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Masa Kecil
Bab 1
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Paspor Eka Tjipta Widjaja yang di keluarkan oleh kepala kantor
Imigrasi Daerah Djakarta Raya pada tanggal 22 Februari 1969



b PENDIDIKAN
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Oei Tjek Tjai (lahir di Tjoan Tjioe – Zhang Zhou,Tiongkok, tahun 1891 ) adalah ayah 

Tanpa didampingi anak dan istri, Oei Tjek Tjai naik kapal laut ke Makasar, 

Sulawesi Selatan, yang kemudian berhasil membuka sebuah toko kecil disana.

    Ketika berusia 9 tahun, Oei kecil ( Eka ) yang merupakan anak pertama dari Oei 

Tjek Tjai datang bersama ibunya menyusul ayahnya Oei Tjek Tjai ke Makasar 

di tahun 1932. Setibanya di Makasar, Eka langsung membantu di toko milik 

ayahnya sembari menawarkan dagangannya dari  rumah ke rumah.

   

 Karena dari keluarga miskin, Eka baru punya tabungan waktu berusia 11 tahun 

untuk masuk sekolah dasar (SD) yang berbahasa Mandarin karena saat itu ia belum 

a ASAL - USUL

dari Oei Ek Tjong Alias Eka Tjipta Widjaja .

Foto Oei Tjeh Tjai dan Istri ( Ayah dan Ibu dari Eka Tjipta Widjaja )



fasih berbahasa Indonesia. Setelah memohon kepada guru di sekolah dasar tersebut 

agar dapat langsung mulai belajar di kelas tiga dengan alasan umurnya hampir sebelas 

tahun dan orang tua tidak mungkin mampu membayar uang sekolah selama 

enam tahun, akhirnya permohonan Eka dikabulkan setelah lulus tes yang 

diberikan sekolah. Setelah belajar sungguh-sungguh selama tiga setengah tahun,

ia berhasil mendapatkan ijazah sekolah dasar. Namun sayangnya, untuk melanjutkan 

ke sekolah menengah, Eka tidak punya uang lagi. Akhirnya ia memutuskan untuk 

mencari uang dulu agar dapat melanjutkan cita-cita nya masuk ke perguruan 

tinggi di luar negeri. Di tahun 1941, ketika tabungan Eka sudah cukup untuk 

kuliah di luar negeri, Jepang datang ke Indonesia, sehingga kandas lagi cita-citanya 

untuk masuk perguruan tinggi. Akhirnya ketika berusia 77 tahun di tahun 1990, Eka 

mendapatkan gelar DOCTOR HONORIS CAUSA bidang ekonomi dari 

Pittsburg State University, Kansas, USA karena kesuksesan usaha-usahanya yang 

berhasil membantu membangun perekonomian Indonesia dengan memperkerjakan 

puluhan ribu rakyat Indonesia. Gelar tersebut menjadi kebanggaan tersendiri buat 

Eka yang hanya memiliki ijazah SD tapi berhasil menyandang gelar Konglomerat 

dan juga menjadi orang terkaya di dunia no 139 menurut Bloomberg 

Billionaires Index di tahun 2013.
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Kehidupan Pribadi
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KEHIDUPAN PRIBADI

Eka termasuk sosok pemuda pejuang sejati dalam hal asmara. Semasa hidupnya, 

Eka termasuk orang yang berparas tampan dan romantis. Jadi tidak sulit baginya 

untuk menaklukkan gadis-gadis yang kelak menjadi pendamping hidupnya (istri).

Foto Eka Tjipta Widjaja ketika berusia 23 tahun

a. Kisah Asmara dan Para Istri
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    Dengan Trini Dewi Lasuki

dengan Trini, Eka dikaruniai 8 orang putra dan putri :

1.  TEGUH GANDA WIJAYA

2.  OEI HOEI BENG

3.  OEI HONG LIONG

4.  SUKMAWATI WIDJAJA

5.  INDRA WIDJAJA

6.  MUKTAR WIDJAJA

7.  DJAFAR WIDJAJA

8.  FRANKY OESMAN WIDJAJA

Bersama Trini di Ancol ( sumber Majalah Gatra, Januari 1992 )

Diusianya yang baru menginjak 20 tahun Eka di jodohkan dengan seorang gadis 

berusia 14 tahun yang bernama Loa Sok Hoa Alias Trini Dewi Lasuki, yang 

kemudian dinikahinya pada tanggal 25 Desember 1943. Setelah menikah 

mereka menempati rumah di jalan Intja Nurdin No. 6 Makasar. Dari hasil perkawinannya

Pada tanggal 6 Februari 2017, Trini istri pertama yang dinikahi Eka ketika masih 

usia belia, menghembuskan nafas terakhirnya di usia 90 tahun dan di 

kebumikan pada tanggal 13 Februari 2017  di pemakaman keluarga.
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  Dengan Mellie Pirieh

Ketika berdagang di Menado, Eka berkenalan seorang gadis yang berasal 

dari Poso, Sulawesi Tengah, yang bernama Mellie Pirieh. Kemudian mereka 

menikah di Menado pada tanggal 7 Juni 1951 dan dikarunia 7 orang anak :

1.  NANNY WIDJAJA

2.  LANNY WIDJAJA

3.  JIMMY WIDJAJA

4.  FENNY WIDJAJA

5.  CECILIA WIDJAJA

6.  CHENNY WIDJAJA

7.  MEILAY WIDJAJA

Akibat komplikasi penyakit, Eka kehilangan Mellie, istri yang telah melahirkan 

7 anak buat Eka. Mellie wafat pada tanggal  12 Desember 2009 dan dimakamkan 

di Pemakaman Marga Sukses, Karawang Barat.

Dengan Mellie Pirieh
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   Dengan Lidia Herawaty Rusli

1.  FREDDY WIDJAJA

2.  ROBBIN WIDJAJA

3.  SINDY WIDJAJA

Dengan Lidia Herawaty Rusli

Pada tahun 1966 Eka hijrah ke Jakarta berkantor di Pasar Pagi. Eka berkenalan 

dengan Lie Siu Ling alias Lidia Herawaty Rusli di tahun 1967. Kemudian mereka 

menikah pada tanggal 3 Oktober 1967, tinggal di Jalan Ketapang 

Kecil 17 C, Jakarta Pusat dan dikaruniai 3 orang anak :
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   Dengan Patmah

Eka juga menikah dengan seorang gadis yang bernama Patmah , tinggal di 

jalan Batu tulis dan di karuniai 9 orang anak :

1. LILIS WIDJAJA

2. IING WIDJAJA

3. ANGELA MERICI TJUTJU WIDJAJA

4. BURHANUDDIN WIDJAJA

5. EFFENDI WIDJAJA

6. BUDI WIDJAJA

7. JETTY WIDJAJA

8. BAMBANG WIDJAJA

9. DEDY WIDJAJA

  Dengan Tutty Gusnisari

Eka dan Tutty tidak pernah menikah tapi di karuniai seorang putri yang bernama 

DESSIRYS GUSNISARI. Tutty juga sudah tiada dan sekarang Dessirys menetap 

di negara Kanada.

Seluruh anak-anak Eka di biayai sekolahnya sampai ke jenjang perguruan tinggi 

baik di dalam  maupun di luar negeri, bahkan ada yang sampai lulus program 

paska sarjana dan doctor (S3). Namun hanya anak-anak dari istri Trini Dewi Lasuki 

yang membantu Eka menjalankan bisnisnya.



Selebihnya Eka berkata kepada anak-anak nya yang lain : “Papi sudah 

menyekolahkan kamu sampai lulus dari perguruan tinggi, berarti sudah bisa bikin 

kail dan sampan untuk pancing ikan, silahkan berlayar untuk berdikari sendiri 

untuk meraih kesuksesan dalam hidup serta menjadi orang yang berguna 

di masyarakat”.

Eka�Tjipta�

Widjaja
Eka�Tjipta�

Widjaja
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HOBBY BATU CINCIN

Waktu di tanya selain hobby jogging dan bekerja apakah Eka punya hobby yang

lain lagi? Lalu Eka menjawab kalau dia suka memakai cincin batu zamrud (Emerald)  

dan batu cincin mirah ( Ruby) . Masing- masing batu memiliki makna tersendiri bagi 

diri Eka . Di samping itu dia juga suka memakai jepitan dasi dan ban pinggang yang 

dihiasi batu zamrud dan mirah. Oleh sebab itulah setiap tahunnya para istri dan anak 

anaknya suka memberikan hadiah ulang tahun cincin, jepitan dasi dan ban pinggang

kesukaan Eka.

HOBBY MEROKOK

Eka merokok sejak berusia 15 tahun dan baru berhenti merokok ketika berusia 

65 tahun Rokok kegemarannya adalah merek 555. Pada waktu Eka stop 

merokok, dia juga minta anak- anaknya stop merokok dan barang siapa yang 

ketahuan merokok akan di denda oleh Eka. Namun berhenti merokok bukan 

jaminan kalau kita akan terhindar dari bahaya akibat merokok.  

Di usia 76 tahun (tahun 1999) Eka harus menjalani operasi bypass jantung di 

RS Elizabeth Singapore. Untunglah Tuhan masih melindungi Eka. Setelah 

dioperasi, di tahun 2000 ia kembali beraktifitas seperti biasa misalnya ke kantor

dan berolah raga pagi. 
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Eka pernah berkata kalau dia akan jatuh sakit apabila tidak bekerja. Setiap 

hari selain hobby bekerja dia juga hobby baca berita di koran - koran, berolah 

raga jalan pagi alias jogging di Ancol / Monas, main tenis meja, nonton video 

 

Di samping itu Eka juga pernah bilang jangan lupa tidur siang untuk memulihkan 

tenaga karena dia biasa bangun tidur jam 5 pagi dan bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 

 

Eka mulai berolah ragajalan pagi di Ancol ketika sudah berdomisili di jalan Mangga 

Besar VIII no 8, Jakarta Barat ( sekarang menjadi kantor cabang Bank Sinarmas ).

Dalam hal makanan, Eka juga gemar makanan yang berkuah seperti sop bakso ikan 

dan sop misua. Setiap harinya dia hanya mengkonsumsi makanan yang bergizi dan menjauhi 

drama mandarin dan sejarah. 

makanan siap saji alias fastfood.

RAHASIA PANJANG UMUR

11 malam setiap harinya.
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Sejarah Kesuksesan
Grup Sinarmas

Bab 3
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SEJARAH KESUKSESAN GRUP SINARMAS

Pengusaha Lima Jaman mungkin adalah julukan yang layak untuk disandang oleh 

Eka Tjipta Widjaja (Eka). Sejak jaman penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, jaman 

Orde Lama, Jaman Orde Baru, Jaman Reformasi,  Eka berdagang sampai sukses menjadi seorang 

konglomerat di Indonesia.
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a.  MULAI  BERDAGANG

    Sejak kecil, Eka sudah mulai belajar berdagang. Mulai dari membantu 

berjualan di toko milik ayahnya juga menawarkan barang dagangannya secara 

berkeliling dari rumah kerumah. Kemudian Eka mulai berjualan biskuit dan 

kembang gula yang diperoleh dari perusahaan - perusahaan setempat di kota 

Makasar.

    Dari menjajakan barang dagangannya (biskuit dan kembang gula) dengan 

berkeliling memakai sepeda sampai bisa membeli becak, supaya bisa 

menambah komoditas barang dagangannya seperti kopi bubuk, spiritus, baju 

kaos, buku tulis dan lainnya. Eka membeli barang dagangnnya dari langsung 

dari importir Belanda dan semuanya di jual ke toko - toko kecil.

    Begitu Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942 Eka tidak bisa lagi 

melanjutkan usaha dagangnya. Dengan keahliannya Eka bisa melihat peluang 

sewaktu tentara Jepang membuatnya barang barang dari Gudang pelabuhan. 

Setelah berhasil mengambil hati komandan tentara Jepang yang ada di 

pelabuhan dengan cara mentraktir makan ayam tim garam dan minum wisky 

tanpa di pungut bayaran, akhirnya Eka diijinkan untuk mengangkat barang 

barang yang sudah dibuang oleh tentara Jepang dari gudang - gudang 

pelabuhan seperti terigu, semen, minuman keras dari Tiongkok, bahan 

bangunan dan lain lainnya. Dari hasil penjualan barang barang tersebut Eka 

sudah punya modal untuk berlayar ke pulau Selayar untuk membeli minyak 

kelapa buatan home industry. Ternyata setelah kembali ke Makasar penjajah 

Jepang mengeluarkan aturan 



untuk memonopoli jual beli minyak kelapa melalui perusahaan Jepang 

Mitsubishi. Eka rugi besar sekali. Kemudian Eka tidak putus asa, ia mulai lagi 

berdagang dengan membeli gula pasir untuk dijadikan  teng teng, wijen dan 

kembang gula sampai berhasil bangun pabrik roti , biskuit dan sirop.

Di tahun 1948 kembali Eka rugi besar akibat jatuhnya harga tepung terigu 

sehingga modal habis dan terlilit hutang dagang. Demi menjaga kepercayaan 

para supplier, lalu ia menjual semua asetnya termasuk semua perhiasan kawin  

dan mobil - mobilnya untuk menutup hutang dagang yang akhirnya sangat 

membuat ia jadi stress berat.
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b. BISNIS KOPRA

Karena Eka bisa menjaga  kepercayaan dari  pemasoknya, toko toko importir

besar dan importir Belanda kembali memberi kredit sampai dengan dua bulan 

untuk dibayar atas komoditas gula, terigu, margarin,dan sabun yang dibelinya. 

Di tahun 1955 Eka mulai berdagang kopra. Kopra di jual antar pulau dan juga 

diekspor ke Belanda. Di tahun 1957  akibat keuletan  dan kerja kerasnya Eka 

mendapat gelar “ RAJA KOPRA “ .

Dari keuntungan berdagang kopra Eka bisa membeli satu perkebunan kopi 

dan karet di Jember Jawa Timur, rumah di jalan Genjeran di Surabaya dan 

satu pabrik minyak kelapa serta penggilingan padi di serang Jawa Barat.
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c. MUSIBAH AKIBAT PRRI-PERMESTA

Akibat pemberontakan PRRI - Permesta pada bulan Februari 1958 di Sulawesi

Utara, seluruh stok kopra Eka di sita oleh penguasa Permesta. Lagi-lagi Eka 

mengalami kerugian yang sangat besar. Seluruh modalnya habis dan masih 

meninggalkan sisa hutang sebesar satu juta rupiah. Untuk melunasi semua 

hutang  kembali Eka menjual asetnya seperti rumah tiga tingkat yang baru di 

bayar dan aset aset lainnya. Eka mempunya prinsip untuk selalu melunasi 

hutang dan menjaga kepercayaan yang di berikan kepadanya. Selalu bayar 

hutang sebelum jatuh tempo atau tepat pada waktu, katanya.

d. MUSIBAH AKIBAT KEBIJAKAN MONETER DAN PKI

Eka bangkit di bulan Juni 1958 bermitra dengan Yayasan Prajurit Brawijaya 

dengan berdagang barang keperluan sehari hari seperti gula, rokok, terigu, 

garam, minyak tanah, pala,  kopra, dan lain lainnya sampai bisa membuka 

kantor impor-ekspor di Surabaya. Tetapi lagi lagi Eka di hadapi dengan cobaan. 

Pada tanggal 24 Agustus 1958 pemerintah Indonesia mengambil tindakan 

moneter yaitu semua dana di rekening bank di wajibkan untuk dibelikan obligasi 

pemerintah. Lantas Eka mengalami kerugian besar sekali karena masih banyak 

kewajiban hutang dengan bank. Disamping itu, seluruh asetnya seperti pabrik 

minyak kelapa, penggilingan padi serta perkebunan kopi dan karet di jual dengan 

harga sangat murah karena mayoritas buruhnya sudah menjadi anggota 

Partai Komunis Indonesia (PKI) sehingga susah untuk di perintah. Rumah yang

 di jalan Genjeran di Surabaya pun ikut terpaksa di jual akibat inflasi yang sangat 

besar untuk melunasi hutang tepat pada waktunya.



Eka�Tjipta�

Widjaja
Eka�Tjipta�

Widjaja
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“ Kepercayaan orang terhadap saya harus selalu 
   saya jaga dengan baik, Sebab kepercayaan itu 
   adalah modal yang berharga tidak ternilai “

19
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e. CIKAL BAKAL SINARMAS

    Setelah jatuh bangun berkali - kali  Eka bangkit lagi dengan berjualan 

kopra dan di tahun 1962 mendirikan CV. Sinar Mas di Surabaya yang 

kemudian berubah menjadi  PT. Sinar Mas. Eka suka membeli emas 

batangan dari tabungannya karena yakin kalau emas selalu bertahan 

nilainya melawan inflasi dan selalu bersinar, oleh sebab itulah 

perusahaannya dinamai Sinar Mas.

    Di tahun 1963 , Eka hijrah ke Jakarta lalu membuka kantor di Pasar pagi 

no. 118, Jakarta Barat. Usaha perdagangan kopranya berkembang 

sampai bisa menjadi pemasok di pabrik pabrik nabati di Surabaya, 

Semarang dan Makasar. 

    Dalam waktu dua tahun Eka mampu mengumpulkan uang sebanyak 

USD 3 juta dari keuntungan berdagang kopra . Uang itu digunakan untuk 

mendirikan pabrik minyak goreng dengan bendera Bitung Manado Oil  Ltd 

di Bitung, Manado, Sulawesi Utara,  yang produknya adalah Bimoli.
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Bimoli meguasai 60 % pangsa pasar minyak goreng di Indonesia dan Eka juga 

pernah di juluki Raja Minyak Goreng Indonesia.

Dimasa Orde Baru tahun 1983 Eka berkongsi dengan Liem Sioe Liong dan 

mendirikan perusahaan dengan nama PT. Sinar Mas Inti Perkasa (SMIP) 

untuk memperkuat Bimoli.

Di tahun 1990 akibat banyak perbedaan pendapat dalam membesarkan 

Bimoli akhirnya Eka dan Salim pecah kongsi.Tak hanya pabrik Bimoli dan 

sebagian lahan perkebunan sawit, bahkan merk minyak Bimoli pun di bayar 

sebesar dua puluh milyar rupiah kepada Sinar Mas waktu itu.

Setelah menjual Bimoli, karena Eka menguasai teknologi  pembuatan minyak 

goreng, lalu ia mendirikan lagi pabrik minyak goreng baru yang bermerek 

Filma.
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Ditahun 1976 , Eka membangun pabrik kertas Tjiwi Kimia yang mulai 

beroperasi secara komersial di tahun 1977. Pada tanggal 3 April 1990 Tjiwi 

Kimia menjadi perusahaan TBK setelah mencatatkan sahamnya di Bursa 

Efek Jakarta dan melakukan penawaran umum perdana atas 9.300.000 

saham dengan nilai nominal  Rp. 1000/saham dengan harga penawaran 

Rp. 9.500 per saham.

Pada tanggal 2 Agustus 1982, Eka mengambil alih Bank International 

Indonesia  (BII) dari saudaranya yang bernama Oei Tjeng Tjoan. Waktu itu 

BII hanya punya 2 cabang di Tanah Abang dan di Surabaya. 

Setelah Bank BII di beli Eka, ia berhasil mengembangkan Bank nya dengan 

sangat pesat sampai memiliki ratusan cabang dan punya asset diatas 

Rp.10 triliun, sehingga menjadikan BII sebagai salah satu Bank Swasta 

terbesar di Indonesia.

Di Tahun 1982 Eka membeli tanah seluas 1200 HA di Serpong, Tangerang 

Selatan dan berkembang menjadi 6000 HA yang kini menjadi kota satelit 

dengan nama Bumi Serpong Damai (BSD).

Di Tahun 1984, Eka mengakuisisi PT. Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) 

yang awal produksinya hanya sebesar 50.000 ton pertahun dan sekarang 

sudah menjadi salah satu pabrik kertas yang terbesar produksinya di dunia 

dengan tiga lokasi pabrik yaitu di Perawang (Riau), Serang ( Jawa Barat ), 

dan Tangerang ( Banten).



23

Dari anak ketiga Melli Pirieh, Jimmy Widjaja, Eka mengambil alih PT. Duta Pertiwi 

yang beralamat di Krekot Pasar Baru karena kurang sehat dalam 

pengelolaannya. Melalui PT. Duta Pertiwi , Eka membangun puluhan Gedung 

Mall ITC seperti ITC Mangga Dua, ITC Roxy Mas, ITC permata Hijau dan 

seterusnya. Sekarang PT. Duta Pertiwi sudah berubah nama menjadi Sinar Mas 

Land dan berkantor di Sinar Mas Land Plaza di Jalan Thamrin.

Sumber : Annual Report

Hampir semua perusahaan perusahaan yang didirikan oleh Eka sudah “ Go Public “ 

saat ini. Bisnis  Grup Sinarmas juga sudah merambah ke banyak negara-negara lain 

seperti Tiongkok, Singapura, Belanda, Jepang, dan lain -lain.
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Sumber : Annual Report

Sumber : Annual Report



Kunjungan Eka ke pabrik kertas miliknya di Ningbo, 
Tiongkok, pada tanggal 12 April 1998

25



Prinsip Kerja
“ ONE MAN SHOW ”
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PRINSIP KERJA “ ONE MAN SHOW ”

a. WAWANCARA MAJALAH MATRA

   Sepanjang memegang tampuk pimpinan tertinggi di kerajaan bisnis Sinarmas, 

Ekalah yang selalu membuat keputusan akhir. Seperti dilansir majalah Matra 

edisi Januari 1992, ditanyakan seberapa menentukan peran Eka di perusahaan 

– perusahaan Sinarmas Group ? Jawabnya ia masih menguasai policy (maksud

nya keputusan akhir). Sedangkan pelaksanaan sehari-hari ia percayakan pada 

   Menurut Eka, semua putranya yang membantu menjalankan perusahaan 

digaji setiap bulannya dan harus ikut rapat rutin perusahaan tepat pukul 7 pagi. 

Apabila tidak hadir atau terlambat datang, akan dikenakan sanksi berupa 

pemotongan gaji. Hal ini sudah berlangsung sejak Eka berkantor di jalan Kali 

   Semua ide Eka yang keluarkan, kemudian harus ada laporan pelaksanaannya.

Seluruh keputusan penting seperti misalnya penambahan mesin, ekspansi, dan 

penambahan produksi, harus diberikan feasibility study nya terlebih dahulu kepada

   Ketika ditanya Matra apakah Eka masih aktif mengurusi bisnis Sinar Mas Group, ia 

menjawab sesuai falsafah hidup nya : selama saya masih bisa kerja, saya akan kerja. 

anak atau professional.

Besar Barat no 8, Jakarta.

Eka untuk disetujui atau tidak.
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   Eka sudah memutuskan kalau sudah waktunya, anak-anaknya akan disuruh 

mundur dari manajemen dan berada di belakang layar saja. Itu sudah menjadi 

policy yang digariskan oleh Eka. Sampai generasi ketiga tidak boleh ada 

lagi anggota keluarga yang terlibat langsung dan urusan operasional akan 

  Eka mengatakan bahwa perusahaan yang betul-betul perusahaan keluarga,

biasanya tidak akan bertahan lama dan pada generasi keempat atau kelima

   Sebagai salah satu contoh tentang keputusan mutlak ada di tangan Eka adalah

ketika salah satu putranya yang bernama Oei Hong Liong tidak mau megikuti

   Meskipun akhirnya Oei Hong Liong sangat sukses berbisnis di Singapura dan

di Asia, ini tetap membuktikan bahwa Eka sangat dominan dalam mengambil 

keputusan di Grup Sinarmas sampai dia pensiun di usia 79 tahun (tahun 2002) 

dan tinggal di Cluny Road Singapore dan jalan Garut, Menteng.

diserahkan kepada manajer-manajer professional. 

keputusan Eka, akhirnya dikeluarkan dari Grup Sinarmas.

dia akan ambruk.

   Saat diwawancarai oleh Tabloid Kontan pada bulan November 1996, Eka yang 

saat itu berusia 73 tahun sedang merancang peraturan penguasaan perusahaan 

. 

b. WAWANCARA TABLOID KONTAN

oleh cucu - cucunya kelak agar tidak berebut.
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Ketika Kontan bertanya siapa putra mahkota Pak Eka agar Sinarmas tetap bertahan? 

Eka menjawab ada enam anak saya yang masuk ke dalam perusahaan 

( generasi kedua Eka). Tapi untuk generasi ketiga tidak bisa lagi. Maksudnya untuk 

generasi ketiga, setiap anaknya Eka hanya boleh memasukkan satu saja anak

nya ke dalam perusahaan. Artinya cucu - cucu Eka nanti tidak semuanya boleh masuk. 

Hanya satu cucu dari setiap anak. Dan setiap cucu yang terpilih dan boleh masuk 

Grup Sinarmas, hanya boleh duduk di Dewan Komisaris dan tidak boleh terlibat langsung. 

Untuk pelaksana akan dipakai tenaga professional. Sebab kalau mereka semua 

    Namun sayangnya, setelah Eka pensiun, peraturannya tentang satu cucu dari satu anak

dan hanya boleh duduk di jajaran Dewan Komisaris, tidak dipatuhi oleh ke empat putranya : 

Teguh,  Indra,  Muktar ,  dan Franky sepert i  yang ter l ihat  d i  bawah in i  :

masuk ke perusahaan, akan kacau semuanya.



Eka Tjipta Widjaja

Teguh Ganda Wijaya (anak)
President Commissioner,
Pindo Deli Pulp and Paper Mills

Eric Kang Oei (cucu)
CEO and chairman,
China Renewable
Energy Invesment

Indah Suryasari Wijaya
(cucu), Vice CEO,
Lontar Papyrus

Indah Suryasari Wijaya
(cucu), group
managing director, APP

Jackson Wijaya
(cucu), owner, paper
Excellence, Netherlands

Wikawi Oei (cucu)

Indra Widjaja (anak)
President Commissioner,
Sinar Mas Multiartha

Fuganto Widjaja
(cucu), CEO, Golden
Energy Mines

Howen Widjaja
(cucu), CEO, Asuransi
Sinarmas

Ivena Widjaja
(cucu) Commissioner, 
Sinar Mas Multifinance

Muktar Widjaja (anak)
CEO and Executive director,
Sinarmas Land

Marcellyna Junita
Widjaja (cucu)

Margaretha Natalia
Widjaja (cucu)
executive director,
Sinarmas Land

Michael Jackson
Purwanto Widjaja
(cucu), CEW,
Sinarmas Land

Muktar Widjaja (anak)
CEO and Executive director,
Sinarmas Land

Emmeline Widjaja
(cucu). legal
counsel, GAR

Jesslyne Widjaja
(cucu) director, GAR

30Sumber Majalah Forbes Indonesia, 12/2019
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Semoga kekuatiran Eka tentang mitos “ Kejayaan Seorang Taipan Tidak Akan 

Bertahan Sampai Generasi Ketiga ” tidak terjadi si Grup Sinarmas.

c. WAWANCARA DENGAN DAHLAN ISKAN

   

   Salah satu tangan kanan Eka di Grup Sinarmas adalah mantunya yang bernama 

Rudy Maeloa. Rudy merupakan pembantu yang sangat diandalkan oleh 

Eka untuk mengembangkan bisnis Sinarmas di era tahun 1980an.

   Namun sayangnya Rudy menghembuskan napas nya yang terakhir pada tahun 

1988 akibat sakit kanker yang di deritanya. Setelah Rudy tiada, Eka banyak 

mengambil keputusan - keputusan sendiri dibantu dengan masukan - masukan

   Waktu di Surabaya tahun 1992, Eka pernah ditanya oleh Dahlan Iskan (mantan 

Menteri BUMN di kabinet Presiden SBY), apakah suatu saat Grup Sinarmas 

akan bangkrut lagi Untuk kelima kalinya? Lalu Eka menjawab bahwa 

sekarang sudah tidak mungkin lagi bangkrut. Sudah terlalu besar untuk bisa 

bangkrut. Ucapan Eka terbukti ketika Indonesia, Korea Selatan, dan Thailand 

menjadi negara-negara yang terkena dampak krisis moneter di tahun 1997. 

Eka harus kehilangan Bank BII yang dibesarkannya dari 2 Agustus 1982 yang

 

dari anak-anaknya.

pernah menjadi salah satu bank swasta terbesar di Indonesia.

Di jaman Orde Baru, Eka Bersama Lim Sioe Liong, Sudwikatmono, Prayogo 

Pangestu, Ciputra, dan William Soeryadjaya memiliki komitmen untuk mensukseskan 

perekonomian Indonesia dengan menciptakan lapangan ker ja yang 

sebanyak - banyak nya.
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   Di tahun 2001 Bank BII diserahkan ke BPPN (Badan Penyehatan Perbankan 

Nasional) yang akhirnya di akuisisi Oleh Maybank Malaysia. Salah satu penyebab 

keguncangan di Sinarmas adalah Eka Terkena serangan jantung dan harus 

di operasi Bypass jantung di rumah sakit Elizabeth Singapura pada tahun 1999

   Setelah pulih, Eka kembali menyusun strategi untuk bertahan menghadapi krisis

 moneter. Salah satunya adalah membereskan persoalan kredit macet di Bank BII.

Eka Tjipta, Indra dan Frangky Widjaja di BPPN, Jakarta 2001

Selain Bank BII, krisis moneter juga menghantam perusahaan – perusahaan kertas 

Grup Sinarmas yang bernaung di bawah bendera APP (Asia Pulp and Paper). APP 

membawahi PT Indah Kiat, PT Lontar Papyrus, PT Tjiwi Kimia, PT Wira Karya Sakti, 

PT Pindo Deli, dan lain-lain. Di tahun 1999, APP memiliki total pinjaman dari kreditur 

- kreditur asing sebesar 14 milyar dollar. 
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mikir nyicil utang seperti yang dikatakan oleh Dahlan Iskan.

Karena gagal bayar, maka para kreditur asing menggugat PT Indah Kiat dan 

PT. Lontar Papyrus di pengadilan Indonesia dan pengadilan luar negeri. Dalam 

putusan Mahkamah Agung RI no 381/K/Pdt/2006 tanggal 21 Juni 2006 dan 

juga dikuatkan oleh putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI

tanggal 19 Agustus 2008 yang diketuai oleh Hakim Agung Marianna Sutadi, SH. , 

isinya menolak seluruh tuntutan para kreditur asing (Penggugat) dan memenangkan 

PT Indah Kiat untuk tidak usah membayar hutang-hutang nya karena perjanjian

hutang nya (Loan Agreement) tidak sah berdasarkan hukum di Indonesia.

Akibat utang-utang nya dibekukan, ini yang membuat Grup Sinarmas jaya kembali. 

Semua hasil penjualannya bisa untuk menggerakkan operasionalnya. Tanpa 

Putusan Mahkamah Agung no. 445 PK/Pdt/2007
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Bersama Jiang Zemin 
( Presiden Republik Rakyat Tiongkok )
pada tanggal, 1 Agustus 2002

Bersama Elly Romsiah ( Sekretaris ), Wenyu ( Sekretaris )
dan Tjoa pada tanggal, 29 Januari 2006 di Jalan Garut, Menteng

Putusan Mahkamah Agung no. 445 PK/Pdt/2007



Akhir Perjalanan

Bab 5
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   Pada tanggal 26 Januari 2019, Eka Tjipta Widjaja menghembuskan nafasnya 

yang terakhir. Indonesia berduka. Dunia usaha berduka. Telah pergi seorang 

pengusaha lima jaman yang sukses memulai usahanya dari titik nol. Seorang 

pekerja keras yang telah memberi puluhan ribu lapangan pekerjaan buat rakyat 

   Semoga langkah sukses Eka Tjipta Widjaja dalam membangun dinasti bisnisnya 

bisa memberi teladan dan pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, ada empat hal 

yang patut di teladani dari Eka Tjipta Widjaja yaitu kerja keras pantang menyerah , 

jeli memilih bidang usaha, pandai melihat peluang dan menjaga kepercayaan 

              Selamat Jalan,Eka Tjipta Widjaja

Indonesia. 

yang diberikan orang kepada kita.

AKHIR PERJALANAN
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Konglomerat Oei Ek Tjong atau yang lebih dikenal dengan nama 

Dalam buku Biografi ini, penulis memaparkan betapa gigi perjuangan,
kerja keras dan semangat pantang menyerah melewati proses jatuh 
bangun untuk meraih kesuksesan sehingga Eka menjadi langganan 
di daftar orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes dan majalah 

Penulis juga berusaha memasukan sisi-sisi lainya dari kehidupan Eka 
( The Untold Story ) yang selama ini belum pernah dimuat di media 

Eka Tjipta Widjaja ( Eka ).

sosial manapun dan belum diketahui awam.

Globe Asia
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