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Ketua Umum IATS UNPAR, Andreas A. Pramudya, M.T., IPM 
mengatakan, event ini sebagai rangkaian kegiatan anniversary 
IATS yang ke-40 dan sekaligus memperkenalkan Circle 
Construc�on Community. "Ini merupakan komunitas 
konstruksi yang digagas oleh IATS Unpar agar dapat menjadi 
wadah bagi semua proses transformasi yang sedang terjadi di 
dunia konstruksi  dengan membawa semangat 4C: 
Communica�on, Collabora�on, Crea�vity, dan Cri�cal 
Thinking,” di Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 
Basuki Hadimuljono mengatakan para pelaku industri 
konstruksi nasional harus menguasai teknologi 4.0 untuk 
meningkatkan daya saing di �ngkat global. "Inovasi teknologi 
pembangunan infrastruktur perlu terus dikembangkan sejalan 
dengan keinginan pemerintah dalam merealisasikan kebijakan 
industri 4.0 yang telah dicanangkan," katanya saat membuka 
acara Indonesia Construc�on Conference 2019. Menurut 

Ikatan Alumni Teknik Sipil 
Katolik Parahyangan (IATS 
Unpar) menyelenggarakan 

s e m i n a r  k o n s t r u k s i 
b e r t e m a k a n  " I n d o n e s i a 
Construc�on Conference on 
Construc�on 4.0: The Wake Up 
Call in Construc�on Industry", 
pada tanggal 30 April 2019 
bertempat di Hotel Mulia 
Senayan, Jakarta. Seminar ini 
dihadiri oleh para profesional 
pelaku industri konstruksi 
nasional dan internasional 
yang  merupakan bentuk 
"wake up call" bagi semua 
pemangku kepen�ngan di 
industri konstruksi agar dapat 
bersama memajukan sektor ini 
sejalan dengan perkembangan 
industri 4.0.

Ir. Hendrik Gosal, selaku Ketua Circle Construc�on Community 
sekaligus Ketua Pani�a Inacons 2019 mengatakan bahwa 
konstruksi merupakan salah satu sektor industri terbesar di 
dunia yang nilainya setara dengan 13% GDP Global, persentase 
yang kurang lebih sama dengan kontribusi industri konstruksi 
nasional terhadap GDP Indonesia. "Transformasi digital yang 
terjadi di Industri konstruksi berjalan sangat lambat 
dibandingkan industri lainnya, oleh karena itu kami berinisia�f 
untuk menghadirkan sebuah konferensi sebagai bentuk 
kepedulian kami terhadap industri konstruksi nasional dalam 
melakukan proses transformasi digital ini," paparnya.

Pembicara-pembicara yang turut hadir antara lain Boston 
Consul�ng Group, Driver Tre� Singapore, Monnit Korea Co. 
Ltd, Taylor Thomson Whi�ng Sydney, Floth Australia, PT 
Wijaya Karya Beton, PT Wijaya Karya, dan PT MRT Jakarta. 
Tampak hadir pula adalah Rektor Unpar, Bapak Mangadar 
Sitomorang, Ph.D. dan Dekan Fakultas Teknik UNPAR Bpk. Dr. 
Yohanes Basuki Dwisusanto, beberapa dosen dari Fakultas 
Teknik Unpar, serta para alumni Teknik Sipil, bahkan juga turut 
hadir Ketua Umum IKA UNPAR Bpk. Rainier Haryanto, Ketua 
Umum Ilumni FH UNPAR, Bpk. Ivan Sadik, serta Ketua Umum 
IATI UNPAR Bpk. Sidharta.

beliau, penerapan industri 4.0 ditandai dengan perkembangan 
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna 
mencapai efisiensi yang �nggi dan kualitas produk yang lebih 
baik. Menteri PUPR mengingatkan pemanfaatan teknologi 
tersebut harus memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan 
pembangunan infrastruktur dan bukan sekadar ikut-ikutan 
atau mengiku� tren sesaat. Ia juga mengingatkan bahwa 
industri 4.0 hanya instrumen, justru di belakangnya harus ada 
SDM yang handal. "Untuk memenangkan kompe�si global, 
kebijakan di sektor konstruksi nasional harus diarahkan untuk 
menjadi lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik," katanya.

***  Ir. Hendrik Gosal, Ketua Pani�a Inacons 2019, Ketua Circle 
Contruc�on Community.
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The	Wake-Up	Call	in	Construction	Industry

Dari kiri ke kanan: Mangadar Situmorang, Hendrik Gosal, Basuki Hadimuljono, Andreas A Pramudya
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Alam Semesta di Ujung Tanduk

Mengapa Kita Tidak Musnah 13 Miliar Tahun Yang Lalu?

Reinard Primulando

ma il punto sta nel saperle trovare.”
“All truths are easy to understand once they are discovered; the point is to discover them.” 

“Tali [facili da intendersi] sono tu�e le cose vere, doppo che son trovete; 

(Galileo Galilei) 
“Quid est veritas?” (Pon�us Pilatus)


