihak independen terhadap praktik
manajemen risiko di tingkat korporat, diperoleh skor 2,7
dari skala 5 sebagai Hasil Penilaian Tingkatan Korporat
Berdasarkan Kombinasi Parameter Pengukuran
Penilaian (ERM Maturity & COSO ERM). Ini artinya WIKA
telah membangun dan menerapkan manajemen risiko
secara silo berbasis proyek.
Mengacu Peta Jalan Manajemen Risiko WIKA, maka
Perseroan menargetkan mencapai level kematangan
manajemen risiko di level terstandarisasi dan terkelola
pada tahun 2011. Bila tahapan ini dapat dicapai maka
WIKA akan memiliki ketahanan dalam mengelola risiko
dan mampu membaca bahwa di dalam risiko terdapat
peluang.

Pencegahan Benturan Kepentingan
Sejalan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan benar, Perseroan telah memiliki Code of Conduct
sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Pemberlakuan Code of Conduct berdasar Surat Keputusan
Direksi No.SK.01.01/A.DIR/0448/2009 tentang Perubahan Code of Conduct Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Wijaya Karya Tbk, tertanggal 10 November 2009. Code of Conduct mengatur kebijakan Perseroan mengenai etika
perilaku, termasuk di antaranya pencegahan benturan kepentingan. [4.6]
Salah satu hal yang menjadi perhatian Perseroan dalam upaya pencegahan benturan kepentingan adalah
pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi. Di dalam Anggaran Dasar Perseroan dinyatakan bahwa antara para
anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh memiliki hubungan
keluarga atau sedarah termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. Demikian pula sebaliknya berlaku
untuk Dewan Komisaris.
Prinsip utama yang dianut Perseroan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan implikasi lanjutan
yang ditimbulkan, antara lain: [4.6]
1. Dewan Komisaris dan Direksi harus mengungkapkan kepemilikan saham di Perseroan/di perusahaan lain dalam
Daftar Khusus sebagaimana dipersyaratkan dalam perundang-undangan.
2. Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk
kepentingan orang lain atau pihak lain yang terkait.
3. Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai harus menghindari setiap aktivitas luar dinas yang dapat berpengaruh
secara negatif terhadap independensi dan objektivitas pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan
Sampai dengan akhir periode pelaporan kami belum secara khusus melaksanakan
identifikasi dan pemetaan mengenai siapa saja para pemangku kepentingan
utama Perseroan. Namun demikian pada saat penyusunan Code of Conduct,
kami melakukan telaah untuk menetapkan para pemangku kepentingan
berdasar adanya bentuk hubungan saling mempengaruhi. [4.14] [4.15]
Dari bentuk dan derajat hubungan saling mempengaruhi yang terjadi, maka
Perseroan mengidentifikasi para pemangku kepentingan adalah: [4.14]

1. Pemegang Saham
2. Pemegang Obligasi
3. Kreditur

4. Pemberi		
Pekerjaan (Klien)
5. Pengguna Akhir
6. Rekanan

7. Pegawai
8. Masyarakat
9. Pejabat Negara
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Tim East West Motorway Project, Algeria.

Prakarsa Eksternal
dan Keanggotaan Asosiasi
Salah satu upaya kami untuk memenuhi komitmen
tata kelola berstandar dunia, adalah menerapkan
inisiatif maupun prakarsa eksternal yang berlaku
internasional. Sampai dengan akhir periode
pelaporan, Perseroan telah menerapkan beberapa
prakarasa internasional, meliputi: [4.12]

Kami juga aktif dalam berbagai asosiasi. [4.13]
Nama Asosiasi
Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI)

Anggota

Asosiasi Kontraktor Listrik & Mekanikal

Anggota

Indonesia (AKLI)
Asosiasi Kontraktor Air Indonesia
(AKAINDO)

1. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008
2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) OHSAS 18001:2007
3. Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2004
4. Sistem
Manajemen
Informasi
Control
Objectives for Information and Related
Technology (COBIT).
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Keterangan

Asosiasi Perusahaan Rancang Bangun

Anggota
Anggota

Indonesia (GAPENRI)
Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional

Anggota

Indonesia (GAPENSI)
Asosiasi Perusahaan Nasional

Anggota

Telekomunikasi (APNATEL)
Kamar Dagang dan Industri (Kadin)

Anggota

Adapun pendekatan hubungan terhadap para pemangku kepentingan
didasarkan pada sifat relasi masing-masing pemangku kepentingan terhadap
Perseroan. Karenanya topik-topik yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan
pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap mereka, disesuaikan
kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan. [4.17]

Pendekatan Hubungan Terhadap Pemangku Kepentingan [4.16] [4.17]
Pemangku Kepentingan
Pemegang Saham

Pemegang Obligasi

Kreditur			

Pemberi Pekerjaan (Klien)

Pengguna Akhir
		

Rekanan 		

Pendekatan Hubungan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pegawai 		

•
Pejabat Negara		
Masyarakat

Penyelenggaran RUPS sesuai kebutuhan.
Memberikan perlakukan adil sesuai perundang-undangan.
Penyampaian informasi kepada para investor/calon investor secara adil,
benar dan akurat.
Membayarkan kewajiban Perseroan secara tepat waktu.
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) sesuai
kebutuhan.
Melakukan korespondensi.
Korespondensi dan penyampaian informasi yang diperlukan secara
benar, akurat dan tepat waktu.		
Melaksanakan kewajiban Perseroan tepat waktu.
Pemenuhan hak-hak Kreditur sesuai ketentuan hukum yang berlaku
Korespondensi dan penyampaian informasi yang diperlukan secara
benar, akurat, dan tepat waktu.
Menyampaikan laporan perkembangan sesuai kontrak kerja.
Melakukan survei kepuasan minimal 1 tahun sekali.
Korespondensi dan penyampaian informasi yang diperlukan secara
benar, akurat, dan tepat waktu.
Menyediakan produk sesuai Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.
Memberikan layanan purnajual yang memadai sesuai kontrak.
Korespondensi dan penyampaian informasi mengenai standar keahlian,
pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial sesuai kualifikasi yang
dikeluarkan asosiasi yang bersangkutan.
Membina rekanan baru untuk berkembang secara bertahap melalui
proses kualifikasi yang ditentukan Perseroan.
Membuat Perjanjian Kerja Bersama dengan Serikat Pekerja PT Wijaya
Karya (Persero) Tbk, dan melaksanakan setiap ketentuan yang diatur di
dalam Perjanjian Kerja Bersama.
Memperlakukan seluruh pegawai sesuai dengan hak dan kewajiban
masing-masing sesuai perundang-undangan.

•

Korespondensi dan komunikasi efektif dalam batas toleransi yang
dibutuhkan oleh hukum.

•
•

Berpartisipasi aktif dalam membantu pengembangan masyarakat.
Menyelenggarakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
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Kunjungan Menteri PU Algeria

Kunjungan Pimpinan USAID ke proyek USAID

Kinerja Ekonomi

Nilai Tambah
Bagi Pemangku
Kepentingan
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Direktur Operasi II, Slamet Maryono memberikan penjelasan kepada perwakilan salah satu perusahaan kontraktor terbesar di Jepang.

Kami, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. atau WIKA, memiliki
komitmen untuk terus tumbuh dan berkembang guna
merealisasikan segenap keinginan para pemangku
kepentingan. Perseroan juga bersungguh-sungguh
menjalankan kegiatannya termasuk kinerja ekonomi agar
dapat mendukung terciptanya upaya keberlanjutan.
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Sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang dikelola secara profesional, maka salah satu tujuan keberadaan
Perseroan adalah memberikan kontribusi langsung pada penerimaan negara. Hal tersebut kami lakukan melalui
pembayaran dividen kepada Pemerintah selaku pemegang saham mayoritas, bersama dengan pembayaran
dividen kepada pemegang saham lainnya. Perseroan juga membayarkan pajak maupun pembayaran lainnya yang
termasuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Nilai Ekonomi Langsung Ditahan dan Didistribusikan [EC1]
Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan

2009

2010

6.590.857.284

6.022.921.894

30.417.205

28.913.365

(2.000)

57.351

1.432.768

(4.104.954)

6.622.705.257

6.047.787.656

40.993.299

50.630.488

119.789.120

144.826.533

16.734.286
51.764.196
358.840.642

29.238.635
9.611.427
409.278.850

1.179.943

1.776.175

589.301.486

645.362.108

6.033.403.771

5.402.425.548

I. Pendapatan
Hasil penjualan bersih
			
			

Ditambah (+/+)
Penerimaan bunga bank

			

Penjualan aset

			

Keuntungan (Kerugian) selisih kurs

Jumlah Penerimaan Nilai Ekonomi
II. Distribusi Nilai Ekonomi (Pengeluaran Nilai Ekonomi)
a. Biaya operasi
b. Gaji pegawai dan benefit lainnya
c.
			
			
			

Jumlah pembayaran kepada penyandang dana
Pembayaran deviden
Bunga pinjaman jangka pendek dan bunga bank
Pengeluaran untuk pemerintah

d. Pengeluaran untuk masyarakat
Jumlah Nilai Ekonomi yang Didistribusikan
Nilai Ekonomi yang Ditahan

Keterangan: Dalam ribuan rupiah

Kontribusi Terhadap negara
Uraian Komponen PNBP

2009

2010

2.300.448

8.397.443

40.080.000

68.336.000

42.380.448

76.733.443

295.379.610

313.919.486

Pajak Bumi dan Bangunan

196.365

139.882

Pajak Penghasilan Pegawai

9.240.830

14.330.439

11.643.389

4.155.600

Sub Total

316.460.194

332.545.407

Total PNBP + Pajak / PNBP + Tax

358.840.642

409.278.850

Bea Masuk
Pembayaran Deviden
Sub Total

Uraian Komponen Pajak
Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Penghasilan Badan

Keterangan: Dalam ribuan rupiah
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Penandatanganan Nota Kesepahaman PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dengan PT Yodya Karya (Persero).

Dari uraian di atas dapatlah ditegaskan bahwa
dalam kurun waktu periode pelaporan Perseroan
tidak pernah mendapatkan bantuan finansial dari
Pemerintah, dalam bentuk apapun. [EC4]
Kami juga tidak pernah memberikan sumbangan
dan kontribusi lainnya terhadap suatu partai
politik maupun para politisi. Perseroan melarang
pemberian sumbangan untuk partai politik
manapun sebagaimana ditetapkan oleh undangundang. [SO6]
WIKA juga tidak akan meminjamkan aset atau
fasilitas lain untuk kepentingan partai politik,
seorang atau lebih anggota legislatif, eksekutif
dan yudikatif, kecuali dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perudang-undangan
yang berlaku. Ini menunjukkan kemandirian
Perseroan yang memang tidak akan pernah
terlibat secara langsung maupun tidak langsung
dengan kegiatan politik praktis. Meski demikian,
WIKA tetap mendukung hak-hak politik masingmasing pegawai sebagai warga negara.

Implikasi Perubahan Cuaca
Seluruh kontrak pekerjaan konstruksi yang
dijalankan Perseroan dibatasi dalam hitungan
hari pekerjaan, sehingga kami dituntut untuk
bisa menyelesaikan semua pekerjaan tepat
pada waktunya. Salah satu faktor yang ikut
mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan adalah
cuaca, mengingat pekerjaan pembangunan
konstruksi umumnya dilaksanakan di ruang
terbuka.
Pada tahun 2010 anomali cuaca telah
menyebabkan tingginya curah hujan di sejumlah
daerah di Indonesia, termasuk di lokasi-lokasi
proyek WIKA. Tentu saja ini menyebabkan
implikasi finansial karena Perseroan harus
mengeluarkan biaya tambahan untuk mengejar
target penyelesaian pekerjaan tepat pada
waktunya. [EC2]
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Hubungan dengan Rekanan
Kami memiliki kebijakan untuk bertindak adil
dengan memberikan kesempatan yang sama pada
seluruh rekanan yang memiliki kualifikasi sama
tanpa diskriminasi. Namun demikian sebagai BUMN
yang melaksanakan fungsi sebagai Good Corporate
Governance maka WIKA memiliki komitmen untuk
membina rekanan baru agar berkembang secara
bertahap melalui proses kualifikasi yang ditentukan.
Secara umum Perseroan belum memiliki kebijakan
tersendiri untuk menempatkan rekanan lokal dalam
keutamaan. [EC6]
Kami hanya menentukan kualifikasi rekanan
berdasarkan lima hal:
1. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis
dan manajerial dalam bidang usaha yang dapat
dibuktikan dengan kualifikasi yang dikeluarkan
asosiasi bersangkutan.
2. Memiliki sumber daya yang diperlukan dalam
pelaksanaan pekerjaan,
3. Memiliki rekam jejak yang memadai.
4. Tidak pernah membuat pernyataan yang tidak
benar tentang kualifikasi yang dimilikinya.
5. Kerjasama yang saling menguntungkan.
Walau kami belum memiliki kebijakan tersendiri
untuk menempatkan rekanan lokal dalam keutamaan,
namun Perseroan tetap berupaya melibatkan rekanan
lokal dalam berbagai proyek yang dikerjakan. Secara
keseluruhan keberadaan rekanan WIKA selama tahun
2010 tersaji dalam tabel.

Nilai Pengadaan Barang dan Jasa
oleh Pemasok Lokal [EC6]
Uraian

Pengadaan barang
Pengadaan jasa
Total
		

Nilai Pengadaan
Total Nilai
Kontrak

Nilai Kontrak
Pemasok Lokal

239.672

29.700

90.692

13.310

330.364

43.010

Keterangan: Dalam juta rupiah

Taman Sari Sudirman.
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Tanggung Jawab Produk
Produk utama Perseroan adalah konstruksi bangunan
dalam berbagai rupa dan bentuk. Kami memahami
dalam penyelesaian tahapan pekerjaan konstruksi,
sangatlah mungkin berpotensi menimbulkan
gangguan kesehatan terutama terhadap para pekerja,
misal saja paparan debu maupun paparan bahan
kimia dalam proses pengecatan dan lain-lain. Untuk
itulah WIKA memberlakukan standar keselamatan
dan kesehatan kerja (K3) yang ketat kepada setiap
pekerja serta mewajibkan mereka menjalani pengujian
kesehatan setiap dua tahun sekali. [PR1]
Bila sebuah bangunan konstruksi sudah selesai
dikerjakan dan siap diserahkan kepada pemberi
pekerjaan maupun pengguna akhir, maka kami juga
memasang peringatan ancaman bahaya dan prosedur
tindakan yang harus dilakukan dalam keadaan darurat.
Dengan demikian diharapkan mereka memahami
berbagai hal yang harus dilakukan agar terhindar dari
keadaan berbahaya, dan bisa mengambil tindakan kala
berada dalam situasi darurat. [PR1]
Melalui prosedur ini, sampai dengan akhir periode
pelaporan, Perseroan tidak pernah menerima keluhan/
klaim terkait gangguan kesehatan yang patut diduga
disebabkan selama proses pengerjaan konstruksi
maupun sesudahnya. Baik yang disampaikan oleh para
pekerja maupun pemberi pekerjaan atau pengguna
akhir. [PR2]
Komunikasi Pemasaran [PR3] [PR4]
Menyadari ketatnya persaingan di antara perusahaan
jasa konstruksi, maka WIKA juga melakukan berbagai
kegiatan promosi dan komunikasi pemasaran.
Pendekatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan
kegiatan promosi dan komunikasi pemasaran adalah
meningkatkan kepuasan klien pemberi pekerjaan dari
tahun ke tahun.
Kami melakukan kegiatan komunikasi pemasaran yang
bertujuan menyampaikan informasi produk maupun
jasa yang ditawarkan Perseroan melalui presentasi,
pameran, promosi iklan melalui media cetak dan
elektronik, pengelolaan situs, seminar serta even-even
sosial lainnya. Adapun informasi yang disampaikan
meliputi data perusahaan, pengalaman pekerjaan,
neraca keuangan, kapabilitas personalia dan lain-lain.
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Survei Kepuasan Pelanggan [PR5]
Perseroan melakukan survei kepuasan yang dilakukan minimal satu tahun sekali pada
pemberi pekerjaan (klien) pada proyek-proyek yang sedang berjalan dan proyek-proyek
yang telah selesai. Sesuai prosedur maka survei Indeks Kepuasan Pelanggan (Customer
Satisfaction Index/CSI) dilakukan pada perkembangan pelaksanaan mencapai 20%-40%
dan 90%-100%. Survei dilakukan oleh Quality Department bersama Tim Proyek serta secara
berkala melibatkan konsultan Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen
(LPPM).
Manfaat dari survei ini adalah mengetahui indikator tingkat kepuasan pelanggan, sehingga
dapat dijadikan bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan mutu secara keseluruhan
meliputi mutu produk, mutu waktu, mutu kesehatan dan keselamatan kerja (K3) maupun
mutu pelayanan, serta meningkatkan posisi Perseroan terhadap pesaing dan menjaga
loyalitas pelanggan. Adapun hasil survei yang dilakukan pada tahun 2010 menunjukkan
hasil 74,54% dengan penilaian “Puas”.

Dalam melakukan kegiatan promosi dan komunikasi
pemasaran, Perseroan selalu berupaya memenuhi
regulasi yang ditentukan. Secara tegas kami
menyatakan pentingnya semua pihak di Perseroan
untuk membuat pernyataan yang akurat dan klaim
yang benar ketika melakukan komunikasi pemasaran
dengan pihak-pihak lain. Namun demikian kami juga
merespon dengan cepat setiap klaim/keluhan terkait
pelaksanaan kegiatan komunikasi pemasaran.
Secara berkesinambungan kami melalukan evaluasi
atas kegiatan komunikasi pemasaran yang dilakukan.
Tujuannya untuk memastikan bahwa kepuasan
konsumen terus meningkat setiap tahunnya.
Kami menjadikan Rencana Strategis Perseroan serta
Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) maupun
Laporan Tahunan, sebagai acuan dalam melaksanakan
setiap kegiatan dalam rangka komunikasi pemasaran.
Tentu saja semuanya diselaraskan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat
mencegah terjadinya bentuk-bentuk komunikasi
pemasaran yang menyesatkan pelanggan maupun
pemangku kepentingan lainnya. [PR6]
Melalui kebijakan ini, Perseroan memastikan tidak
adanya
keluhan/pengaduan
dari
pelanggan
maupun pemangku kepentingan termasuk pihakpihak berwenang, terkait dugaan penyelenggaraan
komunikasi pemasaran yang bertentangan dengan
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regulasi. Kami juga memastikan tidak ada pelaksanaan
pengerjaan proyek yang bermasalah atau menimbulkan
kontroversi publik. [PR7]
Perlindungan Privasi Pelanggan
Kami memiliki kebijakan untuk melarang Dewan
Komisaris, Direksi, auditor internal, auditor eksternal dan
komite di bawah Dewan Komisaris maupun pegawai,
untuk mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia
mengenai Perseroan atau pelanggan ke luar Perseroan.
Baik selama masa kerja maupun sesudahnya.
Mengingat bahwa pengungkapan informasi rahasia
tersebut dapat merugikan Perseroan atau pelanggan
dan memberikan keuntungan kepada pihak lain, maka
pengungkapan pemberian informasi rahasia menurut
keperluannya harus melalui persetujuan dari Direksi.
Perseroan juga bekerja dengan data khusus milik
pemberi pekerjaan, rekanan dan mitra usaha patungan.
Hal ini merupakan kepercayaan yang sangat penting
dan harus dijaga oleh Perseroan. Oleh karena itu tidak
seorang pun boleh mengungkapkan informasi rahasia
tersebut kepada pihak luar tanpa persetujuan Direksi,
atau tidak seorangpun mengungkapkan informasi
rahasia tersebut kepada yang lain kecuali diwajibkan
oleh hukum. Melalui kebijakan ini, maka dalam kurun
waktu periode pelaporan, Perseroan tidak pernah
menerima pengaduan terkait pelanggaran hak-hak
maupun privasi pelanggan. [PR8]

Buku WIKA50 diterbitkan agar pemangku kepentingan lebih memahami WIKA.

Tentu saja kami memahami, bahwa berbagai hal yang
sudah kami lakukan pada tahun 2010 sepatutnya
masih harus disempurnakan dan ditingkatkan. Meski
demikian kami patut berbangga karena berbagai
kebijakan dan ketentuan yang ada, menunjukkan
kepatuhan Perseroan atas perundang-undangan yang
berlaku. Karenanya selama tahun 2010, kami tidak
pernah menerima sanksi denda maupun sanksi hukum
lain karena ketidakpaturan terhadap regulasi yang
ditetapkan pemerintah. [PR9]
Persaingan Usaha Sehat
Kami senantiasa mengedepankan persaingan usaha
sehat dengan perusahaan lain di bidang jasa konstruksi.
Perseroan menjunjung prinsip-prinsip keterbukaan,
efisiensi biaya, kompetitif, fairness sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan berupaya untuk menghindari situasi
yang memungkinkan terjadinya praktik konspirasi,
persekongkolan maupun persaingan usaha tidak
sehat lainnya. Sejauh ini komitmen Perseroan untuk
berbisnis dengan bersih menjadikan WIKA tidak pernah
mendapatkan tindakan hukum dari pihak berwenang
karena diduga melakukan praktik persaingan usaha
tidak sehat. [SO7]
Sebagai perusahaan publik yang dikelola profesional,
tentu saja Perseroan selalu menaati setiap ketentuan
hukum yang berlaku. Karenanya selama tahun
2010, WIKA juga tidak pernah menerima sanksi baik
denda maupun hukuman lain sebagai akibat dari
ketidakpatuhan pada hukum. [SO8]
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Ketenagakerjaan

Menjadikan Pegawai
Sebagai Aset Berharga
Bagi Perusahaan
(Human Capital)
Terus berkembangnya kegiatan usaha dan operasional
kami, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. atau WIKA, tidak
bisa dilepaskan dari peran para pegawai. Untuk itulah
Perseroan melakukan perubahan paradigma dengan tidak
lagi menempatkan mereka sebagai sumber daya, tetapi
juga modal atau aset sehingga sepatutnya dikelola dalam
sebuah manajemen human capital.
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Aktivitas pengukuran
di Flyover Ahmad Yani, Bekasi.
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Pengelolaan human capital dilakukan dengan menitikberatkan pengembangan kompetensi, baik soft
competency maupun hard competency dan juga kompetensi manajerial. Dalam jangka panjang, penerapan
manajemen human capital diharapkan bisa mendukung pencapaian Visi Perseroan untuk menjadi salah satu
perusahaan terbaik di bidang Engineering, Procurement and Construction (EPC) dan investasi di kawasan Asia
Tenggara.

Keberagaman Pegawai
Sampai dengan akhir tahun 2010, jumlah tenaga kerja WIKA ada 1.729 orang, terdiri dari 1.371 pegawai
tetap dan 358 pegawai sumber luar (outsourcing). Jumlah pegawai tetap bertambah dibanding tahun 2009
sebanyak 1.290 orang. Uraian lebih lengkap keberagaman pegawai tersaji dalam tabulasi data. [LA1]

Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Status Kepegawaian [LA1]

2009

1.290
2010

1.371

Pegawai Tetap

Total

1.654/2009

2009

2009

364

2010

2010

1.284

358

Pegawai Sumber Lain

1.729/2010

Total

Total

Perusahaan Anak
Total

1.290/2009

82

2010

87

Total

1.371/2010

Jumlah Pegawai Tetap
Berdasarkan Kelompok Pendidikan [LA1]

		Uraian

Kantor Pusat

2009

1.208

Jumlah Pegawai Tetap
Berdasarkan Penempatan [LA1]
Lokasi Penempatan

Jumlah Pegawai Tetap Berdasarkan Gender [LA1]

2009		 2010

	Uraian
Pendidikan Pegawai
2009		 2010

1.090

1.080

Non Teknik

438

439

200

291

Teknik

852

932

1.290

1.371

1.290

1.371

Total

Jumlah Pegawai Tetap
Berdasarkan Umur [LA1]
		Uraian
Umur Pegawai
2009		 2010

Jumlah Pegawai Tetap
Berdasarkan Jenjang Pendidikan [LA1]

20 - 24

49

70

25 – 29

233

260

30 – 34

135

142

		Uraian
Pendidikan Pegawai
2009		 2010

35 – 39

248

219

SLTA

271

263

40 – 44

361

350

Diploma (1-3)

157

156

45 – 50

182

226

Sarjana (S1)

769

865

82

104

Pascasarjana (S2/Master)

1.290

1.371

> 50
Total
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Total

93

87

1.290

1.371

Pada hakikatnya kami memberikan kesempatan yang
setara kepada setiap orang untuk menjadi pegawai dan
bagian keluarga besar WIKA. Dalam proses dan seleksi
penerimaan pegawai baru, Perseroan melarang adanya
praktik-praktik pembatasan maupun diskriminasi
dalam bentuk apapun. Adapun dominannya pegawai
pria bukan karena praktik diskriminasi, tetapi lebih
disebabkan sifat pekerjaan Perseroan di bidang jasa
konstruksi sehingga dihadapkan pada keterbatasan
tenaga kerja perempuan yang memiliki keahlian dalam
bidang tersebut. [HR4]
Satu-satunya seleksi yang bersifat sebagai pembatasan
adalah dalam hal umur. Sesuai prosedur pengelolaan
human capital tentang Penerimaan Pegawai Organik
No. WIKA-HCE-PM-02.01, maka Perseroan mengatur
usia serendah-rendahnya pegawai yang diterima
bekerja adalah 21 tahun, dan secara tegas melarang
keberadaan pekerja anak maupun pekerja di bawah
umur. Sampai dengan akhir periode pelaporan, usia
termuda pegawai tetap WIKA adalah 21 tahun. [HR6]

Persiapan menjelang pelaksanaan safety morning,
proyek relokasi depot LPG Tanjung Priok.

Pekerja Lokal

Kami memiliki sejumlah kantor perwakilan dan cakupan
wilayah operasional Perseroan yang meliputi seluruh
Indonesia. Namun demikian kami tidak memiliki
kebijakan yang secara khusus memprioritaskan
penduduk lokal sebagai pegawai. Hal ini tidak terlepas
dari kebijakan proses seleksi dan penerimaan pegawai
yang dilakukan terpusat di kantor pusat di Jakarta, dan
mereka yang dinyatakan lulus akan ditempatkan sesuai
dengan kebutuhan Perseroan. [EC7]

Tingkat Kepergian (Turnover) Pegawai Tetap [LA2]
		Uraian

Penyebab

Pensiun

41

16

Meninggal Dunia

0

5

Mengundurkan Diri

6

14

Total
Persentase

Sedang untuk jenis pekerjaan tertentu yang umumnya
terkait pelaksanaan pengerjaan proyek konstruksi,
Perseroan tetap berupaya memanfaatkan penduduk
lokal sebagai pekerja lepas. Mengingat sifat pekerjaan
yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu,
maka keberadaan pekerja lokal juga bersifat temporer
sehingga jumlahnya belum terdata secara khusus
untuk disampaikan dalam pelaporan ini. [EC7]

2009		 2010

47

35

3,6%

2,6%

Jumlah Pegawai Baru
		Uraian
Jenis kelamin
2009		 2010

Perempuan

9

5

Laki-laki

56

32

Total

65
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Serikat Pekerja dan PKB

Kami memberikan dukungan kepada pegawai
dalam menyatakan hak kebebasan berpendapat
dan berserikat melalui pembentukan serikat pekerja.
Perseroan menghormati dan tidak mencampuri
internal organisasi serikat pekerja sepanjang
kegiatannya tidak merugikan dan/atau tidak merusak
citra WIKA sebagai entitas bisnis. Dukungan juga kami
wujudkan dengan menyediakan fasilitas bagi serikat
pekerja sehubungan dengan kegiatan organisasi,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. [HR5]
Sampai akhir periode pelaporan, ada dua serikat pekerja
(SP) yang dibentuk para pegawai WIKA, yakni:
1. SP Sekar WIKA, yang terdaftar di Kantor Departemen
Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Timur, dengan
Nomor SK-508/IV/P/X/2004 tertanggal 15 Oktober
2004.
2. SP KORPRI, yang terdaftar di Kantor Departemen
Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Timur dengan
Surat Keputusan No. KEP/90/IV/P/VII/2001, tanggal
12 Juli 2001.
Jumlah pegawai tetap yang menjadi anggota SP Sekar
WIKA ada 880 orang atau 81,5 % dari seluruh pegawai
tetap. Sedang pegawai tetap anggota SP Korpri
berjumlah 60 orang atau 5,6 % dari seluruh pegawai
tetap.
Bersama serikat pekerja sebagai organisasi yang sah
mewakili pegawai, Perseroan menyusun Perjanjian
Kerja Bersama (PKB). Adapun PKB yang berlaku dalam
kurun waktu periode pelaporan disahkan pada 1
Januari 2009 dan berlaku selama dua tahun, sampai 31
Desember 2010. PKB yang berlaku telah didaftarkan ke
Kementerian Tenaga Kerja sesuai Keputusan Direktorat
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja, dengan Surat Keputusan No.
KEP.19/PHIJSK/PKKAD/2009.
Para pegawai tetap anggota serikat pekerja yang
berjumlah 940 orang atau 87% dari jumlah seluruh
pegawai tetap, secara langsung terikat dan terlindungi
hak-hak maupun kewajibannya sebagai pegawai
WIKA seperti diatur dalam PKB. Keberadaan PKB
menjadi acuan dalam penyelesaian setiap perselisihan
ketenagakerjaan, dengan tetap memperhatikan
perundang-undangan yang berlaku. [LA4]
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Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Salah satu aspek penting dalam upaya
Perseroan menjalankan pengelolaan
human capital yakni K3. Secara
prinsip penerapan K3 di WIKA adalah
menciptakan sistem bagi manusia yang
berharkat, yakni memanusiakan manusia
sehingga pegawai menjadi sadar akan
pentingnya kehidupan.
Inisiatif penting K3 yang dijalankan
Perseroan pada tahun 2010 adalah
kerjasama dengan DuPont Safety
Resources untuk melaksanakan program
peningkatan dan implementasi K3.
Implementasi perdana program ini
dilakukan pada proyek Depot Pengisian
Pesawat Udara (DPPU) Soekarno-Hatta,
Jakarta. Dalam jangka panjang, kami
berharap inisiatif ini dapat memperkuat
Perseroan dalam mengembangkan
pasar pada pelanggan yang bergerak di
sektor minyak dan gas.

WIKA memperhatikan keselamatan
pegawai yang melaksanakan pekerjaan
di ketinggian, proyek DPPU Kualanamu,
Medan, Sumatera Utara
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Kami menyadari pentingnya kepatuhan pada pelaksanaan
K3 oleh semua pihak, maka Perseroan telah menerapkan
Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
dan Lingkungan (SMK3L). Sebagai komitmen terhadap
penerapan SMK3L, maka pada pelaksanaan rapat Direksi
dan General Manager (GM) yang berlangsung setiap dua
minggu, selalu dilakukan safety culture pada awal rapat.
Begitu pula halnya pada rapat tinjauan manajemen yang
diadakan tiap tiga bulan. Pelaksanaan komunikasi K3 juga
dilakukan setiap hari di lingkungan melalui SHE Talk dan
toolbox meeting, serta setiap pekan di departemendepartemen di lingkungan kantor pusat.
Menyadari pentingnya kepatuhan bersama pada
pelaksanaan K3 maka Perseroan menjadikan K3L
sebagai salah satu materi pada PKB. Dalam Bab XV
diatur pasal-pasal mengenai K3L, meliputi Pasal 72
tentang Penyelenggaraan K3L serta Pasal 73 tentang
Alat serta Perlengkapan Keselamatan Kerja dan
Lingkungan. [LA9]
Dalam Pasal 72 PKB juga diatur keberadaan Panitia
Pembina Keselamatan Kerja dan Lingkungan (P2K3L).
Organisasi ini bertanggung jawab atas sosialisasi tata
tertib pelaksanaan K3L di Perseroan. Keanggotaan
P2K3L terdiri dari perwakilan manajemen dan
perwakilan serikat pekerja yang menjadi representasi
dari keterwakilan pegawai. [LA6]
Sampai dengan akhir periode pelaporan, jumlah
anggota P2K3L ada 76 orang beserta seluruh pemegang
jabatan Kepala Pelaksana Pengelolaan Usaha/Proyek
dan seluruh penanggung jawab fungsi SHE (Safety,
Health and Environmental). Keanggotaan P2K3L terdiri
dari perwakilan manajemen 23 orang dan perwakilan
serikat pekerja 53 orang. Keterwakilan pegawai dalam
P2K3L melalui perwakilan serikat pekerja mencakup 7%
dari keseluruhan pegawai Perseroan. [LA6]

Kami berharap penerapan K3L dapat
terus ditingkatkan sejalan keinginan
WIKA menjadi perusahaan berkelas dunia.
Untuk itulah sampai dengan akhir periode
pelaporan, Perseroan juga menjadikan
standar nasional dan internasional dalam
pengelolaan K3 sebagai acuan, di antaranya:
[4.12]
Sistem
Manajemen
• Penerapan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS
18001:2007.
• Pelaksanaan berbagai implementasi
Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (SM-K3).
Penerapan K3 tentu saja diharapkan
memberikan pengaruh signifikan pada
pencegahan terjadinya peristiwa kecelakaan
kerja. Sampai dengan akhir tahun 2010
tercatat ada 152 peristiwa kecelakaan kerja,
turun dibanding tahun 2009 dengan 154
peristiwa kecelakaan kerja. Dari jumlah
peristiwa kecelakaan kerja yang terjadi tidak
ada yang bersifat fatal. [LA7]
Selain menimbulkan korban, peristiwaperistiwa kecelakaan kerja yang terjadi
juga berdampak langsung kepada kegiatan
operasional Perseroan. Setiap kecelakaan
kerja yang terjadi, akan langsung
menyebabkan hilangnya hari kerja. [LA7]
Jumlah Peristiwa Kecelakaan Kerja [LA7]
		Tahun
2009		 2010

Tingkatan
Ringan

126

133

Sedang

28

19

0

0

154

152

Fatal
Total

Jumlah Pegawai Dalam Kepengurusan K3 [LA6]
		Tahun
2009		 2010

Uraian

Perwakilan Manajemen

23

23

Perwakilan Serikat Pekerja

53

53

Total

76

76
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Jumlah Jam Kerja dan Kehilangan Hari Kerja
Karena Kecelakaan Kerja [LA7]
		Tahun
Uraian
2009		 2010
Kehilangan Hari Kerja

284

47

WIKA menyediakan alat pelindung diri bagi pegawai.

Selain keselamatan kerja, aspek lain dalam K3 yang harus kami penuhi adalah kesehatan
kerja. Untuk para pegawai, sesuai Pasal 72 ayat (2) di dalam PKB maka Perseroan wajib
menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan berkala untuk para pegawai minimal satu kali
setiap dua tahun. [LA8]
Penerapan kesehatan kerja juga ditujukan bagi keluarga pegawai dan masyarakat sekitar
lokasi Perseroan berkegiatan/beroperasi. Untuk itu kami juga melakukan berbagai kegiatan
lain yang bersifat penyuluhan (promotif), pencegahan (preventif) maupun pengobatan
(kuratif). Kegiatan yang bersifat pengobatan (kuratif) terutama untuk keluarga pegawai dan
masyarakat, diwujudkan dalam bentuk pengobatan massal. Pelaksanaan program ini selalu
dipadukan dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial Perseroan. [LA8]
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Jumlah Peserta dan Jam Pelatihan Berdasar Jenis Pelatihan dan Golongan Jabatan [LA10]
Uraian
				
Jenis Pelatihan
Jumlah
Peserta
Teknis Fungsional
Manajemen

Staf

Manajerial
Jam
Pelatihan

Jumlah
Peserta

Jam
Pelatihan

659

9.266

90

1.890

71

2.840

32

1.120

Umum

0

0

8

56

Sertifikasi

8

24

120

240

738

12.130

250

3.306

Total		

Pelatihan Pegawai
Pengelolaan pegawai sebagai aset tidak bisa dilepaskan
dari
pentingnya
pengembangan
kompetensi
mereka. Untuk itulah secara berkesinambungan
kami menyertakan mereka dalam berbagai program
pelatihan, sebagai bentuk investasi peningkatan
keahlian mereka.
Dalam kurun waktu periode pelaporan, WIKA telah
mengeluarkan dana untuk pelatihan pegawai
sebesar Rp5,56 miliar. Adapun jumlah pegawai yang
mendapatkan pelatihan sebanyak 988 orang, dan
jumlah jam pelatihan mencapai 15.436 jam. Dengan
demikian rata-rata jumlah jam pelatihan untuk setiap
pegawai pada tahun 2010 mencapai 15 jam. [LA10]

Kami juga terus melakukan standarisasi kompetensi
melalui sertifikasi keahlian di bidang rekayasa
(engineering), konstruksi, manajemen, keuangan, dan
keselamatan kerja. Pada tahun 2010 ada 79 pegawai
yang dinyatakan lulus sertifikasi keahlian, hingga total
ada 349 pegawai telah terakreditasi keahliannya.
Perseroan belum menyelenggarakan pelatihan
khusus mengenai hak asasi manusia (HAM) bagi para
pegawai, termasuk anggota satuan pengamanan
(satpam). Meski demikian secara prinsip kami
mengakui dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, serta
menerapkannya melalui kebijakan-kebijakan yang
diberlakukan Perseroan. [HR3] [HR8]
Khusus untuk anggota satpam yang berstatus pegawai
tetap seluruhnya berjumlah 13 orang, dan tercatat
baru 5 orang atau 38,5% yang memiliki sertifikat
pendidikan satpam dari Polri. Tentu saja ini menjadi
perhatian Perseroan agar pada tahun-tahun berikut
terus berupaya mendorong para anggota satpam
termasuk mereka yang berstatus sebagai tenaga kerja
sumber luar (outsourcing), untuk mengikuti pendidikan
sertifikasi. [HR8]

Petugas satpam WIKA harus mengedepankan HAM
dalam bertugas.
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Keberadaan sertifikat pendidikan satpam dari Polri
menjadi instrumen utama kami dalam menyampaikan
pemahaman nilai-nilai universal HAM. Melalui
pendidikan sertifikasi ini mereka diharapkan bisa lebih
memahami tanggung jawab dalam melaksanakan
tugas-tugas pengamanan aset Perseroan, dengan
tetap mengedepankan nilai-nilai universal HAM.

Sharing Intrapreneurship untuk pegawai WIKA

Penilaian dan Pengembangan Karir
Bentuk pelatihan lain yang mendukung pencapaian pengelolaan human capital adalah pembentukan
pemimpin-pemimpin berkualitas. Hal ini kami wujudkan melalui pelatihan talent management dengan
Program Advance Leadership. Progam ini dimulai dengan tahapan seleksi dalam talent pool, kemudian
pengembangan dengan melakukan training, assignment dan coaching.
Tentu saja kami memberlakukan kriteria ketat dalam menentukan siapa saja yang sepatutnya disiapkan
menjadi pemimpin WIKA di masa depan. Meski demikian Perseroan tetap memberikan kesempatan yang sama
kepada setiap pegawai untuk menduduki jabatan setinggi-tingginya, tanpa mempertimbangkan gender, usia
maupun hal-hal lain yang dapat menimbulkan praktik-praktik diskriminasi.
Secara prinsip Perseroan menjadikan hasil penilaian kinerja dan evaluasi masing-masing pegawai sebagai
pertimbangan utama promosi jabatan dalam rangka pengembangan karir. Penilaian terhadap pegawai
dilakukan dengan berdasarkan prinsip-prinsip objektif, transparan dan terukur. Penilaian didasarkan kepada
Penilaian Karya/Kinerja (PK) dan Evaluasi Kompetensi (EK). Periode penilaian dan evaluasi dilakukan dalam
kurun waktu Januari sampai Desember, dengan evaluasi penilaian dilaksanakan pada Juni dan Desember.
Sampai dengan akhir periode pelaporan seluruh pegawai menerima hasil akhir penilaian dalam bentuk
feedback dan masukan terhadap hasil kinerjanya. Atas hasil penilaian tersebut, Perseroan juga menjatuhkan
sanksi kepada lima pegawai karena kinerja yang kurang memuaskan. [LA12]

Komposisi Manajemen Berdasarkan Gender dan Usia [LA13]
Jabatan						

Uraian

Jumlah
		
Jenis Kelamin			 Umur
Laki-laki
Perempuan
<30
30 - 50

		
Direksi

>50

5

5

0

0

0

5

Direksi perusahaan anak

23

22

1

0

7

16

General Manager

11

11

0

0

7

4

Total

39

38

1

0

14

25
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Remunerasi Pegawai
Remunerasi yang diberikan kepada pegawai
terdiri dari remunerasi tetap dan remunerasi
tidak tetap. Remunerasi yang diberikan
selanjutnya
diterima
masing-masing
pegawai sebagai pendapatan, dengan
komponen terdiri atas gaji dan tunjangan
jabatan/tunjangan
keahlian/tunjangan
produktivitas.
Penetapan gaji pokok dilakukan Perseroan
dengan
mempertimbangkan
besaran
Indeks Gaji Pokok yang selalu ditinjau setiap
tahun atas masukan dari serikat pekerja.
Kami tidak membedakan besaran gaji
pokok berdasarkan gender, antara pegawai
laki-laki dan pegawai perempuan. Namun
demikian sangat dimungkinkan besaran
pendapatan yang diterima seorang pegawai
laki-laki dan pegawai perempuan menjadi
berbeda. Hal ini tidak terlepas dari beberapa
faktor yang ikut mempengaruhi besaran
pendapatan seorang pegawai, yakni: lama
bekerja, jabatan, dan tunjangan-tunjangan
yang didapat. [LA14]
Besaran pendapatan yang diterima masingmasing pegawai juga bisa berbeda karena
mempertimbangkan status kepegawaian,
mengingat Perseroan memberlakukan
pemberian tunjangan yang berbeda antara
pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.
[LA3]
Tetap membaiknya kinerja Perseroan
sepanjang periode pelaporan, tentu saja
berpengaruh pada besaran pendapatan
yang diterima masing-masing pegawai. Kami
patut bersyukur karena secara keseluruhan
besaran pendapatan yang diterima mereka
lebih besar dari upah minimum yang
ditentukan dewan pengupahan setempat.
Sebagai contoh besaran pendapatan per
bulan yang diterima pegawai tetap terendah
pada kantor pusat, lebih besar 190,6% dari
besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI
Jakarta sebesar Rp1.120.000 per bulan. [EC5]
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Fasilitas yang Diterima Tenaga Pegawai [LA3]
		Uraian
Fasilitas
Pegawai		Pegawai
tetap		Tidak Tetap
Gaji Pokok

ada		

ada

Tunjangan Kesehatan

ada		

ada

Asuransi Jiwa

ada		

ada

Tunjangan Kecelakaan Kerja

ada		

ada

Tunjangan Kehamilan

ada		

ada

Tunjangan Pensiun

ada		

tidak

Opsi Kepemilikan Saham

ada		

tidak

Rata-rata Gaji Pokok Pegawai Baru [LA14]
Uraian
			

Pegawai
Laki-laki

Pegawai
Perempuan

Pelaksana Lapangan/
Operasional

3.301.000

3.301.000

Staf		

3.301.000

3.301.000

Waktu Kerja
Kami menyadari, sebagai perusahaan di bidang jasa
konstruksi tentulah rentan terhadap kecurigaan
terjadinya praktik-praktik yang bisa digolongkan
sebagai bentuk-bentuk pemaksaan bekerja. Untuk
itulah Perseroan dan serikat pekerja memandang perlu
mencantumkan ketentuan yang mengatur waktu kerja,
istirahat dan hari libur di dalam PKB.
Waktu kerja yang telah disepakati dan diatur dalam
PKB menetapkan lima hari kerja dalam seminggu
antara Senin sampai Jumat, dengan jam kerja 40 jam
seminggu dan jam kerja shift adalah 8 jam untuk shift
siang atau 7 jam untuk shift malam. Meski demikian
dalam keadaan tertentu, waktu kerja pegawai dapat
diatur menyimpang dari ketentuan tersebut. Namun
hal tersebut harus mendapat pengesahan Direksi atau
pejabat yang berwenang dan hanya diperbolehkan
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan. Penegasan tentang waktu kerja
ini menjadi cara efektif untuk mencegah terjadinya
praktik-praktik pemaksaan bekerja. [HR7]
PKB secara khusus juga mengatur tentang waktu bekerja
di luar waktu kerja normal atau lembur. Waktu kerja
lembur diberlakukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang
bersifat kritis/dalam lintasan kritis, tidak bisa dihindari
atau ditunda, pegawai shift terpaksa perlu terus bekerja
karena penggantinya belum/tidak datang.

Perseroan berkewajiban membayarkan uang lembur
dengan dasar perhitungan adalah 75% x Gaji dan dapat
pula diberikan dalam bentuk tunjangan lain sepanjang
besarannya tidak lebih kecil dari hitungan nilai normatif
sesuai undang-undang yang berlaku. Selain itu
Perseroan juga wajib menyediakan makan bagi pegawai
yang melaksanakan kerja lembur melewati jam makan,
dan apabila tidak memungkinkan maka dapat diberikan
pengganti biaya makan.
Pensiun Pegawai
Sesuai PKB, usia pensiun normal pegawai WIKA adalah
55 tahun dan Perseroan menyelenggarakan program
pensiun yang pelaksanaannya dikelola lembaga yang
ditunjuk. Program pensiun bagi pegawai diatur sebagai
berikut: [EC3]
1.

2.

3.

Pegawai organik yang masuk sebelum 1 Januari
2007 diikutsertakan pada Program Pensiun Manfaat
Pasti.
Pegawai organik yang masuk sejak 1 Januari 2007
dan setelahnya diikutsertakan pada Program
Pensiun Iuran Pasti.
Pegawai terampil diikutsertakan pada Program
Pensiun Iuran Pasti.

Kami juga menyertakan pegawai pada Program
Jaminan Hari Tua (JHT) yang diselenggarakan PT
Jamsostek. Penyelenggaraan JHT dilaksanakan dengan
membayarkan iuran bulanan yang ditanggung
bersama-sama menurut ketentuan 3,7% x (1,3 Gaji
Pokok) ditanggung Perseroan dan 2,0% x (1,3 Gaji
Pokok) menjadi tanggungan pegawai. [EC3]

Perseroan juga memberikan pelatihan berbasis
pengembangan wirausaha bagi pegawai yang
memasuki masa pensiun. Hal ini ditujukan agar mereka
menjadi lebih siap sehingga tetap dapat melanjutkan
aktivitas lainnya kendati tidak lagi menjadi pegawai
WIKA.
Pada
kurun
waktu
pelaporan,
Perseroan
menyelenggarakan beberapa pelatihan khusus bagi
pegawai yang akan pensiun. Pelatihan diberikan dalam
bentuk pelatihan masa persiapan pensiun (MPP), dan
pada tahun 2010 diikuti oleh satu angkatan dengan
jumlah peserta 23 orang, terdiri dari semua fungsi.
[LA11]
Kami menyadari, segenap upaya yang dilakukan
dalam kurun waktu periode pelaporan masih harus
disempurnakan agar keinginan Perseroan menjadikan
pegawai sebagai aset bisa menjadi kenyataan. Tentu
saja hal ini tidaklah mudah, namun sejumlah persiapan
terus dijalankan di antaranya memberikan kesempatan
luas kepada para pegawai yang ingin melanjutkan
studi mereka.
Hingga akhir periode pelaporan ada tiga fokus
pendidikan yang selama ini diambil pegawai yakni
teknologi gas, MBA project management, dan strategic
management. Program pendidikan tingkat lanjut
ini merupakan bagian dari strategi Perseroan dalam
menyiapkan generasi penerus bagi keberlanjutan
WIKA, sekaligus menjadi faktor percepatan bagi upaya
pencapaian pengelolaan tenaga kerja sebagai aset
(human capital).

Safety briefing di proyek relokasi depot LPG Tanjung Priok.
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Kinerja Lingkungan

Kami Ikut Menjaga
Kelestarian Lingkungan
Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang
jasa konstruksi, kami, PT Wijaya Karya (Persero)
Tbk. atau WIKA, menyadari benar pengaruh dari
kegiatan operasional terhadap lingkungan. Untuk
itulah secara bertahap, Perseroan terus memikirkan
berbagai langkah yang ditujukan untuk menjaga
kelestarian lingkungan.
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Penanaman pohon bakau
di pulau Bali oleh Direktur
Operasi I, Budi Harto
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Tentu saja apa yang sudah dilakukan masih dihadapkan
pada banyak kendala dan harus terus disempurnakan
demi mendorong terciptanya keberlanjutan. Menyikapi
hal tersebut, dalam Laporan Keberlanjutan ini Perseroan
belum dapat menyajikan semua informasi maupun data
yang dibutuhkan terkait kinerja lingkungan agar sesuai
indikator dalam Sustainability Reporting Guidelines
(SRG) versi 3.0. Selanjutnya Perseroan berharap, secara
bertahap seluruh informasi yang dibutuhkan bisa
disajikan dalam laporan keberlanjutan berikutnya.
Sebagai bentuk komitmen kami pada upaya
melestarikan lingkungan, Perseroan pada 2010 secara
khusus sudah menyediakan biaya untuk mendukung
pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang
ditujukan untuk pelestarian lingkungan, sebesar
Rp1.776.175.00. Naik dibandingkan biaya lingkungan
tahun 2009 yang mencapai Rp1.179.943.000. [EN30]
Kesungguhan kami dalam mengelola lingkungan
juga tercermin dari tidak adanya hukuman denda
maupun saksi hukum lain, yang dijatuhkan pihak-pihak
berwenang karena ketidakpatuhan terhadap regulasi
di bidang lingkungan. [EN28]

Penggunaan Material dan Energi
Sesuai dengan bidang pekerjaan Perseroan yang
meliputi pengerjaan jasa konstruksi, tentu saja kami
menggunakan beragam jenis dan volume material.
Sebagian material merupakan bahan baku atau bahan
pembantu yang semuanya habis terpakai. Namun ada
juga material yang tersisa pemakaiannya dan kemudian
dimanfaatkan dengan melibatkan pihak ketiga untuk
didaur ulang atau diolah kembali. [EN1] [EN2]
Kami belum secara khusus melakukan penghitungan
mengenai jumlah energi yang dikonsumsi. Baik
energi langsung maupun energi tidak langsung, yang
dihasilkan dari sumber-sumber primer. [EN3] [EN4]
Energi langsung dikonsumsi melalui pemanfaatan
solar maupun premium untuk mendukung mobilitas
kendaraan pengangkut material maupun kendaraan
operasional lain. Baik di lingkungan kantor pusat, kantor
wilayah, maupun proyek.
Sementara energi tidak langsung dikonsumsi
Perseroan dalam bentuk pemakaian listrik yang
bersumber dari PT PLN (Persero) maupun listrik dari
pembangkit sendiri (generator set/mesin catudaya).
Khusus penggunaan mesin catudaya, kami juga
mengonsumsi bahan bakar minyak (BBM) sebagai
bahan bakarnya. Listrik yang dikonsumsi, dimanfaatkan
untuk mendukung kegiatan administrasi maupun
operasional yang berlangsung di kantor pusat, kantor
wilayah maupun proyek.

Pemakaian Energi Langsung [EN3]
						
2009			
Sumber Energi Primer		 Satuan
		 Volume 		GJ		 Volume
Solar		
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Liter

2.236
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15.428

2.435

2010
GJ
16.801

WIKA merekomendasikan mengenai pemakaian pemanas air bertenaga surya sebagai bentuk penerapan konservasi energi.

Penghematan Energi
Kami memahami kian terbatasnya sumber
energi terutama energi fosil yang tersedia
di alam. Karenanya Perseroan juga memiliki
kebijakan terkait upaya untuk melakukan
penghematan energi, di antaranya:
1. Menyertakan sebagian pengerjaan kepada
perusahaan rekanan (subkontrak) dan
mereka selanjutnya bertanggung jawab
atas kebutuhan konsumsi energi masingmasing sehingga tidak perlu lagi disediakan
Perseroan. [EN7]
2. Membatasi perjalanan dinas dengan
mempertimbangkan tingkat ketergesaan
atau urgency dan mengutamakan pemakaian
teknologi informatif untuk komunikasi serta
pengiriman data antara kantor pusat, kantor
wilayah dan proyek, maupun di antara para
pegawai di lingkup satuan kerja masingmasing. [EN7]
Pada
beberapa
proyek
kami
juga
merekomendasikan
kepada
pemberi
pekerjaan maupun pengguna akhir, untuk
memilih teknologi yang memungkinkan
penerapan konservasi energi. Di antaranya
dengan merekomendasikan penggunaan
alat pemanas air bertenaga surya untuk
menghasilkan air panas, sehingga pemakaian
listrik, gas maupun sumber energi lainnya
dapat dikurangi. Tentu saja putusan akhir
tetap berada pada mereka. [EN5]

Jumlah Pemakaian Air di Kantor Pusat
Berdasar Sumbernya [EN8]
Sumber Air

Volume (m3)
		
2009		
2010

Air Tanah

2.295

2.427

Air PAM/PDAM

2.558

2.529

Total

4.853

4.956

Pemanfaatan Air
Secara umum pemanfaatan air utamanya
digunakan untuk keperluan domestik, baik di
lingkungan kantor pusat, kantor perwakilan
maupun di proyek. Kebutuhan air dipasok dari
perusahaan air minum dan juga dari air tanah
melalui proses pemompaan. Sampai akhir
periode pelaporan, kami belum melakukan
penghitungan secara keseluruhan berapa total
jumlah air yang dimanfaatkan. [EN8]
Kantor pusat kami yang berada di Gedung
WIKA, juga telah dilengkapi dengan fasilitas
pengolahan air limbah domestik sehingga
bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan
kembali. Mengingat fasilitas pengolahan air
limbah domestik tersebut berada di bawah
pengendalian manajemen Gedung WIKA, maka
Perseroan belum dapat menyertakan data total
volume air limbah domestik yang didaur ulang.
Namun dapat dipastikan, sebagian dari olahan
air limbah domestik tersebut dimanfaatkan
untuk keperluan lain. [EN10]
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Terkait dengan pemanfaatan air, kami juga menyadari
tahapan pengerjaan fisik bangunan berdampak
langsung terhadap ketersediaan air tanah. Hal ini terjadi
karena dalam pelaksanaan pengerjaan di beberapa
proyek diperlukan tahapan penggalian tanah pada
kedalaman tertentu sebagai pondasi, yang kemudian
memunculkan pancaran air dari sumbernya di dalam
tanah.
Kami menjadikan peraturan daerah setempat sebagai
acuan, dalam memanfaatkan kembali air tanah yang
keluar dari sumbernya akibat kegiatan penggalian.
Bila memang peraturan daerah setempat tidak
membolehkan pembuangan air tanah tersebut
langsung ke badan air, maka kami akan menyediakan
tempat penampungan di sekitar lokasi proyek. Dengan
demikian nantinya air tanah tersebut bisa kembali
terserap ke dalam tanah. [EN14]

52

PT. WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk. | Laporan Keberlanjutan 2010

Melalui upaya ini secara tidak langsung WIKA
menjaga ketersediaan air tanah, sehingga diharapkan
penggalian yang dilakukan tidak berdampak signifikan
terhadap sumber air-sumber air permukaan di sekitar
lokasi proyek. Secara khusus kami belum melakukan
kajian ada tidaknya pengaruh penggalian yang
menimbulkan pancaran air dari sumber di dalam tanah,
terhadap sumber air-sumber air permukaan di sekitar
lokasi proyek. Meski demikian Perseroan memastikan,
sampai akhir periode pelaporan tidak ada keluhan/
komplain dari masyarakat maupun pihak berwenang
yang menyabut penggalian tanah dalam tahapan
pengerjaan suatu proyek, telah mempengaruhi sumber
air-sumber air permukaan di sekitar lokasi proyek. [EN9]

Khusus terhadap pengerjaan konstruksi berupa gedung
yang memerlukan penggunaan air dalam jumlah
besar, kami merekomendasikan perlunya pemberi
pekerjaan maupun pengguna akhir memiliki teknologi
yang memungkinkan dilakukannya daur ulang air
bekas pakai. Tujuannya tentu saja untuk mengurangi
pemanfaatan air tanah, sehingga ketersediaannya
dapat selalu terjaga.
Keanekaragaman Hayati
Lokasi kantor pusat di wilayah DKI Jakarta berada di
kawasan bisnis dan perkantoran serta berbatasan
dengan daerah pemukiman penduduk. Karenanya
dapat dipastikan tidak ada kawasan dilindungi atau
kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi di
sekitarnya. [EN11]

Demikian pula dengan kantor perwakilan, yang
seluruhnya terletak di daerah perkotaan dipastikan
tidak ada yang berdekatan dengan kawasan dilindungi
atau kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi
di sekitarnya. Sampai dengan akhir periode pelaporan,
kami tidak menemukan adanya spesies flora maupun
fauna yang berstatus dilindungi di kawasan sekitar
kantor pusat atau kantor perwakilan, baik menurut
daftar International Union for the Conservation of
Nature and Natural Resources (IUCD) Red List maupun
perundang-undangan nasional. [EN11] [EN15]

Pembangunan Usaid Project
Nanggroe Aceh Darussalam tetap menjaga
keanekaragaman hayati.
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WIKA ikut menjaga kelestarian lingkungan dengan penanaman pohon, di Diklat Cibubur.

Adapun untuk lokasi proyek dapatlah diinformasikan
sebagian besar juga berlokasi bukan pada wilayah yang
memiliki status sebagai daerah terlindungi atau daerah
dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi. Hanya saja
secara umum Perseroan tetap memiliki kebijakan untuk
memberikan perhatian bila memang ditemukan spesies
tertentu yang dilindungi karena kelangkaannya, maka
akan dilakukan pemindahan atau relokasi ke habitat lain.
[EN14] [EN15]
Pengerjaan konstruksi yang kami lakukan secara
langsung berdampak pada keanekaragaman hayati.
Perubahan bentang alam kawasan yang menjadi
habitat berbagai jenis flora dan fauna menjadi
terganggu, sehingga secara langsung mengancam
kelangsungan hidup mereka. Perseroan berupaya
meminimalkan dampak yang ditimbulkan tersebut
dengan menghindari penggunaan lahan di wilayah
yang termasuk dalam daerah terlindungi atau memiliki
keanekaragaman hayati tinggi. Selain itu WIKA juga
melakukan pemulihan habitat yang terganggu melalui
kegiatan penanaman kembali di beberapa lokasi
proyek. [EN12] [EN13] [EN14]
Sampai dengan akhir periode pelaporan, cakupan luas
kawasan yang direstorasi melalui kegiatan penanaman
kembali dengan jumlah pohon yang ditanam pada
tahun 2010 sebanyak 6.500 batang. [EN13]
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Pengendalian Emisi
Salah satu kegiatan utama terkait pengerjaan
penyelesaian proyek konstruksi adalah pengangkutan
material.
Mobilitas
kendaraan
pengangkut
secara langsung maupun tidak langsung, dapat
mempengaruhi kualitas lingkungan. Baik sebagai akibat
dari emisi gas buang yang dihasilkan masing-masing
kendaraan, maupun tebaran debu dan partikulat udara
lainnya yang berbahaya bagi kesehatan manusia serta
makhluk hidup lainnya. [EN29]
Emisi gas buang kendaraan sebagian besar berbentuk
karbon-oksida dan termasuk gas rumah kaca, yakni gas
yang bisa mengakibatkan terjadinya efek rumah kaca
pemicu pemanasan global. Namun didasari beberapa
pertimbangan, sampai akhir periode pelaporan
Perseroan belum melakukan penghitungan total emisi
karbon-oksida yang dihasilkan dari emisi gas buang
maupun sumber-sumber lainnya. [EN16]
Sebagai bentuk kepedulian kami pada upaya
pengurangan
pemanasan
global,
Perseroan
mewajibkan kendaraan pengangkut material dan
kendaraan operasional tertentu menjalani uji emisi
di unit Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas
Perhubungan setempat. Tujuan uji emisi adalah
untuk memastikan kualitas emisi gas buang sesuai
dengan baku mutu yang ditetapkan undang-undang.
Ketentuan pelaksanaan uji emisi meliputi kendaraan
milik WIKA maupun perusahaan rekanan. [EN18] [EN26]

Kami juga memberikan masukan
kepada pemberi pekerjaan
maupun pengguna akhir, agar
lebih memilih menggunakan
peralatan pendingin udara
berbasis freon bebas
chlorofluorocarbon (CFC). Tentu
saja disertai dengan penjelasan
bahwa pemakaian peralatan
penyejuk udara berbasis freon
bebas CFC, dapat meminimalkan
terjadinya penipisan lapisan
ozon. Pada akhirnya hal ini bisa
mengurangi peluang terjadinya
pemanasan global.

Kami juga memahami bahwa emisi gas rumah kaca
dapat pula ditimbulkan dari berbagai sumber-sumber
lain secara tidak langsung, termasuk penggunaan
peralatan listrik. Namun sampai akhir periode
pelaporan Perseroan juga belum pernah melakukan
penghitungan total emisi gas rumah kaca yang
ditimbulkan dari sumber tak relevan. [EN17]
Hal lain yang menjadi perhatian kami adalah emisi
gas yang berpotensi menyebabkan penipisan lapisan
ozon, yakni chlorofluorocarbon (CFC) dan derivatnya.
Salah satu sumber signifikan penghasil emisi gas
mengandung CFC adalah mesin penyejuk udara (air
conditioning/AC).
Perseroan belum melakukan penghitungan khusus
volume emisi gas mengandung CFC yang dihasilkan
dari pemakaian peralatan AC. Meski demikian secara
bertahap sampai akhir tahun 2010, kami melakukan
penggantian peralatan AC yang berbasis penggunaan
freon ber-CFC di lingkungan kantor pusat, kantor
perwakilan dan juga proyek. [EN19]

Salah satu produk pendingin udara dan pemanas air
ramah lingkungan.
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WIKA sudah melakukan
pemilahan sampah sejak awal.

Peralatan lain yang berpotensi menghasilkan emisi
gas mengandung CFC adalah Alat Pemadam Api
Ringan atau APAR. Kami memiliki dan menempatkan
peralatan ini dalam jumlah cukup signifikan, sesuai
standar penerapan keselamatan dan kesehatan kerja
(K3), baik di lingkungan kantor pusat, kantor perwakilan
maupun di lokasi proyek. Untuk itulah secara bertahap
pula Perseroan mulai menggantikan pemakaian bahan
dalam tabung pemadam kebakaran dengan bahan
yang lebih ramah lingkungan dan tidak mengandung
CFC.
Selama periode pelaporan kami memastikan tidak
ada tahapan pengerjaan konstruksi yang berpotensi
menghasilkan emisi gas nitrogen-oksida (NOx) maupun
gas sulfur-oksida (SOx) dalam jumlah signifikan.
Karenanya Perseroan secara khusus belum melakukan
pengukuran terkait kadar NOx dan SOx maupun
partikulat lain yang dapat membahayakan kesehatan
manusia termasuk para pekerja maupun penduduk di
sekitar lokasi proyek. [EN20]
Pengelolaan dan Pengolahan Limbah [EN21]
[EN22] [EN25]
Selain menghasilkan berbagai bentuk bangunan
konstruksi, kegiatan–kegiatan yang kami lakukan juga
menyisakan limbah, baik dalam bentuk cairan maupun
padatan. Sebagian adalah limbah B3 (barang berbahaya
dan beracun) serta yang lainnya adalah limbah non-B3.
Kami menyadari bahwa keberadaan limbah haruslah
ditangani dengan baik, agar ancaman pencemaran
lingkungan dapat diminimalisir. Secara umum dalam
melakukan pengelolaan dan pengolahan, Perseroan
menerapkan prinsip meliputi reduce, reuse dan recycle.
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1. Reduce, kami terus berupaya mengurangi
penggunaan material yang bisa menyisakan
limbah dan tentu saja mengurangi volume limbah.
2. Reuse, sedapat mungkin kami menggunakan
kembali limbah yang dihasilkan untuk kepentingan
yang lain.
3. Recycle, kami mendaur ulang beberapa limbah
dengan melibatkan pihak lain sebagai pelaksana.
Untuk memudahkan pelaksanaan pengolahan limbah
maka Perseroan memiliki kebijakan dalam mengelola
limbah yang ada, dengan sejak awal melaksanakan
pemilahan limbah terutama limbah padatan. Kami
menyediakan tempat penampungan limbah berbeda
untuk limbah padatan organik atau mudah terurai,
limbah padatan anorganik atau tidak dapat diurai dan
limbah padatan B3.
Upaya pemilahan limbah dapat terlaksana dengan baik
di kantor pusat dan kantor perwakilan. Namun kami
mendapatkan kendala di lingkungan proyek, karena
pemilahan tidak dapat berjalan dengan baik. Secara
bertahap Perseroan berupaya untuk memperbaiki
situasi ini.
Adapun untuk limbah dalam bentuk cairan, yang
utama adalah air limbah dari kegiatan domestik, baik
di lingkungan kantor pusat maupun kantor wilayah
dan proyek. Khusus untuk kantor pusat, manajemen
Gedung WIKA telah memiliki fasilitas pengolahan air
limbah dan selanjutnya air olahan tersebut digunakan
kembali untuk keperluan yang lain.

Secara teknis operasional, proses pengolahan air limbah
dan pemantauan baku mutu olahan air limbah menjadi
tanggung jawab manajemen Gedung WIKA. Namun
demikian kami dapat memastikan, proses pengolahan
dan pengukurannya telah memenuhi standar yang
ditentukan pihak berwenang sehingga bila ada
olahan air limbah yang dialirkan ke badan air maka
diharapkan tidak akan memberikan dampak terhadap
keanekaragaman yang ada di dalamnya. [EN21]
Kami menyadari, upaya Perseroan sebagai bentuk
kepedulian terhadap lingkungan selama kurun waktu
periode pelaporan masihlah harus disempurnakan. Hal
ini didasarkan pada masih adanya beberapa indikator
sesuai SRG versi 3.0 yang belum dapat kami penuhi
dalam pelaporan ini meliputi:

Tentu saja, kami berharap pada Laporan
Keberlanjutan mendatang Perseroan
dapat melengkapi data maupun
informasi yang dibutuhkan, sehingga
pemangku kepentingan kian memahami
komitmen kami untuk ikut menjaga dan
melestarikan lingkungan.

1. Belum adanya informasi terkait penjelasan
mengenai tumpahan cairan berbahaya.
2. Volume dan pengangkutan limbah B3.
3. Persentase penarikan kemasan bekas pakai.

Produk WIKA dan anak perusahaannya selalu berwawasan lingkungan.
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Kemasyarakatan

Tumbuh dan Berkembang
Bersama Masyarakat
Sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang dikelola
professional, maka kami, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau
WIKA, juga memiliki tanggung jawab untuk membantu
Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain melalui pemberian kontribusi langsung pada penerimaan
negara sesuai pencapaian kinerja ekonomi, Perseroan juga
menjalankan kewajiban tersebut dengan melaksanakan
berbagai kegiatan sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosial
perusahaan (corporate social responsibility/CSR).
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Bantuan air bersih
pascagempa Padang,
Sumatera Barat
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Bantuan MCK di Cilincing,
Jakarta Utara, bekerjasama
dengan Rumah Zakat

Secara umum kegiatan dimaksud meliputi Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Adapun
pendanaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan PKBL
merujuk pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/
MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan
Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
Untuk tahun 2010, dana kelolaan untuk PKBL yang
diambil dari laba tahun buku 2009 mencapai Rp 5,67
miliar. Terdiri dari Program Kemitraan Rp 3,78 miliar dan
Rp 1,89 miliar untuk Bina Lingkungan.
Selain mengelola dana sendiri, Perseroan juga berperan
sebagai koordinator untuk melaksanakan PKBL atas
dana yang diperoleh dari perusahaan lain. Besaran
dana yang dipercayakan kepada Perseroan untuk kurun
waktu tahun 2010 mencapai Rp 11,13 miliar.
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Cakupan Program [SO1]
Berbagai kegiatan yang dilakukan sebagai pelaksanaan
CSR tidak hanya menyasar masyarakat di sekitar lokasi
proyek, tetapi juga meliputi wilayah-wilayah lain
di berbagai daerah di Indonesia. Ada dua hal yang
menjadi pertimbangan yakni pelaksanaan pekerjaan
konstruksi tidak berlangsung dalam jangka waktu
lama dan kebijakan Perseroan untuk mengedepankan
kondisi dan kebutuhan masyarakat dimana pun berada.
Dengan demikian diharapkan pelaksanaan berbagai
kegiatan CSR tersebut akan efektif dalam mendukung
program Pemerintah dalam menyejahterakan
masyarakat. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan
Perseroan dalam rangka pelaksanaan CSR meliputi:

1. Pembangunan sumur air, bekerjasama dengan
Rumah Zakat.
Sampai dengan akhir periode pelaporan kami
telah membangun enam unit sumur air bersih
di Cilincing, Koja, Jakarta Utara, dan di Bantar
Gebang, Kabupaten Bekasi. Melalui program
ini maka masyarakat di daerah-daerah tersebut
dapat memperoleh sarana Mandi, Cuci dan
Kakus (MCK) yang layak dan sehat.
2. Peningkatan kesehatan masyarakat.
Dilakukan Perseroan dengan cara membangun
dan merenovasi sarana air bersih dan sanitasi
masyarakat.
3. Pendidikan dan pelatihan.
Kegiatan yang diselenggarakan terutama
ditujukan untuk anak-anak dan diwujudkan
melalui pelatihan aritmatika, perpustakaan
keliling, bantuan laboratorium bahasa, bantuan
seragam dan alat tulis sekolah, serta pemberian
beasiswa.
Kami juga melaksanakan program pertukangan
bagi para mandor dengan instruktur dari
pegawai yang telah bersertifikasi keahlian di
bidang beton di lingkungan WIKA.

4. Keagamaan
Memberikan bantuan berupa pembangunan
dan perbaikan sarana ibadah serta fasilitas
penunjang lainnya, dan bantuan lainnya
menjelang hari-hari besar keagamaan.
5. Bantuan bencana alam.
Menitikberatkan pada penyediaan bahan
kebutuhan pokok, penyediaan sarana air
bersih dan sanitasi, penyediaan obat-obatan,
dan penyediaan perahu karet maupun tenda
pengungsi. Selama tahun 2010, kami antara
lain memberikan bantuan bagi korban bencana
banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
6. BUMN Peduli
Dalam pelaksanaannya segala kegiatan yang
dijalankan berkoordinasi dengan kantor
Kementerian BUMN dan bersifat kondisional.
Beberapa kegiatan yang dijalankan dalam
rangka BUMN Peduli antara lain bantuan
sembako untuk korban bencana banjir
bandang di Kabupaten Wasior, Papua, bantuan
sembako untuk korban erupsi Gunung
Merapi di Yogyakarta dan sekitarnya, serta
pembangunan rumah korban bencana gempa
dan tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumatera
Barat.

Bantuan buku untuk perpustakaan keliling di daerah Tebet, Jakarta Selatan.
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Salah satu aktivitas kemitraan pengrajin penyamakan
kulit Domba Garut, Jawa Barat

Program Kemitraan
Keberadaan
proyek-proyek
WIKA
di berbagai lokasi, juga mampu
menggerakkan perekonomian setempat
dengan memberikan lapangan pekerjaan
kepada penduduk sekitar. Selain itu,
tidak sedikit pula warga sekitar proyek
yang membuka usaha untuk memenuhi
kebutuhan
makan/minum
pekerja
proyek. [EC9]
Kami juga memberikan pinjaman modal
bergulir untuk membantu permodalan
para pelaku Usaha Kecil Menengah
(UKM), dan pendampingan manajemen
terhadap mereka. Tujuannya agar
mereka dapat meningkatkan omset
penjualan maupun pendapatan. [EC9]

Jumlah Transaksi Dana PK [EC9]
Uraian

Mitra Binaan

Akumulasi

2009		

179

797

2010		

254

1.051

Sebaran Kegiatan Mitra Penerima Dana PK [EC9]
Tahun

Uraian

2009

Industri rumah tangga

35

35

Pertanian/peternakan

28

28

Perdagangan dan jasa

566

820

Lain-lain

168

168

Total

797

1.051

Besaran Dana Program Kemitraan [EC9]
Uraian

Dana

Dana

Tersedia Tersalurkan
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2010

Persentase
(%)

2009

21.630.890

19.566.803

90.46

2010

23.719.321

22.040.619

92.92

Bina Lingkungan
WIKA juga bersinergi dengan BUMN lain dalam upaya
mendukung program pemerintah dalam meningkatkan
taraf hidup masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan
penyediaan berbagai fasilitas sosial dan fasilitas umum.
Salah satunya yang dikerjakan Perseroan pada tahun 2010
adalah pembangunan proyek pengadaan bantuan sarana
air bersih dan sanitasi publik ramah lingkungan di Muara
Bekasi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan di Teluk Jambe,
Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Proyek ini merupakan
sinergi pelaksanaan kegiatan CSR bersama PT Gas Negara
(Persero) Tbk dengan nilai proyek Rp 2,62 miliar. [EC8]
Kami juga melaksanakan kerjasama bantuan renovasi sekolah
di Bojanegara, Kabupaten Serang, Banten; Pagar Dewa,
Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan; dan Belawan,
Kota Medan, Sumatera Utara. Total ada 46 bangunan sekolah
yang direhabilitasi dengan nilai bantuan mencapai Rp 19,65
miliar. [EC8]
Selain melibatkan pegawai Perseroan secara langsung,
dalam pengerjaan berbagai proyek bantuan tersebut, kami
juga melibatkan penduduk sekitar. Dengan demikian mereka
mendapatkan manfaat lain karena mendapatkan imbal jasa
pekerjaan yang dilakukannya.

Direksi bersama para murid saat peresmian renovasi sekolah sinergi WIKA – PGN, di Kecamantan Bojanegara, Kab. Serang, Banten.
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Pelaksanaan pelatihan kepemimpinan tingkat lanjutan.

Anti-korupsi
Kami memahami bahwa bidang pekerjaan yang
dijalankan Perseroan sangatlah rentan dari kegiatankegiatan yang mengarah pada terjadinya tindak pidana
korupsi. Namun demikian secara khusus WIKA belum
melakukan pemetaan unit kerja/satuan kerja mana saja
yang menjadi lebih rentan dari ancaman terjadinya
tidak pidana korupsi. [SO2]
Kami berpendapat, adalah lebih baik melakukan
pencegahan dari ancaman terjadinya tindak pidana
korupsi pada semua unit kerja/satuan kerja. Untuk itulah
WIKA menerapkan fungsi pengawasan menggunakan
audit berdasarkan prinsip-prinsip yang benar dan
berlaku umum serta senantiasa mengupayakan
pelanggaran dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan.
Baik administrasi maupun hukum.
WIKA mendukung upaya-upaya yang dilakukan yang
dilakukan oleh semua pihak dalam menciptakan iklim
bisnis yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN). Oleh karena itu Perseroan berupaya untuk
menerapkan etika berusaha dilandasi nilai-nilai luhur
dan prinsip-prinsip bisnis yang berlaku secara umum.
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Kami melarang setiap bentuk pemberian, permintaan,
penerimaan atau usaha untuk mendapatkan suap.
Pelanggaran atas ketentuan ini dapat berakibat pada
pemberian sanksi disiplin.
Untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan,
maka Perseroan memiliki sistem pengendalian internal
yang dilaksanakan organ Satuan Pengawasan Intern
(SPI) yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
Misi SPI adalah membantu Direksi dan manajemen
dalam memastikan efektivitas pencapaian tujuan
Perseroan, melalui pelaksanaan evaluasi terhadap
proses pengendalian kegiatan operasi, pengelolaan
risiko dan corporate governance berupa melakukan
audit, konsultasi, memberikan rekomendasi yang
independen dan objektif serta inovatif.
Untuk meningkatkan kemampuan para pengawai di
lingkungan SPI, maka Perseroan menyertakan mereka
dalam berbagai pelatihan termasuk di antaranya
pelatihan dengan materi antikorupsi. Sementara secara
prosedur bila ditemukan perbuatan atau tindakan
yang mengindikasikan terjadinya korupsi, Perseroan

mengedepankan asas praduga tak bersalah dan
berkewajiban memberikan pendampingan hukum
apabila kasusnya telah ditindaklanjuti melalui proses
hukum (pro justisia). [SO3] [SO4]
Penghargaan Terhadap HAM
Dalam berusaha dan beroperasi, Perseroan tidak
semata mengejar pendapatan sebanyak-banyaknya.
Kami tetap memperhatikan aspek kemanusiaan dan
pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM).
Sampai dengan akhir periode pelaporan, kami
memang belum menyertakan klausul HAM dalam
kontrak kerjasama maupun persetujuan investasi,
baik dengan pemberi pekerjaan (klien), rekanan
maupun pengguna akhir.
Namun demikian
Perseroan telah memiliki Code of Conduct yang
menjadi acuan bagi semua pihak dalam menjalankan
tugas-tugas dan kewajibannya sesuai dengan posisi
dan kewenangannya. Dengan keberadaan Code
of Conduct maka semua pihak yang terlibat dalam
kerjasama tidak boleh melakukan tindakan yang bisa
merugikan pihak lain. [HR1] [HR2]
Kami sangat menyadari bahwa dimanapun Perseroan
beroperasi selalu berhubungan dengan masyarakat
sekitar yang memiliki karakteristik berbeda. Oleh
karena itu WIKA memiliki komitmen bahwa hubungan
baik serta pengembangan masyarakat sekitar sebagai
landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang
Perseroan.
Dalam hubungannnya dan kemitraan dengan
masyarakat sekitar, Perseroan akan senantiasa
menerapkan prinsip:
1. Beradaptasi dengan perkembangan nilai-nilai
budaya luhur masyarakat sekitar.
2. Berpartisipasi
aktif
dalam
membantu
pengembangan masyarakat sebagai rasa tanggung
jawab sosial Perseroan.
Melalui pendekatan demikian, kami patut bersyukur
bahwa selama periode pelaporan tidak ada peristiwa
perselisihan dengan penduduk di semua lokasi proyek
yang dikerjakan Perseroan. Tentu saja kami tidak
menutup mata bahwa perbedaan pendapat tetaplah
ada dalam menyikapi berbagai hal, namun dengan
pendekatan seperti diuraikan di atas, perbedaan
pendapat yang terjadi dapat diselesaikan dan tidak
mengganggu pelaksanaan pekerjaan. [HR9]

Kegiatan keagamaan menjadi
salah satu cara membangun
integritas moral pegawai WIKA.

Sebagai bentuk komitmen kami pada upaya
pencegahan terjadinya pelanggaran Code
of Conduct, maka Perseroan telah memiliki
mekanisme dan alur proses pengaduan
pelanggaran. Pelapor dapat menyampaikan
informasi
melalui
email
pengaduan:
TimKepatuhanGCG@wika.co.id atau melalui
surat kepada Direktur Utama PT Wijaya Karya
(Persero) Tbk.
Selanjutnya Tim Kepatuhan GCG akan
melakukan verifikasi, dan bila laporan bisa
dipertanggungjawabkan kebenarannya maka
akan dilakukan langkah-langkah berikutnya,
termasuk pembentukan Tim Pencari Fakta
dan Majelis Kehormatan Pegawai. Keputusan
akhir menjadi kewenangan Direktur Utama
dengan memperhatikan rekomendasi yang
disampaikan Majelis Kehormatan Pegawai.
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Perahu karet bantuan WIKA mengevakuasi warga korban banjir luapan sungai Citarum, di Kabupaten
Karawang, Jawa Barat.

WIKA bersama BUMN Karya
memberikan bantuan kebutuhan
pokok bagi korban bencana banjir
bandang di Wasior, Papua Barat.

WIKA membagikan bantuan
sembako murah dalam program
BUMN Peduli di kepulauan Riau.
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Bantuan seragam dan alat sekolah bagi pelajar di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi,
pasca bencana banjir. Kegiatan ini dilakukan bersinergi dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero)
Tbk. dan PT Pertamina.

Pelatihan Aritmatika bagi
siswa SD disekitar Kantor
Pusat WIKA, Jakarta

Pemberian bantuan
pembangunan Masjid
Al Barokah di Lubang Buaya,
Jakarta Timur

Laporan Keberlanjutan 2010 | PT. WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk.

67

INDEKS GRI
Indikator	Uraian	Halaman

Indikator	Uraian	Halaman

STRATEGI DAN ANALISIS

4.8		Nilai ekonomi, lingkungan dan sosial

2

1.1		Sambutan Direktur Utama

6

4.9		Prosedur pemantauan kinerja

23

1.2		Dampak utama, risiko dan peluang

6

4.10		Proses evaluasi dewan

23

Komitmen Kepada Prakarsa Eksternal

PROFIL PERUSAHAAN
2.1		Nama organisasi

8

4.11		Pencegahan terhadap risiko perusahaan

2.2		Merek, produk dan jasa

8

4.12 Kepatuhan pada prinsip ekonomi, lingkungan dan sosial

24
26,42

2.3		Struktur organisasi

9,10

4.13		Keanggotaan dalam asosiasi

2.4		Lokasi kantor pusat

8,12

Tata Hubungan Pemangku Kepentingan

2.5		Negara tempat perusahaan beroperasi

8,12

4.14		Para pemangku kepentingan

2.6		Bentuk badan hukum perusahaan

8,13

4.15		Dasar identifikasi dan seleksi pemangku kepentingan 25

2.7		Pasar yang dilayani
2.8		Skala organisasi

9
13

26
25

4.16		Pendekatan keterlibatan pemangku kepentingan

27

4.17		Hasil keterlibatan pemangku kepentingan

27

2.9		Perubahan signifikan selama periode pelaporan

9

KINERJA EKONOMI

2.10		Penghargaan yang diperoleh

5

EC1		Perolehan dan distribusi nilai ekonomi

30

EC2		Implikasi finansial akibat perubahan cuaca

31

PARAMETER PELAPORAN
3.1		Periode pelaporan

16

EC3		Dana pensiun bagi pegawai

47

3.2		Tanggal penerbitan laporan terdahulu

16

EC4		Bantuan finansial dari pemerintah

31

3.3		Siklus pelaporan

16

Kehadiran Pasar

3.4		Kontak perusahaan

17

EC5		Standar upah minimum

46

EC6		Pengutamaan pemasok lokal

32
39

Lingkup dan Batas Pelaporan
3.5		Penentuan isi laporan

16

EC7		Pengutamaan pegawai lokal

3.6		Lingkup pelaporan

17

Dampak Ekonomi Tidak Langsung

3.7		Pembatasan lingkup pelaporan

17

EC8		Pengaruh pembangunan infrastruktur

63

3.8		Dasar laporan

17

EC9		Dampak ekonomi tidak langsung

62

3.9		Dasar dan teknik pengumpulan data

17

KINERJA LINGKUNGAN

3.10		Penjelasan atas dampak pernyataan kembali

17

Material

3.11		Perubahan signifikan atas laporan terdahulu

17

EN1		Penggunaan material

50

EN2		Penggunaan material daur ulang

50

Indeks Isi GRI
3.12		Tabel lokasi pengungkapan

17

Energi
EN3		Pemakaian energi langsung

50

EN4		Pemakaian energi tidak langsung

50

TATA KELOLA, KOMITMEN DAN TATA HUBUNGAN

EN5		Penghematan energi

51

Tata Kelola

EN6		Inisiatif efisiensi energi berbasis produksi dan

Penjaminan
3.13		Kebijakan penjaminan

4.1		Struktur tata kelola organisasi
4.2		Jabatan tertinggi tata kelola

17

20, 21, 22
21

		Pengembangan energi terbarukan
EN7		Inisiatif mengurangi energi tidak langsung

51

Badan kepengurusan Unitarian dan komisaris independen 21
4.3		

Air

4.4		Mekanisme penyampaian rekomendasi

24

EN8		Penggunaan air

51

4.5		Kompensasi dan kinerja

23

EN9		Sumber air yang terkena dampak

52

4.6		Penghindaran konflik kepentingan

25

EN10 Jumlah air yang didaur ulang

51

4.7		Kualifikasi dewan

22
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INDEKS GRI
Indikator	Uraian	Halaman

Indikator	Uraian	Halaman

Keanekaragaman Hayati

LA13		Keberagaman pegawai

45
46

EN11		Lokasi operasional di kawasan terlindungi

53

LA14		Rasio gaji dasar pegawai pria terhadap pegawai wanita

EN12		Perlindungan keanekaragaman hayati

54

Hak Asasi Manusia (HAM)

EN13		Pemulihan habitat

54

HR1		Perjanjian investasi yang memuat klausul HAM

65

EN14		Strategi dalam menjaga keanekaragaman hayati

52, 54

HR2		Pengawasan pemasok lokal terkait HAM

65

EN15		Keberadaan spesies yang dilindungi

53,54

HR3		Pelatihan HAM untuk pegawai

44

HR4		Diskriminasi dalam bekerja dan pekerjaan

39

Emisi dan Limbah
EN16		Emisi gas rumah kaca

54

HR5		Hak berserikat

40

EN17		Emisi gas rumah kaca dari sumber yang relevan

55

HR6		Pekerja anak dan pekerja di bawah umur

39

EN18		Inisiatif mengurangi emisi gas rumah kaca

54

HR7		Pemaksaan dalam bekerja

46

EN19 Pengurangan emisi penipis lapisan ozon

55

HR8		Tenaga kerja keamanan bersertifikat pelatihan HAM

44

EN20		Emisi NOx; SOx; dan partikulat lain

56

HR9		Pelanggaran hak-hak penduduk asli

65

EN21		Kualitas air buangan dan lokasi tujuan

57

Kemasyarakatan

EN22		Volume dan metode pembuangan limbah

-

SO1		Dampak operasional perusahaan pada komunitas

60

EN23		Jumlah tumpahan

-

SO2		Unit bisnis dan risiko korupsi

64

EN24		Pengangkutan limbah B3

-

SO3		Pelatihan antikorupsi

65

EN25		Keanekaragaman hayati terkena dampak di badan air

-

SO4		Pencegahan tindak korupsi

65

SO5		Partisipasi terhadap kebijakan publik

Produk dan Jasa
EN26		Inisiatif mitigasi dampak lingkungan
EN27		Persentase penarikan kemasan bekas produk

54
-

Kepatuhan
EN28		Sanksi akibat pelanggaran peraturan lingkungan

50

EN29		Dampak kegiatan operasional

SO6		Kontribusi terhadap partai politik dan politis

31

SO7		Persaingan usaha sehat

35

SO8		Sanksi hukum atas pelanggaran undang-undang

35

Tanggung Jawab Produk
PR1		Perputaran dan keamanan produk

Pengangkutan
54

-

PR2 Pelanggaran peraturan mengenai keamanan produk

33
-

PR3		Informasi kandungan di dalam produk

33

Pelanggaran penyediaan informasi kandungan produk
PR4		

33

KINERJA SOSIAL

PR5		Tingkat kepuasan pelanggan

34

Ketenagakerjaan

PR6		Kelayakan komunikasi pemasaran

34

Umum
EN30		Biaya lingkungan

50

LA1		Jumlah dan komposisi tenaga kerja

38

PR7		Pelanggaran pelaksanaan komunikasi pemasaran

34

LA2		Tingkat perputaran pegawai

39

PR8		Pengaduan tentang pelanggaran privasi pelanggan

34

LA3		Kompensasi bagi pegawai

46

PR9 Sanksi pelanggaran pengadaan atau pengguaan produk

35

LA4		Perjanjian kerja bersama

40

LA5 Pemberitahuan minimum atas perubahan operasional

-

LA6		
Majelis keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bersama

42

LA7		Tingkat kecelakaan kerja

42

Program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan
LA8		

43

LA9		Kesepakatan K3 dalam perjanjian kerja bersama

42

LA10		Pelatihan untuk pegawai

44

LA11		Program persiapan pensiun

47

LA12		Penilaian kerja dan pengembangan karir

45
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Tajenanet east-west
MOTORWAY PROJECT - ALGERIA.
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