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CEO MENYAPA

TEROWONGAN

MENEMBUS MASA DEPAN
Te-ro-wo-ngan, bila dibaca satu per satu, rasanya jauh kata dari makna. Akan tetapi, jika
empat suku kata itu digabungkan menjadi satu kata, maka artinya pun akan demikian
menakjubkan. Ia adalah struktur bawah tanah yang mempunyai panjang lebih dari lebar
penampang galiannya, dan mempunyai gradien memanjang kurang dari 15%. Umumnya,
terowongan tertutup di seluruh sisi kecuali di kedua ujungnya yang terbuka pada lingkungan
luar.

TUMIYANA - Direktur Utama
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Tujuan umum dibuatnya sebuah terowongan adalah untuk menjamin transportasi langsung
dari barang atau penumpang atau material lainnya menembus rintangan alam dan aktivitas
manusia. Terowongan dibuat menembus gunung, di bawah sungai, laut, pemukiman,
gedung- gedung atau jalan raya. Berguna untuk sarana transportasi, hidro power, jaringan
listrik, gas, saluran pembuangan dan lain-lain.
Setiap zaman ada pembangunan terowongan, setiap terowongan ada zamannya. Dari istilah
itu, ada satu hal penting yang perlu dijadikan tonggak bagi WIKA menuju WIKA 2030. WIKA
saat ini menghadapi dinamika pembangunan dan values yang bergerak demikian cepat.
Semuanya bergerak, meminjam istilah Robert T. Kiyosaki, WIKA berpindah kuadran.
Pergerakan itu cepat. Seperti kereta api melintasi terowongan. Penumpang yang tidur
akan tergagap-gagap, chaos dan panik menghadapi keadaan. Tragis bagi mereka, karena
sebelum mampu menguasai keadaan, kereta telah berada di seberang terowongan. Ya, itu
analog kecil pergerakan, dengan perubahan yang mengiringi.
Pun demikian halnya dengan WIKA, ketika visi, “Terdepan dalam investasi dan EPC
berkelanjutan untuk kualitas hidup yang lebih baik sudah dicanangkan” maka seluruh Insan
WIKA harus dapat beradaptasi dengan segera dan secara bersama-sama mewujudkan goal
itu dengan kerja cerdas, kerja cerdas, dan kolaborasi.

PT Wijaya Karya
@PTWijayaKarya
@ptwijayakarya

Di luar itu, Cover Story WIKA Magz ini bercerita tentang portofolio pekerjaan terowongan yang
kini tegah dikerjakan pembangunannya oleh WIKA. Terowongan Ijo sebagai salah satu nadi
terpenting Kereta Api di Selatan Jawa, Terowongan MRT DKI dan Terowongan Nanjung, Jawa
Barat, profilnya demikian sayang untuk dilewatkan. Banyak hal unik yang dikupas, termasuk
diantaranya metode kerja dan kreativitas inovasi yang lahir dari para engineers WIKA disana.
Terowongan bagi WIKA bukan sekedar infrastruktur mereduksi rintangan,
Ia adalah struktur yang memberi esensi semangat menembus masa depan.
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LIPUTAN UTAMA
Portolio Terowongan, Portofolio Kebanggaan

WIKA Magz, Kapan Saja, di Mana Saja
Anda kini dapat membaca WIKA Magz kapan
saja dan di mana saja melalui teknologi
QR Code (Quick Response Code) di ponsel
Anda. Hanya dengan memotret QR Code di
sampul WIKA Magz, Anda bisa mengakses
informasi yang lebih kaya, lebih dalam dan
mutakhir dalam bentuk teks, infografis, foto
serta video.

Cara menggunakan QR Code:
1

PENGETAHUAN
10 Terowongan Terpanjang Di Dunia

CSR

Masuk dalam Indeks 25 Perusahaan SRI KEHATI 2019
Raih Padmamitra Award 2019

16

22

Potret QR Code menggunakan
aplikasi reader yang ada di
Ponsel Anda. Bila tidak tersedia,
download aplikasi di
http://qrcode.mobi

2

JALAN-JALAN
Romansa Jogja Sang ‘Never Ending Asia’
Setelah kode dipotret dengan
benar, aplikasi reader akan
menerjemahkan QR Code
menjadi alamat situs atau
informasi tertentu

EVENT
WIKA Siap Berdaya Saing dalam Kompetisi Global
Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia
Raih Juara 1 International Year in Infrastructure 2019

34

JUST RELAX

36

TIPS & TRIK

40

LENSA

Resensi Musik, Film dan Buku

Tetap Spartan di Musim penghujan

3

25

Konten atau informasi akan
langsung ditampilkan di
Ponsel Anda

30

Forum Engineering 10

40
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PORTOFOLIO TEROWONGAN
PORTOFOLIO KEBANGGAAN
There is light at the end of every tunnel, Keep Moving
Anonymous
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Terowongan dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) adalah sebuah tembusan
di bawah permukaan tanah atau gunung.
Terowongan umumnya tertutup di seluruh
sisi kecuali di kedua ujungnya yang terbuka
pada lingkungan luar. Beberapa ahli teknik
sipil mendefinisikan terowongan sebagai
sebuah tembusan di bawah permukaan

yang memiliki panjang minimal 150 meter.
Terowongan biasa digunakan untuk
lalu lintas kendaraan (umumnya mobil
atau kereta api) maupun para pejalan
kaki atau pengendara sepeda. Selain
itu, ada pula terowongan yang berfungsi
mengalirkan air untuk mengurangi banjir
atau untuk dikonsumsi, terowongan untuk

saluran pembuangan, pembangkit listrik,
dan terowongan yang menyalurkan kabel
telekomunikasi.
Terowongan-terowongan apa saja yang
kemudian berhasil dibangun oleh WIKA? Pada
WIKA Magz edisi ini kami tampilkan profil
singkatnya. Selamat membaca:
Fekum Ariesbowo
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TEROWONGAN
TRANSPORTASI
MODERN
DARI PERUT BUMI JAKARTA
Dari dalam perut ibukota,
terbentang terowongan
yang membentang
sepanjang Patung Pemuda
Senayan hingga Hotel
Indonesia.
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Moda transportasi kereta massal yang
kini dimiliki Indonesia, Mass Rapid Transit
(MRT) Jakarta, miliki dua jenis jalur dalam
konstruksinya. Pertama, MRT memiliki jalur kereta
layang (elevated) CP101 dan CP102 sepanjang ±10
km, lalu jalur bawah tanah (underground) CP104
dan CP105 sepanjang ±6 km.
Pada jalur bawah tanah (underground), MRT
menghubungkan enam stasiun, yang meliputi

Stasiun Senayan, Istora, Bendungan Hilir,
Setiabudi, Dukuh Atas dan Bundaran Hotel
Indonesia. Merealisasikan jalur bawah tanah
tersebut, tim CP104-CP105 yang tergabung
dalam Joint Venture Shimizu-ObayashiWIKA-Jaya Konstruksi ini, menggunakan
teknologi bernama Tunnel Boring Machine
(TBM) dalam proses penggerusan tanah
di kedalaman 17,5-28 meter, di bawah
permukaan tanah Patung Pemuda Jalan
Sisingamangaraja, Jakarta Selatan.
Mendirikan terowongan kokoh di bawah
jalan protokol Ibukota itu, mengharuskan
tim proyek secara cermat memerhatikan
keberadaan fasilitas umum di sekitar
lokasi yang mungkin terkena dampak atas
pembangunan. Fasilitas seperti pipa air
dan gas, kabel listrik atau telekomunikasi,
dan fasilitas umum lainnya yang terdapat di
bawah maupun atas tanah, dikoordinasikan
dengan pihak terkait mengenai relokasinya,
hingga tak mengganggu aktivitas warga.

Selesai pembebasan lahan tersebut,
proyek yang dipimpin oleh Manajer
Proyek Kris Adiwibowo ini kemudian
memulai penerapan penggalian tanah
dengan Tunnel Boring Machine (TBM),
berdasarkan hasil riset tanah yang
menunjukkan kecenderungan tanah
bersifat silty clay. Mesin bor raksasa
yang dinamai ‘Antareja’ oleh Presiden
RI Joko Widodo ini, merupakan jenis
Earth Pressure Balance (EPB), hasil
adopsi teknologi Japan Tunnel System
Corporation, yang mampu menggerus
tanah sekaligus memasang ring segmen
beton pada waktu bersamaan, dan
menahan tekanan dari luar terowongan
dengan sangat baik.
“TBM ini panjangnya 11.955 meter,
shield diameternya 6.69 meter. Dengan
kecepatan rotasinya yang mencapai 0.96
rpm, TBM bisa menghasilkan kemajuan
pengeboran 12-18 meter per hari, atau

setara dengan 10 ring segmen tunnel,” jelas
Kris, Manajer Proyek.
Pada saat TBM bergerak maju sekitar 1,7
meter, mesin tersebut juga akan secara
otomatis memasang ring segmen beton
terowongan yang terdiri dari enam segmen
masing-masing dengan lebar 1,5 meter
dan diameter 6,05 meter. “Setelah tiga ring
terowongan terbentuk, TBM akan kembali
bergerak maju. Begitu seterusnya hingga
proses pembuatan terowongan selesai,”
lanjut Kris.
Selesai konstruksi terowongan itu
terbangun, untuk memastikannya
sempurna sebelum beroperasi secara
umum, Kris beserta tim rutin melakukan
serangkaian uji coba secara bertahap,
mulai dari uji signal system, uji operasi
pergerakan kereta, hingga full trial run
dengan beban penumpang asli.###

Pekerjaan

Proyek Underground and Tunnel
CP104 & CP105 MRT Jakarta

Lokasi

Jenderal Sudirman, Jakarta
Selatan

Pemilik

PT Mass Rapid Transit (MRT)
Jakarta

Lingkup
Pekerjaan

Design and Build Civil Work
Underground and Tunnel

Waktu
Pelaksanaan

2017 - 2019

Share

Joint Venture Shimizu
Corporation 35% : Obayashi
35% : WIKA 15% : Jaya
Konstruksi 15%

Boks - Hitografis deskripsi Proyek Underground and
Tunnel CP104 & CP105 MRT Jakarta
Foto - Proyek Underground and Tunnel CP104 & CP105
MRT Jakarta

Dea Paradita.
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REVITALISASI
TEROWONGAN IJO,
REVITALISASI NUMERO UNO

Sejalan dengan kian kompleksnya traffic jalan kereta api lintas selatan
Jawa, serangkaian infrastruktur direvitalisasi gune mendukung
mobilitas tinggi transportasi kuda besi itu. Salah satu diantaranya
adalah Terowongan Ijo.

Bagi Anda pengguna transportasi kereta
api yang acap melakukan perjalanan
Jakarta – Solo atau Yogyakarta, rasanya
tidak asing lagi manakala melewati
terowongan panjang antara Stasiun
Kroya menuju Stasiun Kebumen di
jalur selatan Jawa. Dibangun lebih dari
satu abad silam (tepanya pada 18851886-red), terowongan ini memiliki nilai
sejarah panjang. Bahkan, pada tahun
1981 lalu, pernah pula terowongan yang
dimaksud digunakan sebagai setting film
perjuangan “Kereta Terakhir” Ia adalah
Terowongan Ijo.
Terowongan Ijo di Desa Bumiagung
Kecamatan Rowokele Kabupaten
Kebumen menjadi titik krusial dalam
Proyek Pembangunan jalur rel ganda
(double track) di Jawa Tengah bagian
selatan khususnya ruas Kutoarjo-Kroya.
Mengapa ia demikian krusial? Karena
begitu konstruksi terowongan Ijo yang
baru diselesaikan oleh KSO WIKA-Jakon,
maka rel ganda di Selatan Jawa Tengah
bisa segera tersambung. Bukan saja
Kutoarjo-Kroya, tetapi juga langsung
Solo-Purwokerto.
Jalur rel Ganda Lintas Selatan
Jawa sendiri merupakan salah satu
proyek strategis nasional guna
menyeimbangkan dinamika mobilitas
kereta api sisi utara dan selatan Jawa
yang belum seimbang. Bilamana jalur
ganda di Selatan Jawa sepanjang 431 km
sudah tersambung sepenuhnya, maka
traffic kereta yang menghubungkan
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Cirebon-Purwokerto-Kroya-MadiunSurabaya dapat berjalan baik karena
membuka potensi ekonomi kota-kota
yang dilalui kereta api.
Manajer Proyek Bimo Laksono dalam
satu kesempatan kepada WIKA Magz
mengatakan bahwa terowongan
ijo merupakan terowongan kereta
api dengan jalur ganda pertama di
indonesia yang menggunakan desain
ballastlesss pada struktur track-nya
sehingga meminimalisir biaya perawatan
track ketika masa operasi.
Proses konstruksi terowongan dibagi
menjadi dua bagian pekerjaan, yakni
pekerjaan penggalian terowongan dan
pekerjaan struktur utama terowongan.
Siklus pekerjaan penggalian
terowongan merupakan kegiatan yang
berulang, terdiri dari, surveying, galian
terowongan, mucking, face mapping,
pasang kisi baja, pasang wiremesh,
shotcrete dan pasang rockbolt.
Dalam praktiknya, Manajemen Proyek
menerapkan metode konstruksi New
Austrian Tunneling Method (NATM)
guna mempercepat pekerjaan. NATM
merupakan suatu system pembuatan
tunnel dengan menggunakan shotcrete
(beton yang disemprot) dan rockbolt
sebagai penyangga sementara tunnel
sebelum di lining concrete yang memiliki
gagasan utama menggunakan massa
batuan di sekitarnya untuk menstabilkan
terowongan itu sendiri.

Kelebihan metode tersebut dapat
ditunjukkan dengan membandingkan
mekanika batuan yang dilapisi dengan
shocrete dengan batuan yang tidak dishotcrete. Kelebihan lain dari shotcrete
adalah interaksinya dengan batuan
sekeliling. Suatu lapisan shotcrete yang
diberikan pada permukaan batuan
yang baru saja digali akan membentuk
permukaan keras dan dengan demikian
batuan yang keras ditransformasikan
menjadi suatu permukaan yang stabil dan
keras###
Fekum Ariesbowo

Foto - Proyek Terowongan
Ijo, Gombong: Salah satu
terowongan kereta api strategis
pada jalur rel ganda di selatan
Jawa Tengah
Boks - Histografis deskripsi
Proyek Terowongan Ijo

Nama Pekerjaan

Pembangunan Terowongan Kroya – Kutoarjo KM 424 +100 s/d 426+200 antara Tambak – Gombong
(K.17-07)

PPK

Peningkatan Jalan Kereta Api Lintas Selatan Jawa II

Sistem Kontrak

Kontrak Harga Satuan (unit price)

Nilai Kontrak

Rp254,49 miliar

Konsultan Perencana

Joint Venture Japan, Transportation Cunsultant, PT Dardela Yasa Guna, PT Inti Era Cipta, PT Raya
Consult, PT Jaya CM

Konsultan

PT Scalarindo Utama Consult

Supervisi

PT Yodya Karya, PT Pentagraphi KSO

Kontraktor

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. – PT Jaya Konstruksi KSO

Waktu Pelaksanaan

772 hari kalender kerja ( 27 Nov 2017 – 31 Des 2019)

Lokasi Pekerjaan

Kebumen, Jawa Tengah

Panjang Terowongan

579 m

Diameter Terowongan

9m
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TEROWONGAN
SUNGAI NANJUNG,
PENOLONG BANDUNG
DI KALA AWAN MULAI MENDUNG

Terowongan Sungai Nanjung
merupakan salah satu
infrastruktur yang didesain
sebagai sebuah solusi penanganan
luapain air Sungai Citarum yang
kerap kali merendam ribuan
hektar pemukiman warga,
khususnya Kota dan Kabupaten
Bandung.
12 • WIKAMAGZ

Istilah tol kini tak lagi hanya dikenal sebagai
akses bebas hambatan untuk mengurai
kemacetan lalu lintas, istilah tol kini juga
tengah hangat disebut sebagai ‘tol air’ oleh
berbagai kalangan pegiat kelestarian sungai,
dalam membantu normalisasi sungai dalam
penanganan bencana banjir.
Dimas Agung Saputra, Manajer Proyek
Terowongan Sungai Nanjung, mengatakan
bahwa skup pekerjaan Perseroan dalam
proyek ini terdiri dari Pekerjaan Persiapan,
Pekerjaan Dua Terowongan masing-masing

panjang 230 meter, Pekerjaan Bangunan
Inlet Hidromekanikal, Pekerjaan Bangunan
Outlet (Sediment Trap), Pekerjaan Jalan
Inpeksi hingga Pekerjaan Jembatan Rangka
Baja sepanjang 81 meter.
Dalam pembangunannya, terowongan
bagi kota Bandung ini, mengadopsi konsep
penggalian (excavation) dengan NATM
(New Austrian Tunneling Method) atau biasa
disebut SEM (Sequential Excavation Method),
sebuah penggalian terowongan yang
dilakukan secara manual dan bertahap.
Pada tahap pertama, dilakukan proses
penggalian area muka terowongan dengan
menggunakan rotary cuttler pada batuan
lunak dan peledakan pada batuan keras.
Kemudian, pekerjaan temporary support
dilakukan dengan menggunakan rockbolt,
wiremesh dan steel rib, lalu memproteksi
area dinding dengan shortcrete. Selesai itu,
pekerjaan dilanjutkan dengan ring building,

dilakukan secara cast in situ, yang didahului
dengan pembesian lining invert crown dan
pengecoran. Sebagai tahap terakhir, contact
grouting dilakukan untuk mengisi celah-celah
yang masih ada pada dinding terowongan.

metode peledakan, bukan dengan rock
breaker. Disinilah kemudian tim harus
mencari metode terbaik agar impact-nya
tidak berdampak pada bangunan vital
(boiler) yang menjadi penyuplai energi
salah satu pabrik tekstil.

MENJAWAB TANTANGAN
DENGAN INOVASI

Guna menjawab tantangan tersebut, Tim
kemudian mengimplementasikan metode
Smooth Blasting Excavation Method,
hasil modifikasi metode peledakan
konvensional yang umum dilakukan.
Metode ini, pada intinya mengubah pola
urutan delay ledakan per lubang ledak.
Kumulatif lubang ledak yang meledak
bersamaan akan menghasilkan PPV (Peak
Particle Velocity), menghantarkan getaran
secara radial.

Laiknya proyek pada umumnya, Proyek
Terowongan Sungai Nanjung juga
menghadapi serangkaian tantangan yang
dihadapi. Berhadapan dengan batuanbatuan berumur yang memiliki karakter
bervariasi antar lapisan baik bagian inlet
maupun outlet, mengharuskan tim proyek
harus menentukan cara paling ampuh dan
efektif untuk menembus batuan tersebut.
Misal, pada batuan keras dasit yang terdapat
di bagian inlet dan area bangunan inlet,
tim proyek menempuh penggalian dengan

Semakin banyak lubang ledak yang
meledak bersamaan, PPV akan
semakin besar. Pada metode ini, urutan
delay dipraktikkan lebih panjang,

Pekerjaan

Proyek Terowongan Sungai
Nanjung

Lokasi

Bandung, Jawa Barat

Pemilik

SNVT Pelaksanaan Sumber
Air BBWS Citarum

Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan Persiapan, Dua
Terowongan (masingmasing 230 meter,
diameter galian 9.2
meter, diameter akhir 8
meter), Bangunan Inlet
Hidromekanikal, Bangunan
Outlet (Sediment Trap),
Jalan Inspeksi, Jembatan
Rangka Baja (81 meter).

Waktu Pelaksanaan

2017 - 2019

Share

Konsorsium WIKA 51% :
ADHI Karya 49%

Foto - Proyek Terowongan Sungai Nanjung
Boks - Histografis Proyek Terowongan Sungai Nanjung

mengkondisikan maksimal hanya dua
lubang ledak yang meledak bersamaan
dalam satu kali ledakan, sehingga PPV
yang dihasilkan tetap rendah dan tidak
mengganggu bangungan boiler di dekat
lokasi peledakan. Dari pengukuran getaran
yang dilakukan, PPV yang dihasilkan selalu
berada di bawah 15 m/s yang masih berada
di bawah batas aman yang ditentukan.
“Dari apa yang kita lakukan ini, inovasi
Smooth Blasting Excavation Method sangat
bisa diterapkan pada pekerjaan-pekerjaan
penggalian batuan keras yang berada di
dekat pemukiman padat atau fasilitasfasilitas umum lainnya,” terang Dimas,
bangga.
Dea Paradita.
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WIKA BISA MENGEMBANGKAN

METODE-METODE
PENGERJAAN
TEROWONGAN
LEBIH EFEKTIF DAN EFISIEN

Terowongan (tunnel), sebuah struktur yang menembus permukaan bawah
tanah, diciptakan dalam memberi kemudahan akses bagi transportasi,
pengaliran air, pembangkit listrik, maupun manfaat lain. Didesain sebagai
solusi konstruksi bagi keadaan alam yang menantang, seperti medan
perbukitan, pegunungan, sungai, hingga lautan, terowongan berdiri kokoh
dalam mengatasi gangguan pada infrastruktur di permukaan yang menjadi
kunci percepatan pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien.
Dibangun di tengah-tengah berbagai jenis lapisan tanah dan bebatuan,
tim proyek pembangunan terowongan dituntut cermat dalam membaca
kondisi lingkungan untuk menentukan metode konstruksi yang tepat pada
proyek yang sangat tergantung pada kondisi tanah ini. Berbincang bersama
General Manager Departemen Sipil Umum II, Achmad Fauzi, berikut cerita
singkat WIKA dalam perjalanan dan tantangannya membangun terowonganterowongan sebagai alternatif solusi pembangunan infrastruktur di tanah air.
Nukilannya:

Bagaimana pandangan Bapak terhadap
perjalanan sektor Terowongan di WIKA?
AF: Kita (WIKA) pertama kali itu menggarap
pekerjaan terowongan untuk kebutuhan
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
di wilayah Tanggari, Manado. Dari situ,
perlahan namun pasti proses pembangunan
terowongan terus kami pelajari dari satu
proyek ke proyek lainnya, mulai dari
persiapan, perencanaan, metode, safety
hingga eksekusi dan kontrol.

Achmad Fauzi – GM DSU II:
tim proyek pembangunan terowongan dituntut cermat
dalam membaca kondisi lingkungan
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Terowongan itu ada yang sifatnya
sementara, misal untuk pembangunan
bendungan atau irigasi, dan ada juga
terowongan yang memang dibangun
sebagai akses transportasi, seperti jalur

kereta atau jalan tol. Meskipun mungkin
seringkali dianggap hanya sebagai
pekerjaan pendukung, pembangunan
terowongan tidak bisa disepelehkan. Proyek
ini merupakan salah satu pekerjaan penting
dan utama yang dikerjakan dengan paket
tersendiri, dan keberadaannya menjadi
pendukung kesuksesan infrastruktur yang
akan dibangun.
Tantangan pembangunan terowongan akan
berbeda di tiap lokasi, kami tim proyek
harus benar-benar memahami, cermat dan
tidak boleh lengah membaca setiap kondisi
lingkungan di medan pembangunan. Ini
karena proyek terowongan membutuhkan
analisa dan kajian yang kuat untuk

menentukan metode dan penanganan
yang tepat dalam pembangunan. Yang
dikaji itu seperti bagaimana medannya,
kondisi dan jenis geologi tanah di sana, lalu
misalnya ada area pemukiman atau fasilitas
lainnya yang mungkin saja berdampak atas
pembangunan.
Setelah mengkaji seluruh faktor itu, nanti
dapat ditentukan metode mana yang paling
tepat diterapkan dari 7 (tujuh) macam
jenis metode pembangunan terowongan.
Tujuh metode itu ada metode konvensional
dengan tenaga orang untuk terowongan
relatif pendek berdiameter kecil, metode
pengeboran/pemotongan secara mekanis,
metode gali timbun, metode pengeboran
dan peledakan, metode Shields and Tunnel
Boring Machines (TBMs) untuk terowongan
panjang dengan struktur tanah bukan
batuan, metode New Austrian Tunnelling
Method (NATM) dan metode khusus seperti
Tunnel Jacking.

Keunggulan apa yang dimiliki WIKA
sehingga menjadi diferensiasi
dibandingkan perusahaan BUMN Karya
lainnya dalam industri Terowongan?
AF: WIKA dalam pembangunan terowongan
itu harus kritis dalam analisanya membaca
keadaan lingkungan. Karena kalau
salah-salah perhitungan dampaknya bisa
fatal. Jangan sampai untuk menembus
terowongan itu bisa membahayakan atau
merugikan lingkungan sekitar, seperti
pemukiman atau fasilitas-fasilitas umum
lainnya di lokasi.
Dengan itu, WIKA punya kecermatan dalam
menentukan metode dan penanganan yang
tepat di berbagai tantangan tiap lokasi ini.
Hal safety juga menjadi yang utama bagi kita
untuk diperhatikan untuk pekerjaan yang
risikonya besar ini. Selain itu, keunggulan
SDM WIKA yang juga bisa dibanggakan
sampai bisa menciptakan inovasi dari
tantangan itu demi menghasilkan pekerjaan
yang efektif, efisien dan tentunya aman.

Bagaimana potensi dan peluang
Terowongan di Indonesia?
AF: Potensi pembangunan terowongan di
Indonesia, akan terus berkembang selama
terus berlangsungnya pembangunan
infrastruktur di Indonesia, seperti

membutuhkan perencanaan matang di
setiap detil pekerjaannya. Tantangannya
ada di setiap sisi, mulai dari awal
pemilihan subkon yang tepat, surveyor,
alat-alat dan material, safety, hingga
controlling di setiap pengerjaan.
Membangun terowongan yang
mengharuskan menembus wilayah
tertentu, seperti perbukitan atau jalan
dengan panjangnya yang sekian meter
itu, mengharuskan tim untuk melakukan
perhitungan yang akurat untuk mampu
menyambungkan terowongan antar
wilayah secara tepat dan presisi.

Achmad Fauzi - WIKA punya kecermatan dalam
menentukan metode dan penanganan yang tepat di
berbagai tantangan tiap lokasi

bendungan, jalan tol, kereta api maupun
lainnya. Peran terowongan sebagai salah
satu pilihan solusi dalam pembangunan
infrastruktur, mampu memangkas jarak
antar daerah yang sulit dijangkau seperti
daerah perbukitan/pegunungan maupun
bawah laut. Adanya terowongan juga
dapat mengurangi gangguan di permukaan
sehingga percepatan pembangunan
infrastruktur dapat terlaksana dengan
efektif dan efisien.

Kunci sukses pembangunan Terowongan?
AF: Dari serangkaian pengalaman dan
pembelajaran yang telah kita raih dalam
bidang terowongan, kunci sukses dalam
pembangunan terowongan harus didasari
oleh pemahaman sepenuhnya terhadap
konsep/ terowongan seperti apa yang akan
dibangun, bagaimana desainnya.

Tantangan apa saja yang dihadapi
WIKA dalam menggarap pembangunan
Terowongan kedepan dan bagaimana
WIKA menjawabnya?
AF: Pembangunan terowongan, merupakan
salah satu pekerjaan krusial yang

Fokus pada safety juga utama untuk
diperhatikan. Pekerjaan yang cukup
riskan di tempat yang sedikit sekali
oksigen itu, menuntut kita untuk
mempersiapkan segala sesuatunya
secara lengkap. Mulai dari ventilasi untuk
sirkulasi, blower untuk mengurangi
residu alat proyek, hingga kebugaran
para pekerja juga yang harus selalu
fit to work dalam pekerjaan yang bisa
dikerjakan sampai 24 jam itu, menjadi
mutlak diperlukan dalam menjaga safety
pengerjaan terowongan.

Target pada industri Terowongan
seperti apa?
AF: Untuk menyukseskan pembangunan
terowongan yang cukup krusial
dan berbahaya itu, dibutuhkan
perencanaan dan penanganan yang
tepat. Targetnya ke depan agar WIKA
bisa mengembangkan metode-metode
pengerjaan terowongan tersebut
menjadi lebih efektif dan efisien, dengan
memanfaatkan kecanggihan teknologi
yang semakin berkembang.
Tentunya kemajuan teknologi itu
juga diimbangi oleh kompetensi para
engineer dan pekerja WIKA yang semakin
di-upgrade untuk dapat menerapkan
metode dan teknologi tersebut secara
tepat, aman dan efisien. Dari bekal
ini, diharapkan makin luas lagi WIKA
dapat dipercaya dalam pembangunan
terowongan dalam berbagai tujuan dan
dalam tantangan medan apa pun.
Dea Paradita, Deby Setyowati, dan Fekum
Ariesbowo
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10

TEROWONGAN
TERPANJANG DI DUNIA
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No

Terowongan (Tunnel)

Lokasi

Panjang
Terowongan
(Km)

1.

Gotthard Base Tunnel

Swiss

57,1

2.

Seikan Rail Tunnel

3.

Channel Tunnel

4.

Lötschberg Base Tunnel

5.
6.

Japan

53,9

England & France

50,5

Swiss

34,6

Koralm Tunnel

Austria

32,9

Guanjiao Tunnel

China

32,6

7.

Guadarrama Tunnel

Spain

28,4

8.

Taihang Tunnel

China

27,9

9.

Hakkoda Tunnel

Japan

26,5

10.

Iwate-Ichinohe Tunnel

Japan

25,8

Dari berbagai sumber (diolah)

Terowongan (tunnel), sebuah akses yang
menembus tanah, gunung maupun laut,
didesain dalam memberikan manfaat besar
pada sebuah negara dan masyarakatnya,
misalnya dalam mempermudah lalu lintas
berkendara (mobil, kereta api), menjadi
saluran pipa air, saluran kabel listrk,

maupun saluran air yang mengalihkan
banjir.
Terowongan dapat disebut sebagai
keajaiban teknologi yang keberadaannya
memudahkan aktivitas manusia yang
sebelumnya terhalang oleh keadaan alam.
Menembus medan sulit dengan tantangan

yang beragam, 10 terowongan dengan panjang
yang mencapai puluhan kilometer ini, miliki
predikat sebagai terowongan terpanjang
di dunia, menyuguhkan jarak tempuh lebih
singkat dan lebih nyaman bagi penggunanya.
Di mana sajakah terowongan-terowongan
terpanjang itu? Berikut ulasan singkatnya.
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04 | LÖTSCHBERG BASE

TUNNEL – SWITZERLAND
Dengan panjang mencapai 34,6 km,
Lötschberg Base Tunnel (LBT) di Swiss
menjadi terowongan terpanjang di dunia
selanjutnya. Jalurnya yang menjangkau
wilayah Frutigen, Berne dan Raron ini, bagi
para wisatawan Jerman yang ingin bepergian
ke Resort Ski Swiss, LBT sangat berjasa
dalam memotong waktu perjalanan menjadi
setelah perjalanan sebelumnya.

05 | KORALM TUNNEL AUSTRIA

Kelima, sebagai terowongan terpanjang di
dunia ada nama Koralm Tunnel, di Austria.
Terowongan dengan panjang mencapai 32,9
km ini, memulai pembangunannya di tahun
2008 dan akan resmi beroperasi pada tahun
2022 mendatang.

01

01 | GOTTHARD BASE TUNNEL – ALPEN, SWISS
Memiliki panjang 57,1 km yang membentang untuk jalur Kota Erstfeld (Uri)
ke Kota Bodio (Ticino), Gotthard Base Tunnel di Alpen, Swiss, menjadi
terowongan terpanjang nomor 1 di dunia.

Perihal fungsinya, terowongan yang didesain
1250 meter di bawah permukaan Gunung
Koralpe ini, akan menjadi jalan rel kereta
penumpang dan barang bagi Kota Frauental,
Styria ke Sankt Andra, Carinthia di Austria.

Beroperasi secara resmi pada Juni 2016, terowongan yang berfungsi sebagai
jalan rel kereta penumpang dan barang ini, berada di bawah Gunung Alpen,
Swiss yang menghubungkan dua desa di sisi pegunungan Gotthard dan
menjadi bagian penting dari jaringan penghubung Eropa Utara dan Eropa
Tenggara.

05
04

02 | SEIKAN RAIL TUNNEL – JAPAN
Asia, menjadi tempat selanjutnya untuk terowongan terpanjang di dunia.
Menduduki posisi kedua, ada Seikan Rail Tunnel di Jepang yang panjangnya
mencapai 53,9 km. Dioperasikan dari Pulau Honshu ke Pulau Hokkaido,
terowongan yang dibuka pada Maret 1988 ini juga memiliki hamparan
sepanjang 23,3 km di bawah dasar laut (Selat Tsugaru) dan menjadi
terowongan rel bawah laut terpanjang kedua di dunia sekaligus terowongan
terdalam di dunia.

02

03 | CHANNEL TUNNEL
– ENGLAND AND FRANCE
Selanjutnya, menjadi terowongan terpanjang ketiga di dunia, ada Channel
Tunnel/Eurotunnel di Inggris dan Perancis, yang panjangnya mencapai 50,5
km. Dipergunakan sebagai layanan kendaraan penumpang sejak November
1994, terowongan ini berada di bawah Selat Inggris (Selat Dover) yang
menyediakan jalur bagi Kota Folkestone, Cheriton, Kent di Britania Raya
(Inggris) ke Kota Coquelles, Pas-de-Calais (Utara Perancis).
Adanya Channel Tunnel ini memberikan link rel yang sangat strategis antara
Inggris dan Perancis melalui jalur kereta api di bawah dasar laut. Panjang
lintasan bagian bawah lautnya (undersea) yang mencapai 37,9 km, juga
menjadikan Channel Tunnel sebagai terowongan bawah laut terpanjang di
dunia.
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06 | GUANJIAO TUNNEL – CHINA

07 | GUADARRAMA TUNNEL – SPAIN

08 | TAIHANG TUNNEL– CHINA

09 | HAKKODA TUNNEL – JAPAN

Kembali lagi ke Asia, terowongan terpanjang di dunia juga dimiliki
oleh negara tirai bambu. Yaitu Guanjiao Tunnel di China, yang
panjangnya mencapai 32,6 km. Dibangun pada tahun 2007 lalu,
terowongan ini resmi beroperasi sebagai layanan umum pada akhir
Desember 2014 yang malayani rel kereta penumpang dan barang dari
Qinghai ke Tibet.

Di Spanyol, terowongan terpanjang di dunia juga ditemukan.
Bernama Guadarrama Tunnel, terowongan sepanjang 28,4 km ini
menghubungkan Madrid ke Valladolid yang dibuka untuk umum
pada Desember 2007. Diperuntukkan bagi rel kereta api berkecepatan
tinggi, terowongan dengan dua tabung ini juga merupakan
terowongan rel terpanjang di Spanyol.

Sebuah terowongan double track bernama Taihang Tunnel, menjadi
terowongan terpanjang di dunia selanjtnya. Berada di China,
terowongan sepanjang 27,9 km yang menembus Gunung Taihang
ini, dialokasikan sebagai jalur kereta api Shitai sejak tahun 2007,
yang menghubungkan Ibukota Provinsi Hebel, Shijiazhuang dengan
Ibukota Provinsi Shanxi, Taiyuan.

Memiliki panjang 26,5 km, Hakkoda Tunnel di Jepang juga
masuk salah satu jajaran terowongan terpanjang di dunia.
Menembus Gunung Hakkoda, terowongan yang telah
diselesaikan sejak akhir Februari 2005 ini, berjasa dalam
menghubungkan Tohoku Shinkansen dari Hachinohe Station ke
Shin-Aomori Station.

06

08

07

10 | IWATE-ICHINOHE TUNNEL – JAPAN
Posisi terakhir sebagai terowongan terpanjang di dunia, ada
Iwate-Ichinohe Tunnel, di Jepang. Terowongan yang melintasi
perbukitan Kitakami dan pegunungan Ou sepanjang 25,8 km dan
kedalaman 200 meter ini, dibuka pada awal Desember 2002 untuk
melayani jalur Tohoku Shinkansen dari Marioka ke Hachinohe
(Aomori)###.
Dea Paradita. (Dari berbagai sumber, diolah)
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MASUK DALAM INDEKS
25 PERUSAHAAN SRI KEHATI 2019,

WIKA TUNJUKKAN KONSISTENSINYA SEBAGAI PERUSAHAAN GREEN YANG SUSTAIN
Jakarta, 22 Oktober 2019 – PT WIJAYA
KARYA (Persero) Tbk. [WIKA] dan PT WIKA
Beton Tbk. [WTON] didaulat masuk ke dalam
jajaran Indeks 25 Perusahaan SRI KEHATI.
Penghargaan diberikan oleh Ketua Yasasan
KEHATI, Riki Frindos kepada Sekretaris
Perusahaan, Mahendra Vijaya di Hotel
Shangrilla, Jakarta, Selasa (22/10)
Indeks SRI KEHATI sendiri merupakan suatu
indeks harga saham yang dapat menjadi
acuan atau informasi bagi investor yang
memiliki sensitivitas terhadap kepedulian
sosial khususnya pada bidang pelestarian
lingkungan dan pembangunan berkelanjutan
untuk menginvestasikan modalnya kepada
perusahaan yang lebih bertanggung jawab.
Pemimpin Redaksi Majalah SWA, Kemal
E. Gani dalam sambutannya mengatakan
bahwa saat ini sudah menjadi tren di
dunia bisnis bahwa perusahaan harus
dapat menjalankan usahanya secara
paralel dengan kapasitasnya membangun
kehidupan sosial masyarakat dan kepedulian
pada kesehatan lingkungan.
“Konsistensi dan kontinyuitas dalam
menjalankan komitmen menjalankan prinsip
sustainability bagi perusahaan bukan perkara
mudah. Manakala ada perusahaan mampu
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melaksanakannya, maka jelas itu bukan
perusahaan biasa,” terang Kemal.
Dalam kesempatan yang berbeda, Guru
Besar Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia (FEUI), Prof Emil Salim
mengungkapkan bahwa kemampuan
perusahaan dalam mempersatukan
tanggung jawab sosial lingkungan dan tujuan
bisnisnya sendiri, harus menjadi keniscayaan
yang implementatif.

AKTUAL DAN APLIKATIF
Sekretaris Perseroan, Mahendra Vijaya dalam
presentasinya bertajuk “Green Commitment &
Green Innovations for Sustainability Business,”
menjelaskan bahwa WIKA dalam praktik
bisnisnya telah menerapkan best practices
Green Construction menuju Green Building.
Konsep itu terang Mahendra, diejawantahkan
mulai sejak perencanaan gedung,
pembangunan hingga pengoperasiannya.
Aspek-aspek perlindungan, penghematan,
termasuk pengurangan penggunaan sumber
daya alam, menjaga kualitas udara dalam
ruangan dan kesehatan penghuninya betulbetul dikalkulasi dengan cermat.
“Gedung Bank Indonesia Cabang Solo,

Gedung BNI 46 Serpong dan WIKA Tower bisa
menjadi representasi bagaimana konsep
green building telah kami aktualisasikan
dalam proyek,” jelas Mahendra.
Lebih jauh, konsep green buiding
diterjemahkan secara detail melalui
pendekatan-pendekatan upaya ramah
lingkungan. Pertama, mengurangi
penggunaan kayu pada material-material
konstruksi, dan diganti menjadi material
yang memliliki cycle use yang tinggi. Kedua,
mengurangi penggunaan botol plastik sekali
pakai pada setiap kegiatan keseharian.
Ketiga, mengimplementasikan photovoltaic
sebagai sumber listrik renewable energy
pada setiap properti dan proyek-proyek yang
dikerjakan WIKA. Keempat, menggunakan
alat-alat konstruksi dengan standar engine
Euro 4 yang ramah lingkungan dan efisien
dalam penggunaan BBM.###
Fekum Ariesbowo

FOTO - WIKA masuk dalam Top Indeks 25 Perusahaan
SRI KEHATI 2019: WIKA konsisten dan kontinyu
menjalankan prinsip sustainability dalam tata kelola
perusahaan.

RAIH
PADMAMITRA
AWARD 2019:

BUKTI BAHWA KEHADIRAN
WIKA MEMBERIKAN
KONTRIBUSI POSITIF
BAGI LINGKUNGAN &
MASYARAKAT DKI JAKARTA

Jakarta, 6 November 2019 - PT WIJAYA
KARYA (Persero) Tbk. (WIKA) berhasil
meraih Padmamitra Award untuk kategori
Contributing to Sustainability Development
Goals (SDGs) yang diselenggarakan oleh
Forum CSR DKI bekerjasama dengan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Padmamitra Award merupakan penghargaan
tertinggi di bidang CSR oleh Pemerintah
dan diserahkan langsung oleh Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan kepada Direktur
Quality, Health, Safety and Environment
(QHSE) WIKA Danu Prijambodo disaksikan
oleh Sekretaris Perusahaan Mahendra Vijaya
bersama para pimpinan perusahaan lain di
Jakarta, Selasa (5/11).
Penghargaan ini merupakan apresiasi
terhadap pelaksanaan tanggung jawab
sosial perusahaan yang dinilai telah
berhasil menghadirkan dampak positif

bagi lingkungan juga masyarakat di DKI
Jakarta. WIKA sendiri telah menunjukan
komitmennya untuk mengedepankan
4 pilar CSR yaitu WIKA Pintar, WIKA
Hijau, WIKA Peduli dan WIKA Sehat
yang senantiasa berjalan mengiringi
pengembangan bisnis berkelanjutan
perusahaan.
Direktur QHSE WIKA Danu Prijambodo
menjelaskan bahwa keempat pilar ini
yang kemudian diturunkan ke dalam
aksi nyata CSR di setiap daerah di mana
perusahaan melangsungkan bisnisnya.
Semua itu dengan misi yang sama,
sebagai landasan untuk membangun
sumber daya manusia serta lingkungan
untuk jangka panjang.
“Khususnya di Jakarta, kami konsisten
mengadakan program pelestarian alam,
pengentasan kemiskinan, perbaikan
sarana ibadah dan bantuan pendidikan.
Pada hari ini juga, kami menyerahkan
beasiswa senilai Rp850 juta kepada 249
penerima mulai dari siswa SD hingga
Mahasiswa,” jelas Danu Prijambodo
Selama tahun 2019, WIKA telah merangkul
38 komunitas yang tersebar di 5 wilayah di
DKI Jakarta untuk terlibat dalam kegiatan
CSR dengan dana yang telah disalurkan
mencapai Rp4,22 Miliar.
“Kami punya perencanaan yang matang
yang secara terus-menerus dilaksanakan.
Kami akan terus memastikan bahwa
masyarakat merupakan pihak yang paling

pertama merasakan dampak dari kehadiran
kami. Semoga setiap langkah yang kami
tempuh juga turut mendapatkan dukungan
dari segenap pihak termasuk Pemerintah DKI
Jakarta,” tutup Danu Prijambodo###
Fekum Ariesbowo

FOTO - Raih Padmarita Award 2019: Penghargaan
tertinggi CSR di DKI Jakarta.
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ROMANSA JOGJA
SANG ‘NEVER ENDING ASIA’

Yogyakarta merupakan paduan pas untuk menjembatani
budaya pada masa lalu dengan masa kini. Seolah mesin waktu
yang bisa membuat Anda memilih momentum, Yogyakarta
menawarkan petualangan menelusuri masa silam sekaligus
nuansa kontemporer.

Foto - Keraton Yogyakarta: salah satu bukti
kekuasaan Kesultanan Ngayogyakarta yang masih
eksis hingga sekarang
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Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang
lebih populer dengan sebutan singkat
‘Jogja’, memang pantas menyandang gelar
istimewa. Sebagai satu-satunya wilayah di
Indonesia yang kepala daerahnya seorang
raja, warna tradisi dari provinsi ini cukup
baik terjaga. Tentu saja itu hanya salah satu
alasan mengapa predikat Never Ending Asia
disematkan pada Jogja.
Kawasan DIY meliputi Kabupaten Bantul,
Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon
Progo, dan Kabupaten Sleman. Luasan
wilayahnya membentang dari lereng Gunung
Merapi di utara hingga pantai-pantai yang
berbatasan dengan Samudera Hindia di
sisi selatan. Di masa lalu, kawasan tersebut
adalah bagian dari kekuasaan Kerajaan
Mataram sebelum terpecah menjadi
Kesultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan
Surakarta.
Keraton Yogyakarta adalah salah satu bukti
kekuasaan Kesultanan Ngayogyakarta yang
masih eksis hingga sekarang. Istana Keraton

yang selesai dibangun pada tahun 1970 ini
memiliki gaya arsitektur tradisional Jawa
yang cukup kompleks dan sarat filosofi.
Selain menjadi tempat tinggal keluarga
raja, keraton juga menjadi tempat merawat
sejarah hidup dan tradisi masyarakat Jawa
melalui berbagai acara kebudayaan dan
upacara.

Sultan berada di sebelah selatan kolam
pemandian, sementara kolam pemandian
pribadi Sultan berada di balik menara.
Syahdan, ada suatu tempat di sisi selatan
Taman Sari yang diyakini sebagai tempat
pertemuan Sultan dengan Kanjeng Ratu
Kidul sebagai penguasa Laut Selatan.

Lokasi lain di sekitar Keraton yang tak boleh
luput dari agenda kunjungan Anda adalah
Taman Sari yang dibangun pada tahun 1758
oleh Sultan Hamengkubuwono I. Taman Sari
sebelumnya adalah rumah peristirahatan
bagi keluarga kerajaan, namun mengalami
kerusakan cukup parah akibat gempa bumi
pada tahun 1867.

MERAPI DAN LAUT SELATAN

Taman Sari terdiri dari kompleks kolam
pemandian bernama Umbul Binangun
dan istana bernama Pulo Kenongo yang
berada di tengah danau buatan bernama
Segaran Taman Sari. Umbul Binangun yang
merupakan kolam pemandian bagi Sultan,
para istri dan putri-putri Sultan. Kamar tidur

Gunung Merapi dan Laut Selatan adalah
dua titik kosmologi yang membentuk poros
sakral utara selatan masyarakat Jogja. Merapi
dan Laut Selatan diistilahkan sebagai jagad
cilik, sedangkan keraton adalah jagad gede
yang membentuk keseimbangan hidup
masyarakat Jogja.
Di luar nuansa mistisnya, Merapi dan Laut
Selatan di Jogja adalah bentang alam yang

Foto - Tamansari: Saksi bisu keelokan budaya Jawa
yang masih bisa dinikmati hingga saat ini

maka Anda bisa menuju ke sisi selatan Jogja.
Jangan salah, pantai di Jogja bukan hanya
Parangtritis dan Parangkusumo. Di kawasan
Gunung Kidul, Anda diberi pilihan pantaipantai nan elok yang beberapa diantaranya
seolah menjelma jadi pantai pribadi karena
tak banyak pengunjungnya.

Foto - Malioboro: Sudut Jogja dengan sejuta cinta

memiliki pesona bagi penikmat wisata.
Kawasan Kaliurang nan sejuk di kaki Gunung
Merapi adalah salah satu titik destinasi yang
sudah menjadi kawasan wisata sejak zaman
kolonial. Di Kaliurang, terdapat Tlogo Putri
yang merupakan tempat wisata air untuk
bermain kano dan becak air. Anda bisa juga
menuju gua peninggalan tentara Jepang
yang sangat unik karena memiliki 25 pintu
gua yang saling terhubung satu sama lain.
Goa Jepang di masa lalu adalah tempat
berlindung tentara Jepang dari serangan
tentara Sekutu.
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Untuk mendapatkan panorama utuh Gunung
Merapi dan Gunung Turgo sekaligus udara
segar yang nyaman, datanglah ke Gardu
Pandang. Sedangkan untuk mendapatkan
edukasi mengenai letusan Merapi, Anda bisa
mengunjungi Museum Vulkanik Merapi. Jika
suka tantangan, tak ada salahnya menjajal
wisata off-road menyusuri daerah yang
pernah terkena awan panas wedhus gembel
dan lahar dingin di sekitar lereng Merapi.
Jika berlama-lama di kawasan pegunungan
sudah membuat Anda merindukan lautan,

Pantai Indrayanti, misalnya, adalah salah
satu pantai dengan hamparan pasir
putih yang memiliki fasilitas water sport,
penginapan, dan gazebo. Tak jauh dari Pantai
Indrayanti, ada Pantai Pok Tunggal yang
cukup tersembunyi karena untuk mencapai
lokasinya, Anda harus melewati jalan berliku.
Sampai di sana, Anda akan disambut bukit
karang mengelilingi pantai yang cukup alami
ini.
Beberapa pantai yang kurang dikenal
namun pantas untuk jadi pilihan berwisata
adalah Pantai Ngobaran. Di sana terdapat
Pura Hindu yang sepintas akan membuat
pengunjung merasa sedang di Pulau Dewata.
Selain Pura Hindu, terdapat pula tempat
sembahyang Kejawen, dan mushola kecil
dengan mihrab yang terbuka ke arah laut.
Kalau sudah mulai lapar, Anda bisa memesan
landak laut goreng ke penduduk setempat.
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JALAN-JALAN

MAKAN-MAKAN ALA JOGJA
Status Jogja sebagai Kota Pelajar yang dihuni
banyak mahasiswa memudahkan siapapun
untuk menemukan makanan lezat dengan
harga terjangkau. Nasi kucing, misalnya,
adalah salah satu menu sangat murah dan
pernah menjadi salah satu makanan hits ala
angkringan Jogja yang kemudian merambah
ke daerah lain.

Saat ini, tren kuliner di Jogja sangat beragam
sehingga banyak tempat makan-makan yang tak
boleh dilewatkan para penggemar kuliner. Anak
muda juga dimanjakan dengan berbagai tempat
nongkrong dengan menu-menu dan desain
yang unik. Sebut saja Kalimilk yang menawarkan
modifikasi minuman susu dengan berbagai
rasa dan Bong Kopitown yang interiornya mirip
penjara.
Untuk penikmat makanan tradisional, ada banyak
pilihan jika ingin menyantap gudeg Jogja yang

variatif. Selain gudeg basah dan kering
yang terbuat dari nangka muda, ada pula
gudeg yang terbuat dari bunga kelapa
atau manggar. Cukup banyak penjual
gudeg di Jogja, yang terkenal antara lain
Gudeg Pawon, Gudeg Yu Djum, Gudeg
Bu Ahmad, Gudeg Wijilan, dan Gudeg Bu
Tjitro.
Selain gudeg, Anda bisa memburu sate
kambing muda dengan bumbu sederhana
yang ditusuk dengan jeruji sepeda
ala Sate Klatak Pak Pong. Sementara
itu, penggemar makanan pedas bisa
datang ke Warung Oseng Mercon Bu
Narti di Jalan KH Ahmad Dahlan, Gang
Purwodiningratan. Di sana, Anda harus
menyiapkan perut untuk menerima
berbagai menu lezat berbumbu cabe rawit
yang luar biasa pedasnya
Foto - Kuliner Jogja (Gudeg, Sate
Klatak, Oseng Mercon)

Foto - Pantai Indrayanti: Keindahannya menawan
siapa saja yang berkunjung ke sana

Pantai Siung dan Pantai Timang adalah
pilihan pas bagi para penggemar olahraga
ekstrim. Di Pantai Siung, Kecamatan
Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, terdapat
250 jalur panjat tebing yang bisa didaki
untuk melihat pemandangan laut yang
menakjubkan. Sementara itu, di Pantai
Timang, Anda bisa menjajal naik gondola
tradisional menyeberangi tebing karang
untuk memanjakan adrenalin. Gondola
itu sebenarnya sarana nelayan setempat
mencapai pulau karang untuk mencari
lobster. Tentu saja banyak hal yang harus
diantisipasi sebab di bawah jalur gondola itu,
ombak Samudera Hindia berdebur sangat
agresif.
Untuk Anda yang menyukai wisata
konservasi, pilihlah waktu yang tepat saat
mengunjungi Pantai Drini yang terletak di
Desa Ngestirejo, Kecamatan Tanjungsari,
Kabupaten Gunung Kidul. Pantai Drini
merupakan salah satu tempat singgah
penyu untuk bertelur pada masa-masa
tertentu. Kalaupun waktunya belum pas,
Anda toh sudah memperoleh keindahan
pemandangan pantai dengan pulau karang
di tepi laut.
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SURGA MUSEUM
Setidaknya ada 24 museum yang bisa
dikunjungi di Jogja. Mulai dari museum
bertema seni budaya, perjuangan
kemerdekaan, hingga museum bertema ilmu
pengetahuan dan pendidikan. Museum Affandi
adalah salah satu museum yang mudah
dijangkau karena berlokasi di Jalan Laksda Adi
Sucipto yang menghubungkan Jogja dengan
Solo. Di sana, terdapat galeri karya-karya sang
maestro dan pelukis lainnya, serta sebuah
sanggar melukis bagi anak.
Museum yang bernuansa sejarah adalah
Museum Sonobudoyo yang berada di bagian
utara alun-alun Keraton Yogyakarta. Berbagai
peninggalan budaya dan sejarah Jawa seperti
wayang kulit, senjata kuno, dan topeng Jawa
bisa dilihat di museum yang juga memiliki

pendopo, auditorium, laboratorium
konservasi dan perpustakaan ini.
Pecinta batik dapat mengarahkan tujuan
ke Museum Batik yang memiliki koleksi 500
lembar kain batik tulis, 560 batik cap, 124
canting, 35 wajan, dan bahan pewarna.
Batik yang terdapat dalam museum
ini antara lain memiliki motif khas dari
Yogyakarta, Solo, dan Pekalongan. Satu lagi
destinasi penting wisata museum di Jogja
adalah Museum Ullen Sentalu yang berada
di kawasan wisata Kaliurang

Foto - Museum Ullen Sentalu: Memiliki
koleksi batik khas Jogjakarta dan Surakarta

SARANG SENIMAN
Geliat seni Jogja tak lepas dari atmosfir
berproses para seniman. Ada banyak hal
yang menjadi pemantik berkembangnya
seni budaya di Jogja. Salah satunya adalah
keberadaan institusi pendidikan tinggi bidang
kesenian yang menjadi rahim kesuksesan
para seniman Indonesia yaitu Institut
Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. ISI adalah
perguruan tinggi negeri yang merupakan fusi
dari Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI),
Akademi Musik Indonesia (AMI), dan Akademi
Seni Tari Indonesia (ASTI).

Rona sejarah yang dinamis turut pula
mewarnai dunia seni Jogja. Ketika peristiwa
1965 terjadi, para seniman terpecah menjadi
beberapa kubu. Selanjutnya, muncul
kelompok seniman independen yang
mendirikan kelompok kajian sastra bernama
Persada Studi Klub (PSK) yang anggotanya
tersebar hingga lebih dari seribu penyair
dari seluruh Indonesia. Meski kini kelompok
tersebut sudah tidak eksis lagi, namun jejak
para penyair-penyair tersebut memiliki peran
yang tak terbantahkan.

Sekalipun pembangunan Jogja semakin
masif menuju metropolitan, namun
kita bisa menemui wajah kota yang
menjadi pusat kegiatan para seniman
dan mendapati kebersahajaan Jogja.
Nuansa seni kota ini juga masih cukup
lekat dengan berbagai pergelaran seni
budaya. Acara tahunan seperti Biennale
Jogja dapat menjadi alternatif penikmat
seni yang berkunjung ke Jogja.
Fekum Ariesbowo (Dari berbagai sumber, diolah)
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Joseph R. Donovan serta Dubes Oman
Alsyyied Nizar bin Al Julanda bin Majed
Al-Said.
Kedatangan Wapres Jusuf Kalla bersama
rombongan ini disambut hangat oleh
Direktur Operasi III WIKA, Destiawan
Soewardjono, General Manager (GM)
Bangunan dan Gedung (DBG), Yulianto,
Manajer Proyek Angga Eko Wibowo,
bersama segenap tim proyek di lapangan.

SELENGGARAKAN KONFERENSI & WORKSHOP BUILDING
INFORMATION MODELLING (BIM) INTERNATIONAL,

WIKA SIAP BERDAYA SAING DALAM
KOMPETISI GLOBAL
Jelang penutupan tahun 2019 sekaligus
menyambut hari ulang tahun yang ke-60
pada 2020 mendatang, PT WIJAYA KARYA
(Persero) Tbk. [WIKA] menghelat Forum
Engineering (Foreng 10) dengan tajuk utama,
“Future Solution for Lifecycle Construction” di
Telkom Landmark Tower [TLT] Jakarta dalam
agenda dua hari, 12-13 November 2019.
Hadir pada pembukaan event BIM (Building
Information Modelling) terbesar di tanah
air ini, antara lain, Menteri Pekerjaan
Umum & Perumahan Rakyat (PUPR)
Basuki Hadimuljono, Direktur Jenderal
Pembelajaran dan Kemahasiswaan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Ismunandar, serta Kepala bidang Usaha
Konstruksi dan Sarana dan Prasana
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Perhubungan 1B Kementerian BUMN
Fathurohman.
Selain itu, tampil pula 20 pembicara
internasional, civitas-civitas akademika
dari 50 perguruan tinggi terbaik di tanah
air, termasuk Board of Management global
platform & software provider (Bentley, Google,
Microsoft, Autodesk, Trimble, Allplan, Glodon
TTW dan lain-lain) serta Manajemen BUMN
(Semen Indonesia, BNI, Mandiri, BTPN).
Forum Engineering adalah agenda forum
yang diselenggarakan secara rutin oleh
WIKA setiap tahun, untuk menyampaikan,
mengelaborasikan, dan mengkaji
implementasi teknologi terbaru dalam dunia
konstruksi pada proyek infrastruktur, dalam
kaitannya dengan knowledge management

ilmu keteknikan.
Pada penyelenggaraan yang memasuki
tahun ke-10, WIKA mengangkat BIM sebagai
tema besar utamanya. Ketua Pelaksana
Foreng 10-BIM, Hendrico mengatakan bahwa
dengan BIM, subjek yang terlibat dalam suatu
proyek dapat bekerja secara kolaboratif dan,
mengoptimalkan produktivitas SDM sehingga
kegiatan proyek berjalan cepat, tepat, akurat,
efektif dan efisien selama proses umur siklus
bangunan (building lifecycle).

WAKIL PRESIDEN RI
JUSUF KALLA

KUNJUNGI PEMBANGUNAN UNIVERSITAS
ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla didampingi
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi
mengunjungi Proyek Pembangunan Kampus
Universitas Islam Internasional Indonesia
(UIII) di Depok, Jawa Barat, Selasa (15/10).

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Duta
Besar (Dubes) negara sahabat, diantaranya
Dubes Turki Mahmut Erol, Dubes Inggris Owen
Jenkins, Dubes Australia Gary Quinlan, Dubes
Jepang Masafumi Ishii, Dubes Amerika Serikat

Dengan kapasitas sebagai kontraktor,
DOP III Destiawan Soewardjono
berkesempatan memperkenalkan proyek
ini. Pembangunan untuk porsi WIKA
terdiri dari 1 tower asrama mahasiswa, 7
unit perumahan dosen serta rehabilitasi
bangunan Mechanical Electrical Plumbing
dengan lingkup kerja struktur, arsitektur,
MEP serta infrastruktur. Memasuki pekan
ke-45, proyek ini telah mencapai progress
64,29%,
"Angka ini juga menunjukkan kami
mengalami surplus positif sebesar 7.43%,
lebih cepat dari rencana target. Untuk
pembangunan asrama sendiri target kami
semoga dapat selesai di akhir tahun ini,
menyusul pembangunan perumahan
dosen untuk dapat terselesaikan,"
terangnya.
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RAIH JUARA 1 INTERNATIONAL YEAR IN
INFRASTRUCTURE 2019,

Ramadhan berhasil memaparkan
dengan gamblang Proyek Design and
Build Harbour Road 2 yang memiliki
kompleksitas, konsistensi dan
kontinyuitas inovasi, efisiensi serta
kemandirian BIM yang implementatif
guna mengembangkan solusi.

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. [WIKA]
mengharumkan nama Indonesia dalam
ajang, International Year in Infrastructure
2019 di Singapura, Kamis (24/10) malam.
Hal itu diejawantahkan dengan berhasil
tampilnya WIKA sebagai juara utama dalam
kategori “Going Digital Advancements in
Bridges”

Hasilnya, luar biasa! WIKA berhasil
mengungguli 2 finalis dari Italia, Italfer
S.p.A dan Shenzen Municipal Design
& Research Institute, co, Ltd., dari
Tiongkok. Sebagai informasi, ajang
International Year of Infrastructure
2019 ini diikuti oleh 60 negara
di dunia, 440 organisasi dan 571
nominasi proyek.

WIKA HARUMKAN INFRASTRUKTUR KOMPETITIF INDONESIA DI MATA DUNIA
Mewakili Indonesia dan juara dua kali berturut-turut, 2018-2019

Penghargaan sebagai juara pertama
diserahkan langsung oleh Senior Director,
Construction Operation Bentley, Mark
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Hattersley kepada Fery Safaria, Manager
Engineering Departemen Sipil Umum I
WIKA.
Turut hadir mendampingi dan menyaksikan
penganugerahan tersebut antara lain,
Manager Divisi Operasi Departemen
Bangunan Gedung Roem Olifwan, Manager
BIM Romi Ramadhan, Manager Engineering
Tjatoer Wahyudi dan Rizky Yusuf Ramadhan,
Bridge BIM Engineer.

"Pencapaian ini menunjukan pengakuan
dunia terhadap kinerja dan performa tim BIM
WIKA. Ke depan, WIKA akan semakin fokus
mengoptimalkan penerapan teknologi ini
sehingga meningkatkan nilai tawar untuk
dapat mengembangkan bisnis di sektor
konstruksi" terang Fery Safaria.
Pada event kompetisi infrastruktur global
tahunan bergengsi, yang berlangsung
selama 21-24 Oktober 2019, WIKA yang
diwakili oleh Fery Safaria dan Rizky Yusuf

Prestasi juara 1 yang ditorehkan
WIKA pada ajang International Year

in Infrastructure 2019 adalah
kali kedua dalam dua tahun
terakhir. Pada ajang yang
berlangsung di Inggris tahun
2018 lalu, WIKA menjadi wakil
Indonesia pertama yang berhasil
masuk nominasi sekaligus
tampil sebagai pemenang
kategori Environmental
Engineering untuk penerapan
Building Information Modelling
(BIM) di proyek perencanaan
penanggulangan bencana
longsor di Bogor serta kategori
Bridges untuk penerapannya
pada proyek pembangunan
Flyover Teluk Lamong.
Deby Setyowati
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JUST RELAX

RESENSI BUKU

#MO: Sebuah Dunia Baru yang Membuat
Orang Gagal Paham
Inilah era #MO, era yang
membuat banyak teoriteori bisnis jadi usang, dan
berbagai model bisnis tak lagi
relevan.
(dari berbagai sumber 2019, diolah)

FOTO - Buku #MO

Siapa yang tak kenal Rhenald Kasali?
Seorang akademisi, praktisi bisnis dan Guru
Besar Universitas Indonesia ini baru saja
meluncurkan buku baru dari rangkaian serial
Disruption yaitu “#MO”.
Kata #MO sendiri merupakan singkatan dari
“Mobilisasi” dan “Orkestrasi”, yang masingmasing membawa perubahan signifikan
terhadap banyak hal, mulai dari marketing,
komunikasi publik, pelayanan jasa publik,
leadership hingga pengelolaan ekonomi.
Buku ini merupakan hasil riset terbarunya
yang memetakan dengan jelas gejala
mobilisasi dan orkestrasi yang belakangan ini
sedang marak terjadi dan dilakukan dengan
dukungan kemajuan teknologi digital untuk
berbagai kepentingan, tak terkecuali bisnis.
BOX - Histografi Buku #MO
Judul

#MO: Sebuah Dunia Baru yang
Membuat Orang Gagal Paham

Penulis

Rhenald Kasali

Halaman

446 halaman

Tahun Terbit

2019

Penerbit

Mizan

Lebar

15 cm

Panjang

23 cm

Perubahan dalam mobilisasi misalnya
ditandai dengan munculnya isu melalui
media sosial yang digaungkan menggunakan
tanda tagar atau hashtag (#) sehingga
mampu mengumpulkan informasi tertentu
dan menggiring opini publik ke dalam
berbagai kepentingan. Sementara orkestrasi,
ditandai dengan munculnya cara-cara baru
dalam value creation yang menjadi dasar
ekonomi produktif. Bila dulu value creation
bersifat internal dan didapat dari aset-aset
tangible, saat ini beraset intangible.

terlalu familiar. Namun, inilah tangan dingin
dari Mirles yang mampu menciptakan
karakter kuat pada nama-nama pemeran
film Bebas yang masih muda.

Memorabilia Angkatan 90-an

Sementara itu, Marsha Timothy, Susan
Bachtiar, Indi Barends, Widi Mulia adalah
nama-nama yang mulai beken di era
‘90-an. Kini ibaratnya, mereka sudah jadi
emak-emak. Namun, lagi-lagi para senior
ini mampu memainkan peran Vina, Kris,
Jessica, Suci dan Gina yang sudah dewasa
juga dengan sangat baik. Belum terlupa
tentunya, ada Baim Wong yang berperan
sebagai Jojo yang sudah dewasa juga
cukup baik di film ini.

Bebas,

Persahabatan di masa sekolah memang tidak ada duanya. Halhal menyenangkan, sedih, canda-tawa semuanya jadi satu paket
komplit dengan setting 90-an. Miles Films lewat sutradara Riri
Riza dan Produser Mira Lesmana lewat film Bebas.
Judul Film

Bebas

Sutradara

Riri Riza dan Mira Lesmana

Artis

Marsha Timothy, Susan Bachtiar,
Indi Barends, Widi Mulia

Produser

Miles Production

Pada zaman perubahan yang terjadi akibat
gelombang besar disruptif saat teknologi
berubah begitu cepatnya, gejolak sosial
maupun ekonomi semakin terlihat. Dulu,
penguasa aset besar dengan cengkeraman
sangat kukuh menguasi setiap jengkal
ekenomi, sekarang sudah tidak berlaku lagi
dengan adanya dukungan dari Super Apps.

Lalu bagaimana dengan film Bebas? Ini yang
kembali menjadi kekuatan filmnya. Tak hanya
sekadar mengusung cerita film adaptasi dari
Korea, namun, kekuatan karakter ini yang
menjadi kunci di sepanjang film.
Nama-nama seperti Sheryl Sheinafia,
Maizura, Agatha Pricilla, Lutesha, Zulfa
Maharani, Baskara Mahendra mungkin belum

Deby Setyowati

Westlife Comeback,
Spectrum: "It's
Our Best Ever!"

Boyband kenamaan asal Irlandia,
Westlife, akan kembali menyapa
para penggemarnya di seluruh dunia
lewat lantunan musik pop yang
menjadi khasnya, dalam upcoming
album release bertajuk “Spectrum.”
Momen kembalinya Westlife pasca hiatus hampir 9
tahun setelah terakhir kali merilis album “Gravity”
pada November 2010 lalu, menjadi refreshment bagi

Apa yang paling menyenangkan dalam setiap
film yang digarap oleh Mirles? Karakter yang
begitu kuat. Sedikit kembali ke masa lalu,
karakter para remaja yang mengisahkan cinta
dan persahabatan, bolehlah melihat kembali
film Ada Apa dengan Cinta baik yang pertama
dan yang kedua.
Karakter Cinta dan Rangga saja
misalnya. Begitu sangat-sangat kuat dan
menggambarkan bagaimana kehidupan
remaja di masa lalu. Pun, tak kalah apiknya,
karakter keduanya tampil baik ketika
diceritakan sudah dewasa.

Inilah #MO, sebuah era ketika raksasaraksasa baru membangun peradaban digital
dengan mobilisasi dan orkestrasi. Sekarang
kita cukup berbagi peran, akses, dan jejaring,
bukan dengan memiliki semuanya.###

RESENSI MUSIK
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RESENSI FILM

boyband yang beranggotakan Shane Filan,
Mark Feehily, Nicky Byrne dan Kian Egan ini.
“Kami tak bisa lebih senang atas apa yang
telah dikerjakan di studio beberapa bulan ini,
dan kami tidak sabar untuk para penggemar
bisa mendengarkan hasil akhirnya,” kata
mereka antusias sebagaimana dilansir dari
sebuah media online, Rabu (30/10)
Setelah sebelumnya telah melempar tiga
single anyar berjudul “Hello My Love”, “Better
Man”, “Dynamite” dan “My Blood” dari album
ini, Westlife menyebut bahwa Spectrum
merupakan representasi dari beragam
warna serta perspektif seluruh membernya.
“Spectrum datang dari kami untuk setiap
kepribadian, vokal dan perspektif umum
lainnya yang mungkin berbeda, tapi
bersama, itu bisa berjalan dan menjadi

perpaduan yang sempurna,” ungkap mereka.
Mewarnai tiap makna dan melodi dalam
album ini, Westlife juga menggandeng
beberapa musisi dan produser kenamaan
untuk berkolaborasi dalam Spectrum. Namanama seperti Ed Sheeran, Steve Mac dan
James Bay, disebutkan menjadi partner bagi
Westlife untuk turut andil dalam terciptanya
sebagian materi dalam Album Spectrum ini.
Shane Filan, salah satu member Westlife
bercerita bahwa pembuatan Spectrum ini
memakan waktu 14 bulan, yang merupakan
waktu terpanjang bagi mereka dalam
membuat sebuah album. Terdapat 11 lagu
dari keseluruhan album, Shane dan Westlife
merasa keseluruhan lagu ini dapat menjadi
single yang potensial.

Beberapa bagian film ini terasa canggung.
Namun, tertutup karena plot ceritanya
juga disajkan dengan baik, dua cerita
dengan timeline yang berbeda mampu
tertata dengan baik. Hampir semua
pemain-pemainnya tampil dengan sangat
baik. Sedikit tambahan, karkaterisasi
masing-masing pemeran Vina, Kris, Jessica,
Suci dan Gina yang masih remaja pun
disesuaikan dengan fakta dari kehidupan
nyata.
Sampai pada akhirnya, mereka bertemu
lagi. Bukan hanya sekadar nostalgia,
namun mengurai kisah-kisah klasik yang
sebelumnya terbenam. Sebuah penawar
bagi mereka yang besar dan tumbuh pada
tahun 1990-an####
Fekum Ariesbowo (dari berbagai sumber 2019, diolah)

“Kami semua terdorong dalam upaya
menciptakan album terbaik sepanjang karir
kami. Para fans pantas mendapatkan versi
terbaik yang mungkin Westlife berikan,
dan dengan album ini kami merasa telah
mencapai itu,” mereka menambahkan.
Bersampul depan seluruh wajah member
dengan warna biru cerah, Spectrum yang
akan menjadi album ke-11 dari boyband
yang telah eksis sejak tahun 1998 ini, akan
kembali meramaikan panggung musik pada
November 2019 mendatang###
Album

Spectrum

Genre

Pop

Label

Virgin EMI Records

Konten

11 lagu

Dea Paradita. (dari berbagai sumber 2019, diolah)
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TIPS & TRIK

TETAP
SPARTAN
DI MUSIM PENGHUJAN

ROMANSA JOGJA

Hujan boleh saja datang, tetapi stamina tetap harus
kuat dipertahankan.

Yogyakarta merupakan paduan pas untuk menjembatani
budaya pada masa lalu dengan masa kini. Seolah mesin waktu
yang bisa membuat Anda memilih momentum, Yogyakarta
menawarkan petualangan menelusuri masa silam sekaligus
nuansa kontemporer.

Dalam beberapa pekan terakhir, langit
ibukota rasanya seperti kurang bersahabat
dengan matahari. Ketika jarum jam telah
menunjukkan pukul 06.00 pagi, sang surya
yang seharusnya mulai menampakkan diri,
justru seperti masih enggan bangun dari
tidur lelapnya. Pun demikian halnya ketika
waktu beranjak siang, matahari tak jua
bersinar laiknya sedia kala.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika (BMKG) memprediksi beberapa
wilayah di Indonesia, termasuk Ibukota
Jakarta dan sekitarnya sudah mulai
memasuki musim pancaroba atau masa
transisi. Hal itu terlihat dari beberapa daerah
yang sudah mulai diguyur hujan dalam
beberapa waktu belakangan.
"Jika dilihat dan ditinjau secara klimatologi,
bulan September merupakan salah satu
bulan-bulan transisi atau pancaroba. Bulan
pancaroba itu September-November," ujar
Kepala Bidang Humas BMKG Hari Tirto
Djatmiko sebagaimana dilansir sebuah
media online, Senin (10/9/2018).
Merujuk dari sinyalemen dini itu, maka sudah
seharusnya bila mulai saat ini Anda dapat
segera mempersiapkan segala hal dengan
baik. Salah satunya adalah bagaimana
menjaga kesehatan dan stamina ketika
musim penghujan tiba. Pemahaman hal
tersebut dalam keseharian menjadi penting
untuk diimplementasikan agar dapat
terhindar dari kemungkinan terkena penyakit
yang semakin besar.
Ada beragam penyakit yang rentan
menyerang tubuh saat musim penghujan
seperti diantarnya flu, batuk, sesak nafas,
pilek, masuk angin, penyakit kulit hingga
demam berdarah juga tak kalah menjadi
daftar penyakit yang banyak dijumpai saat
musim penghujan. Dan apabila penyakit
tersebut menjangkit anda, tentunya tubuh
akan menjadi tidak fit akibatnya aktifitas
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sehari-hari akan menjadi terhambat.
Lantas bagaimana cara agar kondisi tubuh
tetap fit saat musim pengujan? Berikut
nukilan tipsnya:

01 | KONSUMSI VITAMIN
Saat pergantian musim dari musim
kemarau menuju musim penghujan tubuh
biasanya akan tidak secara langsung
menyesuaikan kondisinya, melainkan
melalui sebuah proses terlebih dahulu.
Proses inilah yang biasanya mempengaruhi
sistem imun atau kekebalan tubuh
manusia menjadi lebih lemah. Saat sistem
kekebalan tubuh menurun, maka penyakit
akan lebih rentan menyerang. Untuk itulah
konsumsi vitamin dalam hal ini vitamin C
amat dibutuhkan untuk menjaga kestabilan
sistem imun.
Kandungan vitamin C ini bisa juga anda
peroleh secara alami dari kandungan
buah-buahan seperti buah jeruk,
strawberry, mangga, dan masih banyak
lagi. Mengkonsumsi vitamin C secara rutin
akan memastikan kebutuhan vitamin C
dalam tubuh terpenuhi, yang pada akhirnya
akan membantu anda meningkatkan fungsi
sistem imun dalam tubuh.

02 | KONSISTEN DAN
KONTINYU UNTUK
‘HIGIENIS’

Setiap hari saat musim penghujan tiba,
kuman dan bakteri akan berkembang
biak lebih leluasa karena kelembapan
yang begitu tinggi. Pada kondisi ini tubuh
biasanya akan lebih rentan terhadap
gangguan tubuh dan tangan adalah media
paling umum masuknya kuman dan bakteri
kedalam tubuh anda.

FOTO - Sigap membersihkan lingkungan: Menghilangkan habitat kuman

Pastikan kondisi Anda selalu higienis setiap
hari dengan cara selalu membiasakan
mencuci tangan setiap kali anda tiba
dirumah, menyentuh barang, sebelum
dan sesudah makan serta setiap kali
setelah menyentuh toilet karena toilet
adalah salah satu tempat dengan sumber
bakteri terbanyak. Cucilah tangan dengan
menggunakan sabun disinfektan agar bakteri
yang bersarang di tangan bisa hilang.

03 | BERSIHKAN
LINGKUNGAN

Pada musim hujan, tingkat kelembapan
udara umumnya lebih tinggi dibanding
kemarau. Akibatnya, bilamana ada
tumpukan sampah atau limbah, keduanya
akan lebih mudah membusuk dan ideal
sebagai tempat tumbuh kembangnya
kuman.

Agar itu tidak terjadi, maka anda harus
rutin membersihkan lingkungan pada
tempat-tempat yang berpotensi menjadi
sarang untuk kuman dan bakteri
berkembang biak. Misalkan dengan
mengubur atau membakar sampah,
menutup lubang yang berpotensi
membuat air hujan tergenang, menutup
penampungan air, memotong ranting dan
rumput yang terlalu rindang.

04 | PENUHI KEBUTUHAN
CAIRAN TUBUH

Seringkali orang mengabaikan konsumsi
terhadap air putih terutama saat musim
penghujan, udara yang dingin menjadikan
alasan rasa haus jarang terjadi. Namun
faktanya baik musim kemarau maupun
musim penghujan kebutuhan cairan dalam
tubuh tetap saja sama. Jangan pernah
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berpikir mengkonsumsi air putih saat anda
merasa haus saja. Namun cobalah berpikir
jika semua makanan yang masuk kedalam
tubuh akan dicerna dengan baik apabila
cairan dalam tubuh terpenuhi.
Satu hal lain yang juga harus menjadi catatan
adalah pasokan air yang cukup, mampu
meningkatkan daya tahan tubuh. Oleh sebab
itu, pastikan jika anda tetap mengkonsumsi
cairan sedikitnya 1,5 liter perhari. Apabila
anda bosan terus-terusan mengkonsumsi air
putih, air tersebut bisa anda ubah menjadi
teh tawar hangat atau air jahe yang akan
membuat tubuh terasa lebih hangat.

hangat meski udara begitu dingin. Misalnya
konsumsi sup kuah, sayuran dengan kuah
hangat, soto ayam dan makanan berkuah
sehat lainnya.

06 | MAKAN SAAT LAPAR

MAKANAN

Suhu yang dingin saat musim penghujan
biasanya membuat nafsu makan menjadi
lebih besar. Namun sayangnya metabolism
saat musim ini menjadi lebih lambat
daripada biasanya. Dan bisa anda bayangkan
jika anda terus-terusan menuruti nafsu
makan yang begitu besar tanpa didukung
dengan metabolisme yang baik, hal tersebut
tentunya akan berujung pada kegemukan.
Anda tentu tidak ingin jika hal ini terjadi
bukan?

Tetap jaga asupan makan sehat anda
terutama saat musim penghujan. Ada
baiknya, perbanyak konsumsi makanan
hangat dan berkuah agar tubuh tetap merasa

Aturlah cara makan dan porsi makan anda
saat musim penghujan, jangan sampai nafsu
makan anda yang besar mengantarkan anda
pada kegemukan. Selain itu usahakan pula

05 | JAGA ASUPAN
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untuk tidak melulu menuruti nafsu mengemil
ketika perut belum terlalu merasa lapar.
Perut yang secara-terus menerus diisi tanpa
ada proses pembakaran yang seimbang
tentunya tidak akan membawa dampak baik
untuk kesehatan anda.
02

07 | PERHATIKAN POLA
TIDUR

Udara dingin saat musim penghujan
mengundak rasa kantuk. Namun jangan
pernah menghiraukan rasa kantuk ini.
Ambilah waktu istirahat dan tidurlah
secukupnya, tetapi jangan pula tidur dengan
waktu atau porsi yang berlebih. Tubuh yang

FOTO - Payung dan hujan: Tetap beraktivitas
saat hujan datang

mendapatkan porsi tidur yang berlebih akan
membuat tubuh menjadi lemas dan kaku
pada otot. Selain itu, hindari pula begadang
atau terjaga hingga larut malam. Tidur yang
cukup bisa memulihkan kembali stamina
dan memperbaiki sistem kekebalan tubuh.

03

itu, ada baiknya beralihlah pada pakaian
yang lebih tertutup, tebal serta terasa hangat
untuk tubuh anda. Pakaian dengan model
seperti ini tentunya akan menjaga anda dari
udara dingin saat musim penghujan.
Fekum Ariesbowo W., dari berbagai sumber

08 | KENAKAN PAKAIAN

YANG TEBAL DAN HANGAT
Pakaian juga akan mempengaruhi kesehatan
anda dimusim penghujan. Baju tipis dan
transparan kurang cocok dikenakan saat
musim ini, terutama jika aktivitas yang anda
lakukan lebih banyak diluar ruangan. Untuk

01 - Jaga Asupan Makanan
02 - Perhatikan Pola Tidur
03 - Kenakan Pakaian yang tebal dan hangat
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LENSA

FORUM
ENGINEERING 10
CEPAT, TEPAT,
AKURAT, EFEKTIF
DAN EFISIEN

Forum Engineering adalah agenda forum yang diselenggarakan
secara rutin oleh WIKA setiap tahun, untuk menyampaikan,
mengelaborasikan, dan mengkaji implementasi teknologi terbaru
dalam dunia konstruksi pada proyek infrastruktur, dalam kaitannya
dengan knowledge management ilmu keteknikan.
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Pada penyelenggaraan yang memasuki
tahun ke-10 pada medio November 2019 ini,
WIKA mengangkat BIM sebagai tema besar
utamanya. Ketua Pelaksana Foreng 10-BIM,
Hendrico mengatakan bahwa dengan BIM,
subjek yang terlibat dalam suatu proyek
dapat bekerja secara kolaboratif dan,
mengoptimalkan produktivitas SDM sehingga
kegiatan proyek berjalan cepat, tepat, akurat,
efektif dan efisien selama proses umur siklus
bangunan (building lifecycle).
Apa yang disampaikan oleh WIKA tersebut
bukan pepesan kosong. Pada event
kompetisi infrastruktur global tahunan
bergengsi, yang berlangsung selama 21-24
Oktober 2019, WIKA yang diwakili oleh

Fery Safaria dan Rizky Yusuf Ramadhan
berhasil memaparkan dengan gamblang
Proyek Design and Build Harbour Road 2
yang memiliki kompleksitas, konsistensi
dan kontinyuitas inovasi, efisiensi serta
kemandirian BIM yang implementatif guna
mengembangkan solusi.
Hasilnya, luar biasa! WIKA berhasil
mengungguli 2 finalis dari Italia, Italfer S.p.A
dan Shenzen Municipal Design & Research
Institute, co, Ltd., dari Tiongkok. Sebagai
informasi, ajang International Year of
Infrastructure 2019 ini diikuti oleh 60 negara
di dunia, 440 organisasi dan 571 nominasi
proyek.

Prestasi juara 1 yang ditorehkan WIKA pada
ajang International Year in Infrastructure 2019
adalah kali kedua dalam dua tahun terakhir.
Pada ajang yang berlangsung di Inggris tahun
2018 lalu, WIKA menjadi wakil Indonesia
pertama yang berhasil masuk nominasi
sekaligus tampil sebagai pemenang kategori
Environmental Engineering untuk penerapan
Building Information Modelling (BIM) di proyek
perencanaan penanggulangan bencana
longsor di Bogor serta kategori Bridges untuk
penerapannya pada proyek pembangunan
Flyover Teluk Lamong. Seperti apa Keseruan
Forum engineering 10 itu berlangsung?
Demikian nukilannya dalam tangkapan lensa!
Fekum Ariesbowo
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SEGENAP PIMPINAN, KARYAWAN, DAN DEWAN REDAKSI WIKA MAGZ
MENGUCAPKAN SELAMAT KEPADA

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
ATAS RAIHAN DALAM

INTERNATIONAL YEAR IN INFRASTRUCTURE 2019
SEBAGAI

JUARA 1 KATEGORI GOING
DIGITAL ADVACEMENT IN BRIDGES
PADA PROYEK DESIGN & BUILD HARBOUR ROAD 2
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