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pikiran kita. Yap!, nama media
ini berubah setelah empat puluh
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bernama Warta Citra Marga, kini
berganti nama menjadi Citra
Marga News.
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Perubahan nama ini tentu
saja menyimpan sejumlah harapan. Tak hanya
tampak simpel, tapi juga memberi semangat baru
bagi segenap Tim Redaksi untuk mempersembahkan
materi penerbitan yang selalu update dan dinantikan
oleh pembacanya.
Jangan lewatkan berita utama edisi kali ini, yang
mengulas peran CSR CMNP melalui Pengobatan Gratis
serta di balik keputusan hasil RUPSLB Januari silam
tentang Pembagian Dividen Saham yang nilainya
sangat fantastis dalam sejarah CMNP.
Simak pula rubrik Wawancara yang mengupas
Management Development Program atau MDP
bersama Direktur CMNP Agung Salim serta rubrikrubrik lain yang tak kalah menarik. Selamat
membaca!
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Apresiasi Terbaik
Sebuah perjalanan memberi kita kesempatan untuk
belajar banyak hal. Dengan perjalanan, kita akan
mengerti betapa berharganya proses yang kita dijalani,
sehingga bisa memberikan apresiasi terbaik.

M

emulai langkah di tahun
2015, CMNP memberikan
apresiasi terbaiknya
kepada segenap
pemegang saham. Pada Rapat
Umum Pemegang Saham Luar
Biasa (RUPSLB) yang digelar
pada 30 Januari 2015 lalu,
Rapat menyetujui pembagian
dividen saham dengan
ratio empat berbanding
satu (4:1) atau sebanyak
550 juta lembar saham.
Pembagian dividen saham
ini merupakan pertama
kalinya dilakukan oleh
CMNP. Tak hanya itu,
pembagian dividen kali
ini pun merupakan
pembagian dividen
dengan nilai
terbesar dalam
sejarah CMNP.

Apresiasi
tinggi juga
saya sampaikan
kepada segenap
karyawan CMNP
Group ketika banjir
nyaris melumpuhkan
Jakarta pada Februari
lalu. Meski dalam kondisi
darurat, operasional
perusahaan masih bisa
berjalan. Tak sedikit
dari saudara-saudara
berusaha ekstra keras
untuk tetap masuk kerja
dan menjalankan tanggung
jawabnya dengan baik,
terutama dalam memberikan
layanan kepada pemakai jalan.
Karena bagaimanapun, denyut
nadi Perusahaan ini bermuara
dari pemakai jalan, sehingga
apapun kondisinya, sedapat
mungkin pelayanan pelanggan
tetap terjaga dengan baik.
Dedikasi demikianlah yang
seharusnya terus kita bangun
dan kita tumbuhkembangkan di
lingkungan kerja kita.
Direktur Utama CMNP
Danty Indriastuty Purnamasari

Atas dedikasi tinggi itu pula,
Direksi Perseroan telah memutuskan
akan menyelenggarakan acara CMNP
Family Fun Day pada peringatan hari
jadi CMNP di Taman Mini Indonesia
Indah, 23 Mei mendatang. Saya
ingin kita semua mensyukuri, karena
Perseroan mampu mencatatkan usia
yang kedua puluh delapan dengan
selamat serta mencatatkan kinerja
yang cukup baik. Saatnya keluarga
kita bergembira dan bangga menjadi
bagian dari CMNP.

Denyut nadi
Perusahaan ini
bermuara dari
pemakai jalan,
sehingga apapun
kondisinya, sedapat
mungkin pelayanan
pelanggan tetap
terjaga dengan baik

Namun demikian, tantangan
Perseroan di depan masih banyak.
Kita perlu terus bekerja keras,
selalu mengasah, memperbaharui
kompetensi dan skill yang kita
miliki, jika tidak ingin tertinggal dan
ditinggalkan. Mengutip perkataan
seorang penyair di abad 19, Henry
Wadsworth Longfellow “Kesuksesan
yang dicapai orang-orang besar,
tidak diperoleh dengan tiba-tiba.
Sementara rekan mereka tidur,
mereka bekerja keras.”
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PENGOBATAN GRATIS
ala “BOLLYWOOD”
Banjir tahunan di Jakarta
tidak asing lagi bagi CMNP.
Meski kondisi darurat,
jalan tol tetap diupayakan
beroperasi 24 jam. CMNP
juga menurunkan bantuan
kepada warga korban
banjir di koridor tol,
termasuk diantaranya
menggelar Pengobatan
Gratis pasca banjir.
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T

ak seperti biasanya, suasana
Sabtu pagi (28/3) di halaman
Kantor RW 013, Kelurahan
Penjaringan, Jakarta Utara
mendadak ramai. Anak-anak, remaja,
dewasa hingga orang tua berbondongbondong datang untuk memeriksakan
kondisi kesehatan mereka, karena
pagi itu digelar Pengobatan Gratis
oleh PT Citra Marga Nushapala Persada Tbk (CMNP).
Tepat pukul 09.00 WIB, tetabuhan marawis anak-anak bertalu-talu,
mengiringi kehadiran rombongan

Walikota Kota Jakarta Utara, Rustam
Effendi yang didampingi Kepala Departemen Komunikasi Korporat CMNP
Sholahuddin, menuju ke lokasi Pengobatan Gratis.
Usai membuka acara, Rustam
langsung melihat-lihat lokasi pemeriksaan. Namun ada nuansa lain yang
didapatkan Rustam “ini kok seperti di
Bollywood,” ujarnya spontan. Seketika tawa pun pecah dari para peserta
Pengobatan Gratis dan panitia yang
berada di sekitar Rustam. Sesungguhnya mereka bukanlah artis Bol-

Berita Utama

Selain pengobatan,
upaya pencegahan
seharusnya menjadi
yang utama untuk
meningkatkan
kualitas kesehatan
masyarakat. Karena
tanpa lingkungan
yang baik dan sehat,
seperti apapun usaha
pengobatan akan sia-sia

lywood, tetapi para dokter, petugas
medis dan administrasi dari Yayasan
Sri Satya Saibaba, salah satu institusi
yang berhasil dirangkul CMNP dalam
kegiatan sosial ini, yang memang sebagian besar masih memiliki darah
keturunan India. ”Pak Walikota boleh
dong foto bareng?” ujar salah satu
Petugas yang parasnya mirip Kajol,
pemeran Anjali dalam film Kuch Kuch
Ho Ta Hai. Pak Rustam pun tersenyum, tanda setuju dan mereka pun
mengabadikan peristiwa langka itu.
Selain menggandeng Yayasan Sri
Satya Saibaba, CMNP juga menggandeng beberapa institusi lain seperti
PT Sayap Mas Utama (Wings Food),
PT Jakarta Propertindo, PKK Kota
Administrasi Jakarta Utara, Wahana
Visi Indonesia dan para Dokter PPDS

dari Fakultas Kedokteran Universitas
Indonesia. Pada Pengobatan Gratis
kali ini CMNP mengerahkan 20 dokter
umum, 2 dokter kebidanan dan kandungan, 3 dokter anak, 2 dokter penyakit dalam serta 20 apoteker dan
10 orang perawat.
Di sela-sela acara, Rustam juga
mengajak masyarakat di sekitar
kolong tol untuk bersama-sama
menjaga keindahan dan kebersihan lingkungan, termasuk lingkungan sekitar kolong tol. Keadaan
kolong tol juga menjadi salah satu
fokus perhatian CMNP. Pada setiap
kegiatan yang dilakukan, CMNP selalu menghimbau dan mengajak
masyarakat untuk turut peduli akan
kondisi kolong tol, termasuk melarang bertempat tinggal dan melakukan aktivitas yang bisa membahayakan struktur jalan tol. Sholahuddin
yang mewakili Direksi CMNP dalam
sambutannya mengingatkan, akan
bahaya bertempat tinggal di kolong

Fokus

tol “Tentu kita tidak menginginkan
peristiwa kebakaran kolong tol pada
tahun 2007 terulang kembali” tegas
Sholahuddin sambil memberi contoh
ragam kerugian yang ditanggung
CMNP, termasuk yang ditanggung
masyarakat luas.
Pengobatan Gratis yang digelar
tahunan pada setiap pasca banjir ini
merupakan salah satu program Corporate Social Responsibility CMNP pada
masyarakat yang tinggal di sekitar
kolong tol. Sebelumnya, pada Sabtu
(22/3) juga telah dilakukan Pengobatan Gratis di Kelurahan Papanggo.
Kegiatan yang merupakan rangkaian
penanganan banjir kali ini diikuti total
sebanyak 830 orang.
Dampak banjir
Banjir yang terjadi hampir setiap
tahun, bisa dipastikan akan memengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta
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memperkirakan kerugian riil akibat
banjir yang terjadi pada 9-11 Februari
lalu mencapi Rp 10 triliun. Operasio
nal jalan tol Ir. Wiyoto Wiyono MSc
pun turut terkena dampaknya.
Keadaan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Yos Sudarso yang digenangi banjir sekitar 30-100 cm, membuat jalan
yang berada di bawah ruas tol Ir. Wiyoto Wiyono ini tidak mungkin untuk
dilalui baik oleh mobil maupun motor. Bahkan ada sebagian pengendara
motor nekat memasuki gerbang tol.
Karena kondisi yang sudah tidak memungkinkan dan jumlah motor yang
sangat banyak, petugas akhirnya
memperbolehkan mereka masuk untuk kemudian diarahkan keluar di off
terdekat.
Kondisi serupa juga terjadi tepat di
jalan arteri depan Gedung Citra Marga. Genangan sedalam + 70 cm tepat
dijalan masuk gedung membuat tidak
ada satupun kendaraan kar
yawan
dan Direksi CMNP yang bisa masuk.

Penyerahan bantuan nasi bungkus untuk korban banjir

Penyerahan bantuan logistik kepada Lurah Penjaringan
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Walikota Jakarta Utara Rustam Effendi (kiri) beserta ibu sedang menggendong pasien bayi

Meski tantangan untuk
bisa sampai ke kantor dikala banjir cu
kup
sulit, namun dengan
semangat yang tinggi,
sebagian besar karya
wan masih berusaha
untuk tetap ke kantor
dan bekerja. Menggunakan perahu karet satu
persatu karyawan diseberangkan melalui pintu darurat gerbang tol
Sun
ter. Di bawah ken
dali pejabat operasional,
para Petugas Gerbang,
Petugas Patroli, PJR dan
Petugas lapangan lainnya siap siaga 24 jam

mengoperasikan dan mengamankan
jalan tol. Agar tetap semangat, me
re
kapun disediakan menu makanan
sekedarnya.
Terus Berbagi
Pada banjir awal tahun ini, jumlah pengungsi akibat banjir di Jakarta Utara sebanyak 3.725 orang. Ini
merupakan jumlah terbesar dari kelima wilayah di Jakarta.
Merespon hal tersebut, sejak banjir
hari pertama, Tim CSR CMNP langsung turun membantu mengirimkan
ratusan nasi bungkus untuk warga
korban banjir yang berada di koridor
jalan tol di Kelurahan Sungai Bambu
dan Kelurahan Warakas. Bantuan logistik seperti beras, mie instan, air
mineral, makanan bayi dan obatobatan juga diberikan kepada korban banjir di 5 (lima) Kelurahan yaitu
Sunter Jaya, Sungai Bambu, Warakas,
Papanggo, dan Penjaringan, melalui
Walikota Jakarta Utara.
Selain menyelenggarakan Pengobatan Gratis di Kelurahan Papanggo
dan Penjaringan, CMNP juga memberikan bantuan fogging untuk ratusan rumah warga di Kelurahan Warakas pada 6, 9, 10 dan 11 Maret untuk
mengantisipasi munculnya penyakit
pasca banjir seperti demam berdarah.
Rustam Effendi menyambut baik
program penanggulangan banjir secara komprehensif yang dilakukan
oleh CMNP. Menurut Rustam, selain
pengobatan, upaya pencegahan seharusnya menjadi yang utama untuk
meningkatkan kualitas kese
h atan
masyarakat. Karena tanpa lingku
ngan yang baik dan sehat, se
p erti
apapun usaha pengobatan akan siasia. (af)

Berita Utama

Fokus

Pembagian Dividen Saham CMNP

Mendongkrak Nilai
Pemegang Saham
Mengawali tahun
2015, PT Citra
Marga Nushapala
Persada Tbk (CMNP)
memberi sebuah
gebrakan. Untuk
pertama kalinya
dalam sejarah, CMNP
membagikan dividen
saham senilai Rp 1,5
triliun lebih.

P

ersetujuan pembagian dividen
saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(RUPSLB) yang digelar pada
Jum’at (30/1) lalu, telah memberi
harapan baru bagi segenap pemegang
saham. Dividen yang dibagikan pun
berbeda dari sebelumnya. Bila biasa
nya dividen dibagikan dalam bentuk
tunai, kali ini dividen dibagikan dalam
bentuk saham, atau lazim dikenal
dengan dividen saham.
Dividen merupakan pembagian
keuntungan usaha dari sebuah perusahaan kepada pemilik saham yang
besarannya ditentukan oleh RUPS.
Pembagian dividen sendiri memang

tidak harus selalu berbentuk tunai,
seperti yang kali ini dilakukan CMNP
dengan membagikan dividen dalam
bentuk saham. Namun demikian,
pembagian dividen tersebut, tidak
serta merta dilakukan tanpa aturan.
Pembagian dividen saham, harus
mengikuti ketentuan dan peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) IX.D.5
tentang Saham Bonus.
Apresiasi Terbaik Bagi Pemilik
Pembagian dividen saham merupa
kan hal baru yang dilakukan oleh Ma
najemen CMNP. Pilihan untuk membagikan dividen saham dalam jumlah
yang cukup besar tersebut dilatar
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Dibagikannya
dividen saham dapat
mendorong investor
dan calon investor
menaruh perhatian
akan prospek saham
Perseroan yang
semakin likuid

belakangi oleh keinginan Manajemen
Perseroan untuk memberikan apresiasi terbaik kepada para pemegang
saham yang notabene juga adalah Pemilik Perseroan.
Pada keputusan RUPSLB tersebut, dividen saham dibagikan dengan ratio pembagian sebesar 4:1,
yang artinya setiap 4 lembar saham
yang dimiliki pemegang saham,
akan mendapatkan 1 saham baru
atau sebanyak 550.000.000 lembar
saham. Dividen saham ini berasal
dari kapitalisasi sebagian saldo laba
ditahan Perseroan yang merupakan
dana cadangan yang belum ditentukan penggunaannya per tanggal 31
Desember 2013. Nilai dividen saham
ditetapkan berdasarkan perhitungan
peraturan OJK IX.D5 butir 8 huruf b
yaitu sebesar Rp 2.740.
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Pembagian dividen saham yang
telah direalisasikan Perseroan pada
11 Maret 2015 dan dicatatkan pada
Bursa Efek Indonesia itu, sesungguhnya bukan semata wujud apresiasi
kepada pemegang saham, lebih dari
itu, sejatinya
dapat meningkatkan
peredaran jumlah saham Perseroan di
pasar. Semakin besar jumlah saham
yang beredar di masyarakat, secara
otomatis dapat mendongkrak value
pemegang saham.
Dibagikannya dividen saham juga
akan mendorong investor dan calon
investor menaruh perhatian akan
prospek saham Perseroan yang semakin likuid, mengingat dewasa ini saham Perseroan banyak dipertahankan
sebagai portfolio investasi. Dibagikannya dividen saham, akan membuka
potensi diburunya saham Perseroan
di lantai bursa.
NIlai positif lain dari pembagian

dividen saham adalah struktur permodalan Perseroan menjadi semakin
kuat, dengan meningkatnya modal
ditempatkan dan disetor penuh Perseroan yang semula Rp 1,1 triliun,
menjadi Rp 1,3 triliun yang terdiri dari
2.750.000.000 lembar saham.
Terlepas dari beragam nilai positif
tersebut, bagaimanapun, pembagian
dividen saham adalah fakta, betapa
Manajemen CMNP telah menunjukkan keseriusannya dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham,
termasuk bagaimana menjaga Going
Concern Perseroan.
Sejalan dengan upaya-upaya strategis tersebut, tersirat tanggung jawab
yang disandarkan pada pundak seluruh
insan CMNP, agar selalu bisa menunjukkan kinerja terbaiknya. Karena eksistensi sebuah perusahaan, hanya bisa
diraih dan dipertahankan, jika sumber
dayanya selalu kompetitif. (af)

Kinerja

Kinerja Perusahaan

ANALISA SAHAM CMNP
Periode Desember 2014 - Maret 2015

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM CMNP DI ATAS 5%
Periode 31 Maret 2015

Perseroan menggelar Public Ekspose pada
12 Desember 2014 yang memaparkan kinerja Perseroan tahun 2014 diantaranya progres
tol Depok-Antasari, peningkatan pendapatan konsolidasi Perseroan, dan berdirinya
PT Citra Nusantara Propertindo. Pemaparan
kinerja tersebut telah memberikan sentimen
positif terhadap pergerakan harga saham di
lantai bursa yang ditutup sebesar Rp 2.960.

MASYARAKAT
46,53%

53,47%

BNP PARIBAS WEALTH
MANAGEMENT SINGAPORE
BRACH 20 COLLYER QUAY,
TUNG CENTER 18-01
SINGAPORE 049319

Meningkatnya Indeks harga saham
gabungan di awal 2015 karena adanya sinyal
positif pasar berkenaan dengan keputusan
pemerintah untuk tetap fokus pada pembangunan infrastruktur pada 2015. Keputusan
tersebut masih memberikan dampak positif
bagi kestabilan harga saham CMNP yang ditutup pada posisi Rp 2.800.
Pada 30 Januari 2015 Perseroan menyelenggarakan RUPSLB yang diantaranya menyetujui rencana Perseroan untuk membagikan dividen saham dengan ratio pembagian
dividen saham 4:1 dan menyetujui untuk
mencabut pemberian dukungan Perseroan
kepada anak perusahaan Perseroan yaitu
CMS. Rencana pembagian dividen saham
disambut baik oleh investor karena dapat
meningkatkan value pemegang saham serta
membuat saham CMNP menjadi lebih likuid.
Hal tersebut dapat dilihat dengan banyak diburunya saham CMNP dan membuat saham
Perseroan berada di posisi tertinggi pada
Februari 2015 sebesar Rp 3.500.

Sumber : PT KSEI dan PT Raya Saham Registra

PERGERAKAN HARGA SAHAM CMNP (Rp)
Periode Desember 2014 - Maret 2015

4,000
3,500

3,200

3,500

3,095

2,960

3,000

2,960

2,500

Pergerakan harga perdagangan saham
sepekan lalu kemudian terlihat ﬂat di pasar
regular, sehingga investor asing banyak
mengakumulasi beli bersih di pasar domestik.
Sementara pelemahan rupiah terhadap USD
Rp 13.000,- telah memberikan efek negatif di
mata investor. Pencatatan Saham tambahan
dan pembagian Dividen Saham yang dilaksanakan pada 11 Maret 2015 belum dapat
mendongkrak kembali harga saham CMNP
di lantai bursa. Pada penutupan akhir Maret harga saham CMNP kembali mengalami
penurunan yaitu di posisi Rp 2.500.

2,755

2,710

2,800

2,500
2,610

2,600

2,400

2,000
1,500
1,000

Mar’15

Terendah

Penutupan

VOLUME LALU LINTAS JIUT & PENDAPATAN CMNP*
Periode Desember 2014 - Maret 2015
milliar (rp)
82,00

Juta
17,188

17,717

80,00

17,5
16,864

78,00

17,0

76,00

16,5

74,00
72,00

76,671

69,494

80,752

64,00

Des’14

Jan’15

Feb’15

Mar’15

8,800 8,600 -

- 1,200
1,187

- 1,150
1,132

8,400 -

- 1,100

8,200 -

15,5

7,800 -

1,060
- 1,050

1,033

7,600 - 1,000

7,400 14,5
14,0

Volume lalu lintas (Dalam Juta Kendaraan)
Pendapatan Tol (Dalam Miliar Rp)

Juta

9,000 -

8,000 -

15,0
80,599

66,00

milliar (rp)

16,0
15,301

70,00
68,00

18,0

VOLUME LALU LINTAS & PENDAPATAN CMS
Periode Desember 2014 - Maret 2014

7,200 7,000 -

8,464

Tertinggi

Feb’15

7,702

Jan’15

7,927

Des’14

8,848

-

Des’14

Jan’15

Feb’15

Mar’15

950

Volume lalu lintas (Dalam Juta Kendaraan)
JIUT: Tol Dalam Kota Jakarta
* Setelah revenue sharing

Pendapatan Tol (Dalam Miliar Rp)
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Wawancara

Tanya Jawab Program

Management Development Program

Kader Pimpinan
!
i
Dicar Masa Depan
Selain berperan
mengendalikan
operasional,
seorang pimpinan
juga berkewajiban
menjalankan proses
transformasi kepada
karyawan yang
dipimpinnya, baik
transformasi skill,
kompetensi maupun
budaya.

A

gar proses transformasi
dapat berjalan maksimal,
Perusahaan telah menetapkan
kerangka “House of Expert”
yang menjadi dasar untuk membangun kebutuhan expert track di
lingkungan CMNP Group, melalui
penyelenggaraan Management
Development Program (MDP).
Untuk mengetahui lebih jelas tentang
MDP, berikut ini petikan wawancara
Redaksi WCM dengan Direktur CMNP
Agung Salim.
Apa yang dimaksud MDP dan apa
sasarannya?
MDP adalah program transformasi
pengembangan skill dan kompetensi
dari para pejabat senior kepada
sejumlah karyawan potensial. Sebagai terobosan baru, MDP bukanlah
program pelatihan biasa, tapi
program strategik Perseroan dalam
rangka menyiapkan kader-kader
pimpinan masa depan yang
mumpuni, mampu menjadi
inisiator dan motor penggerak
dalam berbagai bidang keahlian
dan level, selaras dengan
tuntutan pengembangan bisnis
perusahaan.
Apa latar belakang
penyelenggaraan MDP?
Setidaknya ada dua hal. Pertama,
bisnis CMNP perlu dijaga
keberlanjutannya.
Karena itu Sumber
Daya Manusianya

harus memiliki daya saing. Jika tidak,
bisa mengancam eksistensi bisnis
CMNP. Kedua, fakta membuktikan
di CMNP terdapat kesenjangan skill
dan kompetensi yang cukup besar
antara level Staf dan level Manajerial.
Banyak pula posisi kunci dijabat oleh
karyawan yang mendekati masa
pensiun. Fakta ini perlu diantisipasi
dengan melatih dan membina para
kader, agar mereka siap meneruskan
estafet kepemimpinan CMNP di masa
yang akan datang.
Apa saja materi MDP?
Pada tahap awal, materi MDP
dirancang untuk dua bidang
yang dinilai krusial, yaitu Bidang
Manajemen Proyek dan Bidang
Manajemen Operasional Jalan
Tol. Pada tahap selanjutnya, MDP
akan dikembangkan pada bidangbidang lain sesuai dengan tuntutan
pengembangan usaha Perseroan.
Siapa saja peserta MDP?
Pada angkatan pertama, materi MDP
diarahkan untuk Bidang Manajemen
Proyek. Angkatan ini diikuti sebanyak
33 orang. Mereka adalah karyawan
setingkat Staf hingga Senior Ofﬁcer
yang direkomendasikan oleh para
pimpinan unit kerja. Pada angkatan
berikutnya, pendaftaran peserta MDP,
akan diumumkan secara terbuka di
lingkungan CMNP Group. Siapapun
karyawan yang memenuhi kualifikasi,
bisa mendaftarkan diri untuk
megikuti proses seleksi.
Siapa saja instrukturnya?
Seluruh instruktur MDP Bidang
Manajemen Proyek adalah pejabat
eksekutif di lingkungan CMNP Group
yang memiliki skill dan kompetensi
yang mumpuni, disamping punya
pengalaman yang luas di bidang
masing-masing. Mereka adalah Edi
Widyawan Manajer Divisi Teknik,
Lukman Effendi Direktur Utama CPI,
Hari Sasongko Direktur Keuangan
CW, M. Hidayat Umar Manajer
SPI, Satya Graha Asisten Manajer
Investasi, Lukas B. Sihombing
Asisten Manajer Teknik dan Adie
Rinanto Kadep Pelayanan Lalu Lintas.

Agung Salim
Direktur CMNP
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Tanya Jawab Program

Wawancara

Direktur CMNP Suarmin Tioniwar (kedelapan dari kanan) tengah foto bersama dengan instruktur dan peserta MDP

Apa yang diperoleh peserta MDP
bidang Manajemen Proyek?
Pada penyelenggaran MDP tanggal
9, 23-26 Februari 2015 di Gedung
Citra Marga, materi yang diberikan
masih terbatas pada pengenalan
umum Manajemen Proyek.
Peserta mendapatkan gambaran
bagaimana menjalankan sebuah
proyek mulai dari tahap persiapan
hingga pelaksanaannya, termasuk
mengkalkulasi berbagai risiko yang
mungkin timbul. Selain materi di
kelas, peserta juga diwajibkan
mengikuti kunjungan lapangan di
Proyek Jalan Tol Ruas Depok Antasari
milik PT Citra Waspphutowa. Pada
tahap ini mereka sudah diberikan
penilaian.
Apa agenda MDP bidang
Manajemen Proyek berikutnya?
Peserta MDP angkatan pertama

yang dinyatakan memenuhi
standar kualifikasi pada materi
pengenalan Manajemen Proyek, akan
dijadwalkan kembali masuk kelas.
Selain mendapatkan review materi
yang telah didapat, mereka juga
akan diberikan pendalaman materi
melalui diskusi, penugasan, role play,
simulasi, termasuk mendapatkan
coaching dan mentoring secara
periodik.

maupun pada saat menjalani on
the job training (magang) pada
bidang yang akan ditempatinya
kelak. Pada akhir program, mereka
juga diwajibkan mempresentasikan
hasil karyanya di hadapan BOD.
Seluruh tahapan penilaian
diberlakukan dengan sistem gugur.
Hanya peserta yang memenuhi
standar penilaian terbaik, yang bisa
melanjutkan MDP.

Bagaimana sistem penilaian
peserta MDP?
Untuk mengetahui sejauhmana
tingkat pemahaman peserta pada
setiap materi pelajaran, mereka
diwajibkan mengikuti pre test dan
pos test. Peserta MDP juga akan
mengikuti beberapa assessment
lain, disamping terus dimonitor
perkembangan soft skill dan hard
skill-nya baik di kelas, di lapangan

Apa yang diharapkan dari akhir
MDP?
Karena MDP menetapkan standar
keberhasilan yang cukup tinggi, maka
jumlah pesertanya akan semakin
mengerucut, hingga dapat ditentukan
kandidat-kandidat terbaik yang layak
direkomendasikan untuk menempati
posisi-posisi penting sesuai dengan
tingkat potensi yang dimiliki di proyekproyek milik CMNP Group. (wan)

oPini
Apa pendapat anda tentang Management Development Program?
Edi Widyawan
(Manajer Divisi Teknik)
MDP bidang Manajemen Proyek
sangat perlu, untuk mengantisipasi
rencana ekspansi perusahaan,
terutama penyediaan kader potensial
yang akan menangani proyek-proyek
milik CMNP Group.

Yusri Nur
(Kasie. Pemeliharaan Jalan)
MDP adalah wadah untuk
menggembleng peningkatan skill
dan kompetensi karyawan agar
memiliki daya saing.

Samsuri
(Senior Ofﬁcer Perpajakan)
Meski disiplin kerja saya di bidang
Akuntansi, tapi MDP membuka
kesempatan bagi saya untuk
mendalami bidang Manajemen
Proyek.

Ari Aﬁanto
(Petugas Pultol)
Inilah cara baru meningkatkan potensi
karyawan yang saya nantikan sejak
dulu. Semoga membuka peluang
jenjang karir saya.
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Jurnalis Kita

Artikel Anda

Menimbang

Investasi Deposito
Oleh : Sumarwan*

20 liter beras, namun kini hanya
cukup untuk membeli 10 liter beras
dengan kualitas yang sama.

anda pada beragam investasi, seperti
valas, reksadana, saham atau lainnya,
(3) Untuk peluang keuntungan yang
tinggi, anda bisa memilih jenis usaha
yang dekat dengan konsumen, seperti
bisnis kuliner. Meski demikian, anda
juga perlu waspada dengan risikonya,
(4) Investasi yang produktif dan
berisiko rendah, seperti membeli
tanah, bisa menjadi alternatif, karena
nilainya akan terus meningkat.

Meskipun bunga deposito lebih
tinggi dari tingkat inflasi, nyatanya
nilai uang yang kita simpan dalam
deposito akan menurun. Tabel di
bawah adalah ilustrasi perhitungan
hasil deposito dan inflasi.

Banyak orang
beranggapan, investasi
deposito adalah cara
berinvestasi yang
paling mudah, aman
dan menguntungkan.
Benarkah demikian?

S

etiap orang tentu berharap
pundi-pundi uang yang
dimiliki dapat terus
bertambah, baik dari
pendapatan gaji bulanan, usaha
sampingan maupun Investasi.
Salah satu pilihan investasi yang
banyak diketahui masyarakat yaitu
deposito. Jenis investasi ini relatif
aman dengan memiliki tingkat bunga
yang pasti. Dengan berinvestasi dalam
bentuk deposito, maka uang disimpan
akan memperoleh bunga sesuai
standar dan jangka waktu tertentu.
Namun jika ditelisik, bunga
deposito yang diperoleh, ternyata
selalu tak mampu mengejar tingkat
inflasi yang tinggi. Di Indonesia
tingkat inflasi berkisar 6%,
tergantung kondisi ekonomi. Inflasi
merupakan peristiwa kenaikan tingkat
harga barang secara umum. Inflasi
juga membuat nilai uang menurun.
Sebagai contoh, pada tahun 2000,
uang Rp 100.000 bisa untuk membeli
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Dari Ilustrasi tersebut dapat
dilihat, bahwa dalam satu bulan,
dari deposito sebesar Rp 100 juta,
maka hasil deposito dan bunga
yang diperoleh yaitu Rp 100,5 juta
(nilai riil). Namun, jika dihitung
dengan tingkat inflasi yang ada,
sesungguhnya nilai uang (PV)
tersebut di masa yang sama hanya
Rp 93,9 juta, atau bisa juga dikatakan
nilai uang (PV) lebih rendah dari nilai
investasi.

Bagaimanapun, deposito adalah
instrumen investasi jangka pendek
dengan tingkat risiko yang rendah.
Untuk jangka panjang, tentu
dibutuhkan tingkat keuntungan
investasi yang lebih tinggi agar nilai
uang tidak tergerus inflasi. Tapi
jangan lupa, semakin tinggi tingkat
keuntungan yang bisa diperoleh dari
investasi, semakin tinggi risikonya.
Oleh karena itu, yang terpenting
adalah kenali dengan baik kebutuhan
dan profil risiko setiap jenis investasi
yang akan anda pilih. Dengan
mengenali profil risiko investasi,
anda akan lebih jeli dan bijak dalam
menentukan pilihan investasi.

Melihat kondisi tersebut,
dibutuhkan tips dalam memilih
investasi, diantaranya : (1) Memilih
deposito bank sebaiknya pada saat
inflasi sedang rendah, (2) Jangan
menempatkan dana untuk satu jenis
investasi saja. Investasikan dana

*Penulis adalah Kasie Treasury CMNP

ILUSTRASI BUNGA VS INFLASI
(Asumsi data BI bulan Januari 2015)
INVESTASI

BUNGA

PAJAK BUNGA 1

NILAI RIEL 2

100.000.000

7,50%

20%

100.509.589,04

NILAI RIIL 2

INFLASI

DISCOUNT FACTOR (DF) 3

PRESENT VALUE (PV) 4

100.509.589,04

6,96%

0,9349

93.969.324,08

MARGIN (LOSS)

(6.030.675,92)

Keterangan:
1. Pajak bunga ialah potongan bunga deposito yang dikenakan PPH Final pasal 4 (ayat
2) berdasarkan Ketetapan Menteri Keuangan Nomor 51/Kmk.04/2001)
2. Nilai riel ialah nilai investasi setelah bunga dan pajak bunga (investasi x bunga x
31/365 x 80%)
3. DF (Discount Factor) ialah apabila dikalikan ke dalam suatu jumlah akan memberikan
1
nilai-nilai pada periode n tahun : (1+bunga)
n
4. PV (Present Value) digunakan untuk mengetahui nilai investasi sekarang dari suatu
nilai di masa datang : (discount factor x nilai riil)

Artikel Anda

Jurnalis Kita

Menuju

Koperasi Mandiri
Oleh : Samsunur *

Amanat Rapat Kerja
Koperasi Citra Marga
(KCM) di Safari Royal
Garden pada medio
Januari 2015 lalu,
menggagas banyak
program, diantaranya
adalah upaya
meningkatkan potensi
pendapatan dan
perkuatan modal.

D

ari anggota, oleh anggota
dan untuk anggota. Mungkin
inilah slogan yang selalu kita
dengar mengenai koperasi.
Seperti itu pula KCM melakukan
segala usaha untuk menopang
kesejahteraan anggotanya.
Melalui berbagai jenis usaha
yang dijalankan, seperti produk
simpan pinjam, properti,
pelayanan jasa, sembako, kuliner,
transportasi dan lainnya, KCM
tidak hanya berusaha memenuhi
kebutuhan anggotanya, tetapi juga
mengembangkan modal.
Salah satu produk unggulan KCM
adalah Simpan Pinjam. Sayangnya
porsi pembiayaan pinjaman anggota
melalui bank, sejauh ini relatif
besar. Tahun 2014, sekitar 85%
pembiayaan pinjaman anggota,
bersumber pada dana bank.
Dalam kata lain, porsi keuntungan
KCM atas produk tersebut, harus
rela berbagi dengan pihak bank.
Karena itulah, Suharno, Ketua
KCM bertekad agar persentase
pembiayaan pinjaman dari bank itu
angkanya bisa semakin menurun.
“Tahun 2015 pembiayaan pinjaman
anggota melalui bank, saya
targetkan turun yaitu menjadi 75%”
ujarnya.
Menyongsong Kemandirian
Agar bisa lebih mandiri,
pengembangan potensi pendapatan
dan modal usaha, menjadi prioritas

program KCM. Berbagai produk
unggulannya terus digenjot. Di
bidang properti misalnya, KCM
terus mendorong percepatan
penjualan Perumahan Citra
Pesona Residence, disamping akan
mengembangkan Ruko dan Rukan
di kawasan Bogor dan sekitarnya.
Pengembangan modal juga
digulirkan melalui penyesuaian nilai
Simpanan Wajib Anggota (SWA)
yang berlaku sejak Januari 2014.
SWA yang semula Rp 10.000
per bulan, dinaikkan menjadi
Rp 50.000 per bulan untuk Staf
dan Pelaksana dan Rp 100.000
per bulan untuk karyawan level
pejabat. Kenaikan + 389% SWA
ini, tentu saja menjadi energi baru
bagi KCM.

Dengan semakin
kuatnya modal KCM,
tak pelak berbagai
benefit tambahan
yang ditawarkan
kepada anggotanya
akan semakin besar

Pada Simpanan Sukarela,
KCM terus mendorong partisipasi
anggotanya untuk menabung.
Untuk menarik minat dan animo
anggota pada produk Simpanan
Sukarela ini, berbagai jurus pun
disiapkan. Sebut saja hadiah
langsung, mengakumulasikan
nilai simpanan dalam formula
penghitungan SHU serta bebas
pajak dan biaya administrasi.
“Saya rasa menabung di KCM

benefitnya lebih plus plus” ujar
karyawan CMNP yang tak mau
disebut namanya. Karena itu,
pantaslah, jika dari tahun ke tahun
jumlah anggota yang melakukan
Simpanan Sukarela semakin
meningkat. Jika pada tahun 2013
terdapat 53 anggota dengan nilai
simpanan rata-rata perbulan
sebesar Rp 9.400.000,-, maka
pada tahun 2014 tercatat 88
anggota dengan nilai simpanan
rata-rata per bulan sebesar
Rp 22.800.000.
Dengan semakin kuatnya modal
KCM, tak pelak berbagai benefit
tambahan yang ditawarkan kepada
anggotanya akan semakin besar.
Sebut saja penyesuaian nilai kas
bon menjadi Rp 600.000 per bulan,
pinjaman prioritas dengan marjin
rendah menjadi Rp 5.000.000,
serta pinjaman darurat tanpa
marjin maksimal Rp 2.500.000.
Program lain yang tak kalah
menarik adalah Program
Wirausaha bagi karyawan,
terutama bagi mereka yang akan
memasuki masa pensiun. Selain
mendapatkan pinjaman dana untuk
usaha, mereka juga akan dibekali
ilmu Kewirausahaan dan Keuangan
sekaligus mendapatkan pembinaan
dan pendampingan.
* Penulis adalah Staf PR CMNP dan
Korbid. Jasa KCM
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Liputan

Liputan Event

Orientasi Kerja Petugas Pelayanan Jalan Tol

Bekal Maksimal, Pelayanan Optimal
Ayo…ayo...kita semangat
Semangat…semangat pelayanan
Pelayanan.. lalu lintas jalan
Agar semua lancar…
Ada
Ada
Ada
Ada

14

balok….singkirkan..
laka.….dibantu…
tips.…..ditolak……
macet….diatur……
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J

ika anda dinas di lingkungan
Gedung Citra Marga, tentu
anda masih terngiang gegap
gempita suara yel-yel yang
dikumandangkan penuh heroik oleh
sejumlah pria muda pada setiap pagi
di pelataran belakang gedung.
Itulah yel-yel pelayanan yang
diciptakan khusus untuk kepentingan
“Orientasi Kerja Petugas Pelayanan
Jalan Tol” yang digelar pada 2 - 5
Februari 2015. Yel-yel itu menjadi
pembangkit semangat belajar dan
kesatuan corp mereka.
Mereka yang terdiri dari 7 orang
Petugas Patroli Jalan Raya (PPJT),
2 orang Petugas Ambulance dan
10 orang Petugas Rescue tersebut,
memang sedang digembleng mental,
fisik, skill dan kompetensinya oleh tak
kurang dari delapan instruktur dari

Divisi Pelayanan dan Pemeliharaan
CMNP.
Orientasi Kerja Petugas Pelayanan
Jalan Tol milik PT Citra Persada
Infrastruktur ini merupakan media
pembekalan mereka, sebelum
diterjunkan di lapangan. Selain
diberikan pengetahuan mengenai
CMNP dan bisnisnya, mereka juga
diberikan pemahaman tentang
Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol,
Peraturan Jalan Tol serta Perambuan
dan Marka Jalan.
Demi kelancaran tugasnya
kelak, mereka juga dilatih berbagai
keterampilan teknis lapangan seperti
Teknik Penanganan Kecelakaan,
Teknik Penanganan Gangguan
Kendaraan, Teknik Perawatan
dan Pemeliharaan Kendaraan
Operasional, Teknik Komunikasi,

Liputan Event

Sebagai Petugas
Lapangan, mereka
tidak hanya dituntut
memiliki standar
pengetahuan dan
keterampilan, tetapi
juga harus memiliki
kebugaran jasmani

Sistem dan Prosedur
Pembuatan Laporan
Kegiatan, Keselamatan
dan Kesehatan Kerja,
Teknik Mengukur Tingkat
Kepuasan Pelanggan,
Operasi Overload serta
diajarkan Problem
Solving dari berbagai
masalah yang kerap
terjadi di lapangan seperti
penanganan derek liar, gangguan
kamtibmas, demontrasi massa,
pengamanan kolong tol dan lain-lain.
Secara khusus mereka juga diberikan
pengenalan dan pemahaman akan
lingkup tugas dan fungsi pokok
jabatan masing-masing.
Pembekalan yang
mengkombinasikan beberapa
pengetahuan dan keterampilan di
atas, diharapkan dapat menguatkan
mental mereka untuk menjalankan
tugasnya dengan baik serta terhindar
dari berbagai risiko kerja yang
dapat membahayakan mereka dan
merugikan perusahaan.
Melatih Stamina
Sebagai Petugas Lapangan, mereka

tidak hanya dituntut memiliki standar
pengetahuan dan keterampilan yang
dipersyaratkan, tetapi juga harus
memiliki kebugaran jasmani yang
cukup, mengingat bekerja di lapangan
memiliki risiko yang cukup tinggi
terutama cuaca, polusi bahkan risiko
kecelakaan kerja.
Mengantisipasi kebutuhan tersebut
di atas, maka materi Program
Orientasi juga dilengkapi dengan
sessi gemblengan jasmani. Setiap
pagi sebelum materi kelas dimulai,
seluruh peserta wajib mengikuti
latihan fisik seperti jogging dan jalan
sehat mengelilingi halaman belakang
gedung sambil menyanyikan Yel-Yel
Pelayanan. Meski sekujur tubuh basah
kuyup karena keringat, mereka tak
tampak letih, rona wajah mereka

Liputan

berseri-seri, seiring suara
derap langkah dan yel-yel
mereka yang membahana
memenuhi pelataran.
Selain untuk kebugaran
fisik, kegiatan ini
juga melatih stamina
peserta. “Mereka harus
membiasakan diri latihan
fisik, agar memiliki stamina
yang baik. Dengan stamina
yang baik, mereka akan
siap menerima berbagai
materi di kelas, termasuk
mengikuti praktik lapangan”
ujar Maman Rusman
Pelatih Olahraga.
Pembekalan materi di kelas
dimulai tepat pukul 8.00 pagi
hingga pukul 12.00 siang. Selepas
istirahat, Program Orientasi
dilanjutkan dengan pembekalan
materi praktik kemampuan teknis
di lapangan. Dengan bobot program
50% teori dan 50% praktik, mereka
diharapkan memiliki keseimbangan
pengetahuan dan keterampilan,
dan siap diterjunkan di lapangan,
memberikan layanan terbaik
kepada pengguna jalan tanpa
pamrih.
Koordinator Program Adie Rinanto
optimis, usai menjalani Program
Orientasi, seluruh peserta siap
diterjunkan ke lapangan. “Dengan
pembekalan yang maksimal, kami
tenang melepasnya” ujar Adie. (wan)
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Lensa

Nama dan Peristiwa

Mulyadi
Senior Ofﬁcer Divisi Investasi CMNP/
Pemenang Undian Umrah HUT Ke-27 CMNP

B

Punya Trik

agi penggemar travelling, seperti Mulyadi, setiap
destinasi selalu memberikan kesan. Tapi ketika
ayah dari Fahira (3) ini berkesempatan umrah
atas biaya perusahaan, ia merasakan kesan yang tak
biasa. Keagungan ka’bah, Masjidil Haram dan Nabawi
yang selama ini hanya bisa ia saksikan melalui layar
kaca, pada akhir tahun 2014 silam benar-benar bisa ia
saksikan secara langsung. “Hati dan raga saya selalu
bergetar, saat menyebut asma Allah bersama jutaan
umat muslim yang datang dari berbagai penjuru dunia”
tuturnya haru.
Kesan yang tak biasa itu pula yang membuat ia
ingin kembali lagi ke tanah suci. Ia ingin mengulang
nikmatnya ibadah, curhat dan bermunajat sepuasnya
di tempat-tempat mustajab. Mantan Ketua Rohis ini
pun mengaku lebih siap dan punya trik khusus jika
berkesempatan umrah lagi. Diantaranya, ia tak mau
lagi datang terlambat, bahkan rela datang dua jam lebih
awal sebelum waktu sholat tiba, jika ingin mendapatkan
shaft di dalam masjid yang sejuk. Rupanya suami dari
Sugiharti ini, saat umrah pernah merasakan sholat di
jalanan dekat area proyek pelataran masjid. Tapi Mul
masih beruntung, karena kala itu bukan sholat Jum’at,
sehingga ia bebas dari sengatan matahari. (wan)

Adie Rinanto
Kadep. Pelayanan Lalu-lintas

M

Bukan Lagu Biasa

erancang sebuah acara yang membuat peserta enjoy dan
terkesan, bukan perkara mudah. Pada penyelenggaraan
Program Orientasi Karyawan Outsourcing yaitu Petugas PPJT,
Petugas Ambulance dan Petugas Rescue, medio Maret lalu, Adie
“memutar otak” memberikan sentuhan pembakar semangat lewat
lagu ciptaannya untuk dibawakan dalam program tersebut.
Adalah kebiasaan putrinya Aya (14) yang gemar menyanyikan
lagu goyang dumang, sehingga menginspirasi Kepala Departemen
Pelayanan Lalu Lintas ini untuk membuat lagu. “Konsepnya mau
dibuat dangdut tapi susah, jadi saya buat lirik dan lagunya
bareng sama kang Maman” ujar suami dari Riska Yulina ini.
Meski dibuat cukup sederhana, nyatanya lagu itu mendapat
tempat di hati para peserta orientasi. Mereka menyanyikan lagu
itu begitu antusias, baik di kelas maupun saat lari pagi bersama.
Bahkan ketika mereka diterjunkan di lapangan, mereka pun tak
segan mengulang lagu itu. Ini sepenggal liriknya “Ayo-ayo kita
semangat, semangat-semangat pelayanan, pelayanan lalu lintas
jalan, agar semua lancar….”mudah bukan?. (ms)
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Lensa

Nama dan Peristiwa

Imam Prasodjo
Sosiolog

Uji Sabar

S

iapa yang tak kenal pria ini. Wajahnya seringkali menghiasi
layar kaca. Dosen Universitas Indonesia sekaligus Sosiolog
ini, ternyata juga dikenal luas oleh warga Sungai Bambu,
mulai dari tokoh agama, pengurus RT/RW, pemuda Karang Taruna, Ormas, Ibu-ibu PKK, bahkan anak-anak. Lho kok bisa? Ya!,
karena medio Februari lalu, Imam Prasodjo (55) ini berkesempatan dialog dengan warga, untuk menjaring minat dan kebutuhan
mereka sehubungan dibangunnya Ruang Publik Terpadu Ramah
Anak (RPTRA), di kolong tol, RW 06 Kelurahan tersebut.
Pak Imam adalah profesional yang memang ditugaskan oleh istri
orang nomor satu DKI Jakarta, sekaligus Ketua Tim Penggerak
PKK Provinsi, untuk mendengar aspirasi warga, agar RPTRA
yang dibangun oleh CMNP, Toyota dan PT Pembangunan
Jaya itu, fungsi dan penggunaannya kelak sesuai
dengan kebutuhan dan harapan warga.
Bukan Pak Imam namanya, jika tidak sabar
meladeni keinginan warga. Pria kelahiran Purwokerto ini tampak telaten dan piawai mengarahkan begitu banyak aspirasi warga, agar sesuai
dengan standar Jakarta Kota Layak Anak. Kesabaran
Pak Imam juga diuji, ketika ia harus berhadapan
dengan ormas, bahkan para preman yang mencoba
menyatroni para pekerja. “Ternyata mereka hanya ingin
diikutsertakan perannya dalam pembangunan RPTRA”
tutur Imam. (wid)

Herni Musrifah
Petugas Pengumpul Tol

S

Kecemasan Panjang

oal loyalitas, wanita yang satu ini boleh diacungi jempol.
Ketika banjir Jakarta meluas medio Februari lalu, Ibu
dari Najwa (10) dan Luna (7) ini masih setia bertugas
melayani pemakai jalan, meski kegundahan menyergap, karena
harus meninggalkan kedua putri kesayangannya di rumah, saat
pagi masih gelap.
Kegundahan hati istri dari Irwan Riyandi ini semakin
menjadi, karena menjelang jam aplusan guyuran hujan
bertambah lebat, genangan air di sekitar tempatnya bertugas
semakin naik, jalanan menuju kantor-pun “putus” karena
banjir. Kondisi seperti itu membuat banyak rekan Herni tidak
bisa masuk kerja dan ia harus rela lembur menggantikannya.
Mendengar info tetangga genangan air sudah memasuki
ke dalam rumahnya, hatinya galau. Segera ia berinisiatif
menelpon kedua putrinya untuk segera naik ke lantai dua
rumahnya. Di antara tugas dan kecemasan yang panjang itu
pula, tak putus-putus ia berdoa, hingga akhirnya ia pulang dan
mendapati kedua anaknya tertidur lelap, saat malam semakin
gelap. (ms)
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Event

Event Perusahaan

CMNP, Wijaya Karya dan Jasa Sarana Galang Kemitraan – Direksi CMNP Indrawan Sumantri (kanan) sedang
menandatangani perjanjian kemitraan antara CMNP, Wijaya
Karya dan Jasa Sarana di hadapan Notaris di Gedung Citra Marga, Senin (19/1). Perjanjian kemitraan ini terkait
de
ngan penyertaan tender ruas tol Soreang - Pasir Koja,
de
ngan komposisi Kepemilikan saham 65 % CMNP, 25 %
Wijaya Karya, dan 10 % Jasa Sarana.

CMNP dan Radio Elshinta Teken Kerjasama Penyiaran
Info Lalin - Direktur Utama CMNP Danty Indriastuty (kiri)
dan Direktur Radio Elshinta Iwan Haryono (kanan) sedang
serah terima dokumen perjanjian setelah menandatangani
Perjanjian Kerjasama Penyiaran Informasi Lalu Lintas Jalan
Tol Ir. Wiyoto Wiyono Msc, bertempat di Gedung Citra Marga, Senin (9/3).

RUPSLB CMNP - Dewan Komisaris dan Direksi CMNP te
ngah mengikuti jalannya RUPSLB, bertempat di Gedung
Citra Marga, Jum’at (30/1). Rapat diantaranya menyetujui
pembagian dividen saham sebesar 4 : 1 (empat banding
satu) kepada para pemegang saham.

RUPSLB CW - Dewan Komisaris dan Direksi CW sedang
mengikuti jalannya RUPSLB CW, bertempat di Hotel Park
Cawang, Rabu (11/2). Rapat antara lain menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan Tahun 2015.

Upacara Bendera dengan Seragam Baru – Pada Upacara
Bendera, Senin (20/4), seluruh Karyawan CMNP telah memakai seragam kerja baru. Seragam kerja yang didominasi
warna biru dongker bagi pria dan oranye biru bagi wanita ini
merupakan pergantian seragam untuk yang kelima kalinya
sejak CMNP berdiri.

Koordinasi CMS dengan Pemkot Surabaya - Manajemen
CMS Arief Budhy Hardono (ketiga dari kanan) sedang rapat
koordinasi bersama Pemerintah Kota Surabaya yang membahas perkembangan pembangunan jalan MERR dan jalan
Lingkar Luar Timur Surabaya, terkait pengembangan lalu
lintas Tol Waru - Juanda dan pengembangan usaha CMS,
bertempat di Hotel Wilton Surabaya, Kamis(16/4).
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Tips Mengusir Stres

ampak buruk stres bukan hanya terjadi pada
kesehatan fisik saja, melainkan juga berdampak
buruk bagi kesehatan mental. Lalu, bagaimana
agar stres bisa berkurang dan pikiran tetap
tenang serta bahagia? Inilah 4 tips sederhana untuk
mengusir stres.

1

Pola Makan
Kunci utama pikiran segar adalah
asupan gizi yang segar pula. Usahakan
tidak melewatkan konsumsi sayur maupun
buah setiap harinya. Pastikan bahwa nutrisi
lain seperti protein, lemak, karbohidrat dan
sejenisnya juga terpenuhi. Cobalah untuk minum
minimal dua liter air dalam sehari serta jangan pernah
melewatkan sarapan agar konsentrasi pikiran selalu
terjaga sepanjang hari.
Jika Anda tengah stres berat, cobalah sesekali
mengkonsumsi makanan yang bisa membuat pikiran
rileks, misalnya coklat ataupun secangkir kopi susu
hangat. Untuk minuman hangat yang sehat, Anda bisa
minum teh, air jahe ataupun air jeruk hangat.

2

Dapatkan Tidur Lebih Awal
Kurang tidur adalah salah satu pemicu
stres berat yang juga menimbulkan insomnia
pada diri seseorang. Agar stres ini tidak
bertambah parah, usahakan untuk mencoba
tidur lebih awal dari biasanya. Atur dengan baik
waktu tidur Anda.

Memiliki istirahat yang cukup dengan tidur lebih
awal dan bangun lebih awal, bisa bantu pikiran menjadi
lebih fresh. Saat tidur, saraf-saraf yang ada di pikiran
bisa kembali lentur dan mengurangi sedikit ketegangan
karena stres. Namun ingat, saat mencoba untuk tidur,
hindari minum obat penenang atau obat tidur karena
hal ini bisa memperburuk stres yang Anda derita.

3

Menjadi Pribadi Sabar
Jadilah pribadi yang sabar dan menerima
semua keadaan buruk yang menimpa diri Anda.
Terima dengan ikhlas apa saja yang ada di
sekitar Anda dan jadilah seseorang yang memiliki
penerimaan penuh. Yakinlah bahwa masalah yang
sedang Anda hadapi adalah ujian sementara yang akan
membuat Anda bahagia olehnya.
Berhentilah menjadi seorang pengeluh dan belajarlah
untuk mencintai diri sendiri semaksimal mungkin. Salah
satu penyebab stres adalah karena seseorang terlalu
berpikir berat mengenai hal-hal yang sebenarnya tidak
perlu dipikirkan terlalu berat. Saat Anda bisa menjadi
seseorang yang rileks dan selalu berpikiran tenang,
bisa dipastikan rasa stres akan sangat mudah diatasi.
Agar pikiran rileks, Anda bisa melakukan yoga ataupun
olahraga ringan misalnya lari pagi.

4

Bersyukur
Mulailah harian Anda dengan perasaan
penuh syukur. Beberapa penelitian menyebutkan
bahwa rasa syukur memberikan efek terbaik bagi
kondisi psikologis seseorang. Hampir sama dengan
sikap penuh penerimaan, rasa syukur membantu
seseorang menjadi lebih sabar dan lebih bahagia.
Sadar atau tidak sadar, rasa syukur bisa membuat
hati menjadi tenang dan damai. Dan hal inilah yang
menciptakan pikiran selalu bahagia serta perasaan
stres berkurang dengan mudah dan cepat.
(Sumber : Vemale – Cink !)
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Oleh : Agus Budi Santoso*

A

nda termasuk penggemar wisata bahari? Jika
ya, tentu anda kenal Parang Tritis, Pangandaran
atau Pelabuhan Ratu. Tapi pernahkan Anda
melancong di Pantai Bayah?.

Pantai Bayah yang berada di kawasan Banten
Selatan, dapat ditempuh dengan kendaraan roda
empat atau roda dua melalui Pandeglang (arah Saketi
– Bojong – Malingping – Bayah) dengan jarak tempuh
± 70 Km, atau melalui Rangkasbitung (arah Sampay
– Gn. Kencana – Malingping – Bayah). Anda akan
menyusuri kontur jalan yang berliku yang diapit oleh
hutan, perkebunan dan persawahan yang memberi
sensasi berbeda. Pantai Bayah yang termasuk satu
gugusan dengan pantai Pelabuhan
Ratu, Karang Taraje dan
Sawarna ini meliputi
Pantai Karang Songsong
dan Pantai Pulo Manuk.
Pantai Karang
Songsong merupakan
pantai pasir dengan
kontur berkarang. Meski
ditempuh sekitar 17 Km

dari Kecamatan Bayah, namun
panorama yang ditawarkan tak
kalah menarik dengan pantaipantai lain. Disini wisatawan
dapat merasakan kehidupan
nelayan saat pulang dan pergi
melaut. Kapal-kapal nelayan
bercat warna-warni berjejer,
menjadi obyek menarik bagi
para pecinta fotografi. Di
area ini, pengunjung dilarang
berenang karena ombaknya
relatif besar, apalagi jika
musim hujan.
Sementara itu, Pantai Pulo Manuk yang berjarak
sekitar 10 km dari Pasar Bayah, kita bisa menyaksikan
panorama matahari terbenam nan elok, karena posisi
pantainya memang benar-benar landai, dengan detail
karang yang sangat menarik. Pantai Pulo Manuk juga
memiliki keindahan pasir putih yang benar-benar masih
alami, terlebih kondisi alam sekitarnya terlihat sangat
terawat.
Keindahan tersembunyi kawasan pantai Bayah
yang dibalut dengan suasana pedesaan, sawah, dan
pegunungan konon mirip dengan pantai-pantai di
negeri gajah putih Thailand. Sesekali singgahilah Bayah
yang eskotis dan rasakan nikmat rileksnya pikiran anda.
* Penulis adalah Manajer Divisi Keuangan dan Akuntansi CPI
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resensi film
Judul Film
:
Produser
:
Sutradara
:
Pemeran
:
		
		

Assalamu’alaikum Beijing
Ody Mulya Hidayat
Guntur Soeharjanto
Revalina S Temat, Morgan Oey,
Ibnu Jamil, Laudya Cynthia Bella,
Deddy M Desta

JIKA TAK KAU TEMUKAN CINTA,
BIAR CINTA MENEMUKANMU

F

ilm dengan tagline “Jika tak
kau temukan cinta, biarkan
cinta menemukanmu”, sesuai
dengan judul Novelnya ini
banyak membahas agama dan cinta,
sehingga dilabeli genre religi romantis
dan bisa menjadi inspirasi kita
semua dalam menjalani kehidupan,
khususnya masalah cinta.

Beijing. Di dalam perjalanan, Asma
bertemu dengan Zhongwen. Perlahan,
Asma mulai membuka hati untuk
Zhongwen.

Film yang mengeksplore keindahan
lokasi pengambilan gambarnya ini,
menceritakan kisah cinta yang dialami
oleh Asmara (Asma) yang patah
hati karena mengetahui kekasihnya,
Dewa, berselingkuh dengan teman
kerjanya Anita, tepat sehari sebelum
pernikahan akan dilangsungkan.

Namun sebelum hubungan
keduanya berlanjut, Asma didiagnosa
Antiphospholipid Syndrome, semacam
penyakit pengentalan darah yang
penderitanya beresiko mengalami
sejumlah penyakit seperti stroke,
kebutaan dan keguguran bila hamil
yang membuat nyawanya bisa
terancam. Namun disisi lain, Dewa
tetap meyakinkan akan cintanya
untuk tetap menikahi Asma. Siapakah
diantara mereka yang akhirnya
mendapatkan cinta Asmara?

Di saat bersamaan, akhirnya Asma
menerima tawaran pekerjaan di

Assalamu’alaikum Beijing (AB)
merupakan film yang menanamkan

pada anak dan remaja kita tentang
makna cinta yang sebenarnya. Cukup
banyak juga dialog cerdas soal Islam
terselip di sini. Bahwa cinta adalah
menjaga. Bahwa cinta tak perlu
tergesa-gesa. Bahwa tetap bergerak
ke arah yang baik, tanpa berlarut-larut
dalam sedih dan luka. Bahwa agama
hadir di dunia adalah untuk menata
alam dan manusianya menjadi lebih
baik.
Dan pada akhirnya, film AB ini
menjadi film yang musti ditonton.
Karena berkualitas dan menginspirasi
setiap penonton, apalagi film ini
sangat cocok buat mereka yang butuh
motivasi untuk move on. (Cink !)

Bugar

Mengenal Meningitis

M

eninggalnya Olga Syahputra
beberapa waktu lalu membut
“Meningitis” akrab di telinga
masyarakat, karena penyakit
inilah yang ditengarai menjadi
penyebab berpulangnya komedian
kondang tersebut.
Meningitis adalah radang pada
selaput otak dan sumsum tulang
belakang yang disebabkan oleh
infeksi virus, bakteri atau jamur.
Virus atau bakteri penyebab Meningitis bisa ditularkan
melalui media udara dari bersin atau batuk penderita.
Meningitis yang disebabkan bakteri lebih berbahaya
karena bisa menimbulkan kerusakan organ permanen
dalam waktu yang relatif cepat, bahkan dapat
mematikan.
Gejala Meningitis mirip flu biasa seperti demam, nyeri
kepala, nyeri otot, lemas, dan kaku pada bagian leher,
sehingga membuat penyakit ini sulit dideteksi. Bahkan
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kadang pasien sudah berada
pada kondisi kritis dan sulit
diselamatkan.
Tingkat kekebalan tubuh
seseorang menjadi salah satu
faktor penting perlindungan
tubuh dari serangan Meningitis.
Oleh karena itu Penderita HIV/
AIDS memiliki risiko lebih tinggi
terjangkit Meningitis, karena daya
tahan tubuhnya lemah.
Pencegahan Meningitis sesungguhnya bisa dilakukan
dari hal-hal kecil yang dilakukan sehari-hari seperti
mencuci tangan secara teratur, membiasakan pola hidup
sehat, menutup mulut saat bersin atau batuk dan untuk
ibu hamil berhati-hatilah dalam memilih makanan.
Sedangkan bagi mereka yang akan bepergian ke daerah
berisiko tinggi Meningitis seperti Arab Saudi, sangat
disarankan untuk melakukan vaksinasi Meningitis.
(Wan – diolah dari berbagai sumber)

Ragam
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teknologi

4 Tips Mengatasi
Hp Android Lemot

A

da banyak penyebab, mengapa HP Android
Anda lemot, lelet atau lambat merespon. Hal
seperti ini terjadi biasanya karena hp Android
terlalu banyak “Cache” di memori, bisa juga
karena Anda menginstal game yang berukuran besar
seperti Angry Bird, atau bisa juga karena menjalankan
banyak aplikasi dalam waktu bersamaan. Supaya
Hp Android tidak lemot, berikut ini 4 tips untuk
mengatasinya.

1

Hapus cache pada memori internall

Cache adalah penyimpanan memori
sementara pada perangkat Android.
Keberadaan cache di hp kita ini akan terus
bertambah, dan tentu saja cache tersebut
akan mengambil banyak memori dan kemudian akan
membuat smartphone kita menjadi lambat atau lemot.

2

Tidak menjalankan terlalu banyak
aplikasi dalam waktu bersamaan

Smartphone Android punya kemampuan
menjalankan lebih dari satu aplikasi favorit
kalian dalam waktu bersamaan ((Multi
Tasking). Tetapi ingat, jika hp Android Anda
Tasking
spesifikasinya rendah dan terlalu banyak menjalankan
aplikasi dalam waktu bersamaan, bisa membuat
kinerja hp anda menjadi lemot.

3

Tidak menggunakan live wallpaper

4

Gunakanlah MicroSD yang
berkualitas tinggi

Sebagian besar wanita suka menggunakan
live wallpaper pada perangkat Android
mereka dengan tujuan untuk memperindah
tampilan smartphonenya. Namun tanpa
disadari hal tersebut juga akan membuat
smartphone Anda menjadi lambat. Gunakanlah image
yang sederhana untuk wallpaper Android Anda agar
kecepatan loadingnya stabil dan maksimal.

Meski sudah di bekali memori internal yang
lumayan besar (4GB atau juga 8 GB), namun
kebanyakan para pengguna masih merasa
kurang dengan memori tersebut. Banyak dari
mereka menambahkan memori eksternal microSD.
Menggunakan microSD yang berkualitas rendah bisa
memicu smartphone android anda semakin lelet.
Gunakanlah memori yang berkualitas tinggi agar
proses kinerja smartphone anda tidak lelet.
Itulah beberapa tips simpel untuk mengatasi
android yang lemot tanpa menginstall aplikasi
tambahan. Jika masih terasa kurang maksimal, Anda
bisa mengombinasikan dengan aplikasi pengelola
memori seperti Cache Cleaner. ( Cink ! )

aliH tugas

Selamat Semoga Sukses Selalu
NIK

NAMA

JABATAN LAMA
Pengumpul Tol

JABATAN BARU

TMT

STATUS

Staf Adm Evaluasi dan Persiapan CMNP

1/1/2015

Promosi

M0107010

Ino Sucipto

95060016

Efendi

Senior Ofﬁcer Hukum

Pjs. Asisten Manajer Hukum CMNP

3/25/2015

Promosi

M0104001

Guntur Abdurahman

Staf Hukum

Pjs. Senior Ofﬁcer Hukum CMNP

3/25/2015

Promosi
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Sosialisasi Program Penyelenggaraan Jaminan Ke
sehatan (PPJK) – Guna memberi pemahaman tentang
prosedur pelaksanaan jaminan kesehatan, CMNP menggandeng
BPJS untuk mensosialisasikan PPJK bertempat di Gedung Citra
Marga, Kamis (15/1). Sosialisasi diikuti lebih dari 200 karyawan
ini menghadirkan nara sumber Dimas Rasyid dari BPJS.

Pelatihan ESQ - Manajer Divisi MPT Muhdhor Nurrochman
tengah memberi amanat pada acara pembukaan Pelatihan ESQ
for Operation Exellent bagi Pengumpul Tol CPI. Pelatihan yang
diselenggarakan CMNP bekerjasama dengan ACT Consultant
(Group ESQ) ini diikuti oleh 121 peserta yang dibagi dalam 3
angkatan, bertempat di Menara 165 Jakarta (6,13,18/1).

Rapat Kerja Koperasi Citra Marga (KCM) - Sebagai
bentuk pelaksanaan amanat Rapat Anggota KCM pada bulan Juni 2014 lalu, Pengurus KCM menggelar Rapat Kerja
dengan agenda diantaranya Menyusun Program Kerja Tahun 2015 bertempat di Safari Hotel Cisarua Sabtu-Minggu
(24-25/1).

Inspeksi Proyek Tol Depok Antasari - Komisaris Utama
PT Citra Waspphutowa Suarmin Tioniwar (kedua dari ka
nan) didampingi Project Manager Donosius Widianto (kiri)
dan Manajer Pengadaan Lahan Hadhi Sutanto (kanan) sedang melakukan inspeksi proyek jalan tol Depok Antasari,
Sabtu (21/4).

Sosialisasi Pengisian Formulir SPT Tahunan - Guna
memberikan pemahaman kepada karyawan dalam mengisi
SPT Tahunan secara online, CMNP menggelar Sosialisasi Tata
Cara Pengisian Formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang Pribadi tahun 2014. Sosialisasi yang diikuti
lebih dari 100 orang ini dibagi menjadi 2 sesi bertempat di
Gedung Citra Marga, Senin (23/3).

RAT Koperasi Citra Margatama Surabaya - Koperasi
Karyawan PT CMS menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT)
Tahun Buku 2012- 2014, bertempat di Gedung CMS, Rabu
(11/2). Selain mengagendakan penyampaian laporan pertanggungjawaban dan pembagian SHU, rapat juga menetapkan Ketua Koperasi Periode 2015-2018 yaitu Margana
dan Zulkhair sebagai Ketua Dewan Pengawas.
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insPirasi
Slamet Supriadi
Ketua Rohis CMNP

Giat

Memberdayakan Umat

B

erangkat dari keinginan
merubah dan meluruskan
pemahaman tentang
zakat, Slamet Supriadi
memberanikan diri mengemban
amanah sebagai Ketua Lembaga
Amil Zakat (LAZ CMNP) sejak
2010. Hingga lima tahun
kepengurusan lembaga yang
dipimpinnya kini, telah banyak
pencapaian yang ditorehkan,
seperti penetapan aturan main
penerima zakat (delapan asnab)
yaitu Fakir, Miskin, Riqab, Gharim,
Mualaf, Fisabilillah, Ibnu Sabil
dan Amil Zakat serta perbaikan
metode penyaluran zakat ke
arah yang lebih produktif melalui
berbagai program pemberdayaan
umat.
Sebut saja program Kelompok
Usaha Bersama atau KUBE
“Peternakan dan Pertanian
Sejahtera”, yang mengajak peran
serta warga kurang mampu di
desa Cibarengkok Cimulang Bogor
untuk berbisnis Penggemukan
Domba. Program yang dirintis
pada Juli 2012 dengan
menggandeng Pos Keadilan
Peduli Umat (PKPU) itu, kini telah
banyak melahirkan warga desa
yang mandiri dan menuai manfaat
dari program tersebut.
Di bidang pendidikan,
tepatnya pada Mei 2014 LAZ
CMNP kembali menggandeng
PKPU melalui program Be a Star
dengan memberikan bantuan
beasiswa kepada puluhan murid
dari keluarga tidak mampu yang
bersekolah di SD Al- Ikhsan
Kelurahan Warakas Jakarta Utara.
Uniknya, program Be a Star tak
hanya memberikan bantuan
finansial Rp 280 ribu per anak
pada setiap bulannya, tetapi juga
memfasilitasi pembinaan spiritual
bagi para orangtua murid.
Pada awal 2015 LAZ CMNP
juga menyentuh di lingkungan
pesantren sebagai obyek binaan.

Para santri di Pesantren Yatim Baitul
Alqur’an Kelapa Dua Depok pimpinan
Ustadz Muslih Abdul Karim ini,
dibukakan usaha laudry. Sementara di
Pesantren Yatim Al-Hijaz di Pabuaran
Cibinong difasilitasi usaha kuliner
Olahan Ikan Tuna. Kedua binaan
usaha ini, diharapkan para santri
kelak bisa lebih mandiri.

Kerohanian Islam CMNP yang
dipimpin oleh pria Betawi ini,
namun manfaat pemberdayaan
umat itu, insya Allah tak akan
pernah berhenti. Semoga! (son)

Kejelian lembaga yang dikomandoi
ayah dari Ilham, Wildan dan Nayla ini
pun tak kunjung henti. Kali ini giliran
para Tukang Ojek yang beroperasi
di kawasan Kodamar Sunter yang
mendapat perhatian. Pada Maret 2015
lalu di Masjid Al-Mustaqim Kompleks
Marinir, sebanyak 25 orang Tukang
Ojek dikumpulkan dan dibekali
Pelatihan Perbaikan Sepeda Motor
termasuk pembinaan spiritual. Melalui
pelatihan ini mereka diharapkan
bisa memelihara asset kerja
miliknya, atau bahkan kelak
bisa membuka bengkel
sepeda motor sendiri.

Biji ditanam,
akar menjadi,
tujuh tangkai,
seratus biji

Seperti lirik lagu milik
Nasidaria yang terkenal di
era delapan puluhan. “Biji
ditanam, akar menjadi,
tujuh tangkai, seratus
biji”, begitulah kiprah LAZ
CMNP. Meski belakangan,
lembaga tersebut telah
terlebur di bawah bendera
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Bebek Sangit

Burungku Panik
M

aksud hati unjuk gigi. Apa daya hasrat tak sampai.
Peribahasa “ngaco” ini seolah menggambarkan
perasaan Si Dedi saat malam tahun baru imlek
di rumah Jaka, koleganya, di bilangan Jakarta
Selatan. Maunya sih bikin kejutan membawa masakan
bebek rica-rica yang maknyus, tapi nyatanya tak sesuai
harapan.
Ke-“sialan” Dedi ini berawal sehari sebelum hajatan
Jaka digelar (18/2). Sepulang kerja ia bergegas beraksi,
mengolah bebek dengan resep rahasia miliknya. Tak
terasa jarum jam telah menunjukkan angka 00.30 dini
hari. “Hhemm masakanku semerbak luar biasa, pasti
konco-koncoku bakal ketagihan..!!”, ujar Dedi yakin.
Menurut feelingnya, dalam waktu 10-15 menit lagi,
masakannya itu pasti telah matang. Ia sabar menanti,
sambil rebahan di kursi malas dan … eiiiiit… gerrr kroook…,
Dedi pun terlelap.
Tiba-tiba Dedi terjaga dari tidurnya. “lho.., kok
burungku grubak-grubuk. Kenapa ya? … ada apa ya?”

serunya dengan panik setengah mati. Ia pun akhirnya
tersadar, kalau masakannya telah gosong. Ia lari terbiritbirit ke dapur, untuk menyelamatkan burungnya, eeitt…
salah, bebeknya.
Teka-teki burung Dedi yang grubak-grubuk panik itu
akhirnya terjawab. Rupanya, aroma bebek rica-rica yang
gosong dan sangit itu yang membuat burung cucak rowo,
peliharaan Dedi, stres tak terkira. Kisah ini pun, sontak
mengundang tawa ngakak para koleganya. Dengan
penasaran, mereka mencicipi bebek sangit made in Dedi.
“enak juga ya…. he…he..” (wan)

taHukaH anDa

Uniknya KAA

K

onferensi Asia Afrika (KAA) yang baru saja
digelar di Bandung telah menyedot perhatian
dunia. Menariknya, berbagai hal unik selalu
muncul. Berikut ini beberapa hal unik penyelenggaraan KAA dulu dan sekarang:
Keunikan KAA 1955
• Presiden Soekarno menentukan makanan
yang disajikan - Presiden Soekarno turun sendiri
untuk menentukan makanan yang disajikan untuk
para tamu KAA. Ia menginginkan para tamu disuguhi makanan khas Indonesia seperti soto, sate,
dan gado-gado. Tak lupa, makanan ringan seperti
klepon, pukis, lemper, kue lapis dan es cendol.
• Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru
minum air kobokan - Menyajikan air dalam
mangkok kecil untuk mencuci tangan atau biasa kita
kenal dengan air kobokan adalah hal lazim. Namun
ternyata tidak demikian di negara lain. Karena
tidak mengerti Perdana Menteri India, Jawaharlal
Nehru sempat minum air cuci tangan tersebut.
Meski sempat dicegah, Nehru sudah terlanjur
meminumnya sedikit. Kejadian itu kemudian
ditanggapi Nehru dengan tertawa.
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Keunikan KAA 2015
• Souvenir Batu Akik - Tren batu akik mewarnai KAA
ke-60. Batu mulia itu diberikan kepada para kepala
dan ibu negara dalam bentuk liontin dan cincin. Wali
Kota Bandung, Ridwan Kamil memilih batu akik berwarna biru dari berbagai jenis. Warna ini merupakan
simbol Kota Bandung. Untuk menjamin keasliannya,
batu mulia itu disertai sertifikasinya.
• Rekor Angklung Terbaru - Puncak KAA pada 24 April
2015 diisi dengan pencatatan rekor memainkan angklung terbanyak. Angklung yang telah diakui UNESCO
sebagai Warisan Budaya Lisan dan Nonbendawi Manusia
ini dimainkan oleh sekitar 20.000 orang dan tercatat
dalam Guinness Book of The Record.

Ragam

Serba-serbi

kuis
Pertanyaan Kuis Edisi 41 :
Di bawah ini 10 cover favorit pilihan Redaksi dari 40 cover WCM.
Pilihlah Cover WCM favorit Anda!

a. WCM 12

b. WCM 17

c. WCM 23

d. WCM 25

e. WCM 28

f. WCM 30

g. WCM 31

h. WCM 36

i. WCM 37

j. WCM 40

Cara Mengikuti Kuis :
a. Ketik (nama) spasi (perusahaan) spasi (jawaban
kuis), kirim ke 0857 8033 4051 paling lambat
1 Juni 2015. Contoh Bayu CPI b, artinya
Pengirim SMS adalah Bayu dari PT CPI dengan
pilihan jawaban “b” yaitu WCM Edisi 17
b. Satu orang hanya berhak mengirim 1 kali sms/
edisi kuis
c. Peserta Kuis adalah karyawan di lingkungan CMNP
Group (CMNP, CPI, GI, CMS dan CW)
d. Pemenang akan diumumkan pada Citra Marga
News Edisi ke 42
e. Tersedia 10 bingkisan menarik
f. Keputusan Redaksi mutlak, tidak dapat diganggu
gugat.
Pemenang Kuis Edisi 40 :
Heru Marjoko (CMNP), Narto (CMNP), Wakhidun (CMNP),
Suradji ( CMNP), Iman Sumantri (CMNP), Mamat Wijaya
(CMNP), Gede Ariawan (CMNP), Teguh Widodo (CPI),
Surya Sudrajat (CPI), Syaiful Bahri (CMS).

Pemenang Angket
Pembaca WCM Edisi 40
Pemenang 2 Handphone :
Budi Firmansyah (CMNP), Wawan
Supardi (CMNP)
Pemenag 10 Bingkisan :
Eka Sumardi (CMNP), Yanyan
Daryana (CMNP), Sugiharto (CMNP),
Luri Wijayanti (CMNP), Trisno
Widodo (CMNP),
Ni Nengah Neni (CMNP),
Zulkhair (CMS), B Erwin (CMS),
Sayidani Fatimah (CMS) dan Firman
Setiadi (CMS)
Hadiah dapat diambil di Redaksi,
Divisi Sekper 1-5 Juni 2015.

Hadiah dapat diambil di Redaksi, Divisi Sekper
1-5 Juni 2015.
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