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Memaknai Ulang Tahun

B

elum hilang dari ingatan kita,
serunya penyelenggaraan hari
ulang tahun ke-28 CMNP di
Taman Mini Indonesia Indah serta
semaraknya Ramadhan Citra Marga
yang menghimpun sejumlah aksi sosial
perusahaan. Kini kita sudah berada
di pertengahan bulan Syawal dimana
lautan maaf begitu luas diberikan para
kerabat.
Pembaca budiman, mengawali
perjumpaan kita edisi ini, kami
persembahkan ulasan rubrik utama tentang Citra Marga
Fiesta dengan parade foto-foto yang menawan. Dibalik
gelaran HUT CMNP yang sederhana namun dipenuhi suka
cita ini, saya ingin ajak Anda untuk memaknai hari jadi
sebagai tanggung jawab atas perusahaan ini, termasuk
penyelenggaraan Pemilihan Frontliners Terbaik 2015.
Kami hadirkan pula dua program unggulan yang menarik
untuk disimak melalui rubrik Wawancara dengan Bapak
Djoko Sapto terkait kemenangan CMNP dalam Pelelangan
Pengusahaan Jalan Tol Soreang – Pasir Koja (Soroja)
serta dua materi liputan menarik, yaitu kemenangan
CMNP dalam Indonesia’s Best Wealth Creators 2015 serta
Peresmian Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Sungai
Bambu oleh Gubernur DKI Jakarta.
Akhirnya, perkenankan seluruh Tim Redaksi Citra Marga
News mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H,
mohon maaf lahir dan batin.
Salam, Pemred CMN
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Agenda Perusahaan

Plesir, Karir,
Alih Tugas, Teka-A, Kuis

Forum

Pesan Manajemen

Menjaga Kelangsungan
Perseroan
M

enjalankan ibadah puasa di
bulan Ramadhan kemudian
merayakan Hari Kemenangan
Idul Fitri menjadi
kebahagiaan yang tak terkira. Karena
itu perkenankan pada kesempatan
yang baik ini saya atas nama pribadi,
keluarga dan segenap manajemen
CMNP mengucapkan selamat Idul
Fitri 1436 H, mohon maaf lahir dan
batin.
Kebahagiaan Idul Fitri semakin
lengkap, karena Perseroan baru
saja genap berusia 28 tahun yang
dirayakan secara sederhana
namun meriah di area outbound
Teater Imax Keong Emas
Taman Mini Indonesia Indah.
Karena itu, saya sampaikan
apresiasi yang sebesarbesarnya atas kehadiran
dan antusiasme segenap
keluarga besar CMNP
Group, karena hal tersebut
merupakan salah satu
pertanda, betapa tingginya
rasa memiliki dan rasa
bangga kita terhadap CMNP.
Di usianya yang semakin
dewasa, CMNP dan entitas
anak usahanya terus menjaga
eksistensi. PT Citra Waspphutowa
misalnya, kini tengah memacu
percepatan pembangunan proyek
tol Depok – Antasari (Desari). Dan
yang membahagiakan, baru-baru ini
CMNP menorehkan sejarah dengan
menambah portofolio bisnis melalui
lahirnya anak usaha yang diberi
nama PT Citra Marga Lintas Jabar,
setelah pada Juni lalu memenangkan
tender pengusahaan jalan tol ruas
Soreang-Pasir Koja (Soroja), dengan
menggandeng PT Jasa Sarana dan PT
Wijaya Karya.
Pencapaian tersebut semakin
lengkap dengan masuknya CMNP di
peringkat 39 dari Top 100 perusahaan

Direktur Utama CMNP
Danty Indriastuty Purnamasari

publik melalui anugerah Indonesia’s
Best Wealth Creators yang diberikan
pada 9 Juli 2015.
Pencapaian-pencapaian di atas
adalah bagian dari upaya dalam
menjaga Going Concern Perseroan.
Namun mengawal perkembangan
bisnis, bukanlah perkara mudah.
Ada segudang tantangan yang harus
dihadapi. Salah satunya adalah
kesiapan Sumber Daya Manusia
(SDM) dalam menggarap proyek
Desari dan Soroja, termasuk ketika
kedua ruas tersebut kelak beroperasi.
Kebutuhan SDM otomatis juga
membuka peluang karir di CMNP
Group semakin terbuka dan lebih
kompetitif.

Sukses itu dapat terjadi
karena persiapan, kerja
keras dan mau belajar
dari kegagalan

Kita harus mulai menguatkan
barisan SDM. Karena bagaimanapun,
kesuksesan yang akan kita raih
di masa depan merupakan hasil
perjuangan kita hari ini. Mengutip
perkataan Menteri Luar Negeri
Amerika Serikat ke 65, General Colin
Powell “Sukses itu dapat terjadi
karena persiapan, kerja keras dan
mau belajar dari kegagalan”.
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Fokus

Berita Utama

Prosesi pemotongan tumpeng

citra marga

Pesta ulang tahun perusahaan
tidak harus mewah. Citra Marga
Fiesta (CMF), HUT ke-28 PT
Citra Marga Nusaphala Persada
Tbk (CMNP) adalah alternatif
perayaan ulang tahun yang
jauh dari kemewahan, namun
berhasil menghadirkan suka cita.
Bagaimana keseruan CMF? Apa
pula nilai dan hakikatnya?
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S

abtu (23/5) itu matahari baru saja
menampakkan sinarnya di area
Outbound Teater Imax Keong
Mas Taman Mini Indonesia Indah
(TMII). Namun suasana pagi kali ini lain dari
biasanya, sekitar 2000 orang dengan seragam biru-oranye berduyun-duyun memenuhi
dan menikmati area outbound yang berumput
hijau nan teduh, karena banyak pepohonan
rindang. Ya, hari itu merupakan perhelatan
acara Citra Marga Family Fun Day (CFFD),
hajatan rutin tahunan yang diselenggarakan
sebagai wujud rasa syukur atas bertambah
nya usia CMNP yang pada 13 April tahun ini
genap berusia duapuluh delapan.

Tak hanya karyawan CMNP Group, seluruh anggota keluarga karyawan perusahaan
pun tumpah ruah berbagi kegembiraan.
Kedatangan mereka tak hanya disambut
dengan acoustic performance dari keluarga
karyawan CMNP yang melantunkan tembang-tembang lawas penghangat suasana,
tetapi juga sekaligus dimanfaatkan mereka
untuk berwisata kuliner yang tersebar di
segenap penjuru area outbound. Beberapa stand makanan tersedia di sana. Mulai
dari menu roti holland, nasi bakar maknyus,
bakso parmo, somay doddy, empek-empek
gaby, hingga es potong dan es goyang ane
ka rasa. Semua tersedia gratis, cukup de

Berita Utama

Fokus

Indrawan Sumantri (tengah) di antara para Pemenang Lomba Fun Aerobic

Agung Salim

Faang Wali

Tito Sulistio

ngan menukarkan kupon dari Panitia. Wakil
Direktur Utama Tito Sulistio bahkan turut
serta diantara kerumunan peserta, ikut antri
menukarkan kupon.
Menjelang pukul delapan, kemeriahan
semakin terasa. Sekitar 250 peserta mulai
dari anak-anak, remaja hingga dewasa telah
bersiap di lapangan terbuka depan panggung, untuk mengikuti lomba fun aerobic
dengan ratusan hadiah menarik, mulai dari
voucher belanja hingga uang tunai jutaan
rupiah dari sponsor. Dengan antusiasme

Lomba Fun Aerobic

tinggi, seluruh peserta unjuk kebolehan,
mengikuti gerakan aerobic dari duet instruktur Tommy dan Memey. Suasana Outbound
TMII pun semakin meriah sekaligus menye
nangkan.
Tiba-tiba seluruh pandangan mata tertuju ke tengah panggung, saat MC kondang
Ayu Dewi menyapa keluarga besar CMNP
dengan gaya khasnya yang manja. Ayu
yang mengenakan rok biru dan berkaos biru
oranye hari itu tampil kocak dan menawan.
Ia tidak sendiri, tapi didampingi Co MC Arif
“Cink” Susanto dari Divisi Keuangan CMNP.
Meski baru pertama kali disandingkan,
ternyata duet MC ini bisa langsung merebut perhatian peserta CFFD, membawakan
acara demi acara dengan ciamik.
Sarat Apresiasi
Direktur Utama CMNP Danty Indriastuty
Purnamasari dalam sambutannya merasa
kalau hari ini sangat istimewa, karena CMNP
mampu mencatatkan usia ke duapuluh delapan dengan selamat. Selain mengajak ber-

syukur, ia juga memberikan apresiasi yang
setinggi-tingginya kepada seluruh anggota
keluarga karyawan yang hadir. “Merekalah
motivator kita sesungguhnya. Tanpa peran
keluarga, tidak mungkin CMNP bisa seperti
sekarang,” ujarnya.
Selain Danty, Jusuf Hamka juga didaulat
memberikan amanat. Pria yang disebut se
bagai Bapaknya Citra Marga ini mengajak
kepada seluruh karyawan untuk bekerja
keras dan mendukung kepemimpinan Bu
Danty. Ia juga memberikan apresiasi yang
tinggi kepada 33 orang karyawan yang dinilai mendukung program Gerakan Menabung
yang pernah dicanangkan oleh Bu Danty
pada 2014 silam.
Usai melakukan pemotongan tumpeng
sebagai bentuk rasa syukur, penghargaan
lain pun digelar. Undian Haji dan Haji khusus dimenangkan oleh 10 orang karyawan,
masing-masing adalah Yusup Sariyanto
(Keuangan), Estu Widodo (MGT), Chairani
Pohan (MGT), Samidi (SDM), Haris (PP), Arhadi (PP), Sutarno (PP), Dadi Mulyadi (PP),

Juli 2015

Citra Marga News

5

Fokus

Berita Utama

Duet MC Ayu dan Arif

Aksi Wali Band

Danty Indriastuty P

Hari Sasongko (Penugasan CW), Yulianto
(Umum). Undian Umroh dimenangkan oleh
Khairul Ahyar (PP) dan Ade Eka Nopiar
(MGT). Sedangkan Undian Wisata Religi
untuk dua karyawan non muslim dimenangkan oleh Joesoep Handoko (PP) dan Gede
Ariawan Adi (MGT).
Acara yang bertajuk “Citra Marga Fiesta”
ini juga membagi-bagikan ratusan door
prize, termasuk grandprize 5 sepeda motor.
“Inilah grandprize terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan ulang tahun CMNP”
ujar Ketua Panitia Sholahuddin. Lebih lanjut
ia juga mengatakan bahwa sedianya hanya
3 grandprize yang akan diundi, tapi mendadak bertambah dua lagi. “Sangat surprise,
baru tadi malam Pak Soko Sandi Buwono,
Dirut PT Jasa Sarana menyampaikan niat
nya memberi tambahan 2 motor untuk yang
hadir,” jelas Shola. Akhirnya lima orang
yang beruntung mendapatkan grandprize
itu adalah Nuri Saputra (CPI), Ria Cahaya
Ningsih (CPI), Mursolihan (MGT), Sholahuddin (Sekper) dan Djati Nugroho (Keuangan).
Wali Band tampil sebagai pengisi acara
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Jusuf Hamka

pamungkas tak kalah menye
dot perhatian, khususnya bagi
para Wali Mania. Faang dan
kawan-kawan berhasil menggoyang
panggung CMF dengan melantunkan
12 lagu hits milik mereka seperti Tobat
Maksiat, Aku Bukan Bang Toyib, Cari
Jodoh dan lain-lain.
Keceriaan CFFD ternyata tak hanya
berhenti sampai di situ. Usai menikmati
panggung hiburan seluruh peserta juga
menyaksikan berbagai film yang disajikan di Teater Imax Keong Mas dan serunya bermain air di Snowbay Waterpark.
Tube Coaster dan Huricane memacu
adrenalin para peserta CFFD yang memiliki cukup nyali untuk mencobanya.
Sedangkan yang ingin bersantai lebih
memilih menikmati arus di Typhoon river
dan kolam ombak. Sungguh suatu pe
ngalaman pesta yang tak terlupakan.
Bukan Sekedar Hiburan
Momen ulang tahun CMNP selalu menjadi ajang yang dinantikan karyawan dan

Direksi dengan para Pemenang Grandprize

Belanja es goyang

keluarganya. Perayaan hari jadi ibarat sebuah koin yang selalu memiliki dua sisi.
Satu sisi ada suka cita, tapi di sisi lain

Fokus

Berita Utama

opini
Bagaimana pendapat Anda tentang
penyelenggaraan “Citra Marga
Family Fun Day” HUT CMNP ke-28
di TMII?
Arman Sadeli
(Petugas Senkom)
Meriah dan dapat
dinikmati keluarga,
terutama nonton film
di Teater Keong Emas
dan berenang di
Snowbay.
Nonton Teater Imax Keong Mas

Bermain di Snowbay

juga tersirat adanya tanggung jawab atas
eksistensi perusahaan. Pertanyaannya,
sejauhmana eksistensi itu bisa direfleksikan

Dudung
Herbudiansyah
(Staf SDM)
Kemasan acaranya
menarik, dan
membuat antusias
semua peserta,
terutama Lomba
Fun Aerobic dengan
hadiah jutaan rupiah.

karyawan dan perusahaan untuk kemudian
dijadikan catatan? Yang baik dipertahankan
dan di
tingkatkan. Yang kurang, dibenahi
dan dijadikan tekad untuk perbaikan. Inilah
hakekat ulang tahun sesungguhnya.
Bagi CMNP, momen ulang tahun juga
menjadi ajang mempersembahkan apresiasi
yang tinggi, tidak hanya kepada karyawan,
namun juga seluruh anggota keluarganya.
Bukan hanya hiburan, makanan, minuman,
tetapi juga berbagai hadiah yang menarik.
Penyelenggaraan CFFD kali ini tercatat
sebagai CFFD dengan hadiah terbanyak.
Sebanyak 426 doorprize dan 5 buah motor
sebagai grandprize diberikan tidak hanya
kepada karyawan CMNP, tetapi juga kepada karyawan dari anak perusahaan CMNP
Group yang berpartisipasi hadir.
Keterlibatan anak usaha CMNP selain
merupakan wujud penghargaan kepada seluruh keluarga besar CMNP tetapi juga menjadi
sebuah awal bahwasanya ke depan upaya
untuk menjaga eksistensi perusahaan juga
harus dilakukan bersama-sama secara konsekuen oleh seluruh keluarga besar CMNP.
Danty Indriastuty menyampaikan tahun
2015 dan tahun-tahun berikutnya, perusahaan akan menempuh perjalanan yang
tidak ringan. Masa konsesi JIUT yang semakin terbatas, membuat CMNP harus bisa
melakukan percepatan pengembangan bisnisnya. “Seluruh pimpinan dan karyawan
CMNP tidak boleh terlena, kita harus bisa
memikirkan dan mendorong keberlanjutan
usaha secara maksimal,” ungkap Danty. (af)

Sofia Katili
(Manajer Divisi
Umum)
Parade kulinernya
mantap. Terutama
rasa basonya. Tahun
depan begini lagi
dong.
Nuri Saputra (CPI)
Nggak nyangka,
saya ketiban rejeki
motor. Alhamdulillah,
semoga CMNP
selalu jaya.

Raden Haerudin (GI)
Saya senang
dilibatkan dalam
kepanitiaan.
Kekompakan di
lingkungan CMNP
Group sangat
terasa.
Pipih Munyati (CW)
Bagus banget.
Inilah wadah
silaturahmi yang
dapat merekatkan
keluarga besar
CMNP Group.
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Fokus

Berita Utama

Frontliners Terbaik

Barometer Pelayanan CMNP
Suka cita perayaan hari jadi
ke-28 CMNP, sesungguhnya
telah dimulai pada Senin
(18/5), saat Upacara Bendera.
Hari itu Perusahaan kembali
memberikan Penghargaan Pin
Emas kepada 9 (sembilan) orang
karyawan. Sebuah apresiasi
perusahaan atas dedikasi
dan loyalitas karyawan yang
telah bekerja selama 15 tahun.
Penghargaan yang mulai
diberikan sejak tahun 2002 ini
telah diberikan kepada 583
orang karyawan.

S

elain Pin Emas, Perusahaan juga
memberikan apresiasi kepada
karyawan yang telah menunjukkan prestasi terbaik
nya dalam
bidang pelayanan pelanggan. Tahun ini
merupakan tahun kedua penye
lenggaraan
Pemilihan Frontliners Terbaik. Sebuah ajang
kompetisi bagi karyawan pemegang ujung
tombak pelayanan di jalan Tol Ir Wiyoto Wiyono MSc, yaitu karyawan di Divisi Manajemen Gerbang Tol serta Divisi Pelayanan
dan Pemeliharaan. Berbeda dengan tahun
sebelumnya, kompetisi kali ini menambahkan satu kategori baru, yakni Best Service
Ambassador bagi Petugas Pengamanan
Gerbang Tol .
Menjadi Frontliners Terbaik tidaklah mudah. Setelah melalui seleksi di masing-ma
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sing unit kerja, 99 orang kandidat Frontliners
Terbaik pun maju untuk mengikuti seleksi
tertulis yang menguji sejauh mana penge
tahuan mereka tentang pelayanan dan
Perusa
haan. Setelah lolos ujian tertulis,
mereka masih harus mengikuti test lanjutan.
Enam orang nominator Best Service Leader
harus mampu mempresentasikan materi
yang telah ditentukan oleh panitia dan menyajikannya di hadapan Dewan Juri. Selain
menilai gagasan dan praktik mereka tentang
pelayanan, kepercayaan diri sebagai pemimpin juga diuji melalui wawancara panel.
Sedangkan untuk para nominator Best
Service Ambassador harus melewati proses
wawancara dengan Dewan Juri untuk me
ngetahui pemahaman dan komitmen me
reka dalam memberikan pelayanan kepada

pengguna jalan.
Sebagai ajang yang prestisius dan memberikan hadiah jutaan rupiah bagi para
pemenang, ajang ini telah menjadi barometer tingkat pelayanan di jalan tol ruas Cawang – Tanjung Priok – Jembatan Tiga/ Pluit,
seiring semakin ketatnya penilaian Standar
Pelayanan Minimal dewasa ini.
Keberhasilan menjadi Karyawan Frontli
ners Terbaik bukan berarti berhenti memberikan yang terbaik. Para pemenang
justru dituntut mampu membuktikan tanggung jawab atas predikat terbaik yang di
sandangnya, sekaligus sebagai role model
bagi teman-teman sejawatnya. Demikian
ketat pemilihan ajang tahun ini, hanya 33%
pemenangnya adalah wajah lama, selebihnya didominasi oleh wajah-wajah baru. (af)

Berita Utama
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Kinerja

Kinerja Perusahaan

ANALISA SAHAM CMNP
Periode Januari - Juni 2015

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM CMNP di atas 5%
Periode 30 Juni 2015

Meningkatnya Indeks harga saham gabungan
(IHSG) pada awal 2015 karena adanya sinyal positif pasar berkenaan dengan keputusan Peme
rintah
untuk tetap fokus pada pembangunan infrastruktur.
Hal ini berdampak positif terhadap harga saham
CMNP yang ditutup di posisi Rp 2.800.
Pada 30 Januari 2015 Perseroan menggelar
RUPSLB yang diantaranya menyetujui rencana Perseroan membagikan dividen saham dengan ratio
4:1 serta menyetujui mencabut pemberian duku
ngan Perseroan kepada PT Citra Margatama Surabaya. Rencana ini disambut baik oleh investor karena
dapat meningkatkan value pemegang saham serta
membuat saham CMNP lebih likuid. Hal ini membuat
saham CMNP diburu dengan harga tertinggi pada
Februari sebesar Rp 3.500.
Pergerakkan harga saham kembali flat di pasar
regular, sehingga investor asing banyak mengakumulasi beli bersih di pasar domestik. Pelemahan
Rupiah terhadap USD Rp.13.000 telah memberikan
efek negatif di mata investor. Pencatatan saham
tambahan dan pembagian dividen saham pada 11
Maret 2015 belum dapat mendongkrak kembali
harga saham CMNP dilantai bursa. Pada penutupan
akhir Maret harga saham CMNP kembali mengalami
penurunan di posisi Rp 2.500.
Mengawali perdagangan IHSG naik tipis pada
periode April, karena aksi beli investor domestik
dan aksi jual investor asing yang memperlambat
penguatan IHSG. Sementara nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika ditutup menguat pada posisi
Rp 12.850,- per dolar dibandingkan sebelumnya.
Posisi penutupan saham Perseroan pada bulan April
menjadi Rp.2. 355.
Pergerakan saham CMNP periode Mei - Juni 2015
kembali melemah 14 point atau ditutup dengan
harga Rp 2.215 per saham dibandingkan penutupan
periode April 2015. Hal ini disebabkan karena investor masih menunggu penerbitan Laporan Keuangan
Tahunan Tahun Buku 2014 yang terlambat disampaikan Perseroan.
IHSG diperkira bergerak variatif dengan potensi
penurunan terbatas pada perdagangan, karena
pelaku pasar mulai mengantisipasi meningkatnya
inflasi pada bulan mendatang seiring musim libu
ran, puasa dan Idul Fitri pada Juli 2015. Hal tersebut
terlihat pada harga saham Perseroan di bulan Mei
ditutup pada posisi Rp 2.350 per lembar saham.

Masyarakat

5,00%
5,96%

Merah putih
international limited

16,53%

tridan purnamasari ltd
47,51%

ubs ag singapore
non treaty omnibus

25,00%

blue coral capital ltd

Sumber : PT KSEI dan PT Raya Saham Registra

PERGERAKAN HARGA SAHAM CMNP (Rp)
Periode Januari - Juni 2015
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Penutupan

VOLUME LALU LINTAS JIUT & PENDAPATAN CMNP*
Periode Januari - Juni 2015
Milliar (Rp)

Juta

82,00

17,788

80,00
78,00

17,684
17.092

16,864

18,0
17,353

17,0

76,00

16,5
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14,0
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Mei
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Volume lalu lintas (Dalam Juta Kendaraan)
JIUT: Tol Dalam Kota Jakarta
* Setelah revenue sharing
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Volume lalu lintas (Dalam Juta Kendaraan)
Pendapatan Tol (Dalam Miliar Rp)

Milliar (Rp)

16,0

15,0
76,671

66,00

17,5

VOLUME LALU LINTAS & PENDAPATAN CMS
Periode Januari - Juni 2015

8,586

Terendah

Jun

8,858

Tertinggi

Apr

8,466

Mar

8,464

Feb

7,702

Jan

7,927

-

Pendapatan Tol (Dalam Miliar Rp)

- 1,000

950

CMNP Peduli

CSR

CMNP Gelar Pelatihan Dasawisma – CMNP menggelar
Pelatihan Dasawisma Angkatan kedua, di Ruang Batavia
Kantor Walikota Jakarta Utara, Selasa (14/4). Pelatihan
yang merupakan program kemitraan CMNP dan PKK Kota
Administrasi Jakarta Utara ini diikuti oleh 100 kader PKK
perwakilan 6 kecamatan dan kelurahan di Jakarta Utara,
agar mampu melakukan pendataan warga dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen (SIM).

CMNP Bantu Alat Belajar untuk Forum Anak – CMNP
memberikan bantuan alat belajar kepada Forum Anak
Kelurahan Sungai Bambu pada Puncak Acara Hari Bulan
Bakti Gotong Royong Masyarakat XII 2015 dan menyambut HUT Kota Jakarta ke 488, di RPTRA Sungai Bambu,
Minggu (7/6). Bersamaan dengan acara ini dibagikan pula
alat bantu untuk disabiltas serta pelepasan benih ikan di
danau oleh Wakil Walikota, Wahyu Haryadi.

CMNP Bangun RPTRA Sungai Bambu – CMNP bersama
Pembangunan Jaya dan Toyota membangun Taman Ruang
Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) seluas + 4000 m2 di
RW 06 Kelurahan Sungai Bambu. RPTRA yang pertama
kali dibangun ini diresmikan penggunaannya oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama “Ahok”, Rabu
(13/5), dalam rangka mendukung Jakarta Menuju Kota
Layak Anak.

CMNP Gelar Buka Puasa Gratis dan Ta’jil Gratis –
CMNP kembali menggelar Buka Puasa Gratis di halaman
Gedung Citra Marga (18–10/7). Event tahun ke empat ini
diikuti 467 peserta setiap harinya atau sebanyak 7.937
peserta selama kegiatan berlangsung. CMNP juga membagikan Ta’jil Gratis di 18 Gerbang Tol untuk tahun kesepuluh. Sebanyak 2.546 Paket Ta’jil berhasil dibagikan setiap
hari atau sebanyak 43.280 paket selama event. Kegiatan
ini didukung oleh Yayasan H. Mohammad Jusuf Hamka,
Radio El-Shinta, Radio Sonora, Orang Tua Group, TIJA,
Green Pramuka, Lions Club dll.

CMNP Bagikan 2500 Paket Sembako – CMNP bagikan
2500 Paket Sembako untuk para dhuafa yang berdomisili
di koridor jalan tol, 8 kelurahan Jakarta Utara. Penggun
tingan pita oleh Ibu Inad Lusiyawati (Istri Walikota Jakarta
Utara Rustam Efendi) didampingi Wakil Walikota Wahyu
Haryadi dan Direksi CMNP, menandai pelepasan armada
bantuan di Lobby Gedung Citra Marga, Jum’at (10/7).

CMNP Gelar Uji Emisi Gratis – Untuk kedelapan kalinya
CMNP bersama Auto2000 dan Astraworld menggelar Uji
Emisi Gratis di Rest Area Tanjung Priok (9-10/6). Acara yang
dibuka oleh Asisten Deputi Pengendalian Pencemaran Udara
Sumber Bergerak, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dasrul Chaniago ini diikuti 1087 kendaraan.
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Wawancara

Tanya Jawab Program

Harapan Baru
di “Soroja”
CMNP bersama PT
Wijaya Karya (WIKA)
dan PT Jasa Sarana (JS)
mencatatkan sejarah
baru yaitu memenangkan
tender Pengusahaan
JalanTol Soreang – Pasir
Koja (Soroja). Untuk
mengetahui lebih lanjut
apa dan bagaimana
seputar proyek jalan tol
Soroja tersebut, berikut
petikan wawancara
Redaksi dengan Djoko
Sapto M. Mulyo, Manajer
Divisi Investasi CMNP.

Atas dasar apa Konsorsium
CMNP, WIKA dan JS ditetapkan
sebagai pemenang Pelelangan
Pengusahaan Jalan Tol Soroja?
Kemenangan Konsorsium CMNP, WIKA
dan JS ditetapkan berdasarkan
surat penetapan pemenang
Pelelangan Pengusahaan
Jalan Tol Soroja, nomor :
KU.03.01-Mn/503 yang
ditandatangani oleh
Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat
tertanggal 25 Juni 2015.
Apa konsekuensi atas
kemenangan tersebut?
Pemenang pelelangan
berkewajiban membentuk
Badan Usaha Jalan Tol
(BUJT) paling lambat 2 bulan
sejak tanggal penetapan dan
menandatangani PPJT paling
lambat 3 bulan sejak
tanggal penetapan.

Ada berapa prioritas rencana
investasi jalan tol CMNP saat ini?
Tahun ini ada beberapa proyek baru
yang menjadi prioritas kajian Divisi
Investasi. Alhamdulillah salah satu
diantaranya yaitu Jalan Tol Soroja
telah ada ditangan.

Djoko Sapto M. Mulyo
Manajer Divisi Investasi CMNP
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Kabarnya BUJT tersebut
telah didirikan. Apa nama
perusahaannya?
Betul, BUJT untuk tol ruas Soroja
tersebut telah didirikan,
berdasarkan Perjanjian
Usaha Patungan tanggal
8 Juli 2015 antara
CMNP, WIKA dan JS.
Penandatanganan
perjanjian ini
merupakan

Tanya Jawab Program

Wawancara

momentum yang sangat bersejarah,
karena perusahaan baru telah lahir
dan diberi nama PT Citra Marga Lintas
Jabar (CMLJ).
Apakah itu berarti CMLJ menjadi
entitas anak CMNP?
Betul, CMLJ menjadi anak perusahaan
CMNP yang baru, karena persentasi
kepemilikan saham CMNP pada CMLJ
lebih dari 50%, atau tepatnya 65%.
Sisanya dimiliki WIKA 25% dan JS
10%.
Siapa saja yang menjabat sebagai
manajemen CMLJ?
Manajemen CMLJ saat ini sebagai
berikut : Suarmin Tioniwar (Komisaris
Utama), Feisal Hamka (Komisaris)
Diah Wahju Sari (Komisaris), R. Bagus
Medi Suarso (Direktur Utama), Agus
Winarso (Direktur Keuangan), Achmad
Fauzi (Direktur Umum dan SDM).
Apa manfaat pendirian CMLJ
khususnya bagi CMNP?
Bagi CMNP, pendirian CMLJ
merupakan wujud dari tuntutan

Tol dengan struktur
atgrade yang
pengoperasiannya
menggunakan sistem
transaksi tertutup ini
akan menjadi jalur
penting yang dapat
menghubungkan
Kota Bandung dan
Kabupaten Bandung
(Soreang dan sekitarnya)

Djoko Sapto (kedua dari kanan) bersama Tim CMNP sedang melakukan survey trase jalan
tol Soroja pada 2013 silam.

ekspansi bisnis, menambah portofolio
dan yang pasti dapat meningkatkan
nilai perusahaan. Disamping itu
CMNP juga akan mendapatkan nilai
tambah melalui anak Usaha PT Girder
Indonesia sebagai kontraktor jasa
konstruksi serta PT Citra Persada
Infrastruktur mendapatkan Usaha di
bidang Operation and Maintenance.
Sementara bagi JS yang dimiliki oleh
BUMD Provinsi Jawa Barat, bukan saja
merupakan peluang yang sangat baik
untuk memaksimalkan seluruh potensi
daerah yang dimiliki, tetapi kami
yakin dapat mendorong percepatan
gerak perekonomian daerah, yang
pada akhirnya dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Bandung
dan sekitarnya.
Apa pendapat Bapak atas atas
sinergi CMNP, WIKA dan JS?
CMNP telah lama dan insya Allah
akan tetap konsisten menjalankan
bisnis jalan tol. Karena bisnis jalan tol
adalah kompetensi utama CMNP yang
telah teruji lebih dari 28 tahun. Ketika
kompetensi tersebut disinergikan
dengan baik dengan kompetensi JS
sebagai BUMD sekaligus pemangku
kebijakan wilayah, dan kompetensi
WIKA selaku kontraktor infrastruktur
nasional,maka insya Allah sinergi
tersebut akan membuahkan kekuatan
untuk mendorong pencapaian hasil
yang maksimal.
Apa harapan tindak lanjut atas
pendirian CMLJ?
Kami berharap, CMNP, WIKA dan JS
sama-sama mendukung implementasi
perjanjian usaha patungan yang telah
disepakati melalui langkah-langkah

kongkrit dengan target-target yang
jelas dan terukur. Upaya tersebut
kami yakini dapat mendorong
percepatan pembangunan dan
penyelesaian jalan tol Soroja.
Apa betul, penyelesaian
pembangunan jalan tol Soroja
hanya sekitar satu tahun?
Betul, Proyek pembangunan jalan tol
Soroja insya Allah akan dimulai pada
September 2015, karena pembebasan
tanahnya telah mencapai + 90%.
Jika semua berjalan lancar tol Soroja
diharapkan dapat dioperasikan pada
September 2016, seiring dengan
penyelenggaraan Pekan Olahraga
Nasional (PON) di Jawa Barat.
Bisa dijelaskan singkat profil jalan
tol Soroja?
Jalan tol Soroja memiliki panjang
8.15 km dengan nilai investasi
sekitar Rp 1.5 Triliun. Tol
dengan struktur atgrade yang
pengoperasiannya menggunakan
sistem transaksi tertutup ini akan
menjadi jalur penting yang dapat
menghubungkan Kota Bandung dan
Kabupaten Bandung (Soreang dan
sekitarnya). Jalan tol Soroja memiliki
konsesi selama 45 tahun sejak Surat
Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang
diterbitkan oleh Badan Pengatur
Jalan Tol (BPJT).
Bagaimana peluang karir di CMLJ
bagi karyawan CMNP Group?
Peluang karir karyawan CMNP Group
di CMLJ sangatlah besar. Banyak
kesempatan dan harapan disana.
Karenanya selalu asah skill dan
kompetensi anda. (es)
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Jurnalis Kita

Artikel Anda

Ketika Negara

Hadir untuk Rakyat
Oleh Agsa Fahmi *

Imbauan Presiden RI
Joko Widodo kepada
seluruh Badan Usaha
Jalan Tol untuk
memberikan Diskon
Tarif Tol pada H-10
hingga H+5 Lebaran,
memberi warna
tersendiri diantara hiruk
pikuk hidup bernegara.
Inilah himbauan
Diskon Tarif Tol untuk
pertama kalinya yang
dilaksanakan serentak
di tanah air. Berbagai
pandangan pro kontra
pun menyeruak.

P

emberlakukan Diskon Tarif
Tol, menurut Jokowi dilakukan
dalam rangka meningkatkan
pelayanan jalan tol. Selain
itu juga untuk menekan tingginya
biaya logistik menjelang dan sesudah
Lebaran. Adanya Diskon Tarif Tol juga
dimaksudkan untuk meringankan
beban dan memberikan kegembiraan
bagi pemudik pengguna mobil di
jalan tol, yang tahun ini diperkirakan
mencapai 1,6 juta mobil.
CMNP seolah tidak ingin
ketinggalan ikut ambil bagian pada
momen yang fitri ini. Berdasarkan
Surat Edaran Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
KU.09.01-Mn/450 tanggal 12 Juni
2015, CMNP memberlakukan Tarif
Khusus Lebaran 2015 dengan diskon
sebesar 25% yang berlaku mulai 7
Juli 2015 pukul 00.00 sampai dengan
22 Juli 2015 pukul 24.00 WIB. Meski
diperkirakan akan membuat CMNP
berkurang pendapatannya sebesar
11% atau Rp. 8,4 miliyar pada bulan
Juli, hal tersebut tidak menjadi soal.
Menurut Jusuf Hamka salah satu
owner CMNP, perusahaan mendukung
penuh himbauan Presiden, asal
dasarnya jelas.
Berbagai tanggapan positif
bermunculan dari masyarakat atas
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pemberlakuan Diskon Tarif Tol ini.
Salah satunya datang dari Warsito,
warga Tanggerang yang dimuat
pada Surat Pembaca harian Kompas
(22/7). Menurutnya memberikan
Diskon Tarif Tol merupakan sebuah
kebijakan yang sangat pro rakyat.
Selain tarif tol, Warsito juga berharap
pemberian diskon bisa menyentuh
berbagai aspek kehidupan rakyat
dan pelayanan publik lain yang bisa
memberikan efek positif terhadap
pemberdayaan masyarakat. Misalnya
diskon pajak penghasilan bagi yang
sedang menjual rumah, diskon pajak
pembelian atau bea perolehan hak
atas tanah dan bangunan bagi yang
membeli rumah, diskon pengurusan
izin, seperti SIUP, atau diskon
pembelian rumah KPR.
Meski pamor Jokowi terangkat
atas kebijakan ini, namun berbagai
tanggapan negatif juga menyeruak.
Diantaranya datang dari Ketua
Asosiasi Tol Indonesia Fatchur
Rochman. Ia menilai Pemerintah tidak
konsisten dan tidak fair pada berbagai
kebijakan. “Pemerintah menetapkan
ketentuan batas atas pada tarif moda
transportasi seperti bus, kereta api
dan pesawat udara. Tetapi mengapa
tarif tol malah diturunkan?” ujarnya.
Menurut Analis Pasar Modal Felicia
Tandiono, JP Morgan Securities,
kebijakan ini bisa membawa risiko

tambahan yaitu Pemerintah akan
mengintervensi pengelolaan jalan
tol dalam jangka panjang, termasuk
menunda kenaikan tarif tol pada
semester II tahun ini. Namun
demikian, Danang Parikesit Pengamat
Infrastruktur UGM menginginkan
ada jalan tengah akan kebijakan
populis ini. “Kalau permintaan Kepala
Negara, idealnya harus dicover
kembali oleh Pemerintah. Cara yang
paling mudah adalah pembebasan
Pajak Pertambahan (PPn) dan Pajak
Penghasilan (PPh).
Bagaimanapun, kebijakan pro
rakyat ala Jokowi ini memang selaras
dengan jargon “Pemimpin yang
Lahir Dari Rakyat” yang dibawanya
kala kampanye pemilihan Presiden
beberapa tahun silam. Tapi rasa bijak
layak dipertimbangkan, terlepas dari
besar kecilnya dampak atas kebijakan
tersebut terhadap iklim investasi jalan
tol negeri ini. Fakta membuktikan
pertumbuhan jalan di Indonesia
tidak sebanding dengan pesatnya
pertumbuhan kendaraan. Karenanya,
menggenjot pembangunan jalan
(termasuk jalan tol) menjadi “PR” besar
Pemerintah. Untuk mendorongnya,
tentu saja bisa dilakukan, diantaranya
melalui jaminan penyediaan iklim
investasi yang kondusif.
* Penulis adalah Senior Officer
Public Relation CMNP

Artikel Anda

Jurnalis Kita

Yuk Aerobic!
Oleh Enizola *

Bagi sebagian orang,
termasuk para pekerja,
olahraga kadang menjadi
kebutuhan, tapi sebagian
lain mengabaikannya.
Olahraga adalah
fenomena, begitu banyak
manfaat terentang,
tapi kadang sering kita
lupakan.

M

ens sana in corpore sano
adalah sebuah kalimat
dalam bahasa Latin yang
artinya adalah “Jiwa
yang sehat, ada dalam
tubuh yang sehat.” Maksudnya jika
tubuhnya sehat, maka jiwa juga
akan sehat. Begitu pula sebaliknya.
Karena itulah kesehatan tubuh
menjadi kebutuhan yang
mendasar bagi siapapun,
apalagi bagi mereka
yang kesehariannya
membutuhkan vitalitas
untuk menunjang
produktivitas, kinerja
atau karir yang
dibangunnya.
Menyadari
kepentingan tersebut,
CMNP telah berupaya
mengelola kesehatan
karyawannya melalui
penyediaan “Program
Jaminan Kesehatan”
yang layak dan wajar,
serta penyelenggaraan
“Program Medical Check
Up” yang dilakukan rutin
setiap tahun, agar dapat
diketahui lebih dini gambaran kondisi
kesehatan Karyawan secara berkala,
termasuk penanganannya.
Fakta Hasil MCU
Melihat hasil pemeriksaan
Medical Check Up (MCU) 2014, fakta
membuktikan terdapat potensi
gangguan kesehatan karyawan
diantaranya peningkatan kadar lemak
darah (kolesterol dan Trigliserida),
peningkatan kadar gula darah serta

hipertensi. Gangguan lain yang
cukup menonjol dari hasil MCU pada
setiap tahunnya adalah obesitas
atau kelebihan berat badan. Terlepas
akibat dari gaya hidup yang kurang
sehat atau lainnya, yang pasti
gangguan-gangguan tersebut dapat
berpotensi menimbulkan berbagai
risiko penyakit, terutama jantung
koroner, stroke dan lain-lain. Risiko ini
bisa semakin besar, karena sebagian
besar karyawan berumur di atas 40
tahun.
Dalam beberapa kali kesempatan
Management Meeting lalu, gambaran
hasil MCU di atas pernah menjadi issu
yang hangat. Direksi pun memandang
perlu segera ditindaklanjuti dengan
sebuah program tambahan, agar
kebugaran karyawan dapat terjaga
dengan baik serta terhindar dari
ancaman berbagai risiko gangguan
kesehatan sebagaimana disebutkan
di atas.

Pentingnya Olahraga
Jawaban klasik atas kebutuhan
itu, tiada lain adalah olah raga. Yap!,
mengolahragakan karyawan, menjadi
solusi bahkan kewajiban yang mesti
dijalani oleh semua karyawan CMNP,
termasuk mereka yang menduduki
level pimpinan.
Dimanapun dan kapanpun, olah
raga telah terbukti tidak hanya untuk
mengencangkan otot, meningkatkan
stamina tubuh, menjadikan

orang lebih cerdas dan produktif,
mengurangi stres, memberi efek
psikologis positif dan multi manfaat
lainnya. Itulah sebabnya banyak
penggiat olahraga di sekitar kita,
dan kali ini Divisi SDM CMNP didaulat
pimpinan sebagai motor dari kegiatan
Aerobic Massal yang digelar setiap
Jum’at mulai Juni 2015 lalu.
Meski kegiatan tersebut sudah
pernah digagas dan dimulai terlebih
dahulu oleh Citra Marga Club (CMC),
namun kenyataannya peminat
olahraga “kambuh-kambuhan”.
Awalnya bejibun pesertanya, namun
belakangan jumlahnya bisa dihitung
dengan jari.
Bagaimana dengan Aerobic Massal
yang notabene sebuah kewajiban
yang harus dijalani karyawan?. Dari
dua kali penyelenggaran, olahraga
yang mengkombinasikan dance
dan zumba ini sungguh responnya
fantastis!. Dengan dua pemandu,
program ini bisa
menghadirkan ratarata 130 peserta sekali
berlatih. Terlebih usai
aerobic disediakan
sarapan pagi yang beda
dari biasanya. Tak hanya
snack dan minuman,
buah-buah pun tersedia.
Untuk menambah
wawasan karyawan
tentang pentingnya olah
raga bagi kesehatan,
Divisi SDM juga
berencana mengundang
dokter olahraga dari RS
Mitra Kemayoran yang
kerap menjadi konsultan
olah raga di beberapa
perusahaan.
Akhirnya,
bagaimanapun juga tindakan
preventif yaitu mencegah lebih baik
dari pada mengobati. Tentunya
sasaran lain agar produktifitas
kerja karyawan semakin dapat
ditingkatkan. Sebab seperti kata
Komedian terkenal Amerika Josh
Billings “Kesehatan itu seperti uang.
Kita tidak akan pernah menyadari
nilainya, sampai kita kehilangan”.
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Lensa

Nama dan Peristiwa

Veronica Tan
Ketua Tim Penggerak PKK
Pemprov DKI Jakarta

“Terpaksa” Romantis

T

ak banyak pasangan suami-istri mampu
menunjukan romantisme di depan publik.
Begitu juga Gubernur DKI Jakarta Basuki
Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Veronica Tan,
sang istri, yang tampak terpaksa romantis, pada acara
Peresmian Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)
Sungai Bambu yang dibangun CMNP, Rabu (13/5).
Kisah berawal saat Vero yang nota bene Ketua
Tim Penggerak PKK ini harus menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pembangunan RPTRA dihadapan
suaminya sendiri. “Selamat pagi Pak Gubernur. Saya
bingung harus lapor sama Pak Gubernur, karena
biasanya tidak pernah melapor he..he..” Celotehnya
kikuk yang disambut tertawa Pak Ahok dan ratusan
hadirin.
Meski tampak piawai berpidato, Vero yang mengaku
tak bisa romantis itu, lagi lagi membuat ngakak semua
yang hadir. “Saya perlu buktikan, kalau PKK itu bukan
Perempuan Kurang Kerjaan” candanya penuh semangat.
Kali ini pun Pak Ahok bertambah geli. (wid)

Mohammad Yamin
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Gerbang Tol

Rezeki Anak

T

ahun 2015, sepertinya milik
pria kelahiran Blora ini.
Bagaimana tidak, selain
berhasil mempertahankan
predikat Best Service Leader
Divisi MGT untuk kedua kali pada
ajang pemilihan Frontliner Terbaik
2015, suami dari Ninu ini seperti
mendapat “durian runtuh”. Tepat di
tahun kedua puluh pengabdiannya di
CMNP, ia mendapat promosi sebagai
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
Gerbang Tol. “Tahun ini rezekinya anakanak saya” ungkap Yamin penuh haru.
Sejak bergabung di CMNP pada 1995
sebagai Petugas Pengumpul Tol, dan
menjadi Kepala Shift Pengumpul Tol
mulai tahun 2002, ayah tujuh orang
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anak ini, memang selalu konsisten dalam
mencintai pekerjaannya. Wajar saja ia
menuai banyak hasil baik.
Kecintaan Yamin terhadap
pekerjaan memang tak bisa dibantah.
Tapi jika kadar kecintaan tersebut
sama besar dengan kecintaannya
terhadap keluarga, ini bukan perkara
mudah. “Saya memang berusaha
menyeimbangkan kepentingan
pekerjaan dan keluarga, karena
bagaimanapun rezeki tak bisa
dipisahkan dari dua kepentingan itu”
jelasnya. Ketika ditanya apakah Yamin
menganut pepatah “Banyak Anak,
Banyak Rezeki?”. Pria yang dikenal
lantang kala presentasi ini pun tersipusipu. (wan)

Lensa

Nama dan Peristiwa

Fitriyani
Petugas Senkom

Menjaga Amanah

P

etugas Sentral
Komunikasi
(Senkom) wanita?
Keraguan itu
berhasil dipatahkan
Fitriyani sejak ia bergabung
di PT Citra Persada
Infrastruktur 2013 silam,
dengan penugasan di
Senkom CMNP. Maklum
ia adalah wanita pertama
yang dipercaya menjadi
pengendali operasional
jalan tolnya CMNP atau
barangkali satu-satunya
Petugas Senkom wanita
di jalan tol di tanah air.
Bukan Fitri namanya, jika
tak bisa menepis keraguan
itu. “Yang penting niatnya
lurus dan mau belajar”
kilahnya.
Tekad kuat itu pula yang
membuat wanita berhijab

ini cepat beradaptasi
dengan lingkungan dan
tuntutan pekerjaan yang
banyak didominasi kaum
adam. Senkom CMNP pun
kian berwarna di bawah
sentuhan wanita murah
senyum ini, terutama dalam
melayani informasi bagi
pengguna jalan tol.
Keuletan dan disiplin
kerja yang ia lakukan,
tahun ini berbuah manis.
Selain skill-nya semakin
terasah, Fitri juga berhasil
menjadi pemenang
Frontliner Terbaik 2015
kategori Best Service
Leader Divisi Pelayanan
dan Pemeliharaan.
“Kemenangan ini adalah
amanah yang harus dijaga
dengan penuh tanggung
jawab” ujarnya. (wan)

Dewi Susanti
Petugas Pengumpul Tol CMNP

Antara Teladan dan Mukena

K

ata orang mempertahankan lebih
sulit dari pada merebut sebuah
kemenangan. Pepatah ini
dirasakan Dewi Susanti. Wanita
yang baru setahun berhijab ini kembali
dipercaya untuk kedua kalinya menjadi
Best Ambassador pada Pemilihan
FrontLiner Terbaik 2015. Pencapaian
ini tidaklah mudah, karena Dewi harus
mampu menjaga kinerja, dan dituntut
menjadi teladan bagi lingkungan
kerjanya.
“Terpilih kembali pastinya senang.
Tapi lebih senang lagi kalau apa yang
saya lakukan bisa menginspirasi rekanrekan saya” ujar orang asli Condet
ini. Apa yang diucapkan Dewi bukan

hanya omong kosong, tapi telah ia
buktikan dengan perbuatan, seperti
kehadiran kerja selalu lebih awal,
dan kesediaan menggantikan dinas
rekannya karena alasan tertentu.
Sebagai Best Ambasador Dewi juga
sadar betul akan pentingnya keramahan
dalam memberikan pelayanan kepada
pelanggan.
Apa yang dilakukannya secara rutin
dan terus-menerus akhirnya ia menuai
buahnya. Selain penghargaan dari
perusahaan, pada awal ramadahan lalu
ada seorang ibu pengguna jalan yang
kerap ia layani, tiba-tiba memberikan
sebuah mukena yang indah usai
transaksi di gerbang tol. (ms)
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Lensa

Nama dan Peristiwa

Ayu Dewi
Presenter/MC

Teka-Teki AC

B

agi MC kondang
sekelas Ayu Dewi,
performa di atas
panggung adalah
segalanya. Karena itulah
untuk “membuking” wanita
cantik ini tidaklah mudah.
Untuk membawakan sebuah
acara off air, Panitia wajib
menyediakan tenda ber
AC. Soal ini Panitia HUT ke
28 CMNP sempat nego alot.
Maklum tak ada anggaran
khusus untuk AC.
Meski syarat itu akhirnya
dipenuhi, tak membuat Panitia
paham akan pentingnya AC.
Bukankah acaranya memang
outdoor dan pasti berisiko
panas. Karena itulah co MC
Arif Cink rela menyiapkan
topi oranye untuk wanita
yang pernah menjalin kasih
bersama aktor sekaligus
politisi Zumi Zola ini.
Apa hendak dikata,
ternyata topi itu tak lama
dipakai Ayu. Ia lebih memilih
beraksi di atas panggung
terbuka tanpa topi, dan
nyaman paras cantiknya itu
terpapar panas matahari. “Biar
lebih dekat dengan penonton”
kilah Ayu memberi alasan.
Teka-teki soal AC itu pada
akhirnya terkuak juga. Ayu
selalu mondar mandir masuk
tenda pada setiap segmen
acara usai dihantarkan. Selain
untuk “ngadem”, ternyata
udara dingin AC menurut ibu
dari Aqilah Dewi Humairah
ini bisa membuat performa
make-upnya tahan lama alias
nggak mudah luntur. (wan)
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Liputan

CMNP Raih
“Indonesia’s Best Wealth Creators 2015”
Kondisi ekonomi yang
cenderung melemah dan harga
komoditas yang menurun
di pasar internasional
berdampak signifikan terhadap
kemampuan perusahaan
Indonesia dalam mencetak
kekayaan untuk pemegang
sahamnya. Hal ini tercermin
pada Wealth Added Index
(WAI) perusahaan publik yang
masuk dalam daftar SWA 100.
Namun sejumlah perusahaan
tetap kokoh di papan atas,
termasuk CMNP.

C

MNP kembali menorehkan
prestasi, dengan meraih
peringkat ke 39 pada “Swa
100 Indonesia’s Best Wealth
Creators 2015” yang diselenggarakan
oleh majalah bisnis terkemuka
SWA. Sebuah ajang yang telah
menjadi barometer serta parameter
perusahaan dalam menilai kinerja
perusahaan publik terbaik di
Indonesia. Pemberian penghargaan
untuk tahun ketigabelas ini digelar di
Hotel Shangrila, Jakarta, Kamis (9/7).
Penetapan peringkat dilakukan
dengan metode Wealth Added Index
(WAI) dengan menggunakan data
yang berhubungan dengan pasar dari
100 perusahaan publik berkapitalisasi
terbesar selama lima tahun terakhir

CMNP yang diwakili Direktur Keuangan Indrawan Sumantri (tengah) menerima piagam
Penghargaan Swa 100 Indonesia’s Best Wealth Creators 2015 di Hotel Shangrila, Kamis (9/7).

dari Bloomberg. WAI merupakan
indikator adanya kelebihan kekayaan
yang dihasilkan di atas return minimal
yang diharapkan pemegang saham
atau investor.
Pertumbuhan kapitalisasi pasar
CMNP pada kurun waktu 2010 hingga
2014 dalam daftar pemenang,
tercatat meningkat 385% dari Rp
2,72 triliun menjadi Rp 6,51 triliun.
Sungguh suatu pencapaian yang luar
biasa ditengah kondisi perekonomian

Direktur CMNP Agung Salim (tengah) bersama Tim CMNP menghadiri malam penghargaan
SWA 100.

yang tidak terlalu baik.
Bertengger di Top Ten penerima
penghargaan ini masing-masing
adalah HM Sampoerna, Bank Rakyat
Indonesia, Bank Central Asia, Unilever
Indonesia, Kalbe Farma, Bank Mandiri,
Astra International, Charoen Pokphand
Ind, Bank Negara Indonesia dan
Matahari Dept Store.
Pemimpin Redaksi Majalah SWA
Kemal E Gani dalam sambutannya
menyatakan tahun 2014 merupakan
tahun yang sulit. “Jumlah perusahaan
yang memiliki WAI positif mengalami
penurunan, baik di Indonesia maupun
regional. Ini merupakan dampak
dari kondisi ekonomi yang cendrung
melemah dan harga komoditas yang
menurun di pasar Internasional.” ujar
Kemal . Ia pun mengapresiasi kinerja
Top 46 perusahaan yang Wealth
Added Index 2015-nya positif dari 100
perusahaan yang masuk dalam daftar
SWA 100.
Indrawan Sumantri yang mewakili
CMNP dalam penerimaan penghargaan
tersebut, menyampaikan rasa syukur
dan optimisnya. “Pencapaian CMNP ini
merupakan pembuktian bahwa bisnis
CMNP Group sangat kompetitif dan
insya Allah akan terus berkembang di
masa depan“ ujarnya. (af)
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Mewujudkan Hak-hak Anak
Kehadiran Ruang
Publik Terpadu
Ramah Anak (RPTRA)
Sungai Bambu di
lingkungan kolong
tol, bak sebuah oase
ditengah padang
pasir. Inilah bagian
dari program Jakarta
Menuju Kota Layak
Anak yang digagas
Jokowi, yang kini
diteruskan oleh
Ahok Gubernur DKI
Jakarta. RPTRA
banyak memberikan
harapan, termasuk
dalam memenuhi
hak-hak anak.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sedang menandatangani
Prasasti RPTRA Sungai Bambu.

T

ak seperti biasa, jalan Jati
Raya IV Kelurahan Sungai
Bambu, di Rabu pagi 13
Mei 2015 begitu ramai
dengan kerumunan orang. Perangkat
pemerintah kota Jakarta Utara,
kelurahan dan kecamatan, anak
sekolah, LSM, ibu-ibu PKK dan
warga sekitar, menyesaki area RPTRA
yang berlokasi di RW 06 Kelurahan
Sungai Bambu. Mereka bersiap
menyambut kedatangan orang nomor
satu DKI Jakarta Basuki Tjahaja
Purnama atau biasa dipanggil Ahok
beserta istri Veronica Tan, guna
meresmikan RPTRA pertama di
Jakarta.
Tepat pukul 08.15 menit, tibatiba alunan musik marawis yang
dimainkan oleh anak-anak binaan CSR
CMNP bertalu-talu, menyemarakkan
suasana, menyambut kedatangan Pak
Gubernur dan rombongan memasuki
area RPTRA. Direktur Operasi CMNP
Suarmin Tioniwar yang didampingi
Kepala Departemen Komunikasi
Korporat Sholahuddin, yang telah
lebih dulu hadir, mendapatkan
salaman dan ucapan terimakasih dari
Pak Ahok.
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Amanah Untuk Warga
Dalam sambutannya, Ahok
mengatakan RPTRA yang dibangun
oleh CSR dari PT Citra Marga
Nusaphala Persada Tbk (CMNP),
Toyota dan PT Pembangunan Jaya
ini hendaknya bisa dimanfaatkan
dan dirawat dengan baik. “RPTRA ini
bisa dimanfaatkan untuk berbagai
kegiatan warga, termasuk untuk
menggelar resepsi pernikahan tidak
masalah, tapi jangan dilupakan
kebersihan lingkungan harus tetap
dijaga” ujarnya. Ahok yang juga akan
meresmikan 5 RPTRA lain di Jakarta
dalam waktu dekat juga berharap,
agar RPTRA-RPTRA yang dibangun
betul-betul dimanfaatkan dengan
benar dan jangan disalahgunakan.
Senada dengan Ahok, Veronica
Tan yang juga menjabat sebagai
ketua Tim Penggerak PKK Provinsi
DKI Jakarta, dalam sambutannya
menaruh harapan besar agar RPTRA
di Kelurahan Sungai Bambu yang
merupakan bagian dari program
Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Perempuan Keluarga Berencana
(BPMPKB) ini dapat menjadi pusat
kegiatan ibu-ibu PKK, terutama dalam

mempraktikkan program Dasawisma.
“Saya mau menghapus stigma
kalau PKK itu bukan singkatan dari
Perempuan Kurang Kerjaan,” ujar Vero
yang disambut tawa dan tepuk tangan
hadirin.
Apa yang disampaikan istri orang
nomor satu DKI Jakarta itu ada
benarnya juga, mengingat RPTRA
yang dibangun di tanah Ruang Milik
Jalan (Rumija) seluas + 4000 m2 ini
difasilitasi berbagai fasilitas yang
dapat diberdayakan ibu-ibu PKK,
seperti pohon pelindung, tanaman
hias, tanaman obat-obatan, jogging
track, pojok asi, taman bermain,
arena pertunjukan seni, pusat
posyandu, pusat kelompok belajar
anak, PKK Mart, serta dilengkapi
toilet, WIFI bahkan CCTV.
Zamrud Fuadi dalam sambutannya
mewakili warga, mengucapkan
terimakasih atas perhatian
pemerintah dan dukungan CMNP,
Toyota dan Pembangunan Jaya. Ia
juga mendoakan agar Pak Ahok
kelak bisa menjadi Presiden. “Pak
Jokowi habis ke Sungai bambu jadi
Presiden. Jangan-jangan Pak Ahok
habis ke Sungai Bambu langsung

Liputan Event

nyalonin Presiden, eh jadi tuh barang
(Presiden)” canda Zamrud yang
disambut tawa para tamu undangan.
Hak-Hak Anak
Peresmian RPTRA hari itu sangat
meriah, karena selain Pak Ahok
membagikan bantuan kursi roda
dan menyerahkan akta kelahiran

anak-anak binaan CSR CMNP yang
menyedot banyak perhatian para
undangan. Suarmin Tioniwar yang
menyaksikan penampilan tarian anakanak tersebut, dibuat kagum dan
mengharapkan agar model program
CSR seperti ini dapat digalakkan di
kelurahan-kelurahan lainnya.
Seperti diketahui program CSR

Tari Yapong binaan CSR CMNP

secara simbolis, juga ditampilkan
berbagai bakat seni seperti
Group Qasidah Ibu-ibu PKK, Group
Musik Limbah yang dimainkan
oleh anak-anak binaan CSR Astra,
juga menampilkan ragam tarian

Liputan

CMNP diantaranya juga difokuskan
pada urgensi kebutuhan masyarakat
terutama anak-anak. Melalui
kerjasama dengan Wahana Visi
Indonesia pada tahun 2014-2015,
CMNP membesut Program Pencegahan
HIV dan Narkoba di wilayah prostitusi
Kelurahan Penjaringan, yang diantara
agendanya adalah Penyuluhan,
Pemberdayaan Forum Anak dan
Kelompok Belajar Anak (KBA) seperti
KBA Futsal, KBA Marawis dan KBA
Tari. “Melalui program ini diharapkan
anak-anak terutama yang berada
di wilayah yang berpotensi risiko
HIV dan Narkoba, dapat dibentengi
dengan pemahaman yang utuh
akan bahaya HIV dan Narkoba serta
diberikan kegiatan-kegiatan yang
positif” ujar Sholahuddin.
Betapapun anak adalah amanah
yang harus dijaga dan dilindungi hakhaknya, termasuk hak bermain dan
mengekspresikan diri. Pembangunan
RPTRA di Sungai Bambu adalah
wujud komitmen CMNP dalam
memperhatikan kebutuhan anak
tersebut, termasuk kebutuhan akan
lingkungan yang bersih, sehat dan
asri, agar mereka dapat tumbuh
kembang sebagaimana layaknya.
Hal lain yang tak boleh dilewatkan
adalah perawatan RPTRA selanjutnya.
Sebab banyak fakta taman dibangun
dan banyak pula fakta taman
terlantar. Istri Gubernur DKI Jakarta,
Veronica Tan selaku Leader dalam
pembangunan RPTRA dalam salah
satu kesempatan rapat, pernah
berkomitmen untuk menjamin
perawatan RPTRA yang dibangun oleh
CSR dunia usaha. Semoga! (ms)

Veronica Tan

Pembangunan RPTRA di
Sungai Bambu adalah
wujud komitmen CMNP
dalam memperhatikan
kebutuhan anak,
termasuk kebutuhan
akan lingkungan yang
bersih, sehat dan asri,
agar mereka dapat
tumbuh kembang
sebagaimana layaknya.
Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Sungai Bambu.
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Kilas

Agenda Perusahan

Direktur CMNP Wawan
cara di Bloomberg TV
– Direktur CMNP Indrawan
Sumantri sedang diwawancarai presenter Bloomberg
TV, terkait kesiapan CMNP
menjelang mudik lebaran,
diskon tarif tol serta prospek bisnis CMNP tahun 2015
di Jakarta, Kamis (8/7).

Penandatangan Perjanjian Kredit CW dan Bank BRI –
Direktur Utama PT Citra Wasphutowa (CW) Tri Agus Riyanto
sedang menandatangangani Perjanjian Kredit dengan Plt.
Kadiv Bisnis Umum BRI Herfin Setiadi Aziz, guna pembia
yaan Pembangunan Tol Depok Antasari Tahap I bertempat
di Gedung BRI 2, Jum’at (5/6).

Penandatanganan MOU CMNP dengan Pemprov Kalimantan Timur – General Manager Keuangan CMNP Hasyim
mewakili Direksi CMNP sedang menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Gubernur Kalimantan Timur Awang
Farouk Ishak tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol
Ruas Balikpapan-Samarinda di Jakarta, Sabtu (16/5).

Penandatanganan Perjanjian Usaha Patungan – Direktur CMNP Agung Salim dan Suarmin Tioniwar (satu dan dua
dari kiri) sedang menandatangani Perjanjian Usaha Patu
ngan terkait dengan Pengusahaan Jalan Tol Soreang - Pasir
Koja (Soroja) bersama Direktur PT Jasa Sarana dan PT
Wijaya Karya di Gedung Citra Marga, Rabu (8/7).

RUPST PT Citra Waspphutowa (CW) – Dewan Komisaris
dan Direksi CW sedang mengikuti Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan CW bertempat di Gedung Citra Marga, Kamis (2/7). Rapat diantaranya menyetujui Laporan Tahunan
dan mengesyahkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2014
serta menetapkan Manajemen CW.
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Agenda Perusahaan

Kilas

Management Development Program (MDP) – Seba
nyak 10 peserta dari 33 peserta dinyatakan lolos seleksi
MDP Tahap I dan berhak mengikuti Program Lanjutan di
Gedung Citra Marga dan Proyek Pembangunan Jalan Tol
Depok Antasari, Senin-Kamis (8-11/6).

Peresmian Ruas Tol Cipali – Presiden Joko Widodo (ke
dua dari kanan) bersama Kepala BPJT Achmad Ghani Gazaly Akman, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Komisaris PT LMS Johannes Suriadjaja dan Menteri PU-Pera Basuki
Hadimulyono sedang menekan tombol Peresmian Jalan Tol
Cikopo-Palimanan (Cipali), Sabtu (13/6). Dua anak usaha
CMNP yaitu PT Girder Indonesia dan PT Citra Persada Infrastuktur memiliki peran di Cipali baik pengerjaan struktur
jalan dan jembatan maupun Operation and Maintenance.

Pelatihan Penyiaran Informasi Lalu-lintas – Sebanyak
20 Petugas Sentral Komunikasi dan petugas terkait lainnya
sedang mengikuti Pelatihan Penyiaran Informasi Lalu-lin
tas Jalan Tol Ir Wiyoto Wiyono MSc di Gedung Citra Marga,
Rabu-Kamis (3-4/6). Pelatihan yang didukung nara sumber
dari Radio El-Shinta ini dalam rangka meningkatkan skill
petugas dalam penyiaran Informasi lalu-lintas.

Workshop Kuliner – Koperasi Citra Marga (KCM) menggelar Workshop Aneka Kuliner yang diikuti oleh + 120 peserta. Workshop untuk menumbuhkan spirit kewirausahaan ini
mempraktikkan aneka masakan seperti pembuatan bakso,
fried chicken dll bertempat di Kantin Citra Marga, Rabu Kamis (6-7/5).

Seminar Manajemen Bisnis – Koperasi Citra Marga
(KCM) menggelar Seminar Manajemen Bisnis di Gedung
Citra Marga, Kamis (30/4). Program ini diberikan untuk
meningkatkan pengetahuan para anggota Koperasi tentang
perencanaan keuangan yang tepat dan akurat, baik bersifat konsumtif maupun produktif.
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Ragam

Serba-serbi

plesir

Berpetualang
di Pulau Komodo
Oleh : Arif Susanto

S

ailing Komodo Trip. Sesuai
dengan nama tripnya, wisata
ini dilakukan berlayar dengan
menggunakan kapal Pinisi
yang membelah lautan biru dengan
gugusan pulau nan hijau. Lalu
memulai petualangan “berburu” si
binatang purba nan eksotis, komodo
serta menyelami lautan, menikmati
keindahan laut dan kekayaan biota
bawah air serta merasakan hangatnya
mentari di pantai cantik berpasir putih
dan merah jambu.
Tidak seperti trip-trip lain, Sailing
Komodo Trip ini tamu tidak bermalam
di hotel, melainkan menginap di dalam
kapal Pinisi yang berada di tengah
laut. Tetapi jangan salah sangka,
kapal Pinisi berlayar ini begitu mewah.
Kabin tempat menginap layaknya
hotel bintang lima yang memiliki
fasilitas ac dan kamar mandi dalam
yang membuat rasa nyaman, meski di
tengah lautan. Makanan yang disajikan
pun amat lezat.
Kita dapat mengikuti trip ini dengan
menggunakan travel. Untuk sampai ke
Taman Nasional Komodo di Kabupaten
Manggarai Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, dari Jakarta harus
transit dulu di Bali baru dilanjutkan ke
Bandara Labuan Bajo, Bandara yang
terletak di Pulau Flores. Dari Bandara
Labuan Bajo lalu menuju ke Pelabuhan
untuk memulai pelayaran dengan
kapal Pinisi.
Taman Nasional Komodo mencakup
3 pulau utama yaitu Pulau Komodo,
Pulau Rinca, dan Pulau Padar. Banyak
juga pulau-pulau kecil lainnya yang
jika dijumlahkan memiliki luas tanah
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603 km². Setidaknya 2500 ekor
komodo hidup di wilayah ini. Di Pulau
Rinca Anda bisa melihat komodo dari
dekat di habitatnya. Komodo adalah
hewan besar mirip kadal raksasa
dengan memiliki panjang 2 hingga
3 meter dan berat mencapai 165
kg, atau 100 kg saat perut kosong.
Meski penampilannya seram, komodo
bukanlah hewan pemburu yang aktif,
mereka merupakan predator yang
sabar. Meski bersisik, berkuku tajam,
lidah menjulur bercabang dua, serta
bentuknya yang purba, kita tidak perlu
takut, karena setiap pengunjung akan
ditemani jagawana yang sekaligus
sebagai pawang. Kita tinggal mematuhi
saja semua petunjuk dan saran
pemandu berpengalaman ini.
Berpetualang ke Taman Nasional
Komodo, kita bisa melakukan
kegiatan treking ke Gili Laba dan ke
puncak Pulau Padar untuk melihat
pemandangan yang menakjubkan
dari atas. Treking ke Gili Laba dapat
kita lakukan sekitar jam 5 pagi
dengan tujuan mengejar sunrise. Gak
perlu kecewa bila tidak mendapat
pemandangan saat matahari terbit,

karena ternyata pemandangan
padang rumput dan laut yang di lihat
dari atas pada pagi hari benar-benar
mempesona. Begitu juga dengan
pemandangan dari puncak Pulau
Padar… Subhanallah.
Bagi Anda yang menyukai
Snorkeling, jangan lewatkan trip ke
Taka Makassar untuk snorkeling di
Manta Point, Pulau Kanawa, Pink Beach,
Pulau Kalong Komodo atau Pantai
Merah. Di Pantai Merah ini Anda tidak
perlu ke tengah laut untuk snorkeling,
karena di sekitar pantai saja sudah
bisa melihat pemandangan bawah laut.
Taman Nasional Komodo memiliki biota
bawah laut yang menakjubkan. Para
penyelam mengatakan bahwa perairan
Komodo adalah satu tempat menyelam
terbaik di dunia. Memiliki pemandangan
bawah laut yang memukau. Kita dapat
menemukan 385 spesies karang indah,
hutan mangrove, dan rumput laut
sebagai rumah bagi ribuan spesies
ikan, 70 jenis bunga karang, 10 jenis
lumba-lumba, 6 macam paus, penyu
hijau, berbagai jenis hiu dan ikan pari.
(Seperti diceritakan Nancy Wahyuningsih dalam
petualangannya. Cink)

Ragam

Serba-serbi

karir

10 Hal Tabu

Dilakukan Karyawan di Kantor

B

Berbicara dan
mengungkapkan perasaan
memang perlu. Tapi ada
kalanya, orang mengatakan
sesuatu tidak pada tempatnya di
lingkungan kantor, bisa merugikan
diri sendiri ataupun meretakkan
sebuah hubungan. Berikut ini 10 hal
yang tabu atau tidak akan dilakukan
oleh karyawan yang cerdas emosinya.

1

Mengatakan dirinya lebih
hebat dari bosnya

2

Mensyukuri kemalangan
seseorang di kantor

3

Marah atau memaki dengan
kalimat-kalimat jalanan yang
jorok dan kasar

Menceritakan rahasia yang
dipercayakan rekan kerja lain
kepadanya

4
5

Menghasut atau menciptakan
opini yang berpotensi membuat
pihak-pihak tertentu berantem
atau bermusuhan

6

Menjelek-jelekkan selera
orang terhadap sesuatu atau
seseorang di kantor

7

Menyerang, menyalahkan dan
menggoblok-goblokkan rekan
kerja

9

Membuat joke yang
merendahkan seseorang,
padahal anda kurang akrab
dengannya atau orang itu sudah
jelas-jelas tidak suka joke itu

8

Mengata-ngatai kekurangan
fisik seseorang dan diucapkan
berulang-ulang
Menyebarkan gossip tentang
seseorang yang berpotensi
merusak reputasi orang
itu, padahal belum tentu
kebenarannya.

10

(Sumber : Disadur dari tulisan
Anthony Dio Martin di Bisnis Indonesia, 31/5)

alih tugas

Selamat, Semoga Sukses Selalu!
No

NIK

1

96100003

Iwa Kartiwa

Asisten Auditor

Junior Auditor

Promosi

01/06/2015

2

95060028

Mohammad Yamin

Kepala Shift Pultol

Pjs. Kasi Sarana & Prasarana GT Wil I

Promosi

11/06/2015

3

96060064

Gondo Sugiarto

Kepala Shift Pultol

Pjs. Kepala Seksi Pengumpulan Tol Wil I

Promosi

11/06/2015

4

98010008

Nur Rokhimin Utomo

Staf Teknik

Pjs. Kasi Sarana & Prasarana GT Wil II

Promosi

11/06/2015

5

90100017

Budi Harjo

Kasi RT Kantor&Transportasi

Pjs. Kadep Pengadaan

Promosi

16/06/2015

6

95070005

Eli Restu Susilawati

Pengumpul Tol

Staf Adm Pembayaran

Promosi

25/06/2015

7

98110001

A. Teguh Mulyasin

Staf Adm Gerbang Tol

Staf Pengadaan

Promosi

01/072015

8

95060004

M. Totong Sofyan S.

Staf Adm. RT Ktr

Staf Adm. Tapersip & Aset

Rotasi

04/05/2015

Nama

Jabatan Lama

Jabatan Baru

Status

TMT

9

91040001

Abidin

Kadep Pengadaan

Kadep Sarana & Prasarana GT

Rotasi

11/06/2015

10

89090015

Mulyana

Kepala Gerbang Tol Wilayah I

SO Dep Pengawasan Transaksi & Sarana GT

Rotasi

11/06/2015

11

90030024

Eti Mulyati

SO Verifikasi&Pencatatan

Kasi RT Kantor & Transportasi

Rotasi

16/06/2015

12

97060002

Andy Satya Nugraha

Kasi Tata Persuratan, Arsip & Aset

Junior Auditor

Rotasi

16/06/2015

13

89090025

Sri Susilowati

Kasi Pengadaan I

Senior Officer Investasi

Rotasi

16/06/2015

14

95070015

Sudyanto

Junior Auditor

Kasi Pengadaan

Rotasi

16/06/2015
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teka-a

Buah

Keiikhlasan

U

ntung tak bisa diraih, malang tak bisa ditolak.
Pepatah itu tampaknya harus dimaklumi Raihan
(Nama samaran Red.) ketika menjelang subuh
mendapati motor kesayangannya raib digondol
maling. Gembok roda dan pintu rumahnya pun hilang
tanpa jejak.
“Singkat sekali..”, gumam karyawan CMNP
ini. Padahal dini hari itu ia baru saja pulang usai
membantu salah satu kerabatnya yang lagi kesusahan.
Motor kesayangannya pun ia parkir dan ia kunci seperti
biasa. Tapi entah kenapa, usai itu ia sulit tidur. Meski
melek dan nyalakan lampu kamarnya, ia tetap enggan
turun dari peraduannya. Mungkin saat itulah maling
beraksi dan Tuhan membuatnya tetap di dalam kamar.
“Bisa saja kan maling berbuat nekat jika kepergok?”
ujarnya.
Meski kecewa, Raihan berusaha ikhlas, tanpa harus
terbebani dan larut dalam kesedihan. Lapor ke Polisi
pun enggan ia lakukan. “Biarlah, mungkin maling itu
lagi butuh untuk biaya lebaran bersama keluarganya”
aku Raihan pada sahabatnya Ijah. “Semoga Allah
ganti motor yang lebih bagus kang” harap Ijah.
Pucuk dicinta ulam pun tiba. Keikhlasan Raihan
berbuah manis. Hanya kurang dari seminggu, Tuhan
ganti motor bututnya itu dengan motor baru gratis.
Namanya disebut sebagai salah satu pemenang
grandprize pada perhelatan HUT Ke-28 CMNP di
Taman Mini Indonesia Indah, Sabtu (23/6). Sontak
saja ia kaget, bingung, glagapan sekaligus gembira.
Begitu cepat Allah ganti. Mau sujud syukur di atas
panggung, rasanya canggung…, mau teriak, ..duh..
lebay kali. (wan)

kuis
Kuis WCM Edisi 42 :
Baru-baru ini CMNP bersama PT Wijaya Karya dan PT
Jasa sarana memenangkan Pelelangan Pengusahaan
Jalan Tol. Apa nama ruas jalan tol tersebut?
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Pilihan Jawaban :
a. Ruas Tol Jakarta-Cikampek Tahap II
b. Ruas Tol Becakayu
c. Ruas Tol Soreang-Pasir Koja (Soroja)

b. Satu orang hanya berhak mengirim 1 kali sms/
edisi kuis
c. Peserta Kuis adalah karyawan di lingkungan CMNP
Group (CMNP, CPI, GI, CMS, CW, CMNPro, CMLJ)
d. Pemenang akan diumumkan pada WCM Edisi ke 43
e. Tersedia 10 bingkisan menarik
f. Keputusan Redaksi mutlak, tidak dapat diganggu
gugat.

Cara Mengikuti Kuis :
a. Ketik (nama) spasi (perusahaan) spasi (jawaban
kuis), kirim ke 0856 9434 7232 paling lambat 28
Agustus 2015 Contoh jawaban Kuis Bayu CPI
c. Artinya Pengirim SMS adalah Bayu dari PT CPI
dengan pilihan jawaban “c” yaitu Ruas Tol Soreang
– Pasir Koja (Soroja).

Pemenang Kuis WCM Edisi 41 :
Abdul Haris (CMNP), Narto (CMNP), Ahmad Rosyidi
(CMNP), Diah (CMNP), Hasan Muhammad (CMNP),
Andi Satya (CMNP), Yusrinur (CMNP), Topik (CPI),
Jateng Susanto (CPI), Nindi (CMS ). Hadiah dapat
diambil di Redaksi, Divisi Sekper pada 18-28
Agustus 2015.
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Ikuti Management Trainee
Dalam rangka mendukung pengembangan dan ekspansi bisnis, kami mengundang Karyawan Tetap dan
Karyawan Kontrak/Outsourching di Lingkungan CMNP Group untuk mengikuti program “MANAGEMENT
TRAINEE” dengan konsentrasi bidang:
l Teknik (Sipil, Elektro-Listrik, Informatika)		

l Hukum

l Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan			

l Ilmu Komunikasi

Persyaratan Umum
l Pria/Wanita
l Pendidikan minimal D3 (Relevan dengan konsentrasi bidang Management Trainee)
l Belum pernah menjadi peserta MDP - Bidang Manajemen Proyek
l Mampu mengoperasikan MS Office 2007 (Word & Excel)
l Penilaia kinerja 2 (dua) tahun terakhir minimal B
l Tidak menerima Surat Peringatan (SP) selama 2 (dua) tahun terakhir
l Bersedia ditempatkan di CMNP Group

Persyaratan Khusus
Karyawan Kontrak/Outsourching CMNP Group
- Pengalaman kerja di CMNP Group minimal 2 (dua) tahun

Formulir Pendaftaran dapat diambil di Divisi SDM CMNP dan dikembalikan selambat-lambatnya
Citra Marga News
2015
Hari Senin, 31 Agustus 2015, Pk 17.00 WIB, up. April
Suryadi/Dudung
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