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CEO Menyapa
MRT, Impian Itu menjadi
Kenyataan
Keputusan pemerintah membangun jaringan transportasi massal atau mass
rapid transit (MRT) di Ibukota merupakan sebuah lompatan besar. Walau
awalnya sempat dinilai sebagian kalangan sebagai proyek utopis, akan tetapi

Bintang Perbowo
Direktur Utama
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
bintang.p@wika.co.id

kehadiran MRT sebagai moda transportasi masa depan sangat diharapkan dapat
menyelesaikan masalah kendaraan publik dan multiplier effect-nya di kota sebesar
Jakarta.
Jakarta dengan segala daya tarik dan pesonanya tidak dipungkiri adalah magnet
bagi mereka dengan berbagai latar suku bangsa dan negara. Jumlahnya pun kian
hari, kian bertambah sejalan dengan mobilitasnya. Jika sudah demikian, maka
tak ayal, sarana transportasi yang ramah, aman, efektif dan efisien mutlak harus
segera direalisasikan.
MRT rasanya laik dikedepankan sebagai solusi. Transportasi ini memiliki memiliki
beberapa keunggulan dibandingkan opsi lain untuk mengatasi kemacetan di kota
Jakarta. Keunggulan itu diantaranya mampu mengangkut penumpang dalam
jumlah banyak dengan waktu yang cepat, tidak menggunakan jaringan jalan raya,
mampu menghemat penggunaan BBM dan mengurangi tingkat polusi udara di
kota Jakarta.
Sistem MRT didesain untuk menjawab tantangan mobilitas kota Jakarta yang
rendah karena terbatasnya ruang untuk bermobilitas. Pembangunan sistem MRT
adalah katalisator penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) Keberadaannya
diharapkan mampu mengalihkan para pengguna kendaraan pribadi. Dengan
semakin berkurangnya pengguna kendaraan pribadi masalah kemacetan dan
pengurangan penggunaan BBM bisa semuanya terselesaikan.
Adalah kebanggaan bagi PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk., yang tergabung dalam
Konsorsium SOWJ dapat mengambil bagian dari proyek monumental transportasi
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MRT Jakarta,
Mimpi itu
Kini Nyata
Setelah menunggu tiga windu, Jakarta
bersiap memiliki moda transportasi
massa MRT. Keberadaannya diyakini
akan mengurai kemacetan yang
semakin akut.
Lembayung biru tipis masih tampak menggantung ketika
rombongan Direksi dan Manajemen PT WIJAYA KARYA (Persero)
Tbk. (WIKA) berangkat dari Gedung WIKA mengawali hari pertama
kerja, Senin (4/1) Lalu-lalang kendaraan yang biasa menyemut
pada jalan protokol sepanjang Cawang, Gatot Subroto hingga
Semanggi, pagi itu tampak sedikit berbeda. Laju kendaraan
terbilang cukup lancar menuju site proyek yang berada di jantung
bisnis Jakarta itu. Dan tepat pukul 08:15 pagi, kami pun sampai di
site Stasiun Senayan yang menjadi start agenda.
Mengenakan pakaian dinas lapangan lengkap dengan alat
pelindung diri (rompi dan helm safety) terpasang, air wajah
rombongan Perseroan tampak bungah. Ada gurat bahagia
sekaligus penasaran seperti apa proses konstruksi transportasi
bawah tanah ini berlangsung? Belum hilang sepenuhnya rasa
penasaran itu, Deputy Project Manajer Konsorsium Shimizu –
Obayashi – Wijaya Karya – Obayashi (SOWJ), Kris Adiwibowo
langsung menyambut rombongan kami,
“Selamat datang Bapak, Ibu. Selamat datang di site Stasiun
Senayan Proyek MRT CP 104–105,” ujarnya ramah.
WIKA yang tergabung dalam Konsorsium SOWJ memperoleh
kepercayaan dari PT MRT Jakarta untuk mengerjakan dua dari
tiga paket Proyek MRT Underground Tahap 1, yaitu: Paket CP
104 dan CP 105. Pada paket CP 104, Konsorsium mengerjakan
konstruksi underground kedalaman 30 meter dari Senayan hingga
Istora dan Paket CP 105 dari Bendungan Hilir menuju Setiabudi
dengan panjang 2 km.

Tunnel MRT CP 104–105: Infrastruktur transportasi
bawah tanah yang mulai menjadi kenyataan

09

WIKAMAGZ | Edisi 04 - MRT - Liputan Utama

Selain pekerjaan underground, WIKA bersama Tokyu (baca:
Konsorsium Tokyu –WIKA) juga mengerjakan konstruksi elevated
Paket CP 102 dan CP 102. Pada Paket CP 101, Konsorsium
mengerjakan pembangunan 1 unit depo, 1 lot gedung fasilitas
Depo, elevated railway sepanjang 1,2 km dan 1 unit elevated
station. Sementara pada Paket CP 102, pekerjaan Konsorsium
Tokyu-WIKA meliputi pekerjaan 2 unit elevated station dan
elevated railway sepanjang 4,7 km.

Pijakan Sejarah Tranportasi Modern
Sejak zaman Orde Baru sebenarnya konsep pembangunan
transportasi massal terpadu sudah coba dibuat. Sekretaris
Jenderal Departemen Perhubungan Muchtaruddin Siregar pernah
ditunjuk sebagai kepala proyek dan sudah menyusun cetak biru
pembangunan transportasi massal di Jakarta. Namun dalam
perjalanannya kemudian, cetak biru itu seperti tertelah bumi.
Tidak ada tindaklanjut pasti sebagai eksekusi. Sampai kemudian
krisis besar terjadi tahun 1998 dan kita kehilangan momentum
untuk membangun sistem transportasi massal yang bisa
diandalkan.
Akhirnya, selang 14 tahun berselang, mimpi besar tranportasi
massa bisa terwujud, a dream come true. Dengan segala
kontroversinya, moda trasportasi massa hadir di tengah ibukota
dengan hiruk-pikuknya. Tidak dimungkiri memang bahwa
masalah biaya masih menjadi persoalan. Padahal pembangunan
transportasi massal yang baik membutuhkan investasi yang
tinggi dan kita tidak bisa hanya menghitung dari sekadar
penerimaan dari tiket penumpang. Kita harus menghitung juga
keuntungan yang lain seperti penghematan BBM, penghematan
waktu, pembentukan kultur baru, sampai terbukanya daerah
bisnis yang baru.
Lokasi yang dipilih sebagai groundbreaking MRT Oktober dua
tahun lalu berada di antara taman di Jalan Tanjung Karang
dengan Stasiun Sudirman, Dukuh Atas, Jakarta Selatan.
Nantinya, lokasi ini akan menjadi Stasiun MRT Dukuh Atas yang
terletak 24 meter di bawah Kanal Banjir Barat. Stasiun bawah
tanah ini akan lebih dalam dibanding stasiun bawah tanah MRT
lainnya, karena harus ada jarak sekitar 8-10 meter dari dasar
kanal.
“Kami akan menggunakan teknologi bor canggih yang baru
pertama kali diterapkan di Indonesia. Begitu terbuka langsung
memasang penyangga, bukan sistem suntik yang teknologinya
usang,” ujar Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami, saat
mendampingi Jokowi (kala itu masih menjabat sebagai Gubernur

Tunnel MRT CP 104–105: Para pekerja melewati
salah satu sudut tunnel MRT
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Pekerjaan konstruksi skala besar MRT: Bangsa
Indonesia mampu menjalankan team work proyek
sarat teknologi

DKI Jakarta) dalam acara groundbreaking. Proses
pengeboran terowongan sendiri baru telah dilakukan
pada September 2015 lalu, setelah detailed engineering
design (DED) bentuk stasiun dan terowongan selesai
dikerjakan.
Persiapan pembangunan jalur bawah tanah
telah dikerjakan paralel dengan tender dua paket
pembangunan jalur layang dari Lebak Bulus hingga
Senayan. Hal ini dilakukan supaya pembangunannya bisa
berjalan bersamaan. Hanya saja untuk pengerjaan jalur
bawah tanah, akan memakan waktu lebih lama dibanding
layang.
Pada tahap awal pengerjaan MRT, akan dibangun terlebih
dulu stasiun di 13 titik yang sudah ditentukan. Kemudian
dilanjutkan dengan pengeboran untuk terowongan MRT.
13 stasiun itu terdiri dari tujuh stasiun layang, yaitu Lebak
Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M
dan Sisingamangaraja, serta enam stasiun bawah tanah
yaitu Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh
Atas, dan Bundaran Hotel Indonesia.
12

MRT Jakarta bukan saja akan menjadi kebanggaan warga ibukota, tapi
juga bagi seluruh bangsa Indonesia. Keberhasilan pembangunan MRT
Jakarta tentunya akan memicu kota-kota besar Indonesia untuk memiliki
MRT atau transportasi massal lainnya. Sehingga bukan saja mengatasi
kemacetan di kota-kota besar, MRT juga mampu membuat distribusi
ekonomi kota besar dan kota penunjang di sekitarnya lebih merata.
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Ready, Get Set, Go!
Medio 2014 lalu sejatinya telah menjadi babak baru bagi
pembangunan moda transportasi modern Jakarta sejalan
dengan dimulainya kontsruksi skala besar di sepanjang koridor
Sisingamaraja – Sudirman – Bundaran Hotel Indonesia. Pada kurun
waktu inilah, PT MRT J bersama Konsorsium SOWJ (Shimizu –
Obayashi – Wijaya Karya – Jaya Konstruksi) melakukan berbagai
persiapan untuk pekerjaan konstruksi skala besar di sepanjang
koridor tersebut, antara lain test pit, pengalihan lajur (detour),
relokasi halte bus TransJakarta serta rekayasa lalu lintas di area

Presiden Jokowi: Pembangunan MRT harus
menjadi contoh bagi pembangunan infrastruktur
transportasi di Indonesia

Pembuatan lajur (detour) kemudian menjadi bagian kedua dari
persiapan konstruksi skala besar dalam proyek ini. Pekerjaan
ini dilakukan di sepanjang jalur hijau Jl. Sudirman dan sisi
trotoar jalan selebar ± 6 meter dan sepanjang ± 380 meter di 4
titik bakal stasiun MRT, yaitu: Senayan, Istora, Bendungan Hilir
dan Setiabudi. Pekerjaan ini dimulai dari Senayan (sisi Timur)
pada 26 Mei 2014 dan secara bertahap bergerak ke titik lokasi

tersebut, termasuk penutupan satu lajur kendaraan.

lainnya.

Adapun titik-titik konsentrasi pelaksanaan pekerjaan adalah pada

Dampak dari pekerjaan terebut adalah berkurangnya lebar

sebagian Jl. Sisingamangaraja mulai dari perempatan CSW Blok

trotoar bagi pejalan kaki (sisa lebar trotoar: ± 1,5 meter),

M hingga depan Taman Mataram; lokasi depan Ratu Plaza hingga

berkurangnya satu lajur pada jalur lambat di sebagian jalan,

depan kantor Kemendikbud dan juga lokasi di seberangnya; halte

dan penutupan akses perpindahan dari jalur cepat ke jalur

bus TransJakarta Karet dan Setiabudi.

lambat maupun sebaliknya di beberapa titik di sepanjang

Pekerjaan test pit sebagai salah satu tahapan awal pekerjaan
konstruksi MRT jalur layang (elevated) ditujukan untuk
mengidentifikasi saluran (ducting utilitas) yang berada di bawah
tanah pada area-area dimana struktur pondasi dan kolom bangunan
MRT berdiri. Pekerjaan ini dilakukan mulai 26 Mei 2014 di sepanjang

Jl. Sudirman. Sebagai kompensasi atas berkurangnya satu
lajur pada jalur lambat akibat pekerjaan tersebut, jalan baru
pada area jalur hijau yang telah selesai dikerjakan kemudian
digunakan sebagai lajur pengganti, sehingga jumlah lajur
kendaraan tetap sama dan tidak mengalami perubahan.

median Jalan Sisingamangaraja, dimulai dari perempatan CSW Blok

Konsekuensi lain yang diambil oleh SOWJ adalah juga

M (depan gedung ASEAN) hingga depan Taman Mataram.

membangun halte Transjakarta baru di depan Hotel Le
13

WIKAMAGZ | Edisi 04 - MRT - Liputan Utama

Meridien sebagai pengganti halte Karet dan Setiabudi yang

Dengan demikian, jumlah lajur di jalan Sisingamangaraja (dari

ditutup sehubungan dengan konstruksi pembangunan stasiun

depan taman mataram sampai dengan Bundaran Senayan)

MRT Bendungan Hilir dan Setiabudi. Untuk alasan pekerjaan

menjadi 3 lajur pribadi dan 1 lajur yang digunakan bersama

konstruksi skala besar, Konsorsium SOWJ juga merelokasi halte

antara bus Transjakarta dengan kendaraan pribadi. Jumlah lajur

bus Transjakarta baru Polda Metro ke arah utara dari lokasi

ini akan berlaku secara permanen sampai dengan selesainya

sebelumnya dan halte Bundaran Senayan sedikit ke selatan dari
posisi semula.

proyek MRT Jakarta.
Sedangkan di sisi Timur (arah Blok-M) telah dilakukan pelebaran

Halte-halte baru tersebut memiliki panjang 30 m dan lebar 5 m.
Didesain ergonomis (terbuka) agar membuat bangunan menjadi
lebih hemat energi dan lebih leluasa karena pertukaran udara yang
lebih bebas.

jalur lambat dengan melakukan pengupasan sebagian trotoar.
Selama pelaksanaan pekerjaan ini, tidak terjadi perubahan jumlah
lajur lalu lintas karena penutupan 1 lajur lambat akan dibarengi
dengan pembukaan jalur greenbelt (pemisah jalur cepat lambat
yang telah selesai dibeton) sehingga jumlah lajur dari arah utara

Memasuki Juni 2014, persiapan konstruksi besar MRT
pada Koridor Sisingamangaraja – Bunderan Senayan mulai
dilaksanakan sebagai jalur transisi dari jalur layang (elevated)
menuju ke jalur bawah (underground) Lokasi persisnya adalah
sebelum patung Pemuda di Bundaran Senayan.
Pada tahapan pekerjaan ini dilakukan rekayasa lalu lintas berupa
jalur Transjakarta di sisi barat (arah Bundaran HI) digabung
dengan jalur kendaraan pribadi (Mix Use), dan jalur hijau/
pemisah jalur cepat lambat yang telah selesai dibeton dibuka dan
dimanfaatkan untuk lajur lalu lintas.

ke selatan di daerah ini tetap 4 lajur untuk kendaraan pribadi dan
1 lajur untuk bus Transjakarta.
Setelah pekerjaan pelebaran jalur lambat di sisi Timur selesai,
maka tahapan selanjutnya adalah melakukan penyesuaian lalu
lintas di jalur ini menjadi 3 lajur pribadi dan 1 lajur bersama bus
Transjakarta dan kendaraan pribadi seperti di sisi Barat. Hal ini
perlu dilakukan untuk pelaksanaan konstruksi MRT Jakarta di
area median jalan. ”Pekerjaan di area median jalan ini merupakan
persiapan mobilisasi pemancangan soldier pile di bagian
tengah,” terang Dono Boestami Direktur Utama PT MRT Jakarta
sebagaimana dilansir dari situs resmi jakartamrt.com.

deskripsi proyek mrt cp 104–105
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project name

Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Underground Section Packet CP 104 (Sta. 9+211–
Sta. 11+043) & CP 105 (Sta. 11+043–Sta. 13+103)

project location

Jl. Sudirman, South Jakarta, DKI Jakarta – Indonesia

project purpose

To provide sustainable excellence service Mass Rapid Transportation in a safe, convenient,
and reliable manner.

project owner

PT Mass Rapid Transit Jakarta

project schedule

57 months

project scheme

Joint Venture Shimizu Corporation – Obayashi – Wijaya Karya – Jaya Konstruksi

project type

Design & build

contract type

Lump sum contract based on FIDIC Yellow Book (Plan & design build)

designer

Mott MacDonald

scope of work

Civil work for underground and tunnel
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Soldier pile sendiri berfungsi sebagai dinding penahan tanah
yang mengamankan pekerjaan penggalian struktur jalur transisi.

Breakthrough tunnel MRT: Babak baru konstruksi
jalur kereta di bawah tanah

Pada saat dilakukan penggalian jalur transisi, soldier pile akan
menjadi penyangga agar tidak terjadi penurunan dan pergeseran

tengah. Pekerjaan persiapan median tengah tersebut terdiri dari

tanah. Soldier pile berbentuk baja H-beam ini, ditanam pada area

pengupasan dan perkerasan median tengah jalan, pengecatan

median jalan untuk kemudian dipasang dinding kayu (timber).

marka jalan, persiapan jalur lambat bergeser ke jalan sementara
yang sudah dibangun di sisi trotoar jalan, pergeseran jalur cepat

Memasuki Agustus 2014, tahapan konstruksi besar mulai

ke jalur lambat yang lama, dan pergeseran lajur Busway ke jalur

dilakukan untuk jalur bawah tanah mulai dilakukan. Semua lokasi

cepat yang lama (lajur Busway tetap eksklusif). Sebagai catatan

yang dilakukan konstruksi skala besar akan berfungsi menjadi

Area kerja yang dibutuhkan di titik Istora adalah selebar ± 28 m,

stasiun bawah tanah MRT Jakarta yang terdiri dari 6 stasiun,

sehingga diperlukan adanya rekayasa lalu lintas.

yaitu: Stasiun Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh
Atas dan Bundaran Hotel Indonesia.

Ditambahkan oleh Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta M.
Nasyir seperti yang disampaikan dalam situs resmi perusahaan,

Tahapan konstruksi skala besar dimulai dari tahapan penggalian

bahwasanya setelah persiapan area kerja pada media tengah

dan pembangunan stasiun bawah tanah pada bagian median

selesai, maka tahapan pembangunan Stasiun Istora berikutnya

jalan. Bagian tengah median jalan akan ditutup secara permanen

dilanjutkan dengan pembuatan guide wall, diaphragm wall (D-Wall),

selama ± 2 tahun sebagai area kerja, dan lajur kendaraaan akan

penggalian serta pembangunan struktur utama stasiun.

dibuat sedikit berbelok dengan memanfaatkan lokasi jalur hijau
dan trotoar jalan yang sudah dikupas dan dilakukan pengerasan.
Walaupun dilakukan penutupan area median jalan secara
permanen selama periode konstruksi tersebut, jumlah lajur
kendaraan pada 6 titik lokasi tersebut akan tetap dipertahankan.

Breakthrough!
Sejak diresmikan penggunaannya di area transisi Patung Pemuda
pada September 2015, mesin bor berdiameter ±6,7 meter,
panjang ±43 meter, dan bobot mencapai ±323 ton yang diberi

Tahapan konstruksi skala besar pembangunan stasiun bawah

nama Antareja oleh Presiden Joko Widodo, berhasil membuat

tanah MRT diawali dengan persiapan area kerja pada median

terowongan jalur bawah MRT sepanjang 321 meter dari titik Patung
15
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Segmen beton tunnel MRT: Produk segmen
tunnel WIKA hadir dalam proyek monumental ini

Pemuda Senayan hingga menembus titik Stasiun Senayan, (depan

transportasi massal. Namun, kalau ruang di atas tanah tidak

Ratu Plaza), Rabu (23/12/2015)

memungkinkan bisa dibuat di bawah tanah,” ujar Presiden Jokowi.

Momentum breakthrough tersebut disaksikan langsung oleh

Sebagai informasi, selain pengeboran mesin pertama, saat ini

Kepala Negara, Presiden Joko Widodo yang kala itu didampingi

satu mesin bor lain juga sedang membuat jalur kedua. Mesin bor

oleh Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, Kepala Bappenas

yang dinamai Antareja II telah berhasil mengebor sepanjang 277,5

Sofjan Djalil, Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat, dan Direktur PT

meter, dari arah yang sama (Patung Pemuda Senayan-Stasiun

MRT Jakarta Dono Boestami.

Senayan)

Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa ia akan

Keberhasilan Bor Antareja bergerak menembus perut bumi

terus memantau perkembangan pembangunan infrastruktur

Jakarta sepanjang 321 meter tidak dipungkiri menorehkan

keret api bawah tanah itu pertama di tanah air ini. “ Saya ingin

prestasi bagi Konsorsium SOWJ. Kinerja militan yang ditunjukkan

pembangunan MRT bisa dijadikan contoh di kota-kota lain di

menjadi senjata ampuh dan jawaban atas suara-suara sumbang

Indonesia yang ingin membangun kereta api bawah tanah,”

sebagian publik yang sejak awal timbul tenggelam mengiringi

ujar Presiden sebagaimana dilansir dari KOMPAS.com, Rabu

perjalanan proyek kereta bawah tanah ini.

(23/12/2015)

Tidak hanya Antareja, kita juga tidak boleh melupakan elemen

Lebih lanjut, Kepala Negara menambahkan bahwasanya

segmen beton yang kemudian membuat tunnel demikian bulat

pembangunan jalur kereta api bawah tanah kemungkinan juga

presisi, elok dipandang bentuknya. Adalah PT Wijaya Karya

dibutuhkan di daerah-daerah lain. “Kota-kota besar juga perlu

Komponen Beton (WIKA KOBE), anak usaha dari PT Wijaya Karya

16
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Beton Tbk. (WTON) yang mengambil peranan penting sebagai

Rencananya, dana pinjaman senilai Rp250 miliar akan

pemasok produk beton pracetak yang untuk proyek Mass Rapid

digunakan untuk melakukan studi kelayakan fase II yang akan

Transit (MRT) Fase I.

dilakukan selama setahun, sehingga konstruksi ditargetkan

Direktur Utama PT. Wijaya Karya Komponen Beton Bambang Legowo

bisa dimulai menjelang 2017.

mengatakan bahwa pihaknya memproduksi total 5.400 tunnel untuk

“Kalau untuk konstruksi sipil, kita melihat itu bukan dari

tiga paket pengerjaan pada fase I MRT ruas Lebak Bulus -Bundaran

keseluruhan, tetapi dari pemegang saham. Kalau dari

HI. Dua paket pertama yakni paket 104 dan 105, membutuhkan

komposisi pemegang saham, perjanjian prasyarat pinjaman

3540 tunnel, sedangkan paket kedua yakni paket 106 membutuhkan

dari Jepang itu minimal 30% mereka,” ujarnya.

1860 tunnel. Nilai total kontrak yang telah diteken antara Wika Kobe
dengan PT MRT Jakarta sebesar Rp190 miliar untuk 5.400 tunnel

Seperti diketahui, PT. Wijaya Karya Komponen Beton (Wika

yang akan disuplai secara berkala hingga 2016.

Kobe adalah perusahaan patungan antara PT Wijaya Karya
Beton Tbk (WTON) dengan Komponindo Betonjaya asal Jepang

“Proses produksi tunnel untuk dua paket pertama 104 dan 105 telah

guna memenuhi persyaratan untuk menyuplai komponen

dimulai sejak akhir Maret karena jumlahnya lebih banyak. Kalau

konstruksi pada proyek MRT Jakarta. Dalam perusahaan itu,

paket 106 akan dikerjakan mulai akhir September, dan ketiganya

WTON memegang saham 51% sementara 49% sisanya dimiliki

akan selesai di akhir 2016,” ujarnya kepada WIKA Magz di sela-sela
simbolisasi penyerahan segmen beton beberapa waktu lalu.
Turut hadir pada acara tersebut antara lain, Direktur Utama MRT
Jakarta Dono Bustami, Direktur Utama PT. Wijaya Karya Beton
Wilfred Singkali dan Direktur Utama PT. Komponindo Betonjaya
Tomonari Kato. Tunnel segment pracetak produksi WIKA KOBE untuk
proyek MRT ini memiliki diameter 6,05 meter dan panjang 1,5 meter

oleh Komponindo Betonjaya.

Membangun Megaproyek dengan Tim
Multi Bangsa
Bergabung dalam tim MRT WIKA seksi CP 104–105
underground, adalah salah satu keputusan paling penting
dalam hidup Kris Adiwibowo dan tim WIKA yang bergabung

guna memenuhi kebutuhan konstruksi bawah tanah.

dalam Konsorsium SOWJ. Mereka sadar, proyek ini akan

Menurut Bambang, perusahaan patungan antara WTON dengan

sadar akan resiko pekerjaan ini bagi kehidupan pribadi mereka.

Komponindo Betonjaya yang dipimpinnya itu memiliki kapasitas

Ada kebanggaan dalam diri mereka, tapi juga ada kejenuhan.

produksi hingga 100.000 ton per tahun. Kontrak proyek MRT ini, ujar

Pasalnya, selama lima tahun mereka akan bekerja di lokasi

dia, telah menyerap 100% kapasitas produksi perusahaan hingga

dengan sistem yang terlanjur semrawut.

tahun depan.
Direktur Utama PT. MRT Jakarta Dono Boestami mengatakan saat
ini proses konstruksi fase I MRT ruas Lebak Bulus-Bundaran HI
telah mencapai 30%. Pihaknya memastikan sudah tidak ada lagi
masalah pembebasan lahan yang menghambat konstruksi. Proses
pengeboran untuk underground fase I ini juga siap dilakukan pada
bulan ini.
“Secara keseluruhan, hari ini proses konstruksi sudah sekitar 30%
untuk fisik, baik untuk yang elevated maupun yang underground, dari
Lebak Bulus sampai Bundaran HI. Fase pertama ini kita targetkan
selesai 2018,” ujarnya.
Untuk fase pertama ini, pihaknya memfokuskan konstruksi ke
dalam tiga titik utama, yakni kawasan Depo di Senayan, Blok M, dan
Dukuh Atas. Rencananya, pembangunan stasiun Dukuh Atas ini

menjadi sejarah penting dalam karir mereka. Mereka juga

“Ini proyek ditonton banyak orang dan pakai teknologi baru.
Butuh kombinasi percaya diri tinggi, perhitungan cermat dan
berani ambil keputusan,” kata Kris.
Dalam proyek ini, WIKA mendapat kepercayaan penuh
untuk melaksanakan Manajemen quality control dan quality
assurance (QC/QA) beserta safety, health, and environment
(SHE) Hal ini terang Kris tentu saja merupakan kesempatan
yang baik bagi WIKA. Bergabung dengan kontraktor terbaik
dunia dari Jepang. WIKA secara langsung maupun tidak
langsung akan banyak menyerap pembelajaran berharga.
”Proyek ini memberikan pelajaran berharga sekaligus
memperkaya knowledge serta pengalaman bagi kami
yang telah cukup teruji untuk proyek-proyek infrastruktur
perkeretaapian tanah air,” lanjut dia.

akan diitegrasikan dengan berbagai moda transportasi lain, seperti

Setidaknya ada empat hal yang menjadi catatan bagi

Transjakarta, Commuter Line, kereta bandara, LRT, tol dalam kota

peningkatan kapasitas dan kualitas Perseroan, analisis Kris

hingga waterway.

Adiwibowo. Pertama, perihal manajamen keuangan. Kedua,

Pihaknya juga tengah bersiap untuk melakukan penandatanganan
perjanjian pinjaman untuk Fase II (Bundaran HI-Kampung Bandan).

manajemen teknologi. Pada proyek ini, penggunaan tunnel bor
machine (TBM) dipelajari tidak semata-semata berdasarkan
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fungsinya sebagai tools pengebor. Lebih dari itu, Tim WIKA

pelaksanaan. Cukup sederhana, tetapi membutuhkan totalitas

juga harus jeli mempelajari teknologinya, mulai dari analisis,

dan dedikasi dari seluruh tim yang WIKA yang tergabung dalam

pengukuran, memasang dan merangkai tunnel, akses safety,

proyek ini. Target pertama adalah akuntabilitas keuangan yang

hingga implementasi QC terintegrasi dalam tunnel.

baik. Kedua, penyerpan ilmu sebanyak-banyaknya tentang

Poin Ketiga yang menjadi pembelajaran adalah komunikasi.

adalah teknologi masa depan bagi pengembangan infrastruktur

Bekerja dengan tim berlatar belakang budaya yang berbeda, tidak

di Indonesia. Ketiga, zero accident dan meminimalisir komplain

lantas membuat WIKA menjadi berjarak. Mereka justru tertantang

dari pihak lain. Keempat, menjaga mutu pekerjaan terutama pada

untuk menyamakan frekuensi dengan baik dan cepat. Sadar

kekuatan dan kualitas beton yang digunakan.

bahwasanya proyek ini memiliki kesulitan teknis yang tinggi. Selain
proyek MRT juga dikerjakan oleh banyak perusahaan dan multi
bangsa, seperti Jaya Konstruksi, Shimizu, Obayashi, dan JAKON.
“Mereka yang ikut tim MRT itu harus orang-orang yang sabar,
ikhlas, tapi militan. Kalau selama ini orang proyek dinilai kaku,
justru kita harus pinter ngomong, pinter negosiasi,” ujar peraih gelar
Magister Teknik dari Universitas Indonesia ini memotivasi.
Poin terakhir yang juga menjadi pembelajaan penting adalah
manajemen koordinasi. Tim WIKA jelas Kris harus mampu
menjalankan koordinasi secara simultan, baik itu di kantor maupun
di lapangan. Karakter bangsa Jepang yang tegas dan sedikit keras

pembangunan terowongan. Sebab menurutnya, terowongan

Untuk mencapai target itu jelas tidak mudah. WIKA pun tidak
sembarangan memilih sub kontraktor dan para pekerja yang
terlibat didalamnya. Mereka dipilih berdasarkan kompetensi
terbaik dan pengalaman mengerjakan proyek di Indonesia dan
luar negeri. Begitu juga dengan pemilihan rekan kerja seperti
desainer. WIKA sengaja tidak memilih desainer Jepang yang
hanya berpengalaman di Jepang, tapi Mott MacDonald pernah
membangun MRT Singapura.
Meski bekerja dibawah tekanan, Kris tak pernah alpa memberikan
ruang bagi tenaga muda WIKA untuk berinovasi dan berkreasi.
Ide-ide visioner mereka akan diwujudkan dalam pengambilan
keputusan, namun tetap sesuai kapasitas mereka. Ia menekankan

dalam penguasaan teknologi justru memberikan banyak input

nilai-nilai yang mampu merekatkan kerjasama timnya, yaitu sikap

positif bagi WIKA dalam konteks pembentukan karakter engineer

saling menghargai, kebanggaan dan kepemilikan terhadap tim

yang learner, adaptable, dan persistent.

proyek, selalu memberikan yang terbaik, serta work together play

Sebagai Deputy Manajer Proyek, Kris Adiwibowo secara gamblang

pendampingan sesuai prosedur standar WIKA,” pungkasnya.

telah menyusun target yang harus dicapai oleh timnya sebelum

FAW

together. “Dunia konstruksi juga perlu orang kreatif, tapi tetap ada

Dalam dunia pewayangan, tersebutlah tokoh bernama
Antareja yang meruapakan putra sulung Wrekodara atau
Bimasena dari keluarga Pandawa.. Ia tidak terdapat
dalam Mahabharata karena merupakan asli ciptaan para
pujangga Jawa. Kemampuannya terbilang istimewa karena
Antarejalah satu-satunya tokoh dalam pewayangan yang
memiliki kemampuan menembus bumi.
Atas keistimewaan itulah, Presiden Joko Widodo
mengadopsi nama Antarerja sebagai nama tunnel bor
machine (TBM) pertama di tanah air, Senin (21/9/2015)

kris adiwibowo
Deputy Manajer Proyek MRT CP 104–105: Ini proyek
ditonton banyak orang dan pakai teknologi baru. Butuh
kombinasi percaya diri tinggi, perhitungan cermat
dan berani ambil keputusan
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silam. Mesin bor ini berdiameter ±6,7 meter, panjang ±43
meter, dan bobot mencapai ±323 ton. Mata bornya memiliki
panjang hampir 10 meter, sedangkan ekornya sepanjang
80 meter lebih. Antareja memiliki pisau bor yang dirancang
khusus dan disesuaikan dengan kondisi tanah di lokasi
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Patung Pemuda Senayan: Titik transisi MRT jalur elevated menuju jalur underground

Antareja, Bor Bawah Tanah Pertama nan Istimewa

proyek. Oleh karena itu, mesin bor senilai
hampir Rp70 miliar per satu unit ini hanya bisa
dioperasikan untuk proyek tertentu.
Tiba di Indonesia sejak Mei 2015, mesin ini
tidak dapat langsung dioperasikan mengingat
perlunya proses perakitan. Proses perakitan
sendiri dilakukan selama ±1,5 bulan. Bor
Antareja akan bekerja 24 jam. Pada mesin
pengendali bor akan ada tiga orang yang
mengoperasikan bor secara terkomputerisasi.
Dalam 24 jam, terowongan yang digali dan
diselesaikan sepanjang sekitar 8–10 meter.
FAW
Mesin bor Antareja
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Bicara
Leadership
dari Perut
Bumi Ibukota
Bekerja jauh di dalam perut bumi
Jakarta guna membangun transportasi
massa modern, tidak lantas membuat
para engineer WIKA patah semangat.
Sebaliknya passion mereka yang
tinggi untuk belajar teknologi baru,
komunikasi antar budaya, dan
mentalitas kerja, telah membuat
leadership mereka semakin matang.
Kepemimpinan adalah kapasitas untuk menerjemahkan visi
menjadi kenyataan. Demikian Warren Bennis menyampaikan
pandangannya tentang makna leadership atau kepemimpinan.
Bagi seorang pemimpin, visi tak ubahnya tongkat komando. Ia
adalah impian tentang masa depan atau sebuh lukisan besar,
dimana pemimpin itu sendiri ikut melukis bagiannya. Maka,
visi menjadi sebuah tantangan dunia bagi setiap pemimpin
untuk membuat jejak langkah di sana, melalui kekuatan ide,
kepribadian, nilai-nilai diri, dan harapan.
Visi itu tak ubahnya api unggun di perkemahan, dimana
orang-orang berkumpul mengelilinginya karena cahaya, energi,
kehangatan, dan kebersamaan. Meski demikian, hal itu tidak
lantas membuat seorang pemimpin menjadi abai dan terlena
dengan visi yang diagung-agungkannya.
Meskipun visi merupakan impian, tetapi visi yang dimiliki
seorang pemimpin haruslah fokus dan khas. Visi yang terlalu
luas akan membuat pemimpin seolah-olah berada di awangawang dan kehilangan keberanian untuk mencoba. Visi
pemimpin harus berpijak pada kenyataan sehingga tujuan bisa
diraih dengan sukses dan tidak mematahkan semangat kita dan
orang-orang di sekitar kita.
Spirit translate vision into reality, mengubah mimpi menjadi
kenyataan rasanya cukup mengakar kuat pada Manajemen
Proyek MRT CP 104–105, Jakarta. Dalam sebuah kunjungan
WIKA Magz ke site proyek beberapa waktu lalu, air wajah
passionate tampak memencar dari raut masing-masing mereka.
Pun demikian halnya ketika berbicara mengenai leadership. Tim
proyek yang dalam dua tahun terakhir ini berbaur dengan para
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engineer Jepang dalam proyek monumental ini, terbilang sangat
semangat dalam berbagi. Seperti apa pandangan mereka tentang
makna kepemimpinan, berikut nukilan singkatnya.

Kris Adiwibowo,
Deputy Manajer Proyek
MRT CP 104–105

Adaptif dengan Misi yang Dituju
Berbincang dengan Manajer Proyek satu ini tak ubahnya
berbincang dengan kawan sebaya. Pengetahuannya yang luas dan
gaya bertutur yang santun, membuat obrolan menjadi demikian
mengasyikkan. Sederhananya, Kris, demikian Kris Adiwibowo biasa
disapa adalah sosok friendly yang menyenangkan. Bicara soal
kepemimpinan, alumnus Fakultas Teknik Universitas Indonesia
ini berpandangan bahwa seorang pemimpin adalah mereka yang
memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mempengaruhi dan
memberikan contoh yang baik.
Dalam konteks proyek MRT misalnya. Menanggung tanggung
jawab sebagai Deputy Manajer Proyek yang begsrtanggung jawab
pada QC/QA dan SHE, Kris tidak lantas hanya fokus pada kedua
bidang itu saja. Kris merasa terpanggil untuk menggerakkan
seluruh repsentatif WIKA yang bergabung dalam timnya untuk
bisa menyesuaikan kepercayaan perkerjaan yang diberikan sesuai
dengan arah, tujuan, dan misi dari proyek ini.
Walau sempat terasa sulit di awal proses itu berjalan, tetapi lambat
laun, Kris berhasil membawa timnya kompak dengan Para engineer
Negeri Matahari Terbit yang sangat kaya asam garam. Dengan
demikian, ia berharap WIKA bisa lebih cepat menguasai teknologi
MRT lebih cepat, ”Saya dan rekan-rekan mendapat kesempatan
berharga untuk belajar banyak hal tentang teknologi, komunikasi,
koordinasi dan mentalitas kerja,” tandasnya.

Dani Widiatmoko,
Manajer QC/QA Proyek
MRT CP 104–105

Seorang Pemimpin Harus Melahirkan
Banyak Pemimpin Lain
Senyuman yang terkembang menjadi trademark bagi engineer
muda WIKA ini setiap berbincang dengan setiap lawan bicaranya.
Pembawaannya tenang dan pengetahuannya tentang proyekproyek sipil macam jalan tol, kereta api, hingga kini mass rapid
transit (MRT) tak perlu diragukan lagi. Pemilik karakter itu adalah
Dani Widiatmoko.
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“	Leadership is the capacity to translate
vision into reality.”
Warren Bennis, Advisory Board Chairman of the Center for
Public Leadership at Harvard’s Kennedy School

Serupa seperti halnya Deputy Manajer Proyek-nya, Kris

berbeda pada setia orang, tetapi tetap dapat dipelajari dari

Adiwibowo. Dani juga berpandangan bahwa leadership adalah

banyak sumber. Mulai dari buku hingga influence dari para

bagaimana kapasitas seseorang memiliki kemampuan untuk

sosok pemimpin.

memimpin dan mengendalikan diri agar mampu menjalankan
strategi menyempurnakan target. Kepemimpinan terang alumnus
Sipil ITS ini adalah juga bagaimana seseorang mampu memberi
contoh agar team work berjalan baik dan kesadaran untuk mau
melatih (coach)

“Adalah kehormatan bagi saya berada di WIKA karena saya
bisa belajar langsung dari para pemimpin senior WIKA; Bapak
Gandira, Bapak Agus Arif, Bapak Agus Sutriono, (Alm) Bapak
Zaini, Bapak Fery, dan Pak Dani,” ujarnya bangga.

“Sesukses apapun seorang pemimpin, tetapi jika ia tidak
mampu menghasilkan/mengkader banyak orang untuk menjadi
pemimpin-pemimpin baru di kemudian hari,” ujanya. ”Pemaknaan

Oldi Hayyu Suyanto P.,
Senior QC Engineer
Proyek MRT CP 104–105

pemimpin bisa jadi sama, akan tetapi gaya setiap orang dalam
memimpin itu pasti berbeda karena itu adalah blessing dari
Tuhan,” lanjut Dani lagi.

Muhammad Ridho,
Manajer QSHE Proyek
MRT CP 104–105

Leadership Hadir pada Diri Setiap
Orang
Dengan logat Jawa Timuran yang khas, engineer WIKA pada
Proyek MRT CP 104–105 terbilang mudah dikenal siapa saja.
Posturnya yang tinggi besar turut menunjang hal itu. Lahir
dan besar dari keluarga yang agamis, Oldy demikian Senior

Belajar Kepemimpinan dari Para
Senior WIKA

QC Engineer Proyek MRT CP 104–105 ini meyakini bahwa

Pembawaanya tenang, tetapi dibalik ketenangannya itulah,

sebagai khalifah pemimpin” jelas dia.

leadership sejatinya telah hadir pada diri setiap orang sebagai
makhluk mulia ciptaan Allah SWT, “Manusia diciptakan Allah

tersirat ketegasan yang jelas dari sosok muda satu ini. Dialah
orang pertama yang mengomandani quality, safety, heatlh, and

Bergabung dengan WIKA sejak tahun 2006 atau hampir

environtment pada Proyek MRT CP 104–105 yang merupakan

satu dekade silam. Oldy merupakan sedikit banyak engineer

pekerjaan tunnel bawah tanah. Muhammad Ridho atau Ridho,

WIKA yang kaya asam garam proyek. Alumni Teknik Sipil ini

demikianlah sosok representatif WIKA yang kini mendapat

pernah bergabung dalam Proyek USAID Aceh Road Bridge

sebagai Manajer QSHE di proyek monumental ini.

Rehabilitation (2006-2010); Proyek-proyek WIKA di Jatim, Bali,

Leadership atau kepemimpinan dari sudut pandang alumnus UI
ini adalah kemampuan seseorang dalam mengarahkan, memberi
contoh teladan, dan dengan kesadaran mau juga mampu melatih
(coach) guna melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Penggermar
futsal ini tidak memungkiri bahwa intangible asset leadership itu
menurutnya merupakan pemberian Tuhan yang implementasinya

NTB dan NTT (2010-2012); Proyek Hauling Road - Gunung Bara
Utama, Kalimantan Timur (2012-2013) hingga akhirnya kini
terlibat pada Proyek MRT CP 104–105. Bagaimana dengan
2016? Sederhana, “Saya ingin menjadi Lebih baik lagi di tahun
2016, baik dalam hal ilmu akhirat dan ilmu dunia,” tutup Oldy
berbagi Resolusi 2016.
FAW
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Perjalanan
Multitasking
WIKA di
Kereta Api

liputan
utama

1. Mass Rapid Transit (MRT)
Konsorsium kontraktor Tokyu-WIKA berhasil mendapatkan
kontrak CP 101 dan CP 102 untuk pembangunan Jakarta

Berawal dari kontraktor yang bergerak di
bidang kelistrikan, WIKA perlahan tetapi
pasti berkembang menjadi kontraktor
multitasking mengikuti perubahan zaman.
Infrastruktur kereta api adalah salah satu
diversifikasi kapasitas teknik yang sukses.

Mass Rapid Transit (MRT) Project Surface Section. TokyuWIKA akan membangun jalur MRT layang (elevated railway)
yang menghubungkan Lebak Bulus dengan Cipete, dan akan
dikerjakan selama 56 bulan.
Pada Paket CP 101, konsorsium mengerjakan pembangunan
satu unit depo, satu lot gedung fasilitas depo, jalur MRT
layang sepanjang 1,2 km, dan satu unit elevated station
dengan nilai Yen 5,9 miliar dan Rp1,02 triliun. Sedangkan
pada Paket CP 102, meliputi pekerjaan dua unit elevated

Peran jaringan kereta api dalam membangun suatu bangsa

station dan elevated railway sepanjang 4,7 km dengan nilai

telah dicatat dalam sejarah di berbagai negara dunia. Kereta api

kontrak Yen 2.2 miliar dan Rp898 miliar.

merupakan alat transportasi penting dalam revolusi industri, yang
berfungsi menghubungkan sumber bahan baku, tenaga kerja, pusat
produksi dan pasar hasil produksi. Lebih dari itu, kereta api juga
mampu membuka dan menghubungkan desa-desa, kota-kota, serta
merangkainya menjadi suatu unit ekonomi nasional.

Sebelumnya, WIKA konsorsium juga mendapatkan dua
dari tiga paket proyek MRT bawah tanah (underground)
tahap I, yaitu paket CP 104 dan CP 105. Pada Paket CP
104, konsorsium mengerjakan konstruksi underground
di kedalaman 30m dari kawasan Senayan sampai Istora

Seiring dengan kemajuan tenaga produktif, maka tumbuhlah

sepanjang 1,8 km. Nilai paket ini adalah sebesar Yen 1.4

kesadaran dan patriotisme di antara masyarakat yang tersentuh oleh

miliar dan Rp846 miliar. Sedangkan paket CP 105, adalah

jaringan kereta api, bahwa mereka merupakan bagian dari suatu

jalur MRT bawah tanah dari Bendungan Hilir hingga ke

negara. Pengembangan angkutan massal dengan menggunakan

Setiabudi, dengan panjang jalur sekitar 2km senilai Yen 1.1

angkutan kereta api tidak dapat ditunda lagi.

miliar dan Rp960 miliar.

Pemerintah dituntut untuk menyediakan angkutan kereta api yang

2. Double Track SemarangBojonegoro

murah, cepat, aman dan handal, karena sampai saat ini masih
sedikit investor yang ingin berinvestasi di bisnis perkeretaapian.
Bagi WIKA, pengerjaan proyek di bidang perkeretapian bukan
hal yang baru. WIKA sudah berpengalaman dalam mengerjakan
infrastruktur kereta api, seperti rel kereta, jembatan, terowongan,
listrik aliran atas (LAA) dan sinyal telekomunikasi. Ditambah lagi
dengan dukungan anak perusahaan yang bersinergi, semakin
memperkuat kehandalan perusahaan dalam memberikan jasa yang
terintegrasi. Misalnya, WIKA Beton menyediakan produk railways
sleepers (bantal rel kereta api) dan WIKA Industri Kontruksi yang
dapat memproduksi rangka baja untuk keperluan jembatan lintasan

WIKA kembali mendapatkan kontrak pembangunan Double
Track Semarang-Bojonegoro paket 50 dan 58 dengan
nilai sebesar Rp122,8 miliar pada April 2012. Pada Maret
2012, WIKA telah meraih kontrak serupa untuk paket 9
dan 10 sebesar Rp191,2 miliar. Pada paket 9 dan 10, WIKA
melaksanakan pekerjaan tanah dan track sepanjang 8km.
Sedangkan pada paket 50 dan 58, WIKA membuat tujuh
jembatan kereta api. Pekerjaan empat paket tersebut akan
selesai dalam waktu 19 bulan.

kereta dan pekerjaan baja lainnya.

Setelah beroperasi, proyek yang merupakan bagian dari

Berikut sekilas profil beberapa proyek infratsruktur kereta api yang

meningkatkan kapasitas perjalanan kereta, mengurangi

telah WIKA kerjakan. Nukilannya:
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Double Track Jakarta-Surabaya ini, diharapkan dapat
waktu tempuh, serta meningkatkan keamanan dan
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Proyek MRT Jakarta

construction of jakarta mass rapid transit underground section
packet cp 104 & cp 105
project name

Construction of Jakarta Mass Rapid
Transit underground section packet
CP 104 (STA. 9+211–STA. 11+043)
& CP 105 (STA. 11+043–STA.
13+103)

project scheme

Joint venture Shimizu Corporation
- Obayashi - Wijaya Karya - Jaya
Konstruksi

project location

 l. Sudirman, South Jakarta, DKI
J
Jakarta - Indonesia

project type

Design & build

project purpose

To provide sustainable excellence
service of Mass Rapid Transit in
a safe, convenient and reliable
manner.

contract type

Lump sum contract based on Fidic
Yellow Book (Plan & design build)

project owner

PT Mass Rapid Transit Jakarta

designer

Mott MacDonald

project schedule

57 months

scope of work

Civil work for underground and
tunnel

construction of jakarta mass rapid transit elevated section
packet cp 101 & cp 102
project name

Construction of Jakarta Mass Rapid
Transit elevated section packet CP
101 (STA. 0-567–STA. 0+600) & CP
102 (STA. 0+600–STA. 5+394)

project scheme

Joint venture Tokyu - Wijaya Karya

project location

Lebak Bulus–Fatmawati–Cipete
Raya, South Jakarta, DKI Jakarta Indonesia

project type

Design & build

project purpose

To provide sustainable excellence
service of Mass Rapid Transit in
a safe, convenient and reliable
manner.

contract type

Lump sum contract based on Fidic
Yellow Book (Plan & design build)

project owner

PT Mass Rapid Transit Jakarta

designer

Aecom

project schedule

57 months

scope of work

Civil work for surface section
(Depot. viaduct & 3 stations)
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Double Track Cikampek–Cirebon

keselamatan kereta atau penumpang. Selain itu, jalur ganda

Konsorsium membangun Jembatan Kereta Api Baru BH. 1549

Jakarta-Surabaya diperkirakan mampu mengalihkan angkutan

Tahap 1 Antara Lebeng – Maos Lintas Bogor – Yogyakarta Paket

barang di jalur Pantura, dari angkutan jalan raya menjadi kereta

JB.12-06. Proyek ini ditargetkan selesai dalam waktu 270 hari.

api. Dengan demikian kepadatan dan kemacetan angkutan jalan
raya dapat dikurangi.

3. Double Track Kereta Api CikampekCirebon Lintas Utara II, Segmen III

Proyek dengan bentang 40m dan pendanaan yang berasal
dari APBN 2012 ini, berada di Kabupaten Banyumas, Cilacap.
Di proyek ini WIKA memiliki lingkup pekerjaan antara lain
pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur, pengadaan bahan dan
pemasangan jembatan baja.

Pengerjaan proyek ini dipercayakan kepada konsorsium WIKATokyu Jo dengan komposisi masing-masing 45:55. Proyek ini
dimulai sejak 22 Maret 2010 dengan waktu pelaksanaan selama
16 bulan dan nilai kontrak awal Rp372 miliar. Namun dalam
perjalanannya, ada pekerjaan tambahan yang harus dilakukan,
sehingga nilai proyek meningkat menjadi Rp391 miliar.

5. Depo Depok
Depo kereta rel listrik (KRL) berdiri di atas lahan seluas 26
hektar, sekitar 1 km sebelah selatan Stasiun Depok, Jawa
Barat,. Depo yang diklaim terbesar di Asia Tenggara ini memiliki
16 track , dimana 14 track digunakan untuk parkir dan 2 track

Proyek milik Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan

untuk lalu lalang kereta. Masing-masing track untuk parkir bisa

ini, tepat berada di antara kedua stasiun, yakni stasiun Cirebon

menampung dua rangkaian kereta, sehingga seluruhnya bisa

Kejaksaan dan Stasiun Cirebon Prujakan sepanjang kurang lebih

menampung 28 rangkaian.

3.200m. Pengerjaan proyek ini general provision, pekerjaan sipil,
pekerjaan jalur (track), pekerjaan sinyal dan telekomunikasi, serta
pekerjaan Centralized Train Control.

4. Jembatan KA Baru BH. 1549 Tahap 1
Antara Lebeng-Maos Lintas BogorYogyakarta Paket JB.12-06
Satuan Kerja Pembangunan Jalur Ganda Cirebon-Kroya dari Dirjen
Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, menugasi WIKA
24

Pada lokasi ini juga terdapat tiga bangunan depo untuk tempat
perbaikan kereta yang rusak, dengan daya tampung enam
rangkaian kereta. Selain itu, di lahan ini juga ada water treatment
untuk penanganan air limbah, lima unit rumah dinas, dan
penginapan untuk masinis.
WIKA yang tergabung dalam konsorsium MHWS JO mendapat
kepercayaan untuk mengerjakan earth works berupa excavation,
borrow, sub ballast, civil works. Pekerjaan sipil ini berupa
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double track semarang–bojonegoro
nama proyek

Pembangunan Jalan KA Baru KM.27
+ 163 s/d KM.30 + 936 sepanjang
3.773 meter. Jalan rel antara
Tegowanu–Gubug Lintas Semarang
Tawang–Bojonegoro

satuan kerja

Satuan kerja pengembangan
perkeretaapian Jawa Tengah

nama paket

Paket JGSBJ-9

waktu
pelaksanaan

570 hari kalender

pemilik proyek

Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Kementerian Perhubungan Republik
Indonesia

masa
pemeliharaan

180 hari kalender

Kiri: Proyek Double Track Semarang–Bojonegoro

Kanan: Depo Depok

double track kereta api cikampek–cirebon
lintas utara ii, segmen iii
nama proyek

Pembangunan Jalur Ganda
Cikampek–Cirebon Lintas Utara
Jawa (II) Segmen III. Modifikasi
Stasiun Cirebon

waktu
pelaksanaan

16 bulan

pemilik proyek

Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Kementerian Perhubungan Republik
Indonesia

masa
pemeliharaan

1. Pekerjaan sinyal, telekomunikasi,
CTC: 24 bulan
2. Pekerjaan umum, sipil dan track:
12 bulan

skema proyek

JO Tokyu - Wijaya Karya

skup pekerjaan

Civil Work, Track Work, Signal
& Telecommunication Work,
Centralized Train Control (CTC) Work
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Double Track Kutoarjo–Yogyakarta

tiga buah over bridge, box culvert, RC pipe, dan fasilitas depo.

Proyek yang dimulai sejak 6 Juli 2006 ini, selesai pada 15

Konsorsium juga melakukan pekerjaan gedung yang terdiri dari

Desember 2006 dan telah memasuki masa pemeliharaan

administration building, insp. shed, stell structure, serta gedung

hingga Juni 2007. Sebagai kontraktor pelaksana, WIKA telah

perawatan dan pencucian KRL.

menunjukkan kinerjanya dalam mengerjakan proyek dengan

Satu hal penting yang menjadi prestasi untuk proyek Depo
Depok ini, yakni tim teknik mampu melakukan inovasi pemakaian
Program Land Desktop Development (LDD) untuk mempermudah
pekerjaan survei. Tim teknik juga membuat standardisasi
pengendalian pekerjaan pembesian, guna mengoptimalkan
penggunaan besi dalam pekerjaan struktur.

6. Double Track Tanah Abang-Serpong
WIKA menjadi salah satu dari 20 kontraktor yang melaksanakan
pekerjaan Proyek Jalur Ganda (double track) Tanah AbangSerpong Paket 13 di Stasiun Serpong, Tangerang. Di proyek ini,
WIKA mengerjakan konstruksi jembatan sebanyak lima buah yang
berlokasi di BSD Serpong.

26

tepat waktu dan menggunakan teknik modern. Proyek jalur
ganda ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas lintas
menjadi 130 perjalanan per hari dan 20 perjalanan setiap dua
jam pada waktu sibuk. Jalur ganda ini juga dapat menambah
kapasitas angkut penumpang, mengurangi waktu tempuh, tidak
ada persilangan KA dan peningkatan keselamatan operasi KA.

7. Double Track Kutoarjo-Yogyakarta
Proyek jalur ganda Kutoarjo-Yogyakarta membentang sepanjang
68 km. Proyek ini dapat diselesaikan selama 42 bulan dari April
2003 hingga Oktober 2007 dan menelan biaya Rp900 miliar
dari Japan Bank for International Corporation (JBIC). Di proyek
ini, WIKA mengerjakan konstruksi jembatan dan culvert, baik
yang baru sepanjang 64 km, maupun yang bersifat rehabilitasi
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Jembatan Double Track Cirebon–Kroya

jembatan ka baru bh. 1549 tahap 1
antara lebeng–maos lintas
bogor–yogyakarta paket jb. 12-06
nama proyek

Pembangunan Jembatan KA
Baru BH. 1549 Tahap 1 Antara
Lebeng – Maos Lintas Bogor Yogyakarta (Paket JB.12-06)

pemberi tugas

 atuan Kerja Pembangunan
S
Jalur Ganda Cirebon Kroya, Direktorat Jenderal
Perkeretaapian, Kementerian
Perhubungan
Elevated Railway Double Track Manggarai–Jakarta Kota

kontraktor
pelaksana

KSO WIKA - ESA
Proyek ini melintasi lima kabupaten, yaitu Purworejo, Kulon Progo,
Bantul, Sleman dan Kotamadya Yogyakarta. Jalur ganda ini

lokasi
pekerjaan

 embatan BH. 1549 Antara
J
Lebeng–Maos Lintas Bogor–
Yogyakarta (Paket JB.12-06)

merupakan daerah operasi kerja PT Kereta Api Indonesia Daerah
Operasi V Puwokerto dan Daerah Operasi VI Yogyakarta. Tujuan
pembangunan rel ganda ini untuk mengurangi kepadatan arus
perjalanan kereta api di jalur selatan, khususnya antara Kutoarjo

waktu
pelaksanaan

270 hari kalender

hingga Yogyakarta.

8. Proyek Elevated Railway Double Track
Manggarai-Kota
Proyek jalur ganda layang Manggarai-Kota dikerjakan pada 1994.

sepanjang 26 km. selain itu, WIKA juga membangun tiga

Awalnya, WIKA hanya mengerjakan pembuatan pilar jalur ganda ini.

stasiun baru, merehabilitasi enam stasiun lama, membangun

Namun akhirnya berlanjut dengan proyek jalur kereta sementara

23 unit penjagaan perlintasan, serta mengganti sarana

(temporary track) serta jalur ganda layang Gambir.

telekomunikasi dan persinyalan.

FAW & DKS
27
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KERETA API CEPAT
JAKARTA–BANDUNG–
SURABAYA
Harus menjadi bagian dari Grand Design
Ekonomi Nasional.

Episode pembangunan Kereta Api (KA) Cepat di Indonesia
Jakarta-Surabaya sudah dimulai, terhitung sejak dikeluarkannya
Perpres No. 107/ 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan
Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.
Dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional KA Cepat JakartaSurabaya ditargetkan pada tahun 2025 sudah terbangun, hitunghitung dari sekarang tinggal sepuluh tahun lagi.
Ditunjuknya perusahaan patungan Indonesia-China (sesama
BUMN) dalam Perpres tersebut sontak menuai pro-kontra dari
banyak kalangan, dan ini sementara sekaligus mengakhiri kontes
persaingan Jepang dan China untuk pembangunan KA Cepat di
Indonesia.

Ilustrasi: Kereta cepat
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kolom

Memang harus kita maklumi banyak Perpres percepatan
infrastruktur terbit dalam pemerintahan Jokowi-JK yang
baru berjalan satu tahun ini. Sejalan dengan itu, target masif
infrastruktur dalam RPJMN 2019 dan kerjanya yang telah berjalan
setahun terakhir, hasilnya pun belum significant. Hal itu tak lain
karena pemerintah dalam tahun pertama masih membenahi set
up kelembagaan kementerian dan berupaya mengisi penjabatpenjabatnya.
Namun, satu hal yang harus menjadi perhatian semua
bahwasanya saat ini pemerintah sangat serius mempercepat
pengadaan beragam infrastruktur untuk mengisi backlog
yang menumpuk selama ini dan menopang keberlanjutan
pembangunan nasional.
KA Cepat memang tidak ada di dalam RPJMN, tetapi
ditegaskan dalam Perpres 107/2015 bahwa pendanaan untuk
penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta
– Bandung tidak menggunakan dana dari APBN, serta tidak
mendapatkan jaminan Pemerintah, demikian bunyi Pasal 4 ayat
(2) Perpres ini. Selanjutnya konsorsium boleh mencari alternatif
pendanaan dari:
a) P
 enerbitan obligasi oleh konsorsium badan usaha milik negara
atau perusahaan patungan;
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b) Pinjaman konsorsium badan usaha milik negara atau
perusahaan patungan dari lembaga keuangan, termasuk
lembaga keuangan luar negeri atau multilateral; dan/atau
c) P
 endanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
Dalam Pasal 6 Perpres ini juga ditegaskan bahwa pengadaan
barang dan/atau jasa dalam rangka pelaksanaan penugasan
penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta –
Bandung ini harus memaksimalkan kandungan lokal, minimum
diperkirakan 59%-60%. Selain itu ada rencana konsorsium untuk
menyepakati pembentukan perusahaan baru (pabrik) kereta cepat
di tanah air, sebagai upaya transfer teknologi.
Setiap investasi infrastruktur transportasi pasti memiliki dampak
positif, juga yang negatif. Beragam manfaat ekonomi, finansial
maupun kreasi nilai tambah, serta dampak negatif lingkungan dan
beragam risiko yang mungkin terjadi, semuanya menjadi bahan
kajian untuk dicermati oleh konsorsium pengembang. Sementara
tugas Kementerian Perhubungan sebagai instansi teknis dan
perijinan memberikan arahan yang terbaik untuk mewujudkan
harapan sesuai amanat dalam Perpres tersebut.

Ragam KA Cepat
Ada beragam definisi KA Cepat. Menurut Organisasi Perkeretaapian
Dunia (UIC) KA Cepat dibangun di atas jalur khusus dilengkapi
dengan teknologi agar memungkinkan KA berpacu dengan
kecepatan sama atau lebih besar dari 250 km/jam. Atau bisa
berupa jalur khusus yang ditingkatkan dari jalur KA yang ada
kemudian dilengkapi dengan teknologi untuk kecepatan KA di atas
200 km/jam, model ini memiliki fitur khusus di beberapa lokasi
karena kendala topografi atau batasan perencanaan kota.
KA Cepat di Amerika Serikat didefiniskan memiliki kecepatan
antara 90 s.d 110 mph (144,8 s.d 177 km/jam). Berdasarkan
definisi itu, disepakati ada 4 jenis trek KA Cepat:
a) dedicated: memiliki rel atau trek eksklusif seperti Shinkansen
di Jepang dan HSR di China yang hanya melayani kereta api
berkecepatan tinggi.
b) Campuran kecepatan tinggi: seperti TGV (Train à Grande
Vitesse), Perancis melayani kereta api berkecepatan tinggi dan
trek yang diupgrade dengan gauge standard 1435 mm.
c) C
 ampuran konvensional: seperti Spanyol AVE (Alta Velocidad
Española) melayani KA kecepatan tinggi, memiliki gauge
kecil (1067 mm) dan standar (1435mm) sehingga dilengkapi
dengan sistem pengubah (gauge-changing system) yang hanya
melayani kereta konvensional.
d) Sepenuhnya campuran: seperti dicontohkan ICE Jerman (InterCity Express), sebagian besar trek kompatibel dengan semua KA
Cepat, KA penumpang konvensional maupun kereta api barang.

KA Cepat Jakarta -Bandung
KA Cepat Jakarta – Surabaya hingga saat ini belum ada basicdesign track yang disiapkan pemerintah, sedangkan untuk phase-1

harun al-rasyid lubis
(Jakarta-Bandung) sesuai Perpres 107/2015, hampir dapat
dipastikan, karena jarak antar stasiun (Gambir, Manggarai,
Halim, Cikarang, Karawang, Walini, Kopo, Gedebage) cukup
dekat serta ada hambatan topografi setelah Padalarang menuju
Bandung, kecepatan terus menerus di atas 250 km / jam sulit
dipertahankan bila KA berhenti di setiap stasiun. Panjang trek
diperkirakan 150,5 km, terdiri dari 70,5km jembatan, 22,9 km
terowongan, di atas tanah 40,5 km timbunan dan 16,6 km
galian.
Nilai proyek mencapai US$5,585 juta (kurang lebih Rp78 triliun)
termasuk rolling stock dan akan menyerap 40.000 tenaga kerja.
Konsorsium mrmperkirakan EIRR sebesar 13,07%, ROI sebesar
5,92% dan ROE 9,62% pre-tax, untuk masa konsesi 40 tahun.
Pencapain return di atas dengan asumsi tarif 16 USD dan
diperoleh pendapatan non-fare box lewat pengembangan kota
baru Walini dan TOD di Gede Bage.
Optimasi lanjut jumlah stasiun perhentian dan akses yang
mulus dari stasiun ke pusat-pusat kota yang dilintasi, akan
sangat menentukan tingkat pelayanan KA Cepat ini nantinya.
Kontraktor EPC (engineering, procurement, construction)
kemungkinan besar akan diterapkan dalam proyek ini, dan
sedang dimatangkan sesama anggota konsorsium.

KA Cepat perlu persiapan proyek
yang matang
Dalam dekade terakhir pengembangan KA Cepat menjadi
proyek teratas dalam daftar pasar infastruktur global.
Kebanyakan karena alasan manfaat ekonomi, lingkungan serta
kekhawatiran akan melonjaknya eksternalitas negatif bila pola
business-as-usual pengembangan infrastruktur transportasi
berlanjut. Hal ini menekankan bahwa biaya eksternal dalam
jangka panjang telah menjadi faktor yang sangat penting untuk
membenarkan dibangunnya KA Cepat, disamping dengan
menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan besar yang
padat penduduk akan membuka kesempatan pengembangan
ekonomi regional.
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Pendanaan untuk membangun KA Cepat dimana-mana
kebanyakan ditalangi oleh negara. Untuk kasus Konsorsim

untuk jaringan KA konvensional mereka, dengan respons dan

KA Cepat Jakarta-Bandung, keterlibatan BUMN asal Tiongkok

negara.

menegasi kebiasaan ini, dan ini juga telah ditegaskan dalam
Perpres 107/2015 bahwa model bisnis semata-mata B-to-B,
tanpa melibatkan APBN maupun jaminan pemerintah. Keputusan
konsorsium ini sangat menguntungkan Pemerintah, ketika pihak
Jepang hanya berkeinginan menyalurkan pendanaan lewat

kecepatan implementasi yang beragam dari masing-masing

Semetara dari Benua Asia, negara yang duluan tercatat
mengoperasikan KA Cepat adalah Jepang, kemudian, Korea
Selatan, Taiwan dan China. Jepang termasuk yang menikmati
“blessing in disguise” karena mereka telah memutuskan

bantuan bilateral G-to-G.

melakukan over-investasi dan mengoperasikan KA Cepat

Semua negara berkeinginan memiliki KA Cepat dengan trek

di Jepang juga penuh dengan kontroversi politis, saat dimana

dedicated. Namun, belum banyak negara yang bisa memiliki.

ekonomi Jepang lagi booming.

KA Cepat jarak jauh biasanya perlahan-lahan akan menyerap
penumpang angkutan udara yang ada, di Australia, Amerika
Serikat, dan Inggris Raya sekalipun, KA Cepat masih menjadi
pembahasan publik, beberapa jalur mungkin akan segera dimulai
di Amerika Serikat. Dari Benua Biru Eropa, tercatat hanya beberapa
negara yang mengoperasikan KA Cepat yakni Perancis, Jerman,
Spanyol dan Italia.
Mimpi Eropa untuk memiliki jaringan rel KA Cepat Trans-Eropa,
telah ditetapkan oleh Council Directive 2001/16/EC sejak 19
Maret 2001. Tujuan dari EU Directive ini adalah untuk mencapai
interoperabilitas jaringan KA Cepat lintas Eropa sehingga
dapat dilintasi berbagai operator KA dari negara yang berbeda.
Jaringan didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari satu
set infrastruktur, instalasi tetap, peralatan logistik dan rolling
stock. Sebelumnya EU sudah menjalankan agenda yang sama
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sejak 50 tahun silam. Ketika itu ide pengembangan KA Cepat

Jaringan HST di Jepang Shinkansen kini dioperasikan oleh
empat perusahaan. Trek Tōkaidō Shinkansen (515,4 km),
Tokyo ke Osaka memulai layanan pada 1 Oktober 1964, dalam
rangka kejar tayang untuk Olimpiade Tokyo. Menggunakan
KA konvesional dari Tokyo ke Osaka memakan waktu 6 jam
dan 40 menit, dengan Shinkansen berkurang menjadi 4 jam,
dan tercatat menjadi lebih singkat lagi yakni 3 jam dan 10
menit di tahun 1965. KA Cepat yang menghubungkan dua kota
terbesar di Jepang ini, mengubah gaya bisnis dan kehidupan
masyarakat Jepang secara signifikan, melonggarkan lalu lintas
dan meningkatkan permintaan perjalanan di semua moda lain
yang sudah ada. Layanannya mencapai 100 juta penumpang
dalam waktu kurang dari 3 tahun pada tanggal 13 Juli 1967, dan
mencapai 1 miliar penumpang pada tahun 1976. Kini jaringan
KA Cepat Jepang sudah mencapai 2,615.7 km dengan rentang
kecepatan operasi 240 hingga 320 km/jam.
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Ilustrasi: Kereta cepat

Tiongkok yang mulai meluncurkan kereta api berkecepatan tinggi

pihak regulator. Pemerintah melalui Kemenhub bagaimana

pada tahun 2008, telah dengan cepat melampaui Jepang dalam hal

pun harus tetap berdiri paling depan sebagai badan regulator

panjang rel. Total jaringan KA berkecepatan tinggi di Cina adalah

KA untuk mengawasi persaingan antar operator KA dan

16.000 kilometer, sekitar enam kali dari Jepang. Tiongkok bertekad

menerima kembali asset KA yang suatu saat nanti berakhir

menjadi eksportir kereta cepat global guna membantu meningkatkan

masa konsesinya.

ekonomi disana yang melambat.

Oleh karena itulah, Pemerintah perlu segera membentuk

Dalam konteks KA Cepat Indonesia, China dan Jepang telah terlibat

Otorita KA (Cepat) atau Badan Pengelola aset KA yang

dalam persaingan sengit melalui lobi-lobi intensif. Kontes ini

bertugas merumuskan rencana investasi jangka panjang

merupakan bagian dari permainan catur oleh dua raksasa ekonomi

KA Cepat di Indonesia secara utuh dan menyeluruh, sebagai

Asia ini demi mengejar pengaruh strategis yang lebih besar di

bagian dari grand design ekonomi nasional, buka sebatas

kawasan Asia Pasifik, tentu Indonesia termasuk di dalamnya. Ini

membangun fisik trek Jakarta - Bandung. Peluang terbuka

sangat kita maklumi, sehingga perhitungan tradisional kelayakan

untuk memberi kesempatan kepada pengembang lainnya

tidak semata-mata berlaku, seperti cost-benefit ratio ataupun

secara kompetitif dan transparan, namun dimulai dari ujung

viabilitas finansial, dan Tiongkok terbukti berani mengambil risiko
berlebih ketimbang Jepang. Namun residual risk selalu ada, dan ini
menjadi pekerjaan rumah dan harus tetap diperhitungkan, andai
terjadi sesuatu di luar skenario normal yang sudah disepakati.

Low risk – low return – low
development;

yang satu lagi yakni Surabaya ke arah barat, ketemu ditengah,
dengan persyaratan spesifikasi prasarana yang unik untuk KA
Cepat tertentu.
Singkat cerita, dalam proses licensing dan ijin pasca
penerbitan Perpres, Konsorsium harus segera melanjutkan
persiapan proyek KA Cepat Jakarta-Bandung secara lebih
rinci, semua aspek harus dikuantifikasi secara seksama, baik

High risk – high return – high
growth

aspek teknis seperti alinemen yang final, manfaat ekonomi,

Semua proyek pasti ada untung, rugi dan ketidakpastian yang

kalah penting adalah menyiapkan strategi dan agenda ketat

melekat. Kesiapan konsorsium BUMN dalam mengeksekusi Perpres

perihal alih teknologi kereta cepat.

107/2015 yang kebetulan kebanyakan adalah berupa vendor industri
konstruksi dan perkeretaapian harus tetap menjadi kehati-hatian bagi

finansial, dampak lingkungan dan pembagian risiko antara
privat dan publik, serta upaya memitigasi risiko. Dan yang tak

Harun al-Rasyid Lubis, Penulis adalah Pakar Perencanaan Transportasi
Institut Teknologi Bandung
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10 kereta 		
tercepat
di Dunia
Persaingan untuk menciptakan
yang tercepat senantiasa abadi
dalam dunia perkeretaan.
Singkatnya waktu perjalanan
menjadi tuntutan kebutuhan seiring
ritme manusia urban yang ingin
serba bergegas.
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Shanghai Maglev

Saat ini, peringkat kereta yang paling unggul dalam hal kecepatan

Shanghai Maglev dimiliki dan dioperasikan oleh Maglev

lajunya masih didominasi Eropa dan Asia. Negara-negara maju di

Transportation Development Co. (SMTDC). Pembuatan

kedua kawasan tersebut cenderung antusias dalam pengembangan

kereta ini dilakukan secara joint venture oleh Siemens dan

kereta api.

ThyssenKrupp.

Di posisi puncak, misalnya, ada Cina yang memiliki Shanghai

2. Harmony CRH 380A

Maglev dan Harmony CRH 380A. Inovasi yang dilakukan para
pencipta kereta cepat tentu dapat mengubah peta peringkat
tersebut.

Memiliki kecepatan hingga 380 kilometer per jam, Harmony
CRH 380A kini menempati posisi kedua kereta tercepat
di dunia. Kereta yang beroperasi mulai Oktober 2010 ini

Selain kecepatan, kereta-kereta cepat ini juga unggul dalam

menempuh rute dari Beijing menuju Shanghai, Cina. Kereta

berbagai aspek layanan yang menjanjikan kenyamanan. Sementara

ini juga menyediakan layanan harian dengan rute Wuhan-

itu, dalam urusan penampilan, kereta-kereta cepat ini memiliki

Guangzhou.

desain futuristik nan menawan. Railway Technology merangking
sepuluh kereta tercepat di dunia yang masih beroperasi sebagai
berikut:

Kereta bertipe electric multiple unit (EMU) ini telah mencetak
rekor kecepatan 486,1 kilometer per jam pada saat uji coba
kereta berkecepatan tinggi dengan rute Shanghai-Hangzhou

1. Shanghai Maglev

pada Desember 2010.

Pada posisi puncak, ada kereta Shanghai Maglev yang mulai

Harmony CRH 380A yang bebas getaran ini dibangun oleh CSR

dioperasikan sebagai kereta komersial sejak April 2014. Kereta

Qingdao Sifang Locomotive & Rolling Stock. Desainnya yang

cepat ini memiliki kecepatan maksimum mencapai 430 kilometer

elegan merupakan hasil rancangan beberapa universitas di

per jam dan kecepatan rata-rata 251 kilometer per jam.

Cina.

Dalam rutenya, Shanghai Maglev melintasi jalur levitasi magnetik

3. AGV Italo

sepanjang 30,5 kilometer yang membentang dari Stasiun Metro
Line 2 Longyang Road Station dan berakhir di Bandara Internasional
Shanghai Pudong.
34

Ini dia kereta paling modern di seantero Eropa. Dibangun oleh
Alstom, AGV Italo melayani rute Napoli-Roma-Firenze-Bologna-
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Milano. Kereta ini pernah memecahkan rekor kecepatan hingga

5. Talgo 350 (T350)

574,8 kilometer per jam pada April 2007.

Masih dari Spanyol, Talgo 350 unggul di posisi lima kereta

Inilah kereta pertama dari seri AGV yang mulai melayani

tercepat di dunia. Kecepatan maksimum kereta ini saat perjalanan

penumpang sejak April 2012. Saat dioperasikan, AGV Italo

uji coba mencapai 365 kilometer per jam. Talgo 350 memiliki

memiliki kecepatan maksimum 360 kilometer per jam.Selain

kecepatan operasional maksimum 350 kilometer per jam.

kecepatannya, layanan AGV Italo menjadi makin prima karena

Khalayak mengenal kereta ini sebagai El Pato yang merupakan

telah memiliki standar TSI Eropa yang meliputi keamanan,
keandalan, dan ketersediaan, serta kesehatan, perlindungan
lingkungan, dan kemampuan teknis.

Bahasa Spanyol untuk ‘bebek’. Kereta ini beroperasi pada jalur
Madrid-Zaragoza-Lleida yang berada pada rentang rute MadridBarcelona sejak tahun 2005.

4. Siemens Velaro E / AVS 103

Lebih dari 46 seri kereta ini telah dioperasikan di seantero

Pada urutan keempat, ada Velaro E, atau di Spanyol dikenal

Spanyol. T350 dikembangkan oleh Patentes Talgo (Tren

sebagai AVE S 103 yang kecepatannya mencapai 400 kilometer

Articulado Ligero Goicoechea Oriol) dan diproduksi oleh Patentes
Talgo yang bekerja sama dengan Bombardier Transportation.

Harmony CRH 380A

per jam saat melakoni perjalanan uji coba. Saat dioperasikan,
kecepatan maksimum AVS 103 adalah 350 kilometer per jam.

6. E5 Series Shinkansen Hayabusa
Seri Shinkansen pernah unggul di jajaran puncak kereta tercepat
sedunia. Kini, kereta cepat Seri E5 Shinkansen Hayabusa berada

Kereta ini dipesan oleh Spanish National Railways Renfe dan

di posisi keenam. Saat mulai melayani penumpang pada Maret

dioperasikan untuk menempuh rute Barcelona-Madrid. Kereta ini

2011, kereta ini memiliki kecepatan maksimum 300 kilometer per

selesai dibuat pada Juli 2005 dan mulai dioperasikan pada Juni

jam.

2007.

Saat ini, Seri E5 merupakan kereta paling cepat di Jepang dan

Desain beberapa unit kereta ini merupakan perkembangan terkini

beroperasi pada rute Tohoku Shinkansen dengan kecepatan

dari kesuksesan kereta cepat ICE 3 yang dirancang Siemens

maksimum 320 kilometer per jam. Saat uji coba, kereta ini

untuk Deutsche Bahn.

memiliki kecepatan maksimum 400 kilometer per jam.
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Kiri ke kanan: AGV Italo, Siemens Velaro E / AVS 103, Talgo 350 (T350)

E5 Series Shinkansen Hayabusa
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10 kereta tercepat di Dunia
(sumber: www.railway-technology.com)

negara

nama kereta

kecepatan

1

cina

shanghai maglev

430 km/jam

2

cina

Harmony CRH 380A

380 km/jam

3

italia

agv italo

360 km/jam

4

spanyol

Siemens Velaro E / AVS 103

350 km/jam

5

spanyol

Talgo 350 (T350)

350 km/jam

6

jepang

E5 Series Shinkansen Hayabusa

320 km/jam

7

perancis

Alstom Euroduplex

320 km/jam

8

perancis

TGV Duplex

300 km/jam

9

italia

ETR 500 Frecciarossa Trains

300 km/jam

10

taiwan

THSR 700

300 km/jam
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Atas: ETR 500 Frecciarossa Trains Euroduplex

38

Bawah: THSR 700T
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Dengan sistem full active suspension (FSA) yang mengurangi
getaran, kereta ini mampu mengurangi ledakan suara saat
melintas dalam terowongan. E5 Series Shinkansen Hayabusa
dibuat oleh Kawasaki Heavy Industry (KHI) dan Hitachi, sedangkan
operatornya adalah East Japan Railway Company (JR East).

7. Alstom Euroduplex
Alstom-built Euroduplex adalah generasi ketiga TGV Duplex yang
mulai melayani penumpang pada Desember 2011. Seri kereta
berkecepatan 320 kilometer per jam ini disebut-sebut sebagai
satu-satunya kereta cepat double-decker terbaru.
Mulanya Euroduplex diperkenalkan pada rute kereta cepat LGV
Rhine-Rhone. Dalam beberapa unit, kereta ini mampu mengangkut
1.020 penumpang. Bandingkan dengan TGV Duplex yang daya
angkutnya sebanyak 512 penumpang.
Euroduplex dirancang untuk beroperasi di jaringan kereta Perancis,
Jerman, Swiss dan Luxemburg. Kereta ini dilengkapi dengan
sistem traksi yang disesuaikan dengan arus listrik berbeda yang
digunakan di seluruh Eropa. Kereta ini juga dapat dioperasikan di
Spanyol.

8. TGV Duplex
Kereta cepat TGV Duplex diproduksi sejak tahun 1996 hingga
tahun 2004 oleh Alstom dan Bombardier. Layanan TGV Duplex
yang dioperasikan oleh perusahaan layanan kereta SNCF memiliki
kecepatan maksimum 300 kilometer per jam hingga 320 kilometer
per jam.
Dengan area tempat duduk di dek atas dan bawah yang bisa
mengangkut 512 penumpang, TGV Duplex merupakan awal dari
generasi ketiga kereta double-decker/duplex yang diproduksi
Alstom. Materi alumunium digunakan dalam konstruksi kereta ini
untuk mengurangi beban.

Seri TGV Duplex saat ini melintas pada rute TGV Méditerranée
yang membentang dari Paris hingga Marseille. Lebih dari 450
seri TGV yang saat ini beroperasi telah menjangkau 230 tujuan.

9. ETR 500 Frecciarossa Trains
Di Italia, kereta super cepat lainnya adalah seri Elettro Treno
Rapido 500 (ETR 500) Frecciarossa. Mulai beroperasi sejak
tahun 2008, kereta ini dirancang untuk kecepatan maksimum
360 kilometer per jam. Namun pada saat melintas di jalurnya
sehari-hari, kecepatan kereta ini 300 kilometer per jam.
Kereta Frecciarossa (Red Arrow) merupakan versi renovasi dari
ETR 500 dan beroperasi di rute Roma-Milan. Keunggulannya
terletak pada fitur kontrol suhu, isolasi suara, serta kursi
ergonomis yang memberikan kenyamanan maksimal.
Kereta ini diproduksi oleh Treno Veloce Italiano (TREVI) yang
merupakan konsorsium Alstom, Bombardier, serta AnsaldoBreda.
Sementara itu, Trenitalia memegang kendali operasional kereta.

10. THSR 700T
Peringkat kesepuluh diduduki oleh kereta cepat THSR 700T
yang melayani rute Taipei-Kaohsiung di Taiwan. Kereta yang
dioperasikan Taiwan High Speed Rail mulai Januari 2007 ini
memiliki kecepatan 300 kilometer per jam. Perjalanan TaipeiKaohsiung yang sebelumnya ditempuh selama empat jam, bisa
dipersingkat menjadi 90 menit saja dengan kereta.
Kereta yang diproduksi oleh Kawasaki, Hitachi, dan Nippon
Sharyo ini mengadaptasi seri Kawasaki 700 kereta Shinkansen.
Ini karena 700T merupakan momen pertama kali Taiwan
mengimpor teknologi kereta cepat Jepang.
Taiwan cukup serius mencurahkan investasinya pada industri
kereta cepat. Total investasi yang dikucurkan untuk membuat 30
kereta cepat seri ini mencapai NT$ 100 miliar atau US$ 3,4 miliar.
RQA | railway-technology.com

Alstom Euroduplex
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Implementasi
K3 di Proyek
Infrastruktur
Ular Besi
Berbekal prosedur K3 terpadu, Proyek Railway
Electrification and Double-Double Tracking of
Java Main Line Project mampu menjalankan
manajemen proyek secara baik dari sisi waktu,
tata ruang, keselamatan pekerja,
dan masyarakat.
Sejalan dengan mobilitas warga Ibukota dan daerah penyangganya yang
semakin tinggi, transportasi massal banyak disuarakan oleh para pemerhati
transportasi, akademisi, dan masyarakat sebagai sebagai salah satu solusi
yang harus segera direalisasikan guna mengurai kepadatan di jalan.
Beruntung, moda transportasi berbasis rel ini benar-benar melakukan
perbaikan di segala sisinya. Penataan ulang terlihat di setiap wajah setiap
stasiun di Jabodetabek, adanya penambahan armada kereta, pemberlakukan
e-ticketing, mulai dikomersialkannya gerbong kereta sebagai media
placement iklan hingga ditambahnya jalur perjalanan dari Stasiun Bekasi
sampai Cikarang.
Guna mewujudkan percepatan revitalisasi tersebut, Kementerian
Perhubungan sebagai owner dan PT KAI sebagai operator kemudian
merealisasikan penambahan jalur melalui Proyek Railway Electrification and
Double-Double Tracking of Java Main Line Project. Proyek ini diharapkan bisa
mengakomodir peningkatan kualitas layanan transportasi kereta api untuk
Commuter Line serta kereta api jarak jauh dari dan keluar Jakarta – wilayah
Pulau Jawa.
Pihak owner menggandeng kontraktor Mitsubishi Sumitomo - PT WIJAYA
KARYA (Persero) Tbk. (JO) untuk melaksanakan elektrifikasi rel mulai dari
Manggarai sampai Cikarang. Lebih spesifik, proyek yang dikerjakan dari
sisi WIKA berfokus kepada konstruksi bangunan yang ada di sekitar rel
kereta, antara lain: stasiun, signal cabin untuk pengaturan signal kereta, dan
substation sebagai gardu power KRL untuk wilayah Bekasi – Cikarang hingga
2016 mendatang.
Sebagai catatan, pada trase Bekasi - Cikarang tersebut. Proyek rekonstruksi
akan dilaksanakan pada Stasiun Bekasi. Sementara pembangunan baru
akan dilaksanakan untuk Stasiun Bekasi Timur dan Cibitung. Sedangkan
40

pada Stasiun Tambun dan Stasiun Cikarang yang
merupakan heritage (baca: warisan budaya zaman
kolonial.red) tidak dilakukan rekonstruksi pada
bangunan utamanya, tetapi sarana penunjang lain
tetap dimodernisasi.

Safety is a Must
Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
dalam sebuah pekerjaan proyek menjadi hal utama
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bedah
she

yang harus dijalankan oleh semua Tim Manajemen Proyek, tanpa

Salah satu infrastruktur transportasi Kereta Api: Bukan hanya nyaman,
tetapi juga harus aman bagi seluruh pengguna transportasi berbasis rel

terecuali. Apalagi jika proyek tersebut dilaksanakan bersama

deadline pekerjaan dan juga koordinasi di antara para pekerja

dengan pihak asing. Segala hal berkenaan dengan safety mutlak

menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Hal lain yang

menjadi concern dan dilaksanakan secara konsistern.

tak boleh luput lainnya adalah komitmen penerapan prosedur

Berhadapan dengan waktu dan ruang pekerjaan yang terbatas
karena pengerjaan dilakukan berdampingan dengan tetap

K3 yang memegang peran vital agar semua pekerjaan bisa
berjalan tanpa adanya kecelakaan atau kelalaian apapun.

beroperasinya kereta api, menuntut Manajemen Proyek harus

Manajer SHE, Heru Nugroho menjelaskan bahwa sebelum

cermat dalam menyingkronisasi antara jadwal kereta melintas,

melakukan pekerjaan, semua kontraktor diwajibkan memiliki
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izin kerja dari KAI yang terdiri dari Window Time dan Free Time.

yang akan tiba terlambat atau malah membahayakan pekerja

Window time sendiri terang Heru adalah masa dimana pekerjaan

dan juga masyarakat sekitar proyek.

bisa dilakukan saat 2 jalur kereta yang tersedia dialihkan menjadi
1 jalur saja, karena 1 jalur lainnya akan dihentikan sementara
operasinya. Kereta yang lewat dari dan ke luar Jakarta akan
lewat bergantian di 1 jalur yang aktif.

Ketika kereta lewat di tengah proses pekerjaan misalnya. Para
pekerja secara otomatis bertanggung jawab untuk secepatnya
mengamankan peralatan agar tidak ada di lintasan kereta.
Mereka dibekali karung di gondola untuk mengamankan material

Sedangkan, free time adalah saat di mana pekerjaan dilakukan

kecil dan palu yang dilengkapi pencantol untuk di baja untuk

saat tidak akan ada kereta yang lewat. Durasi free time saat

memudahkan perpindahan. Pada saat bersamaan, pekerja juga

jam aktif kereta pun menjadi sangat sempit. Bahkan, hanya

dituntut untuk menyelamatkan diri sekaligus bertindak cepat

dalam hitungan menit saja kesempatan yang diberikan untuk

menyelamatkan peralatan yang tercecer saat bekerja, agar tidak

melakukan pekerjaan di atas rel. Sementara, setiap harinya rata-

mengganggu dan membahayakan saat kereta melintas.

rata pekerjaan dilakukan mulai dari jam 3 pagi sampai jam 11
pagi untuk proyek utama yang terkait dengan pekerjaan di atas

Keselamatan bagi Masyarakat

rel.

Selain waktu, keselamatan pekerja dan keselamatan warga

Hilir mudik kereta api selama waktu kerja membuat tantangan
pekerjaan ini menjadi unik. Jadwal kerja yang sudah disesuaikan
dengan jadwal kereta api membuat sebuah miskomunikasi tidak
boleh terjadi di antara kontraktor dan juga para pekerja. Pasalnya
itu akan berdampak pada kepentingan umum, seperti kereta

di sekitar proyek juga menjadi perhatian serius Manajemen
Proyek. Dalam pelaksaaannya, Manajemen Proyek menerapkan
prosedur dan kebijakan yang ketat berkenaan dengan komitmen
K3. Kebijakan ini belaku tegas dan tanpa pandang bulu. Artinya,
bilamana ada yang tidak mematuhi prosedur yang ditetapkan,

Pekerjaan revitalisasi infrastruktur perkeretaapian trase Bekasi-Cikarang: Mendorong pemanfaatan moda transportasi kereta api lebih optimal
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maka punishment akan diberikan kepada yang bersangkutan

K3 baik itu dalam lingkup proyek maupun dengan lingkungan

dimana kebijakannya langsung dari pihak Main Contractor.

eksternal yang berada di sekitar proyek berlangsung. Safety is a

Misal, ada pekerja yang lalai menggunakan helm atau alat
pelindung diri (APD) lainnya selama kerja dan pihak pengawas
memiliki bukti dokumentasi foto atas kelalaian tersebut. Maka,
pada saat rapat evaluasi mingguan, pihak kontraktor akan
langsung menindaklajuti dengan memberikan teguran kepada
mandor terkait, agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Dispensasi peringatan pun hanya diberikan maksimal 2 kali
yang selebihnya bisa berujung pada terminasi kontrak pekerja
yang bersangkutan.
”Kebijakan ini terbilang baru di lingkungan proyek WIKA karena
efeknya bisa memberikan efek jera bagi kesalahan sekecil
apapun,” terang Heru.
Lalu bagaimana pula implementasi K3 dalam hubungannya
dengan keselamatan masyarakat? Apakah ada poin-poin yang
membatasi? Jawabannya lugas, Manajer SHE, Heru Nugroho
memastikan bahwa tidak ada yang berbeda dalam pelaksanaan

must.
Area proyek yang berada pada lingkup kebijakan tanpa pagar
pembatas kerja tinggi seringkali masih membuat masyarakat
berlalu-lalang di lingkungan. Hal itu tentu saja mengkhawatirkan
karena bahaya kecelakaan bisa saja mengancam mereka kapan
saja.
Guna mereduksi hal-hal yang tidak diinginkan (force majeur.red),
pihak Manajemen Proyek menempatkan safety officer pada titiktitik area pekerjaan yang dianggap rawan. Jumlah pekerja WIKA
untuk proyek ini lebih dari 200 orang yang terbagi dalam 6 titik, dan
pada setiap titik itulah ditempatkan safety officer untuk mengawasi,
memastikan semua pekerjaan dan pekerja sesuai prosedur
keselamatan, termasuk mengendalikan lalu-lalang masyarakat
pada area tersebut. Selain itu, koordinasi secara intensif antara
safety officer dan Manajer SHE juga menjadi agenda rutin untuk
mengontrol efektivitas K3 sekaligus memastikan bahwasanya
pekerjaan tetap bisa berjalan sesuai koridor.
T61 & FAW
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untuk mengetahui ketahanan material. Hydrotest juga dapat
mencegah kebocoran sebagai risiko penyambungan pipa

inovasi

melalui pengelasan.
Dengan melakukan hydrotest maka dapat diketahui
bagaimana ketahanan atas tekanan dari material maupun
hasil pengelasan. Hydrotest membuat tim WIKA dapat

Uji
Ketangguhan
Lewat
HydroTest
di Proyek
Chevron

mengetahui kondisi ideal saat operasional nantinya sehingga
tujuan efisiensi dapat tercapai.

Alur Hydrotest
Ada beberapa prosedur yang harus diikuti sebelum
melakukan hydrotest. Pertama, tim konstruksi harus
menginformasikan kesiapan piping system kepada tim
quality control (QC). Piping system akan diuji secara visual
dan non destructive examination (NDE). Seluruh pengujian
yang dilakukan tim QC ini adalah untuk mengetahui bahwa
hasil pengelasan layak dan sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan.
Apabila dalam tahapan tersebut tidak ditemukan cacat pada
pengelasan, maka proses selanjutnya adalah pembersihan
(flushing) di dalam inlet pipe. Jika tidak ada masalah, maka
hydrotest dapat dilakukan. Sedangkan jika terdapat cacat
pada pengelasan, maka harus dilakukan perbaikan sebelum
hydrotest dilaksanakan.

Sebagai pemain yang kompeten dalam
bisnis engineering, procurement,
and construction (EPC), PT Wijaya
Karya (Persero) Tbk. (WIKA) memiliki
perhitungan matang untuk mencapai
efisiensi biaya. Poin utama yang tak
pernah diabaikan demi efisiensi adalah
inovasi untuk menghasilkan ketangguhan
konstruksi.
Hasil akhir optimal telah menjadi komitmen WIKA dalam
setiap proyek yang ditangani, termasuk dalam proyek North
Duri Development (NDD) 13 Chevron Pacific Indonesia di Riau,
Sumatera. Proyek tersebut cukup prestisius karena merupakan
pengembangan lapangan minyak dengan injeksi uap terbesar di
dunia.
Untuk mencapai target yang diharapkan, inovasi selalu menjadi
kunci kinerja WIKA. Salah satu bentuknya diaplikasikan oleh tim
WIKA melalui hydrotest sebagai aspek penting dalam uji hasil
konstruksi. Hydrotest dapat dipahami sebagai suatu metode
pengujian menggunakan medium air dengan tekanan tertentu
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Tim QC juga harus mengecek pipe routing, lokasi vent dan
drain, serta posisi guide and stopper. Hal lain yang juga harus
diperhatikan adalah bolting flange and valve. Jika dalam
requirement owner terdapat ketentuan untuk painting, maka
perlu dilakukan pengecekan painting.
Tak kalah penting adalah perlunya melakukan pengujian atas
hydrotest package yang sudah disusun oleh tim construction
engineer. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui
keuntungan perencanaan dalam menentukan sequence
paket hydrotest berdasar line dan class pada sistem
perpipaan di proyek NDD 13 Chevron Pacific Indonesia.
Keseluruhan alur ini diharapkan dapat memberikan efisiensi
dan berdampak pada biaya hydrotest proyek.
Untuk mempersiapkan dan menentukan package hydrotest,
perlu diketahui line class yang sudah ditetapkan oleh
owner. Hal itu sangat penting karena setiap klasifikasi line
mempunyai pressure hydrotest yang berbeda-beda. Pada
proyek NDD 13 Chevron Pacific Indonesia, misalnya, terdapat
empat line utama yaitu production line, kill water line, CVC,
line dan steam header line.
Selain mengetahui line class sesuai requirement owner,
pelaksanaan hydrotest juga harus mempertimbangkan
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Perencanaan Hydrotest Package

Menyiapkan PID
Menentukan line untuk dilakukan hydrotest dalam satu paket berdasarkan pressure
line/pressure hydrotest tiap-tiap line. Pada line dalam kondisi pressure yang sama
dan tempatnya saling berdekatan sebaiknya dijadikan dalam satu paket tes.

Menentukan Block System
Pembagian paket hydrotest dipisahkan melalui block system pada line-line di sistem
tersebut dengan memperhatikan dan menandai dimana batasan perubahan class line.
Untuk mempermudah install skillet dan blind flange (termasuk temporary material)
saat aplikasi, perlu memperhatikan adanya posisi valve koneksi flange
pada line tersebut.

Isometric Drawing
Isometric drawing dilakukan untuk mengidentifikasi line-line yang bisa disatukan
dalam paket. Identifikasi meliputi kesamaan service dan test pressure (class),
jarak keduanya serta potensi untuk jumper.

Memastikan Posisi Vent, Drain, Injection Point, dan Pressure Gauge
Vent digunakan untuk membuang udara yang tersisa di dalam pipa.
Letaknya berada pada posisi high point dari service line.
Drain digunakan untuk release water setelah hydrotest selesai dengan posisi yang
berada pada low point service line tersebut.
Posisi injection point sebaiknya berada pada tempat yang bisa dijangkau oleh
water tank atau source water hydrotest.

Memastikan Open Valve, dan Equipment yang Di-remove
• Remove control valve bisa digantikan dengan temporary spool.
• Open all valve, seperti gate valve, globe valve, dan ball valve. Ada dua opsi check
valve, yaitu melakukan remove dan menggantikannya dengan temporary spool,
atau dapat juga diikutsertakan dalam hydrotest, tetapi flipper atau lidah
check valve harus di-remove.
• Remove all instrumentation seperti temporary instrument, pressure instrument
kemudian install temporary blind atau plug.
• Remove flow element.
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kesamaan sistem dan test pressure. Ada situasi ketika sistem

memastikan adanya vent, drain, posisi injection point, pressure

(service) serta test pressure sama, dan ada pula kondisi ketika

gauge, serta open valve, dan equipment yang di-remove saat

service maupun test pressure sama namun belum tentu test

hydrotest.

package bisa dijadikan satu. Contoh penyebabnya antara lain

Etos kerja yang tinggi serta kedalaman ilmu pengetahuan piping

karena letaknya berjauhan (misalnya, ada yang menuju vessel

construction engineer dalam merencanakan paket hydrotest

dan ada yang menuju pompa). Akan tetapi, pada umumnya

memegang peranan penting dalam efisiensi kegiatan hydrotest yang

selama service line dan test pressure sama, serta masih bisa

dilaksanakan oleh tim QC. Output dari proyek ini pun dapat terwujud

bersambung dari satu line ke line lainnya, maka test package
dapat dijadikan satu.

berupa paket hydrotest yang disusun secara sistematis berdasarkan

Setelah mengenal service line dan class, maka package

dengan owner. Pada akhirnya, selain efisiensi biaya, tentu menjadi

test dapat disusun dengan melewati tahap selanjutnya,

suatu kebanggaan tersendiri ketika efisiensi terwujud beriringan

yaitu mempersiapkan PID, menentukan block system, dan

dengan hasil kerja yang gemilang.

memerhatikan isometric drawing. Tim WIKA juga harus

RQA

line class dan spesifikasi yang telah disepakati tim engineering

pim-pa-5112

attachment - 1

class 300 carbon steel

cpi c4cs2f-01

RATING CLASS
TEMPERATURE LIMIT
NOMINAL CORROSION ALLOWANCE	

300
-20F TO 250F
0.063 in. (0.05 in. MIN)

MATERIAL	Carbon Steel
DESIGN CODE	ASME B31.4
DESIGN FACTOR	
0.72
STRESS RELIEF	ASME B31.4
EXAMINATION	ASME B31.4

PRESSURE-TEMPERATURE RATINGS

HYDROTEST

temp f

-20 to 100

150

200

250

AMBIENT

psig

740

708

675

665

925

Production Line – C4CS2F rating 300 untuk Off Plot area (flowline
dan well hook up) dengan pressure hydrotest 925 Psi

pim-pa-5112

attachment - 1

class 300 carbon steel

cpi c3cs4f-01

RATING CLASS
TEMPERATURE LIMIT
NOMINAL CORROSION ALLOWANCE	

300
-20F TO 700F
0.125 in. (0.10 in. MIN)

MATERIAL	Carbon Steel
DESIGN CODE	ASME B31.3
STRESS RELIEF	ASME B31.3
EXAMINATION	ASME B31.3

PRESSURE-TEMPERATURE RATINGS

HYDROTEST (01)

temp f

-20 to 100

200

300

400

500

600

700

AMBIENT

psig

740

675

655

635

600

550

535

1100

Production Line – C3CS4F rating 300 untuk On Plot area (station area) dengan pressure hydrotest 1100 Psi
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pim-pa-5112

attachment - 1

class 150 carbon steel

cpi b3cs4f-01

RATING CLASS

150

MATERIAL	Carbon Steel

TEMPERATURE LIMIT

-20F TO 800F

DESIGN CODE	ASME B31.3

NOMINAL CORROSION ALLOWANCE	

0.125 in. (0.100 in. MIN)

STRESS RELIEF	ASME B31.3

(68)

EXAMINATION	ASME B31.3

PRESSURE-TEMPERATURE RATINGS

HYDROTEST (01)

temp f

-20 to 100

200

300

400

500

600

700

800

AMBIENT

psig

285

260

230

200

170

140

110

80

430

CVC Line (Casing Production) – B3CS4F rating 150 untuk On Plot area (station area) dengan pressure hydro sebesar 430 Psi

pim-pa-5112

attachment - 1

class 600 carbon steel

cpi D3cs2p-01

RATING CLASS

600

TEMPERATURE LIMIT

-20F TO 650F

MATERIAL	Carbon Steel
DESIGN CODE	ASME B31.3

NOMINAL CORROSION ALLOWANCE	

0.063 in. (0.05 in. MIN)

STRESS RELIEF	ASME B31.3

(68)

EXAMINATION	ASME B31.3

PRESSURE-TEMPERATURE RATINGS

HYDROTEST (01)

temp f

-20 to 100

200

300

400

500

psig

1070

1070

1070

1070

1010

560

AMBIENT
1605

Steam Hot Line – D3CS2P rating 600 untuk Off Plot Area dengan pressure hydrotest sebesar 1605 Psi
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Wikasatrian Raih
Penghargaan
Desain Arsitektur
ASEAN
WIKA Leadership Center, Wikasatrian
berhasil tampil sebagai salah satu
pemenang dalam seleksi desain arsitektur
yang mencerminkan identitas ASEAN
(Citation of Excellent Architectural Design
Reflecting East ASEAN Identity) di Hotel
Aryaduta, Jakarta bebeapa waktu lalu.

Pusat kepemimpinan WIKA tersebut
dinilai berhasil menonjolkan karakteristik
budaya lokal tanpa meninggalkan unsur
modernitas dan kualitas pertukangan
dengan perolehan nilai 574,9.
Seleksi desain arsitektur ini diikuti delapan
negara anggota ASEAN. Ketua Dewan
Juri Budi A. Sukada mengatakan, ada 20
desain bangunan yang didaftarkan delapan
negara, yakni Indonesia, Filipina, Thailand,
Laos, Myanmar, Vietnam, Brunei, dan
Kamboja. Kedua puluh desain bangunan
tersebut akan dipamerkan keliling ke
negara-negara ASEAN. Berdasarkan

penilaian para juri tersebut, Wikasatrian
memperoleh nilai 574,9.
”Lomba desain arsitektur antara negara
ASEAN ini memiliki makna agar jangan
sampai desain bangunan di negaranegara ASEAN hanya terinspirasi dari
bangunan-bangunan tipe Eropa, Amerika
dan sebagainya saja. Tetapi bisa
memunculkan kekayaan arsitektur, dan ciri
khas dari Negara mereka masing-masing,”
ujar Diah Harianti, Direktur Internalisasi
Nilai dan Diplomasi Budaya sebagaimana
dilansir dari kebudayaan.kemdikbud.go.id
FAW

Seminar dan
Mukernas FKSPI 2015
berlangsung Sukses
16–18 september 2015
Bertempat di Sei Jodoh_Batam,
Forum Komunikasi Satuan Pengawas
Internal (FKSPI) menghelat Seminar dan
Musyawarah Kerja Nasional selama 3 hari,
16-18 September 2015. Turut hadir dalam
acara ini antara lain, Anggota VII BPK RI,
Achsanul Qosasi; Pjs Gubernur Kepulauan
Riau, Agung Mulyana; Sekda Kota Batam,
Agus Sahiman; Ketua Umum FKSPI Pusat,
Saiful Huda, serta para pembicara tamu
dan undangan.
Dalam sambutannya, Ketua Pelaksana
Seminar dan Mukernas FKSPI, Sendianto
yang juga merupakan Kepala SPI
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.,
menyampaikan bahwasanya dalam
perjalanan tiga dasawarsanya, FKSPI telah
jauh berkembang pesat.
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”Kami berharap melalui seminar dan
mukernas ini, FKSPI menjadi lebih hidup
dan semarak dengan diskusi yang
konstruktif. Serta semua pihak yang
terlibat dalam pengelolaan perusahaan,
termasuk fungsi SPI dapat meningkatkan
pemahaman dan wawasan sehingga
diharapkan mampu meningkatkan kinerja
perusahaan (excellence performance)
dan meningkatkan pelayananannya
kepada stakeholders,” terang Sendi dalam
sambutannya
Mengusung tema, “Good Governance
– Excellent Performance,” seminar dan

mukernas FKSPI di Batam, September
lalu itu mengupas peran dan fungsi GCG
secara mendalam sebagai koridor bagi
Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan
Dewan Direksi dalam rangka mencapai
sasaran-sasaran yang ditentukan dari sisi
kepentingan perusahaan dan pemegang
saham. Selain itu, acara ini juga digagas
untuk mengeksplorasi GCG sebagai
fasilitator monitoring yang efektif sehingga
mampu mendorong perusahaan untuk
menggunakan sumber daya secara efisien.
FAW & BD
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menyambut baik pameran bertemakan
Perkuat Keselamatan dan Pelayanan
Transportasi Publik.
“Kami mengharapkan pameran ini
bisa menjadi barometer keselamatan
transportasi bagi para pelaku usaha
transportasi, baik di darat, laut, udara,
kereta api, hingga industri pendukung yang
terkait langsung maupun tidak langsung
dengan sektor transportasi, berpartisipasi
dalam kegiatan tersebut,” papar Suroyo.

Turut Serta
Ramaikan Pameran
Transportasi
16 september 2015

Pada aakhir September lalu, Perseroan
kembali turut serta dalam pameran
transportasi yang dibuka oleh Menteri
Perhubungan, Ignasius Jonan di Gedung
Smesco, senin (16/9) Ketua Penyelenggara
Pameran Transportasi Indonesia 2015
Suroyo Alimoeso dalam sambutannya

Dalam pameran yang berlangsung selama
3 hari ini, WIKA mengusung tema mass
rapid transit. Partisipasi ini semakin
semarak ketika WIKA juga tampil sebagai
salah satu pembicara diskusi pada hari
ke dua pelaksanaan. Tampil sebagai
narasumber adalah Deputy Manajer
Proyek MRT Underground CP 104–105,
Kris Adiwibowo yang membicarakan
teknis dan safety proyek transportasi
massal pertama di ibu kota.
FAW

events

Utama PT MRT Dono Boestami,
Direktur Utama Perseroan Bintang
Perbowo, dan jajaran Manajemen
Proyek SOWJ (Shimizu, Obayashi,
Wijaya Karya, dan Jaya Konstruksi).

Pengeboran
Perdana MRT
berlangsung Sukses
21 september 2015

berlangsung di Patung Pemuda Senayan,
Jakarta Selatan, Senin (21/9) “Masyarakat
Jakarta sudah 26 tahun menunggu MRT.
Kita berharap proyek ini selesai sesuai
progres tepat waktu sesuai schedule yang
ada,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Presiden Joko Widodo meresmikan
pengeboran pPoyek Mass Rapid Transit
(MRT) dengan menggunakan Tunnel Boring
Machine (TBM) bernama Antareja. Peresmian

Turut hadir dalam acara tersebut antara
lain, Menteri Perhubungan Ignasius
Jonan, Menteri PU dan Perumahan Rakyat
Basuki Hadi Muljono, Gubernur DKI
Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Direktur

Mesin berdiameter 6,7 meter dan berat
323 ton yang diberi nama Antareja
oleh Presiden Jokwi tersebut, akan
membuat jalur MRT dalam tanah dari
Patung Pemuda Senayan hingga Setia
Budi, Kuningan. Mesin bor tersebut
dioperasikan kontraktor CP 104–105
SOWJ. Mesin bor tersebut didesain
untuk membangun enam stasiun
bawah tanah di Jakarta. Stasiun
bawah tanah MRT yang akan dibangun
antara lain Stasiun Bunderan Hotel
Indonesia, Dukuh Atas, Setiabudi,
Bendungan Hilir, Istora dan Bundaran
Senayan.
FAW
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Ramaikan Pameran
Lawang Sewu Expo
HUT KAI
25 september 2015
Bertempat di Gedung Lawang Sewu,
Semarang, PT WIJAYA KARYA (Persero)
Tbk., turut berpartisipasi pada Lawang
Sewu Expo 2015 yang merupakan ajang

pameran dan promosi menyambut hari
ulang tahun PT Kereta Api Indonesia
(Persero) ke-70 di Semarang, 25-27
September 2015.

Konsorsium WIKA
Garap PLTA Upper
Cisokan

Secara nasional untuk tahun ini,
Lawang Sewu Semarang ternag Panitia
Penyelenggara HUT KAI dijadikan
pusat perayaan. Alasan dipilihnya
Lawang Sewu Semarang, karena pada
jaman dahulu bangunan tua tersebut
merupakan kantor pertama Nederlands
Indische Spoorweg Maatschappij
(Maskapai Perkeretaapian Hindia
Belanda) yang mulai menempati
Lawang Sewu awal tahun 1907.

9 oktober 2015

Pada keikutsertaannya kali ini, booth
WIKA cukup mendapat perhatian
dari publik. Mereka umumnya ingin
mengetahui informasi proyek-proyek
infrastruktur strategis yang telah dan
sedang dilaksanakan oleh WIKA.
FAW

PT Garuda Maintenance Facility (GMF)
Richard Budihadianto, dan Direktur
Utama PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk., Achmad Baequni.
”WIKA bangga dapat bersinergi
dengan BUMN lain dalam membangun
infrastruktur perhubungan udara
nasional agar mampu menunjukkan
daya saingnya di dunia internasional,”
ujar Direktur Utama Perseroan,
Bintang Perbowo disela-sela acara
peresmian tersebut.

Hanggar Narrow
Body terbesar
di Dunia Resmi
Beroperasi
28 september 2015
Hanggar untuk perawatan pesawat jenis
narrow body di Bandara Udara Internasional
Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten milik PT
Garuda Maintenance Facility (GMF) Aeroasia
telah resmi beroperasi. Hal itu ditandai
dengan penekanan tombol oleh Menteri
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini
M. Soemarno di hanggar terbesar pesawat
narrow body terbesar di dunia tersebut, Senin
(28/9).
Turut hadir dalam acara ini antara lain:
Direktur Utama Perseroan Bintang Perbowo,
Direktur Utama PT Garuda Indonesia
(Persero) Tbk., Arif Wibowo, Direktur Utama
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Proyek Hanggar Narrow Body &
Fasilitas Pendukungnya (Hanggar IV)
merupakan hanggar terbesar di dunia
yang dibangun oleh WIKA. Hanggar
ini berfungsi untuk mengakomodir
kegiatan-kegiatan perawatan dan
perbaikan pesawat (maintenance)
, repair, and overhaul (MRO) jenis
pesawat berbadan kecil (narrow body)
berkapasitas 16 pesawat sekelas
Airbus 320 dan Boeing 737.
Proyek Hanggar Narrow Body &
Fasilitas Pendukungnya (Hanggar
4) dimulai pada tahun 2013 dengan
jangka waktu 21 bulan kalender kerja.
Skup pekerjaan yang dipercayakan
oleh PT Garuda Maintenace Facility
(GMF) pada Perseroan adalah
pekerjaan design and build untuk
zonasi bangunan yang terdiri dari
hangar sisi barat dan timur serta zona
annex (perkantoran) yang berada pada
bagian tengah hanggar.
FAW

Konsorsium PT Wijaya Karya Tbk
(WIKA) berhasil memenangi tender proyek
pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga
Listrik (PLTA) Upper Cisokan milik PT
Perusahaan Listrik Negara (PLN) senilai
Rp3,42 triliun. Hal itu ditandai dengan
ditandatanganinya kontrak pembangunan
Pumped Storage Power Plant Project di
Kantor Pusat PN, Jakarta, Jum’at (9/10)
Dalam proyek pembangkit listrik
berkapasitas 4x260 megawatt ini, WIKA
menggandeng Daelim Industrial dari Korea
Selatan dan Astaldi dari Italia. Ketiga
kontraktor ini nantinya akan membangun
PLTA berkapasitas 1.040 megawatt (MW)
dengan menggunakan sistem pumped
storage. Pembangunannya sendiri
ditargetkan akan berakhir pada Februari
2021 mendatang.
Pada proyek ini, Perseroan mendapat
bagian untuk menggarap bendungan yang
akan terbagi menjadi dua paket. Paket
pertama disebut paket 1 LOT 1A yang
terdiri dari pembangunan upper dan lower
dam. Waktu pengerjaan selama tiga tahun
ini menelan biaya yang ditaksir mencapai
Rp1,459 triliun. Pembangunan upper
dam nantinya akan memiliki luas daerah
genangan 80 hektar (ha), catchment area
di atasnya 10,5 km2, dan total volume
tampungan 14 juta m3.
Sementara pada kedua (paket 1 LOT 1B)
skup pekerjaan yang dilaksanakan adalah
pembangunan waterways, powerhouse,
switch yard dan building works. Pengerjaan
paket selama 4 tahun bernilai Rp1,957
triliun ini nantinya akan memiliki luas
daerah genangan 260 Ha dengan
catchment area di atasnya 355 km2 dan
total volume tampungan 63 juta m3.
FAW
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Menteri PU-PR
Kunjungi Proyek
Sudetan
12 oktober 2015
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat, Basuki Hadimuljono melaksanakan
kunjungan ke proyek sudetan Sungai
Ciliwung, tepatnya di arriving shaft, Jalan
Otista III, Jakarta Timur, Senin (12/10)
Pembangunan terowongan sudah menembus
600 meter dari yang direncanakan 1,2 Km
dari sisi Sungai Ciliwung (inlet) di Bidara
China hingga sisi outlet di Kanal Banjir Timur
(KBT) yang mencakup 2 jalur (line).
“Saat ini pekerjaan 2 line terowongan sudah
menembus 600 meter dari outlet (di sisi
KBT) sampai terowongan. Kurang lebih 8
bulan pekerjaan. Satu line 4 bulan. Jadi 2 line
8 bulan,” ujar Menteri Basuki.
Lebih lanjut, Menteri Basuki menyampaikan
bahwasanya line ke-1 sudah lebih dulu
tembus ke arriving shaft di Jalan Otista III,

Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan
Jatinegara, Jaktim pada bulan Juni 2015
lalu. Arriving shaft sendiri merupakan titik
tengah yang merupakan pertemuan sisi inlet
dan outlet sodetan bawah tanah ini.
Pembuatan sodetan ini, terbuat dari pipa
besar yang masing-masing berdiameter

dalam 3,5 meter dan diameter luar
4,05 meter. Secara keseluruhan
kegiatan percepatan pembangunan
pengendalian banjir atau sodetan ini
akan rampung pada Desember 2016
dan rencananya mulai dioperasikan
pada 2017.
FAW

Penandatanganan
JV Kereta Cepat
Jakarta–Bandung
16 oktober 2015
Konsorsium pelat merah, PT Pilar Sinergi
BUMN Indonesia (PSBI) bersama China
Railway International Co. Ltd secara resmi
menyetujui pembentukan joint venture (JV)
untuk penyelenggaran jasa kereta cepat
(High Speed Railway/HSR) jurusan JakartaBandung di Hotel Pullman Jakarta, Jumat
(16/10). Adapun porsi pemilikan PSBI atas
anak usaha yang rencananya akan diberi
nama PT Kereta Cepat Indonesia China
(KCIC) ini adalah 60 persen sedangkan 40
persen sisanya dipegang oleh perusahaan
China.

aksi korporasi yang mempertimbangkan
segi komersial. Proyek berskema busines
to business (B to B) ini tidak menggunakan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) dan tidak mendapatkan jaminan dari
pemerintah.

Chairman PSBI merangkap Staf Khusus
Menteri BUMN Sahala Lumbangaol
mengungkapkan model bisnis proyek
kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan
contoh pembangunan infrastruktur melalui

“Jadi saya sampaikan suatu episode
baru, di masa depan pembangunan
infrastruktur tidak selalu lagi bebani APBN
tapi kalau pembangunan infrastruktur bisa
komersialisasi,” ujar Sahala

Sebagai informasi, PSBI baru
dibentuk pada 2 Oktober 2015 dengan
modal Rp4,5 miliar. Perusahaan ini
merupakan perusahaan patungan
dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
dengan porsi kepemilikan 38 persen,
PT Kereta API Indonesia (KAI) dengan
porsi kepemilikan 25 persen, PT
Perkebunan Nusantara VIII dengan
porsi kepemilikan 25 persen, dan PT
Jasa Marga (Persero) Tbk dengan
porsi kepemilikan.
FAW
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Bertempat di kota berhawa dingin, Pacet, Mojokerto,
Kamis (10/9), Biro CSRPT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
(WIKA), kembali menghelat pelatihan bosletong bagi
para purnabhakti WIKA wilayah Jawa Timur. Turut hadir
dalam agenda rutin ini antara lain, Wakil Ketua Paguyuban
Purnabhakti WIKA, Suryo Sitepu; perwakilan Paguyuban
Purnabhakti WIKA Jawa Timur, Soemartoyo, dan tidak
kurang dari 70 anggota purnabhakti WIKA wilayah Jawa
Timur.
Dalam sambutannya, perwakilan Biro CSR WIKA, Ulfah
Habibah menyampaikan bahwasanya pengembangan
sumber daya manusia tidak mengenal batas usia dan
tempat. Dalam usia berapapun dan dimanapun para
purnabhakti bernaung, maka yang bersangkutan lanjut
Ulfah seyogianya dapat terus mengembangkan diri untuk
kehidupan yang lebih baik, demikian halnya kegiatan CSR.
”Workshop Bosletong merupakan sebuah sarana untuk
dapat mengembangkan diri, khususnya dalam bidang
budidaya agro,” lanjut Ulfah.
Acara sendiri berlangsung semarak. Animo positif tidak
hanya dari peserta Paguyuban Purnabakti WIKA yang ada di
Jawa Timur dan sekitarnya saja. Acara ini juga dihadiri oleh
karyawan WIKA Beton di Surabaya. ”Kegiatan ini diharapkan
tidak hanya bermanfaat oleh karyawan WIKA yang sudah
pensiun saja, tetapi juga karyawan WIKA yang sedang dalam
Masa Persiapan Pensiun (MPP) sebagai bekal di masa
pensiun nanti.” pungkas perwakilan Paguyuban Purnabhakti
WIKA Jawa Timur, Soemartoyo.

Pelatihan
Bosletong
bagi
Purnabhakti
Jawa Timur
Melalui pelatihan bosletong, para
purnabhakti WIKA diharapkan dapat tetap
produktif dan dinamis meskipun telah
memasuki masa pensiun.
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Bosletong Sistem sendiri merupakan suatu pola tanam
terpadu antara perikanan dan pertanian yang dilakukan
secara bersamaan dalam satu media yaitu gentong. Sistem
ini diciptakan dengan tujuan mempertahankan lingkungan
yang asri, menjaga ketahanan pangan, dan mempersiapkan
generasi yang sehat. Selain itu, diharapkan agar para
purnabakti tetap produktif dan dinamis meskipun telah
memasuki masa pensiun.
YP

Pelatihan bosletong purnabhakti Jawa Timur
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Bangun
3 Sarana
Sanitasi
Publik

csr

Sebagai bentuk tanggung
jawab social perusahaan
terhadap masyarakat, Biro
CSR merealisasikan program
pembangunan sanitasi publik di
daerah Bogor Jawa Barat guna
membantu masayarakat dalam
meningkatkan kesehatan.
Sebagai implementasi program Corporate Social
Responsibility (CSR), Biro CSR WIKA membangun tiga
sarana sanitasi publik di daerah Megamendung Puncak,
Bogor, tepatnya di Kampung Coblong RT 02/01 dan
RT 04/02 Desa Sukakarya, Senin (5/10) Pembangunan
sanitasi di daerah tersebut menjadi target program
bantuan Program Pengadaan Sanitasi Publik karena
minimnya rumah-rumah warga disana yang mempuyai
fasilitas kamar mandi dan air bersih, sehingga untuk
kebutuhan air sehari-hari, mereka menggunakan MCK
yang kondisinya sangat memprihatinkan,
“WIKA bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk
membangun Sarana Sanitasi Publik yang layak bagi
masyarakat,” terang Yudhi Widodo, Manajer Biro CSR &
GCG Perseroan.
Program pengadaan sanitasi publik ini merupakan tindak
lanjut dari program WIKA Sehat. Program WIKA Sehat
sendiri merupakan bagian dari Program CSR PT WIjaya
Karya (Persero) Tbk, dimana selain WIKA Sehat, terdapat
juga Program WIKA Hijau, WIKA Pintar, dan WIKA Peduli
sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan
terhadap masyarakat. Melalui program pembangunan
sanitasi publik ini diharapkan dapat membantu
masayarakat dalam meningkatkan kesehatan.
MUM
Pembangunan 3 Sarana Sanitasi Publik
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Parijs van
Java, Tak
Lekang
oleh
Waktu
Ada banyak alasan untuk
memilih Bandung sebagai
pilihan berlibur. Apalagi dengan
pilihan kuliner yang beragam
dan penuh kelezatan itu. Sang
Parijs van Java sungguh tak
pernah ada matinya.
Bukan hanya saat musim liburan, pusat Kota
Bandung kerap disesaki kendaraan berplat luar
kota pada akhir pekan yang biasa. Bandung
sesungguhnya sama saja dengan kota besar pada
umumnya dalam hal kemacetan jalan raya. Tapi
toh itu tidak jadi masalah. Bandung tak pernah
kekurangan peminat. Selain wisatawan domestik, kita
pasti akan sering berpapasan dengan rombongan
turis internasional.

Museum Sejarah Jakarta: Tujuan paling pas
untuk mengetahui seluk-beluk Jakarta

Artinya, tidak bisa disangkal bahwa Bandung
masih punya pesona Parijs van Java sebagaimana
predikatnya di masa lawas. Barangkali Bandung bisa
dianggap seperti ibukota Perancis karena banyak
mengembangkan industri kreatif, terutama dari lini
mode. Demam factory outlet (FO) dan distro pernah
lahir dan tumbuh pesat di Bandung. Selain industri
fesyen, berbagai kegiatan seni budaya juga banyak
digelar di Bandung. Jadi ya, mirip-miriplah seperti
Paris yang juga menjadi tempat berkumpul dan
mencari inspirasi sekian banyak seniman dunia.
Memang ada beberapa versi mengenai julukan Parijs
van Java itu. Konon, udara Bandung yang sejuk
Gedung Sate: Pusat pemerintahan
Provinsi Jawa Barat berkantor
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kenapa harus ke bandung?

1 Bandung tak terlalu jauh dari Ibukota. Jika tak ada

kendala berarti, Anda hanya butuh sekitar 2 jam
perjalanan lewat tol Cipularang atau 3 jam naik kereta
Argo Parahyangan dengan bonus pemandangan
pegunungan yang menyejukkan.
2 Ada banyak pilihan untuk wisata murah di Bandung,

juga akomodasi yang terjangkau. Soal transportasi,
jika Anda kurang familiar menggunakan kendaraan
umum di dalam kota Bandung, Anda bisa memilih

karena lokasinya di dataran tinggi itu merupakan suhu yang
dianggap cocok untuk orang Eropa. Dari banyak titik ketinggian
itu pula, tampak pemandangan kota yang menawan. Barangkali,
seperti saujana kota Paris yang ditengok dari Montmartre.
Versi lain dari julukan itu, adalah keberadaan toko-toko penjual
barang produksi Perancis di kawasan Braga. Selain toko mode
dan pakaian, Modemagazinj “Au Bon Marche” juga ada restoran
khas Paris Maison Bogerijen yang sering didatangi para pejabat
dan pengusaha Hindia Belanda maupun bangsa Eropa lainnya.
Pada masa kini, terutama setelah dipimpin oleh Walikota Ridwan
Kamil, Bandung terus bersolek memanjakan warganya juga para
pelancong wisata. Sebut saja revitalisasi taman-taman tematik
yang bertebaran di segala penjuru kota. Ada Taman Jomblo,
58

Jembatan Pasupati: Salah satu karya monumental WIKA untuk Bandung
yang modern

layanan transportasi personal berbasis aplikasi online yang
sering memberi harga promo.
3 Untuk tahu kegiatan budaya dan festival yang berlangsung

di Bandung, cek di situs http://www.bandungtourism.com/.
Situs ini cukup update sehingga kita bisa memilih saat yang
tepat untuk mengunjungi Bandung pada momen-momen
tertentu.

Taman Lansia, Taman Musik Centrum, Taman Fotografi, Taman
Pustaka Bunga, dan masih banyak lagi.
Selain taman-taman tematik, jangan lupakan berbagai bangunan
bersejarah yang klasik dan masih tampak cantik. Ada beberapa
kawasan dengan citra masa silam yang cukup otentik, misalnya
di kawasan Braga dan sekitar Museum Asia Afrika. Anda bisa
menelusuri sisa-sisa masa lalu dan mengenang peristiwa
bersejarah Konferensi Asia Afrika. Silakan juga jika ingin
menjadikan lokasi-lokasi tersebut sebagai latar selfie dan wefie.

Mainstream atau Anti Mainstream
Sebagian misi para pelancong ke Bandung adalah memburu
produk fesyen. Sasarannya tentu saja FO-FO yang menawarkan
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Jalan Braga: Tempat kongkow asik di akhir pekan

produk bermerek terkenal maupun produk sisa ekspor dengan
harga cukup miring. FO tersebar di berbagai ruas Bandung,
terutama di Jalan RE Martadinata (Riau) dan Jalan Ir H Juanda
(Dago). Nah, jika Anda lebih suka suasana belanja di pasar
tradisional, arahkan tujuan ke Pasar Baru Bandung. Dengan pilihan
barang yang harganya cukup murah, jangan kaget jika sering
berpapasan dengan pelancong dari Malaysia dan Singapura yang
sibuk memborong di pasar ini.
Tak cuma wisata belanja, Bandung memiliki wahana wisata untuk
dinikmati seluruh keluarga yaitu Trans Studio. Wahana rekreasi
indoor terbesar di dunia ini dibuka untuk umum pada Juni 2011
lalu dan memiliki 20 wahana permainan di tiga kawasan tematik.
Studio Central, adalah kawasan yang bernuansa Broadway, The
Lost City yang membuat pengunjungnya seolah berada di alam
terbuka, serta Magic Corner yang begitu mistis.

Trans Studio Bandung: Magnet baru hiburan spektakuler
di pusat kota Bandung

Kalau belanja dan menjajal permainan ala wahana wisata
dirasakan terlalu mainstream, masih ada pilihan lain untuk
menikmati Bandung, misalnya wisata museum. Salah satu
museum menarik di Bandung, misalnya Museum Geologi yang
bisa juga menjadi sarana edukasi bagi anak. Di sana, terdapat
beberapa replika fosil dinosaurus, dan ada simulator gempa yang
bisa dijajal pengunjung.
Museum lain di Bandung yang tak kalah seru adalah Museum
Sri Baduga, Museum Pos Indonesia, Museum Mandala Wangsit
Siliwangi, dan Museum Konferensi Asia Afrika. Jangan salah lho,
museum-museum itu juga tetap ramai di masa liburan. Apalagi,
tiket masuknya murah meriah.
Jika belum terlalu lelah, pada sore hari Anda bisa juga
menyambangi Saung Angklung Udjo di Jalan Padasuka 118,
Bandung Timur. Ini adalah perpaduan dari tempat pertunjukan,
pusat kerajinan tangan dari bambu, dan workshop instrumen
musik dari bambu. Di Sang Angklung Udjo, Anda bisa menikmati
pertunjukan rutin yang digelar setiap sore di tengah suasana
teduh dan segar. Anda juga bisa membeli alat musik bambu
tradisional seperti angklung, arumba, dan calung sebagai oleholeh.
Tempat lain yang bisa jadi pilihan bagi penggemar seni budaya
adalah Selasar Sunaryo Art Space (SSAS). Ada berbagai kegiatan

Museum Geologi: Memotret sejarah kehidupan, geologi
Indonesia, dan geologi manusia
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Saung Angklung Udjo: Mengenalkan alat musik
tradisional Sunda ke mata dunia

yang sering digelar di pusat kebudayaan ini selain memajang
koleksi permanen dari sang maestro Sunaryo. SSAS sering
menyelenggarakan pameran-pameran tunggal atau bersama yang
menampilkan karya-karya para seniman muda dan senior, dari
Indonesia maupun mancanegara. Selain pameran, pada waktu
tertentu SSAS juga menggelar konser musik, pementasan teater,
dan pemutaran film. Jika tak sedang ingin terlalu serius, Anda
juga boleh datang ke SSAS untuk sekadar menyeruput secangkir
kopi di coffee shop, sembari menikmati pemandangan Dago
Pakar.

Bertualang di Bandung Raya
Bandung yang sering jadi tujuan para pelancong dari berbagai
daerah ini sebenarnya bukan hanya Bandung yang kota besar.
Bandung Raya juga meliputi administratif Kabupaten Bandung,
Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Jadi, kalau ingin
benar-benar bertualang di Bandung, sebenarnya memang tak
cukup hanya dua hari libur saja.
Pada kawasan Bandung Raya ini pula banyak pemandangan alam
yang menawan, diantaranya adalah Kawah Putih di kawasan
Ciwidey, arah selatan Kota Bandung. Kawah Putih yang berada
pada ketinggian sekitar 2.090 meter dari permukaan laut adalah
danau berwarna putih kehijauan yang terbentuk dari letusan
Gunung Patuha. Sementara itu, tanah di sekitar kawah berwarna
putih bak susu, membuat kita seolah berada di planet lain.
Setelah mengunjungi Kawah Putih, Anda bisa mampir ke Situ
Patenggang atau Situ Patengan yang masih berada di kawasan
Ciwidey. Situ Patenggang memiliki pemandangan elok hijau
menyegarkan di segala penjuru dari hamparan kebun teh.
60

Dusun Bambu: Kaya nuansa bambu di lingkungan yang asri

Kawasan lain di Bandung Raya yang sering jadi incaran
wisatawan adalah kawasan Lembang. Yang paling penting
dari Lembang adalah sejumlah lokasi berburu kuliner yang
bukan hanya memiliki menu lezat, tapi juga tempat yang cantik.
Sebut saja Floating Market dan Dusun Bambu yang memiliki
tempat makan privat unik mirip sarang binatang bernama
‘Lutung Kasarung’. Di kawasan Dusun Bambu juga ada Restoran
Purbasari yang terdiri dari sederet rumah bambu di tepi danau.
Jika perjalanan dari Lembang dilanjutkan ke arah Subang, Anda
bisa menuju Gunung Tangkuban Perahu, gunung berapi dengan
bentuk mirip sebuah perahu terbalik yang identik dengan legenda
Sangkuriang.
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Nah, tak perlu bingung untuk menentukan pilihan dari sekian
banyak destinasi itu. Bandung adalah pilihan yang mudah
dijangkau. Untuk penduduk Ibukota yang terbiasa dengan
perjalanan berjam-jam karena kemacetan, anggaplah Bandung
cuma sepelemparan beberapa kali karcis tol saja.
RQA - dari berbagai sumber

Kawah Putih: Wisata alam yang tiada duanya di Jawa Barat

Sejuta Kelezatan di Bandung

Bandung barangkali adalah kota dengan seribu satu kuliner
saking update-nya. Ketika kali ini kita datang ke Bandung,
pilihan kulinernya sudah demikian banyak. Satu atau dua
bulan lagi kita kembali ke Bandung, pasti sudah muncul lagi
tren makanan yang baru.
Soal selera tentu berbeda-beda, tapi bahwa ada banyak
pusat kuliner yang penuh pengunjung tentu hal itu menjadi
penanda kelezatan yang sulit dibantah. Sejumlah makanan
yang sedang hits di kalangan anak muda antara lain
Martabak Andir yang punya menu ‘Martabak Taro Keju’ dan
‘Martabak Pandan Jagung Keju’.

Untuk penyuka bakso, ada Bakso Boedjangan yang
menyajikan bakso yang dimasak dengan berbagai macam
saos. Menu-menunya antara lain bakso dengan saus lada
hitam, saus BBQ, saus teriyaki, dan saus telur asin.
Kalau mau nongkrong dengan gaya bersantap agak
nyeleneh, Anda bisa datang ke Kandang Monyet Shake and
Toast di kawasan Riau. Salah satu menunya bernama ‘Susu
Monyet’ yang dihidangkan dalam botol dengan dot ala bayi.
Jangan kaget dulu, susunya tetap dari susu sapi segar kok!

Berburu Bintang di Bosscha
Memburu bintang di Observatorium Bosscha Lembang
akan memberi pengalaman yang tak ada duanya bagi Anda.
Observatorium ini adalah satu-satunya tempat pengamatan
bintang di Indonesia.
Meskipun Bosscha adalah tempat penelitian milik Institut
Teknologi Bandung, namun pada saat-saat tertentu pengelola
membuka kunjungan siang dan kunjungan malam untuk umum.
Tentu saja, Anda harus mendaftar terlebih dahulu dan mematuhi
syarat-syarat yang telah ditentukan. Informasi yang lebih lengkap
bisa anda cek di website http://bosscha.itb.ac.id/.
Observatorium Boscha: Donasi ilmu pengetahuan masa lampau
untuk masa depan
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“	If you want to, you’ll find
success. But, if you don’t want
to, you’ll find excuses.“
Rhenald Kasali, Guru Besar Manajemen FEUI

histografi buku
judul	

:	30 Paspor di Kelas Sang
Profesor
penulis	: J.S. Khairen
kategori	: Filsafat Kehidupan
Jumlah halaman	 : 328 halaman
penerbit	
: PT Gramedia Pustaka Utama

30 Paspor Di
Kelas Sang
Profesor
Bertualang sendirian ke luar negeri
tidak hanya sekedar merasakan sensasi
wisata setempat tetapi juga sekaligus
menimba ilmu di “sekolah” yang
sebenarnya karena pengalaman selalu
menjadi “guru” yang terbaik.
“I…I…I’m lost and I need a ride to go to my homestay,” jawabku tak
beraturan. Kutipan kata-kata itu seperti menjadi ungkapan “lazim”
dalam buku yang berisi pengalaman “nyasar”-nya mahasiswa asuhan
Profesor Rhenald Kasali di kelas Pemasaran Internasional (Pemintal)
Universitas Indonesia.
Belajar di kampus yang identik dengan berbagai macam teori-teori
akademik rupanya “menggelitik” sang Dosen yang memang dikenal
memiliki pemikiran yang “out of the box” dalam setiap metode
pengajarannya. Rhenald Kasali yang sebelumnya selalu mendampingi
mahasiswanya saat melakukan kunjungan ke luar negeri, memilih
cara baru dalam mendidik mahasiswanya.
Ya, program “nyasar’ di luar negeri yang digagas oleh sang Profesor
benar-benar membuat mahasiswanya kelabakan. Tidak hanya karena
mereka harus bepergian sendiri dan mengurus dokumen-dokumen
paspor dan visa juga sendiri tetapi juga karena tugas yang diberikan
harus sudah tuntas dalam 1,5 bulan ke depan. Belum lagi masalah

biaya. Mahasiswa UI tidak semua merupakan anak orang
kaya, namun sang Profesor tidak mau tahu soal itu.
Menurut Rhenal Kasali, biarlah mereka yang memikirkan
semua itu karena mereka bukanlah burung kodian yang
hanya hebat di kertas ujian saja. Para pemuda itu harus
dibiarkan tumbuh agar bisa terbang layaknya Rajawali.
Menarik memang metode yang diterapkan oleh Rhenald
Kasali. Saat di mana kebanyakan Dosen sibuk memberikan
tugas-tugas makalah dan sejenisnya, sang Profesor justru
menyuruh mahasiswanya untuk “jalan-jalan” ke luar negeri.
Sepintas memang hal itu tampak sebagai tugas yang
menyenangkan, hanya jalan-jalan saja, tetapi bepergian
sendiri ke luar negeri tentu bukanlah hal yang mudah bagi
kebanyakan orang. Kendala bahasa, takut dengan kejahatan
dan sebagainya merupakan alasan sebagian besar orang
untuk mengurungkan niat mereka jalan-jalan ke luar negeri
sendirian. Namun tugas kuliah adalah kewajiban sehingga
kesulitan apa pun harus diterima oleh para mahasiswa kelas
Pemintal.
Buku 30 Paspor Di Kelas Sang Profesor merupakan
rangkuman kisah-kisah pengalaman para mahasiswa kelas
Pemintal yang “terdampar” di negeri orang sendirian. Kisahkisah tersebut terbagi dalam 2 buah edisi. Membaca kisahkisah mereka, pembaca seakan diajak berkeliling di berbagai
negara di 4 benua.
Melalui penuturan para penulis, pembaca akan diajak
“nyasar” dan menikmati berbagai macam peristiwa dan
keunikan yang mereka alami. Mulai dari kejutan penampakan
Aurora Borealis di Iceland, menyaksikan penampilan
anak-anak muda bergaya “harajuku” di Tokyo, merasakan
semangat belajar yang tinggi walau dalam keterbatasan di
Nepal, hingga insiden ketinggalan pesawat di Shanghai.
Dari semua pengalaman unik tersebut, pembaca seakan
diajak membuka pikirannya agar dapat melihat dunia dengan
perspektif yang baru, dengan keberanian untuk menghadapi
dunia yang sebenarnya.
HP
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The
Interview
Apa jadinya ketika dua jurnalis Amerika
Serikat mendapat perintah untuk
membunuh pemimpin tertinggi Korea
Utara saat ini yang seorang diktator itu?
Membayangkannya saja sudah bikin dagdig-dug.
Bagaimana tidak? Ini kan Kim Jong-Un yang dari berbagai
pemberitaan di dunia nyata sering melakukan tindakan kejam.
Sungguh sulit dibayangkan ketika ada film yang nekat mengangkat
isu sensitif Korea Utara secara parodi. Pakai adegan membunuh
Kim Jong-Un pula!
Tapi ya begitulah, sutradara Seth Rogen dan Evan Goldberg benarbenar nekat. Adegan Kim Jong-Un (Randall Park) tewas terkena
ledakan misil yang menghantam helikopter pun dibikin konyol. Tak
heran jika film ini mengundang protes keras dari para diplomat
Korea Utara. Ancaman dan aksi peretasan terhadap situs Sony
Pictures juga disebut-sebut sebagai ekses dari protes tersebut,
sekalipun Korea Utara membantahnya.
Di luar tensi panas menjelang pemutaran film ini, sebenarnya The
Interview memang diniatkan untuk mengocok perut. Dave Skylark
(James Franco) adalah seeorang presenter kondang yang punya
acara talk show ‘Skylark Tonight’. Kemonceran talk shor ‘Skylark
64

histografi film
judul	: The Interview
sutradara	: Seth Rogen, Evan Goldberg
produser	
:	Seth Rogen, Evan Goldberg,
James Weaver
penulis naskah	 :	Seth Rogen, Evan Goldberg,
Dan Sterling
pemain	
:	James Franco, Seth Rogen,
Randall Park, Lizzy Caplan,
Diana Bang, Timothy Simons
genre	: Komedi satir
Tonight’ juga merupakan kerja keras produser sekaligus
sahabat Skylark, Aaron Rapoport (Seth Rogen).
Ketika mewawancarai orang beken Amerika sudah tak
lagi menarik bagi Skylark, datanglah kesempatan untuk
mewawancari Kim Jong-Un, pemimpin tertinggi Korea Utara
yang memegang kendali senjata nuklir di negaranya.
Ketika Dave dan Aaron sedang bersiap berangkat, mereka
didatangi oleh dua agen rahasia Amerika Serikat yang berasal
dari Central Intelligence Agency (CIA). Tujuannya tak lain
supaya Dave dan Aaron menghabisi nyawa Kim Jong-Un yang
disebut sebagai manusia paling berbahaya di muka bumi.
Kedua sahabat ini lantas mendapat latihan untuk menghadapi
berbagai situasi yang mungkin bakal mereka hadapi di Korea
Utara. CIA juga melengkapi mereka dengan berbagai alat
canggih, mirip seperti James Bond sebelum memulai misi.
Selanjutnya, sebagai film komedi penonton pun disuguhi
berbagai kekonyolan selama muhibah mereka ke Korea Utara.
Belum lagi, sederet kejutan yang secara satir mengolok-olok
sosok Kim Jong-Un, seperti kegemarannya pada lagu Katy
Perry. Ya apa boleh buat, namanya juga film Amerika.
RQA
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Leonard
Cohen
Musik Leonard Cohen adalah cita rasa seni
yang komprehensif. Sebagai penyair dan
novelis, Cohen membuat lagu-lagunya
memiliki basis lirik yang kuat. Live in Dublin
pantas jadi koleksi Anda yang menyukai
musik folk.
Sastra dan lagu adalah identik bagi Cohen. Musisi gaek ini
terkenal bukan karena suara mendayu merdu maupun musik yang
kompleks. Sama sekali tidak. Hampir semua kritikus pun sepakat,
suara Cohen tak terlalu istimewa, musiknya juga cenderung
sederhana. Tapi Cohen membuat puisi dalam musik. Dan itulah
kekuatannya.
Pada mulanya, Cohen adalah penyair terkenal di Canada. Ia lalu
hijrah ke Amerika Serikat dan pernah pula bergabung dalam
sanggar milik Andy Warhol. Latar belakangnya yang sangat
nyeni itu menjadi modal ketika memutuskan untuk merilis album
pertamanya Songs of Leonard Cohen pada tahun 1967.

histografi musik
album	: Live in Dublin
genre	: Folk
label	: Columbia Records
konten	
:	30 lagu dalam 3 cakram audio
& bonus DVD
Sebagai seniman, ia juga bersikap kritis melalui karyakaryanya. Pada Live in Dublin, kita akan menemukan lagu-lagu
bernuansa politis dari album The Future (1992). Salah satunya
adalah komposisi Democracy yang mengritik Amerika.
Album Live in Dublin berisi kompilasi lagu yang dirangkai dari
penampilan langsungnya di The O2 Area Dublin, Irlandia pada
tahun 2013 lalu. Album ini terdiri dari tiga cakram audio berisi
30 lagu dengan total durasi sekitar tiga jam. Sebenarnya,
komposisi yang dimainkan mirip-mirip dengan album Live in
London, tapi tentu saja ada perubahan performa dari sejumlah
lagunya.
Selain lagu-lagu yang berlirik dalam dan kritis, Cohen
memainkan sejumlah komposisi yang pasti familiar karena
menjadi soundtrack film. Sebutlah Anthem yang muncul di film
Natural Born Killers, serta Halleluja yang pernah hits sebagai
soundtrack film Lord of War dan Shrek.
Dari performanya dalam Live in Dublin, siapapun pasti sepakat
sang musisi yang kini berumur 81 tahun itu tergolong awet
muda. Dan dengan gaya busananya plus dasi bolo serta topi
fedora itu, Cohen pun masih keren.
RQA
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bugar
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Berlari,
Berkeringat,
dan Sehat!
Ketika olahraga yang sederhana sekaligus
efektif adalah sebuah kebutuhan, maka lari
adalah pilihan terbaik. Nyaris tanpa modal
berupa alat tertentu, lari malah mengobral
banyak manfaat.
Agaknya, inilah olahraga yang bisa dibilang nyaris tanpa modal
karena tidak membutuhkan alat khusus atau biaya besar. Sesekali
mungkin perlu bergaya dengan sepatu atau kostum nyaman yang
dirancang khusus untuk kebutuhan para pelari. Tapi toh segala fashion
itu bukan intisari dari lari. Anda hanya perlu badan yang cukup fit, dan
kemauan untuk menaklukkan jarak.
Lari juga tak memiliki metode yang rumit untuk dipelajari. Artinya, lari
mudah dilakukan, dan yang terpenting tentu saja bisa membuat Anda
berkeringat dengan cepat. Tidak hanya itu, masih banyak manfaat
lain yang diperoleh dari berlari secara rutin. Berikut ini beberapa
diantaranya:

1. Meningkatkan Kesehatan dan Kinerja
Organ Tubuh
Percaya atau tidak, hanya dengan rutin berlari, taraf kesehatan
Anda secara keseluruhan bisa meningkat dengan mudah. Berlari
meningkatkan kadar kolesterol baik, meningkatkan ketahanan tubuh
terhadap penyakit, dan mengurangi resiko penggumpalan darah.
Tidak hanya itu, berlari juga memperkuat organ-organ penting lain di
dalam tubuh, seperti paru-paru dan jantung. Pasti tidak menyangka
kan kalau berlari juga dapat menambah massa tulang? Ini artinya,
berlari telah membantu mengurangi dampak pertambahan usia
terhadap kesehatan tulang.
Jika Anda mengira bahwa berlari adalah olahraga yang
membahayakan lutut, mungkin pendapat peneliti dari Boston
University ini bisa menjadi alasan untuk berubah pikiran. David

Sekelompok pelari maraton: Stamina prima
menjadi bekal untuk nomor lari jarak jauh ini
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3. Cara Sehat Untuk Cepat Kurus
Jika mengurangi berat badan atau mempertahankan berat
badan yang konsisten adalah tujuan Anda, maka coba pikirkan
untuk berlari sebagai latihan fisik yang rutin. Untuk orang dengan
berat badan sekitar 80 kilogram, berlari selama satu jam dapat
membakar lebih dari 850 kalori.
Manfaatnya bukan cuma pembakaran kalori pada saat berlari.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa rutinitas berlari
meningkatkan efisiensi pembakaran kalori bahkan ketika tidak
sedang berlari.
Untuk mencapainya, tidak perlu capek-capek berlari seperti atlet
Orang yang berlari dengan ekspresi ceria:
Olah raga murah yang kaya manfaat

lari. Anda hanya perlu berlari dengan kecepatan medium yaitu
dengan intensitas sekitar 70 persen VO2 max. Biar tidak bingung,
bisa dikira-kira kecepatan sedang itu di antara langkah santai dan

Felson dalam sebuah wawancara berkata bahwa “Dari banyak
penelitian jangka panjang, kita dapat menemukan bahwa berlari
tidak terlihat menimbulkan banyak kerusakan pada lutut”.
Ketika tim Felson meneliti orang-orang yang menderita arthritis
di lutut, mereka tidak menemukan catatan kebiasaan berlari.
“Dan ketika kami meneliti pelari, kami tidak menemukan
kenaikan resiko osteoarthritis,” ungkap Felson.
Berlari juga membuat kualitas tidur Anda akan semakin
membaik. Bukan hanya karena berlari sering mengharuskan
Anda mengatur waktu tidur dengan baik, tetapi juga karena
berlari secara alami memperbaiki mekanisme istirahat dalam
tubuh Anda. Jadi, selamat tinggal insomnia!

langkah maraton.

4. Mencegah dan Menghilangkan
Stress
Merasa perlu lari dari kenyataan? Kenakan sepatu dan berlarilah.
Sebelum stres mengganggu kesehatan fisik dan mental, tak ada
salahnya mengeluarkan energi dan hormon yang berlebih dari
tubuh.
Ketika sedang mengalami stress, mungkin berlari tidak terdengar
seperti sebuah kegiatan yang menarik untuk dilakukan.
Tetapi setelah berlari selama beberapa menit, otak Anda akan
memproduksi hormon yang secara alami dapat memperbaiki
mood.

2. Panjang Umur!

Orang-orang yang sering berolahraga tentu pernah mengalami

Orang yang berlari selama satu jam per minggu dapat

ini. Seburuk apapun pikiran dan perasaan, berolahraga dapat

mengurangi risiko menderita penyakit jantung sebanyak nyaris

membuat Anda merasa lebih baik. Dalam sebuah studi tahun

50 persen dibandingkan dengan mereka yang tidak berlari

2006 yang dipublikasikan dalam Medicine & Science in Sports &

sama sekali. Bagaimana dengan kanker? Mungkin berlari

Exercise, peneliti menemukan bahwa satu sesi berolahraga (yang

tidak mencegah kanker, tetapi jangan meremehkan potensi

bahkan hanya berupa 30 menit berjalan kaki) dapat dengan segera

pencegahannya.

memperbaiki mood dari seorang penderita depresi.

Kurang lebih 170 studi epidemiologis dalam Journal of Nutrition

Temuan dari sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2013

menunjukkan bahwa aktivitas fisik cenderung mengurangi

kemudian memperkuat hasil penelitian tersebut. Studi itu meneliti

resiko menderita kanker tertentu. Terlebih lagi, jika Anda sudah

tikus yang berlari dalam roda mainan dan memperoleh efek

menderita kanker, berlari memabantu Anda meningkatkan

serupa antidepresan. Dari situ, peneliti kembali menyimpulkan

kualitas hidup.

bahwa aktivitas fisik adalah alternatif yang efektif untuk

Pendeknya, berlari menjanjikan peluang untuk memperpanjang

menangani depresi.

umur. Dengan porsi waktu berlari 150 menit per minggu saja,

Berlari juga dapat mencegah depresi. Berlari dalam intensitas

Anda bisa menambah beberapa tahun usia harapan hidup.

sedang dapat membantu mengatasi stress dan kegelisahan

Perokok rata-rata memperoleh tambahan 4,1 tahun, sementara

bahkan setelah tidak lagi berlari. Ini adalah hasil studi tahun 2012

yang tidak merokok mendapatkan 3 tahun. Bekas penderita

yang dimuat di Medicine and Science in Sports & Exercise. Studi

kanker yang rutin berlari bisa memperpanjang harapan hidup

lain juga menemukan bahwa berlari 30 menit setiap minggu

hingga 5,3 tahun, sementara penderita penyakit jantung

selama tiga minggu meningkatkan kualitas tidur, kestabilan emosi,

memperoleh 4,3 tahun.

dan konsentrasi.
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5. Meningkatkan Kemampuan Kognitif

lebih rendah di antara pelari, bahkan jika keluarga Anda memiliki

Seiring dengan pertambahan usia, seringkali kemampuan kognitif

sejarah kecenderungan menderita penyakit tersebut.

manusia menurun. Aktivitas lari akan berbaik hati membantu
memulihkan penurunan kemampuan kognitif itu.

Meskipun bukan hanya manula yang mungkin memperoleh
manfaat ini, beberapa studi secara konsisten menunjukkan

Sebuah hasil penelitian yang dimuat di Psychonomic Bulletin
& Review menyimpulkan bahwa olahraga ringan secara rutin,
termasuk berlari, dapat mengurangi dampak dari penurunan
kemampuan kognitif akibat pertambahan usia. Manfaat
dari olahraga ini terutama terlihat dalam kemampuan untuk

bahwa kelompok orang dewasa yang menjaga kebugaran
memperoleh nilai yang lebih tinggi dalam tes mental. Terlebih
lagi, pada pasien stroke, olahraga rutin memperkuat ingatan,
kemampuan berbahasa, berpikir, dan penilaian secara signifikan.
Jadi, tak perlu berpikir panjang lagi. Siapkan kaki Anda, lari itu

mengingat, memfokuskan perhatian, konsentrasi, mengelola,

baik!

dan merencanakan sesuatu. Resiko menderita Alzheimer juga

RQA | runnersworld.com & berbagai sumber

waktu ideal untuk berlari
Beberapa orang lebih nyaman untuk berlari pada pagi hari, tetapi tidak sedikit pula yang lebih memilih berlari pada sore atau
malam hari. Mana yang lebih baik?
• DINI HARI
Tubuh umumnya berada kondisi yang lemah, aktivitas fisik
yang berat tidak direkomendasikan.

• WAKTU MAKAN SIANG
Beberapa fungsi tubuh biasanya tidak terlalu aktif. Bukan
waktu yang buruk untuk berlari dalam intensitas ringan.

• AWAL HINGGA PERTENGAHAN PAGI
Kondisi tubuh lebih kuat, tetapi belum dapat berfungsi
secara optimal. Meskipun demikian, jika tujuan berlari
adalah membangun bentuk tubuh yang ideal, ini adalah
waktu yang terbaik.

• SORE ATAU MALAM
Tubuh dapat berfungsi secara relatif lebih optimal
dibandingkan dengan waktu lain. Inilah saat terbaik untuk
berlari dalam intensitas berat.
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Semarak
Hegemoni
Porseni
BUMN
Mengusung tema, Ciptakan
Kebersamaan dengan Sportivitas dan
Kerja Cerdas. Porseni ke-VIII BUMN
berlangsung semarak dan meriah.
Mens sana in corpore sano adalah sebuah motto dalam
bahasa Latin yang artinya kurang lebih seperti ini, “Jiwa yang
sehat dalam tubuh yang sehat.” Maksudnya adalah jika jiwa
seseorang sehat, maka tubuhnya akan sehat juga. Begitu pula
sebaliknya.
Berangkat dengan semangat Mens sana in corpore sano dan
optimisme tinggi, para atlet PT WIJAYA KARYA (Persero)
Tbk., turut serta memeriahkan Pekan Olahraga dan Seni
(Porseni) BUMN ke-VIII di Jakarta, 8 November – 20 November
2015 berkompetisi dengan BUMN-BUMN lain pada cabang
Tenis Meja, Tenis Lapangan, Bola Voli, Bola Basket, Bowling,
Sepakbola, Futsal, dan Bulutangkis,
Porseni BUMN adalah panggung kontestasi yang sungguh
menyenangkan, sebuah ajang adu sehat, adu bakat, adu kuat,
adu strategi, adu keindahan tubuh, dan terutama adu gengsi.
Melalui Porseni ini, kontingen WIKA menunjukkan prestasinya
setelah sekian lama berlatih dan mengolah tubuh sedemikian
rupa. Melalui Porseni ini pula, WIKA memupuk dan menjalin tali
silaturahmi dengan seluruh BUMN seantero Indonesia. Berikut
aksi heroik mereka dalam teropong dan bidikan lensa.
FAW

Serangkaian Kegiatan Porseni ke-VIII BUMN
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IICD Award 2015

Segenap Pimpinan, Karyawan, dan Dewan Redaksi WIKA Magz
Mengucapkan Selamat Kepada

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Sebagai Penerima Penghargaan
The Best State Owned Enterprise
Indonesian Institute for Corporate Directorship Award 2015

