
19:46:11  From Artono Darwanto : selamat malam semuanya.....met 
natal utk yg merayakan dan tahun baru ut∆ô semuanya....Ì†ΩÌπè
19:46:31  From nasor masykoer : Selamat natal bagi yang merayakan 
dan selamat tahun baru 2022................Salam sehat,.........üôè
19:49:53  From Lusina W Satwiko : Selamat Menyambut Tahun Baru 2022 
bagi sobat2 Fortuga. semoga kita semua dikaruniai Kesehatan dan 
Kebahagiaan di tahun yang baru ini
20:03:40  From Nurdjaman : mohon di share paparan ini. Nuhun
20:03:55  From Melanie Cornelia : nanti di share koq
20:04:33  From Aam Muharam TA73 : Makalah nani bisa didownload di 
website Fortuga
20:04:49  From Aam Muharam TA73 : Makalah ini
20:09:30  From hardjo basuki : Selamat malam, punten telat ngabsen
20:10:23  From Melanie Cornelia : selamat malam mas harbas
20:11:34  From Welly Zoro : Kalau ada yg mau nanya, silahkan di chat 
dulu. nanti kalua waktu ada, bias langsung nanya.
20:14:18  From nasor masykoer : Mohon izin mo nanya : apakah 
konstruksi tiang-tiang beton di pinggir jalan TOL sudah memenuhi 
aturan, aman kah............?. tks
20:16:24  From Mustaf Dahlan : Ada video viral ttg pembongkaran 
pilar, apa sebabnya‚Ä¶?
20:16:44  From Bangun Muljo Sukojo : 1. Untuk design geometric KA 
cepat apa perbedaan dasar nya dengan jalan KA biasa (kecepatan 
rendah)
20:16:45  From Kekem : Asslmlkm , Kekem gabung
20:17:31  From Sapta Putra Yadi : Apa yang dilakukan pihak Indonesia 
untuk mendapatkan pembelajaran dari proyek ini sehingga terjadi 
proses alih teknologi untuk proyek selanjutnya alias berkurangnya 
ketergantungan pada China untuk proyek yang sama ke depannya. Pihak 
MRT Jakarta telah melakukan ini sejak eksekusi proyek fase-1 
sehingga di fase atau proyek berikutnya semakin banyak expert 
Indonesia terkait teknologi MRT
20:18:23  From A. Darwanto EL : Apa yang menyebabkan naiknya bisaya 
pembangunan sampai lebih dari 30% (kalau tidak salah) ?
20:18:30  From Yudi TI : Assalamualaikum ww.    Maaf baru 
gabung  ...
20:21:39  From Bangun Muljo Sukojo : 1. Untuk design geometric KA 
cepat apa perbedaan dasar nya dengan jalan KA biasa (kecepatan 
rendah)
2. Apa dilakukan 3D modelling untuk topographic saat penentuan trase 
aligment 3. Bagaimana system drainage yang ada di tunnel mengingat 
air tanah kita cukup kompleks Nuhun atas pencerahannya
20:22:27  From Cecep Aziz : Mohon penjlasan atas bberapa hal brikut 
ini: 1) sblumnya dikatakan bhwa ini proyek B to B, dmana pihak 
Indonesia 60% dn Cina 40%. pd tahap brikutnya ada pnggunaan dana 
APBN, bgaimana pnjlasannya?, apkah ada btas max.dana APBN yg akn 
digunakan?, apkah hal ini sifatnya smntara?.  2) Bberapa waktu yll 
ada berita bhwa trjadi ksalahan lokasi dr bbrapa tiang pondasi.  
knapa hal  yg sangat vital ini bisa trjadi pd proyek tknologi tinggi 
smacam ini?.
20:23:18  From A. Darwanto EL : Ke-ekonomian proyek ini bagaimana 
ya ?
20:24:41  From Utoyo Suharto : Proyek ini apa kah benar2 dibutuhkan? 
Saya aja jarang ke Bandung, mungkin untuk orang2 Bdg. yang butuh 



Jkt.
20:29:26  From Nana Rukmana D.W : Efektifitas KA Cepat Jkt - Bandung 
ini bagaimana Padahal biayanya sangat mahal?
20:30:56  From Cecep Aziz : Dengan biaya konstruksi yg sdh mlampaui 
Rp.80 Triliun, brapa prkiraan biaya finalnya?. Brapa prkiraan hrga 
tiketnya/org/rit. Brapa jumlah pnumpang yg bisa diangkut/ritnya?. 
brapa jumlah rit/ harinya?.  Dr data¬≤ tsb diatas apkah sdh dihitung 
brapa thn investasinya akn kmbali?.
20:31:18  From Utoyo Suharto : Bahasannya teknis pisan. Saya butuh 
alasan dan visi proyek ini.
20:31:58  From Indrato : Station di Walini yg rencana akan dibangun 
kawasan seluas 3000 ha dog system TOD ( Transit Oriented 
Development )  kenapa tidal jadi skrng dipindahkan ke stasiun 
Padalarang ‚Ä¶.mhn penjelasan
20:36:58  From Cecep Aziz : Adanya sarana kreta cepat Jkt-Bdg akn 
mnyebabkan knaikan hrga tnh diskitar trminal¬≤nya, Halim-Krawang-
Walini-Tegal Luar dsb. Salah 1 yg mndapat keuntungan besar adalah 
proyek Meikarta milik Grup usaha Lippo. Apa kontribusi dr GU tsb 
trhadap proyek ini.
20:39:02  From M Effendi : Saya medengar proyek ini mengalami 
kenaikan biaya. Pertanyaannya : 1) Apa penyebab kenaikan biaya 
tersebut ? 2) Kenaikan biaya tersebut akan didanai dari pihak Lender 
atau dari equity injection dengan portion 60 /40 ? 3) Untuk 
mempertahankan Finance Model, efek kenaikan biaya ini di kompensasi 
dengan penambahan revenue atau perpanjangan masa operasi, atau dari 
dua dua nya ? Terimakasih kang Adang
20:39:14  From Aries Firman-SI73 : Bgmn ttg 3 kecerobohan BESAR? 
1)Pipa PERTAMINA meledak kena alat berat 2) Pilar yang dibongkar dan 
celaka 3) ini baru bbrp minggu yl: Pilar2 di hilr Jatiluhur akuisisi 
badan sungai Cikembang (belum di expose)???
20:43:42  From Nurdjaman : dari informasi, biaya yg diperlukan 
melonjak sekitar 50 %. secara umum, andai awal investasi ini 
layak,dan terjadi pelonjakan investasi signifikan, umumnya menjadi 
tidak layak. Ada penjelasan ttg hal ini ???
20:43:52  From Bambang Suhartono : pak willy...biasanya panjang 
terowongan twrbagi atas beberapa klas massa batuan...setiap klas 
massa batuan punya penyangga, jadi kuantiti penyangga busa 
diperkirakan. apakah itu dilakukan...?
20:44:52  From Lusina W Satwiko : Harga Tiket Jakarta - Bandung 
Berapa?
20:46:46  From Cecep Aziz : Bila kita gunakan benchmarking trhadap 
proyek kreta cepat dinegara Asia, sprti Jepang, Cina, Korea, dll. 
bgaimna posisi biaya konstruksi kreta cepat Jkt-Bdg trhadap biaya 
knstruksi di negara¬≤ tsb
20:53:40  From A. Darwanto EL : Pemilik proyek, seperti WIKA, apakah 
tidak melakukan quality control di tahapan design ?
20:54:28  From Aries Firman-SI73 : Pakai EPC lebih cocok untuk 
Industrial Works & untuk pekerjaan Civil lebih baik kontrak Design 
Build yang masih ada Supervisi & Controller
20:57:00  From Siska Utoyo : teman2, oweh ijin duluan keluar.. 
ditunggu orang.. terimakasih, Adang, Aelly, Prof Melanie
21:08:40  From Yenni Chaerani : Sobats fortuga saya mohon izin pamit 
duluan ya,  Terimakasih sharing infonya , fortuga memang wouke 
bingits' salam sehat dan tetap semangat



21:09:33  From Djoko Sugiyono : izin juga ya
21:17:03  From Linardi Japhar : apakah ada perbedaan mendasar di 
konstruksi rel antara china dan jepang? misalnya jika nanti 
disambung oleh jepang, apakah bisa compatible?
21:17:46  From Rudy Sayoga : Saya juga izin pamit ‚Ä¶ nuhun om Adang 
& om Welly atas sharingnya
21:18:27  From A. Darwanto EL : Kites buat cost estimate, spa tidal 
ada wail Indonesia yang terabit, sehingga biaya tanah kecil sekali 
cost nya ?
21:24:02  From Kekem : maaf, guys, pamit duluan, terima kasih buat 
presenter yg bagus sekali, cuma Sayang, project ini terlalu 
prestige, mercu suar, high cost, tidak ekonomis, tidak efektif, 
tidak efisien...
21:37:28  From djodiTMtuga : hanupis k. Adang, uda Welly dan para 
admin, acara yg bagus, mohon pamit duluan
21:37:51  From Marlinda Baker‚Äôs iPad : Aku pamit ya, tetiba 
suaranya hilang.  Aku coba di HP
21:42:37  From Sumardiman Digdowirogo : Apakah dilalukan studi 
geotek yg sistimatis sebelum perencanaan dilakukan ? Kalau ya, siapa 
yg lakukan ?
21:51:54  From Indrato : BTW kapan selesai proyek KA cepat Jkt -Bdg 
yg schedule krn faktor teknis biaya jadi mundur dipredeksi   akhir 
tahun 2022  perlu akt berapa lama tuk TEST  kapan akan diresmikan 
dan dibuka until umum
21:53:28  From Iput TA : ijin permisi duluan‚Ä¶. makasih buat kang 
Adang dan uda Welly
21:54:10  From Myra Widiono : terima kasih sharingmya Kang Adang < 
Bang Willy üëçmoderator geulis Melani n Gaby, dan panitia Mas 
Sonny. Salam sehat utk semua ya....aku ijin leave ya. GBU all
21:54:21  From Cecep Aziz : Mohon maaf sy pamit duluan, Trima kasih 
Kang Adang, Da Welly, Sis Melanie, Sis Gaby dan sobat Fortuga 
smuanya. Topik yg aktual dn sangat mnarik dn presentasi yg sangat 
bagus dn mnarik skali.
21:54:41  From Saptomo HM : Ijin leave meeting. Wass ...
21:55:01  From M Effendi : Terimakasih untuk paparan hari ini. 
Memberikan banyak pengetahuan mengenai KA cepat Jakarta Bandung.
21:55:43  From Widodo Pribadi : Ijin meninggalkan meeting. 
Terimakasih atas sharingnya. Wassalam
21:58:31  From A. Darwanto EL : Pamit duluan‚Ä¶‚Ä¶. Terima kasih 
banyak ats info nya Prof Adang, Oom Welly dan teman2 yang 
lain‚Ä¶..üôè


