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etika tulisan ini dibuat, Tim
Redaksi Citra Marga News
(CMN) tengah sibuk kejar
setoran. Maklum deadline
sudah lewat, karena terlalu banyak
tersita dengan agenda Perusahaan.
Namun dengan kerja keras, akhirnya
CMN edisi teranyar ini kembali bisa
menjumpai Anda. Tentu dengan
aneka berita seputar Perseroan yang
dikemas update dan menarik.
Pembaca CMN yang budiman, melihat cover CMN edisi
ini, boleh saja kita berbangga, karena CMNP baru saja
memenangkan tender jalan tol Cileunyi – Sumedang –
Dawuan, yang berita utamanya sengaja kami turunkan pada
edisi ini. Tapi ada baiknya kita juga cermati ajakan Dirut
CMNP Shadik Wahono untuk bekerja keras, berfikir cerdas
dan bergerak tangkas. Ajakan ini tentu saja cukup beralasan,
karena memenangkan tender baru artinya ada tanggung
jawab baru yang tak kalah berat. Kita mesti berkaca dan
belajar dari pengalaman proyek-proyek sebelumnya. Kita
tidak boleh jatuh di lubang yang sama.
Jangan lewatkan wawancara Redaksi dengan Direktur
CMNP Suarmin Tioniwar tentang Talent Empowerment
Program, atau menengok sejenak liputan meriahnya
Turnamen Futsal U-15 dan Lomba KBA. Anda juga bisa
menyimak prestisiusnya “100 Fastest Growing Company
Awards 2017” dimana CMNP berjaya. Kepenatan Anda pun
akan luruh, saat anda menikmati foto-foto eksklusif kiriman
rekan kita Erry Pontjo ketika berpetualang di The Lodge
Maribaya Lembang. Selamat membaca!.
Salam, Pemred.

Bekerja Keras, Berfikir Cerdas,
Bergerak Tangkas
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Bekerja Keras, Berfikir Cerdas,
Bergerak Tangkas
W

aktu bergulir begitu cepat.
Tak lama lagi kita akan
berada di penghujung kuartal
pertama tahun 2017. Pada
tahun ini pula Perseroan akan
menjejakkan kakinya di usia
yang ke 30. Usia yang tidak
bisa dibilang muda. Tantangan
Perseroan pun semakin banyak,
terutama penyelesaian proyek
pembangunan jalan tol
Depok – Antasari dan jalan
tol Soreang – Pasir Koja yang
meleset dari jadwal yang
ditargetkan.
Fakta itu mesti kita
akui dan harus dapat
dijadikan pelajaran penting
pada pelaksanaan proyek
pembangunan jalan tol
Cileunyi – Sumedang –
Dawuan yang akan segera
dimulai pengerjaannya.

Setiap proyek jalan tol
yang kita dapatkan, sejatinya
merupakan tanggungjawab hukum
dan moral yang harus kita kerjakan
dengan hasil cemerlang. Masa depan
Perseroan sangat tergantung kepada
kemampuan kita menyelesaikan
proyek-proyek itu. Oleh karenanya,
bekerja keras saja tidak cukup, perlu
disertai dengan berpikir cerdas dan
bergerak tangkas di semua elemen
sesuai dengan fungsinya. Setiap
insan CMNP Group harus saling asih,
asah, asuh agar mendapat hasil akhir
Project Excellence.
Setiap lini pekerjaan di manapun
Saudara ditugaskan, harus bisa

Direktur Utama CMNP
Shadik Wahono

mengupayakan kualitas. Pada akhir
kuartal ketiga tahun ini misalnya,
Tol Dalam Kota akan menghadapi
momentum Penyesuaian Tarif.
Kita tidak boleh menyia-nyiakan
kesempatan yang baik tersebut.
Setiap aspek pelayanan harus selalu
diantisipasi pemenuhan standarnya,
termasuk dijaga kualitasnya secara
konsisten, sehingga penyesuaian
tarif tidak menemui kendala
pemberlakuannya.

Kualitas bukanlah
sebuah kebetulan,
ia selalu merupakan
hasil dari upaya
yang cerdas

Mengutip John Ruskin seorang
seniman Inggris pada abad ke-19
“Kualitas bukanlah sebuah kebetulan,
ia selalu merupakan hasil dari upaya
yang cerdas”. Karena itu sudah
sepantasnya kita tidak hanya bekerja
dengan keras, tetapi juga berpikir
dengan cerdas dan bergerak dengan
tangkas.
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Berita Utama

Proyek Pembangunan Tol Cisumdawu

Harus Belajar
dari Pengalaman
Memasuki tahun 2017, Perseroan kembali menguatkan
Going Concernnya dengan mendapatkan konsesi jalan
tol baru yaitu ruas Cileunyi – Sumedang – Dawuan
(Cisumdawu) sepanjang 60 km. Langkah baru ini ditandai
dengan ditandatanganinya Perjanjian Pengusahaan Jalan
Tol (PPJT) ruas Cisumdawu antara Kepala Badan Pengatur
Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna dengan Direktur
Utama PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) Fitria Yusuf yang
juga Wakil Direktur Utama CMNP di Gedung Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (22/2).

P

enandatanganan PPJT ter
sebut dilanjutkan dengan
penandatanganan Perjanjian
Penjaminan antara Direktur
Utama CKTJ dengan PT Penjaminan
Infrastruktur Indonesia (Persero)
Sinthya Roesly, yang disaksikan
langsung oleh Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Darmin Nasution,
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan
Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki
Hadimuljo.

Penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Regres proyek jalan tol antara Direktur Utama CKJT, Fitria Yusuf (kiri) dengan PT Penjaminan
Infrastruktur Indonesia (Persero) Sinthya Roesly (tengah) dan Djoko Dwijono Direktur Utama Jalan Tol Cikampek II - Elevated di Gedung
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (22/2).
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Berita Utama

Sejumlah menteri, pejabat pemerintahan dan pengusaha hadir dalam acara penandatanganan perjanjian.

Penjaminan
Pemerintah atas
ruas jalan tol
tersebut diberikan
untuk memberikan
keamanan dan
kenyamanan
berinvestasi, terutama
bagi badan usaha.
(Sri Mulyani)

Direktur Utama CMNP Shadik Wahono didampingi Fitria Yusuf Wakil Direktur Utama CMNP saat
acara penandatanganan perjanjian.

Pa d a kes emp at an ya ng s am a
ditandatangani pula Nota Kesepahaman
antara Kementerian Keuangan dan
Kementerian PUPR terkait dengan
P e n j a m i n a n P r o y e k J a l a n To l .
I n i m e r u p a k a n p e r t a m a k a l i nya
Kementerian Keuangan dilibatkan
dalam proyek pembangunan jalan tol.
Terobosan ini dilakukan untuk
mendorong pembangunan jalan tol
yang telah ditandatangani PPJT-nya
bisa dilaksanakan sesuai dengan target.
“Penjaminan Pemerintah atas
ruas jalan tol tersebut diberikan
untuk memberikan keamanan dan
kenyamanan berinvestasi, terutama
bagi badan usaha,” kata Sri Mulyani.
Lebih lanjut ia menjelaskan
penjaminan Pemerintah ini dapat
memberikan kepastian kepada investor
s w a s t a a g a r p e n g a d a a n s a ra n a

infrastruktur dapat segera terwujud.
Selain ruas Cisumdawu, pada
moment yang sama ditandatangani
pula PPJT untuk ruas jalan tol Kuala
Namu – Tebing Tinggi – Parapat, Serang
– Panimbang, Jakarta – Cikampek II
(Elevated) serta Krian – Legundi –
Bunder – Manyar. Total panjang ruas
jalan tol baru yang akan dibangun
tersebut mencapai 362 kilometer
dengan nilai investasi mencapai Rp 50
Triliun.
Profil Proyek
J a l a n To l C i s u m d a w u y a n g
membentang sepanjang 60 km akan
menghubungkan Kota Bandung dan
Jawa Barat bagian Utara. Ruas jalan
tol ini juga akan menghubungkan
dua jalan tol yang telah ada yakni
jalan tol Purwakarta – Bandung –

Menteri Keuangan Sri Mulyani

April 2017 | Citra Marga News

5

Fokus

Berita Utama

Cileunyi (Purbaleunyi) dan jalan tol
Cikampek – Palimanan (Cipali) sehingga
akan membentuk jaringan jalan Jabar
Outer Ring Road (JABORR). Jalan
tol Cisumdawu juga akan menjadi
infrasruktur penunjang yang sangat vital
terutama untuk Bandara Internasional
Kertajati yang akan segera dibangun
Pemerintah.

oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia pada 1 Februari 2017. Fitria
Yusuf terpilih menjadi Direktur Utama,
dengan Direktur Feisal Hamka dan Satya
Priambodo. Sedangkan Komisaris dijabat
oleh Hermawan dan Sapto Santoso.
Selain berkewajiban membangun
dan mengoperasikan jalan tol Cisum
dawu, pada PPJT yang telah ditan
da

Komposisi Pemegang Saham

10%
10%
51%

14%
15%

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
PT Jasa Sarana
PT Brantas Abipraya (Persero)
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
Trase dan jaringan jalan Jabar Outer Ring Road (JABORR)

PT Waskita Toll Road

Pembangunan jalan tol Cisumdawu
akan terbagi menjadi 6 seksi dengan
menggunakan metode konstruksi atgrade dan elevated. Pembangunan seksi
I dan II dari Cileunyi hingga Sumedang
sepanjang 30 km saat ini sedang
dikerjakan oleh Pemerintah, dan akan
dilanjutkan pembangunan seksi III, IV, V
dan VI oleh CKJT. Proyek pembangunan
jalan tol dengan investasi sekitar Rp. 8,4
triliun ini ditargetkan selesai pada tahun
2019 dengan masa konsesi selama 40
tahun.
Jalan tol Cisumdawu termasuk
ke dalam Proyek Strategis Nasional
(PSN) yang tercantum dalam Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun 2016.
Perjalanan Meraih Konsesi
Proses tender investasi jalan tol
Cisumdawu dilaksanakan oleh BPJT pada
Juli hingga Desember 2016. Barulah
pada 19 Januari 2017 konsorsium yang
terdiri dari PT Citra Marga Nusaphala
Persada Tbk, PT Waskita Toll Road, PT
Pembangunan Perumahan (Persero), PT
Brantas Abipraya (Persero) dan PT Jasa
Sarana dinyatakan sebagai pemenang
tender oleh Kementerian PUPR melalui
Surat Penetapan Pemenang Tender
Nomor: KU. 03.01-Mn/44.
Pasca penetapan pemenang terse
but, konsorsium sepakat membentuk
Badan Usaha Jalan Tol baru yang diberi
nama CKJT yang disahkan pendiriannya

6

Citra Marga News | April 2017

Proyek pembangunan jalan Tol Cisumdawu

tangani, CKJT juga berkewajiban un
tuk melaksanakan konstruksi jalan tol
Terbanggi Besar – Kayu Agung sepanjang
6 kilometer.
Belajar dari Pengalaman
Proyek pembangunan jalan tol
Depok – Antasari yang PPJT-nya ditan
datangani pada 7 Juni 2011 dan proyek
pembangunan jalan tol Soreang – Pasir

Koja yang PPJT nya ditandatangani pada
4 September 2015, faktanya jadwal
penyelesaian proyek meleset dari yang
ditargetkan.
Berbagai faktor penghambat seperti
pembebasan lahan, cuaca, kondisi
alam, pembiayaan, konstruksi dan
lain-lain menjadi pelajaran mahal yang
harus diperhitungkan dan diantisipasi
dengan baik pada setiap investasi jalan

Berita Utama

Fokus

opini
Tanggung jawab
pelaksanaan
proyek tetap harus
diperhitungan dengan
matang, sehingga
target penyelesaiannya
tercapai. Tentu
saja tanpa
mengesampingkan
kualitas jalan yang
dihasilkan

tol yang dibidik dan dijalankan oleh
CMNP Group.
Proyek pembangunan jalan tol
Cisumdawu sepanjang 60 kilometer
menjadi proyek jalan tol terpanjang yang
pernah dilaksanakan oleh CMNP. Meski
setengah proyek pembangunannya
dilaksanakan oleh Pemerintah, namun
tidak berarti pelaksanaan proyek
sisanya yaitu seksi III hingga VI menjadi
ringan. “Tanggung jawab pelaksanaan
proyek tetap harus diperhitungkan
dengan matang, sehingga target
penyelesainnya tercapai. Tentu saja
tanpa mengesampingkan kualitas jalan
yang dihasilkan,” ujar Fitria Yusuf.
Sebagai Badan Usaha Jalan
Tol (BUJT) dengan bendera CMNP
Group, CKJT dengan segenap sumber
daya dan pengalaman yang dimiliki,
diharapkan mampu membalikkan
tradisi “proyek molor” menjadi “proyek
kompetitif”, yang tidak hanya mengejar
penyelesaian proyek tepat waktu atau
lebih cepat dengan kualitas terjamin,
tetapi juga efisien dalam penggunaan
sumber dayanya.
Penyelesaian proyek pembangunan
jalan tol Cisumdawu adalah ruang
p e m b u k t i a n ya n g h a r u s d i s e r t a i
dengan perencanaan pengoperasian
dan pemeliharaan yang matang,
seiring dengan penerapan kebijakan
elektronisasi pembayaran jalan tol.
CKJT juga dituntut berinovasi
memperjuangkan konektivitas jaringan
jalan untuk meningkatkan angka
trafik dan memastikan pengembalian
investasi. Upaya ini tentu menjadi
barometer yang dapat mempengaruhi
kelancaran pendanaan untuk proyekproyek Perseroan di kemudian hari. (af)

Apa pendapat
Anda tentang
kemenangan CMNP
pada tender jalan
tol Cisumdawu?
Bambang Agus Wide
(Staf Peralatan Tol CMNP)
Tol Cisumdawu membawa
nama baik CMNP. Harus
diperjuangkan dan
dibuktikan penyelesaiannya
dengan baik.

Mulyadi
(Senior Oficer Investasi CMNP)
Kemenangan tender Tol
Cisumdawu adalah bentuk
kepercayaan Pemerintah
kepada CMNP. Semoga
membuka peluang
terbentuknya jaringanjaringan baru jalan tol
tersebut.

Rangga Nopara
(Senior Oficer Tehnik CMNP)
Perlu ada partisipasi aktif
dari Pemerintah dalam hal
pembebasan tanah, agar
proses kontruksi dapat
segera berjalan sesuai
dengan rencana.

Ita Andriani
(Staf SDM CPI)
Adanya Proyek Tol
Cisumdawu diharapkan bisa
menjadi alternatif jenjang
karir bagi karyawan CPI.

Tatok Widiyantoro
(Contruction Manager GI)
Kemenangan CMNP tersebut
membuat GI yang awalnya
hanya sebagi produsen
precast, kini menjadi
Main Contractor di proyek
Cisumdawu.
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Wawancara

Tanya Jawab Program

Talent Empowerment Program

Membidik Para Engineer Potensial
“Sekali mengayuh dayung, dua tiga pulau
terlampaui”. Peribahasa itu selaras dengan Talent
Empowerment Program (TEP) besutan CMNP.
Program baru itu tak hanya mengusung misi CSR,
tetapi juga menjadi wadah kaderisasi bagi para
Engineer Teknik Sipil di lingkungan CMNP Group.

A

pa dan bagaimana TEP
dijalankan? Apa pula
benefitnya? Berikut petikan
wawancara redaksi CMN
dengan Direktur CMNP Suarmin
Tioniwar.
Apa yang mendasari dibuatnya
TEP?
TEP dibuat atas dasar terbatasnya
tenaga Teknik Sipil di lingkungan CMNP
Group, sementara main business
Perseroan sangat memerlukan profesi
itu, terutama untuk memenuhi
kebutuhan di beberapa proyek
pembangunan jalan tol yang kini
tengah digarap CMNP Group.
Apa saja yang dilakukan untuk
mendapatkan kader Teknik Sipil
yang potensial?
Sejak bulan Februari 2017 kami
mulai melakukan Goes to Campus
di 15 perguruan tinggi terbaik
di Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Direktur CMNP
Suarmin Tioniwar
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Presentasi TEP di Politeknik Negeri Jakarta

Selain membawa misi CSR, tujuan
utama Goes to Campus adalah
memperkenalkan TEP kepada para
Ketua Program Studi Teknik Sipil
dan para mahasiswa Teknik Sipil.
Kami berharap langkah pro aktif ini
bisa membuka jaringan komunikasi
yang baik dengan pihak kampus,
sehingga kebutuhan dimaksud dapat
terpenuhi.
Apakah sasaran TEP bisa
dikembangkan untuk mahasiswa
non Teknik Sipil?
Bisa saja TEP dikembangkan untuk
mahasiswa non Teknik Sipil, seperti
Hukum, Akuntansi, Komunikasi atau
lainnya. Tergantung kebutuhan.
Apa perbedaan mendasar antara
PKL dan TEP?
Jika Praktik Kerja Lapangan (PKL)
didesain oleh pihak kampus dalam
rangka pemenuhan SKS mata kuliah
wajib mahasiswa, maka TEP murni

Tanya Jawab Program

Audiensi di Itenas, Bandung

Wawancara

Kuliah umum di Universitas Bakrie, Jakarta

inisiasi dan kepentingan individu
mahasiswa untuk menambah jam
terbang praktik kerja di suatu unit
kerja atau proyek di lingkungan CMNP
Group. Karena mereka dilibatkan
dalam proses kerja dan jam kerja
selayaknya karyawan, maka desain
programnya pun ditentukan oleh unit
kerja atau proyek setempat. Peserta
TEP akan mendapatkan pembinaan
lebih intens dengan metode on the job
training selama 3 bulan, penugasan,
coaching, mentoring dll. Mereka
juga akan dimonitor dan dinilai
kemampuannya.
Siapa saja target peserta TEP?
Target peserta TEP adalah mahasiswa
D4 atau S1 Teknik Sipil semester
akhir, telah menjalani PKL dan
atau akan/tengah/ telah menjalani
tugas skripsi. Status mereka masih
mahasiswa dan belum diwisuda.
Bagaimana caranya mengikuti
TEP?
Selain memenuhi syarat umum
di atas, mengikuti TEP dapat
ditempuh melalui salah satu
jalur yang tersedia. Pertama,
jalur undangan CMNP. Mereka
yang telah mengikuti PKL di
lingkungan CMNP Group dengan
hasil penilaian minimal BAIK, dapat
direkomendasikan mentor untuk
menjadi peserta TEP. Kedua, melalui
jalur rekomendasi kampus. Pihak
kampus bisa merekomendasikan
mahasiswa-mahasiswa terbaiknya
untuk mengikuti TEP, meski
tempat PKL yang diikuti mereka
di luar CMNP Group. Mereka yang
direkomendasikan, selanjutnya
diwajibkan mengikuti Wawancara.
Potensi dan komitmen mereka akan
dilihat dan diuji. Hanya mereka yang
potensial, bertalenta dan mempunyai
komitmen tinggi yang berhak
mengikuti TEP.
Kapan TEP dibuka
pendaftarannya?
TEP tidak terikat oleh jadwal

Manager Divisi SDM Yuvita Meividia menerima plakat dari Universitas Bakrie Jakarta

pendaftaran. Rekomendasi mentor
atau usulan rekomendasi kampus bisa
diajukan kapan saja ke Sekretaris
Perusahaan PT Citra Marga Nusaphala
Persada Tbk, Gedung Citra Marga,
Jl. Yos Sudarso Kav. 28 Jakarta, atau
melalui b_humas@citramarga.
com. Informasi TEP juga bisa diakses
melalui www.citramarga.com atau
telepon 021-65306930 Ext. 356
(Fahmi).
Apa saja ruang lingkup materi
TEP?
Ruang lingkup materi TEP diarahkan
sesuai dengan penempatan dan
minat peserta yaitu bidang pekerjaan
pelayanan dan pemeliharaan Jalan
Tol, bidang pekerjaan proyek jalan
tol (Kontraktor) dan bidang proyek
jalan tol (Owner). Setiap peserta TEP
akan dilibatkan dalam proses kerja
sesuai dengan penempatannya. Selain
mendapat bimbingan dari para mentor
yang berpengalaman, peserta TEP
juga akan mendapatkan uang saku.
Bagaimana proses penilaian
peserta TEP dilakukan?
Selama menjalani program, mereka

akan dipantau dan dinilai potensinya,
terutama Soft Skill dan Hard Skill
mereka. Pada akhir program mereka
juga diwajibkan membuat makalah
dan mempresentasikannya di depan
Tim Panel. Seluruh aspek penilaian
dan nilainya akan dibahas dalam Tim
Panel untuk menentukan nilai akhir
dan rekomendasi yang diberikan.
Apa benefit mengikuti TEP?
Mereka yang mengikuti TEP setidaknya
berpotensi mendapatkan 5 benefit.
Pertama, mendapat kesempatan kerja
praktik lebih banyak sehingga skill
dan kemampuannya lebih terasah.
Kedua, mendapatkan bimbingan dari
para mentor yang berpengalaman.
Ketiga, berkesempatan menulis skripsi.
Keempat, memiliki kepercayaan diri
dan daya saing yang cukup serta
kelima, berkesempatan mendapatkan
privilage sebagai karyawan di
lingkungan CMNP Group sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Privilage bukan ikatan dinas. Mereka
yang mendapatkan privilage berhak
menentukan pilihan, apakah bersedia
bergabung dengan CMNP Group atau
tidak.
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Kinerja

Kinerja Perusahaan

ANALISA SAHAM CMNP
Periode Oktober 2016 - Februari 2017

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM CMNP di atas 5%
Periode 28 Februari 2017

Oktober – Pada perdagangan akhir bulan, IHSG ditutup
menguat 12 poin, akibat perlambatan ekonomi global
yang mendorong banyak investor asing melirik bursa
Indonesia. Diterbitkannya Laporan Keuangan Tengah
Tahunan Perseroan yang membukukan laba komprehensif
sebesar Rp 413 Miliar mengantarkan saham CMNP
kembali menguat di posisi Rp 1.515/ lembar saham.

Masyarakat
BP2S Singapore/BNP
PARIBAS Singapore
branch WEALTH
MANAGEMENT/PT SPORT
INDONESIA ONLINE

November – Aksi Demo 411 tidak berpengaruh
terhadap Indeks di lantai bursa. Pada perdagangan
akhir bulan penguatan IHSG mencapai 12 poin, karena
banyak investor lokal melakukan aksi beli, di tengah
investor asing melakukan aksi jual akibat dari “trumph
Effect”. Adanya rencana Corporate Action Perseroan yaitu
Dividen Saham, PMT HMETD dan Obligasi Wajib Konversi
mendorong para investor memburu saham CMNP yang
ditutup menguat di posisi Rp 1.630/lembar saham.

BP2S Singapore/BNP
PARIBAS Singapore
branch WEALTH
MANAGEMENT/PT PILAR
INDAH INVESTAMA

Desember – Rencana Corporate Action dijalankan
Perseroan sebagaimana hasil keputusan RUPSLB pada
19 Desember 2016 disambut positif oleh investor dengan
memburu saham-saham CMNP yang ditutup kembali
menguat di posisi Rp 1.790/lembar saham.

Sumber : PT KSEI dan PT Raya Saham Registra

PERGERAKAN HARGA SAHAM CMNP (Rp)
Periode Oktober 2016 - Februari 2017

Januari – Pada awal perdagangan 2017 IHSG ditutup
melemah. Para investor bereaksi negatif terhadap
kebijakan Trump yang memblokir pengungsi dari 7
negara mayoritas muslim yang akan memasuki AS
untuk jangka waktu 4 bulan. Hal ini membuat seluruh
bursa Asia dan global mengalami penurunan, termasuk
tekanan terhadap mata uang USD di beberapa negara.
Adanya pencatatan saham tambahan dan pembagian
dividen saham Perseroan pada 27 Januari belum dapat
mendongkrak harga saham CMNP yang ditutup melemah
di posisi Rp 1.500/lembar saham.

2.090

2.000
1.820
1.790

1.720

Februari – Meningkatnya IHSG dilantai bursa karena
dirilisnya data pertumbuhan ekonomi yang baik sepanjang
tahun 2016. Peningkatan cadangan devisa karena
membaiknya neraca perdagangan Indonesia dan kenaikan
rating outlook Indonesia dari stabil ke positif oleh Moody’s,
menjadi katalis positif bagi minat beli investor asing. Di sisi
lain, investor masih fokus pada pidato Ketua The Fed Janet
Yellen yang akan meningkatkan suku bunga. Hal tersebut
tidak mempengaruhi saham CMNP yang kembali ditutup
melemah di posisi Rp 1.470/lembar saham.

1.700
1.630

1.535

1.600

1.515
1.485

1.500

1.560

1.580
1.500
1.490

1.480

1.470
1.465

1.400
Okt’16

Nov’16

Des’16

Tertinggi

Jan’17

Feb’17

Terendah

Penutupan

VOLUME LALU LINTAS JIUT & PENDAPATAN CMNP*
Periode Oktober 2016 - Februari 2017
Milliar (Rp)
98.00 96.00 -

Juta

18,747

18,623

- 18.5

18,349

18,011

94.00 -

- 19.0

90.00 -

- 17.5

88.00 -

- 17.0

86.00 -

16,445

83,689

Nov’16

93,336

Okt’16

94,642

- 16.0
91,879

- 16.5

82.00 95,478

84.00 -

78.00 -

Jan’17

Feb’17

76.00
Des’16

- 15.5
- 15.0

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

12.000 -

- 1.500
1,404

1,417

1,399

- 1.450

11.000 -

- 1.400

10.500 -

1,293

- 1.350
- 1.300

10.000 -

- 1.250
9.500 -

9.000

Okt’16

Nov’16

Des’16

Jan’17

Feb’17

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

- 1.550

1,492

11.500 -

- 18.0

92.00 -

80.00 -

VOLUME LALU LINTAS & PENDAPATAN CMS
Periode Oktober 2016 - Februari 2017

10,224

1.800

11,190

1.900

11,831

2.100

11,212

38,26%

11,177

23,51%

38,23%

Pendapatan Tol (Dalam Miliar Rp)

- 1.200
1.150

Artikel Anda

Jurnalis Kita

Dahsyatnya Medsos
pada PILKADA
Oleh: Samsunur*

C

oba perhatikan nama-nama
calon pasangan Cagub
dan Cawagub dalam ajang
Pilkada DKI Jakarta 2017
putaran pertama. Mungkin anda akan
dibuat “nyengir”. Pasalnya ketiga
calon Gubernur tersebut memiliki
nama, yang sama-sama berawalan
huruf A, mulai dari Ahok, Anis, dan
Agus. Sementara nama calon wakil
Gubernurnya sama-sama berawalan
huruf S, yakni Saiful, Sandi, dan
Sylvi. Apakah hal tersebut kebetulan?
Sudah…., jangan terlalu serius. Itu
hanya sekedar selingan di tengah
panasnya persaingan merebut kursi
DKI 1 dan DKI 2.
Perebutan kursi Gubernur
dan Wakil Gubernur DKI Jakarta,
faktanya memang sangat sengit,
layaknya perebutan kursi Presiden
Republik Indonesia tahun 2014 yang
mengantarkan Jokowi menjadi orang
nomor satu negeri ini. Mengapa
demikian? Tak bisa dibantah, karena
yang mengusung pasangan calon
adalah tiga tokoh sentral yang
memiliki pengaruh kuat dalam
percaturan politik Indonesia. Sebut
saja mantan Presiden RI keenam,
Susilo Bambang Yudhoyono, yang
rela turun gunung memenangkan
pasangan Agus-Sylvi. Mantan
Presiden RI kelima, Megawati
Soekarnoputri, yang habis-habisan
memenangkan pasangan AhokDjarot. Demikian juga Ketua Umum
Partai Gerindra yang mantan teman
politik Megawati, tak mau kalah, ia
intens meyakinkan masyarakat agar
memilih pasangan Anies-Sandi.
Begitu sengit “pertarungan”
para elit politik di kancah Pilkada
dimanapun berada, selalu saja
menarik perhatian. Pilkada DKI
Jakarta misalnya, berhasil merebut
perhatian jutaan manusia, bahkan
mereka yang bukan warga Betawi
sekali pun, ikut-ikutan terlibat secara
emosional dalam pertarungan antar
kubu. Itulah sebabnya partisipasi

masyarakat pada Pilkada DKI Jakarta
putaran pertama pada Februari 2016
silam mencapai 75%, atau meningkat
8% jika dibandingkan Pilkada DKI
Jakarta pada tahun 2012 yang hanya
mencapai 67%.

Pengaruh media
sosial begitu dahsyat,
bisa mempengaruhi
pikiran dan perasaan
banyak orang. Melalui
media sosial berbagai
respon positif, negatif,
dukungan, bahkan
sumpah serapah silih
berganti tak kenal
waktu

Tapi tahukah anda, di era digital
seperti sekarang, fenomena di
atas sesungguhnya kontribusi dari
media sosial (medsos). Berdasarkan
hasil survei Media Index yang
dilakukan oleh Nielsen Media
2011, menunjukkan adanya trend
penurunan jumlah pembaca media
cetak sebanyak 14% hingga 23 %.
Sebaliknya survey pembaca media
online, topik berita keagamaan, politik
dan masalah sosial menjadi favorit,
sehingga tidaklah mengherankan
jika topik Pilkada selalu menjadi viral
di berbagai media sosial, bahkan
menjadi topik yang hangat dikalangan
masyarakat, dari mulai obrolan
warung kopi hingga perkantoran.
Perdebatan sengitpun tak
terhindarkan di media sosial, sebut
saja Instagram, Facebook, Path,
Whatsapp, BBM dll. Pengaruh
media sosial begitu dahsyat, bisa
mempengaruhi pikiran dan perasaan
banyak orang. Media sosial juga
bisa menjadi media campaign yang
ampuh bagi pasangan calon Gubenur
dan Wakil Gubernur. Melalui media
sosial berbagai respon positif, negatif,
dukungan, bahkan sumpah serapah
silih berganti tak kenal waktu. Media
sosial telah menjelma sebagai mesin
“peraup suara” yang efektif, tapi
bisa juga sebaliknya, menjadi mesin
“perontok suara” jika tidak dikelola
dengan baik.
Konon kemenangan Donald
Trump sebagai Presiden AS pun
ditengarai berkat keberhasilan tim
suksesnya dalam mengelola media
sosial. Meski berbagai jajak pendapat
menunjukkan kekalahan Trump,
namun sikap kontroversial Trump
tak lantas berpengaruh negatif
terhadap elektabilitasnya, tapi justru
mampu meraup suara lebih banyak,
mengungguli Hillary. Bagaimana
dengan kemenangan Anis-Sandi pada
Pilkada DKI Jakarta putaran kedua
April lalu?
* Penulis adalah Staf Humas CMNP

April 2017 | Citra Marga News

11

Liputan

Liputan Event

Opening Turnamen Futsal U-15

Turnamen Futsal U-15
dan Lomba KBA
Sabtu pagi (29/4),
RPTRA Sungai Bambu
mendadak ramai. Anakanak usia PAUD dan usia
SD hilir mudik. Sesekali
terdengar celotehan lucu,
tawa ceria atau sekedar
tangisan manja. Mereka
asyik dengan peralatan
sekolah seperti meja
kecil, pensil, crayon
dan pensil warna.
Sebagian mereka ada
yang diantar oleh orang
tua atau ditemani guru
pembimbing. Hari itu
mereka akan mengikuti
Lomba Mewarnai, Lomba
Menggambar dan Lomba
Cerdas Cermat dalam
rangka memperingati hari
jadi ke-30 CMNP.

12
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Lomba menggambar dan mewarnai

D

i beberapa sudut RPTRA,
tampak Panitia yang terdiri
dari karyawan CMNP, Yayasan
Srikandi dan Pengelola
RPTRA Sungai Bambu, dengan telaten
membantu mengarahkan peserta
lomba, hingga tepat pukul 08.00 WIB
ketiga lomba itu dimulai serempak.
Hingar bingar suara supporter
mulai bersahutan di arena Lomba
Cerdas Cermat. Sesekali tepuk tangan
riuh rendah menyemarakkan suasana,
sebelum akhirnya juri menempatkan
Tim Cerdas Cermat dari KBA RW 10
Penjaringan sebagai juara pertama,
disusul Tim Cerdas Cermat dari KBA
RW 09 Warakas dan KBA RW 14
Penjaringan sebagai juara kedua dan
ketiga.
Berbeda dengan Cerdas Cermat,
arena lomba Menggambar dan
Mewarnai suasananya jauh lebih
tenang. Ratusan anak-anak yang

tergabung di KBA Sungai Bambu,
Warakas, Papanggo dan Penjaringan
tampak serius menikmati goresan
crayon dan pensil warna di atas
kertas gambar mereka. Pada Lomba
Mewarnai, juri akhirnya memutuskan
yaitu Faizah Keisha dari KBA RW
10 Warakas, Agisna dari RW 10
Penjaringan dan Shafira dari KBA
RW 09 Sungai Bambu sebagai
juara 1, 2 dan 3. Sementara pada
Lomba Menggambar menempatkan
Adi Candra dari KBA RW 08 Sungai
Bambu, Wahyu Sindhi dari KBA RW
10 Penjaringan dan Qaila dari KBA
RW 05 Sungai Bambu masing-masing
sebagai juara 1, 2 dan 3.
Sorak Sorai Suporter
Kemeriahan RPTRA Sungai Bambu
masih berlanjut di hari kedua, Minggu
(30/4). Sebanyak 3 (tiga) Tim Hadroh
unjuk kebolehan memainkan rebana.

Liputan Event

Lomba Cerdas Cermat

Tim Hadroh dari KBA Penjaringan
menggebrak dengan lagu shalawat.
Meski unggul memainkan harmonisasi
alat musik, namun sayang satu
diantara tiga vokalisnya bermasalah
dengan suara. Lain lagi dengan Tim
Hadroh KBA Sungai Bambu, meski
mengaku sebagai pendatang baru
dengan persiapan terbatas, namun
kepercayaan diri mereka layak
diancungi jempol. Sedangkan Tim
Hadroh dari KBA Warakas tampil
memukau dengan kekuatan dua
vokalisnya dalam membawakan lagu
Ahmad Ya Habibi. Tim ini pun didaulat
menjadi juara pertama, menang tipis
dari Tim Hadroh KBA Penjaringan.
Suasana RPTRA semakin hangat
dengan sorak sorai antar suporter
7 (tujuh) Tim Tari. Sesekali mereka
tergelak tawa melihat penampilan
lucu sejumlah penari kecil yang
lincah membawakan tari Yamko
Rambe Yako, Tari Bungong Jempa
dll. Penonton pun dibuat terpesona
dengan persembahan anak-anak KBA
usia SD. Gemerlap kostum keemasan

Pemenang piala bergilir KBA

Lomba Tari

disertai gerak lenggok Betawi dan
Genjring menjadi suguhan yang
memikat hati. Pada lomba ini dua tim
tari dari KBA Sungai Bambu sekaligus
menyabet juara 1 dan 2, diikuti Tim
KBA Papanggo sebagai juara 3.
Selain diberikan berbagai hadiah
bagi para pemenang, CMNP juga
memberikan penghargaan khusus
yaitu Piala Bergilir KBA Berprestasi
yang dimenangkan oleh KBA RW 09
Sungai Bambu. Menurut Ketua Panitia
Sholahuddin, KBA Berprestasi tidak
hanya mengakomodir kemenangan
dari berbagai lomba yang digelar,
tetapi juga merepresentasikan
kualitas KBA, baik dari jumlah siswa,
keaktifan, peran Tutor dan Koordinator
serta pengelolaan kegiatan belajar
mengajar yang baik.
Event Tahunan
Ani Wahyu Ketua Tim Penggerak
PKK Kota Administrasi Jakarta
Utara sangat mengapresiasi event
CMNP ini. “KBA merupakan salah
satu contoh kegiatan CSR yang

Pemenang piala
bergilir Futsal U-15

Liputan

menyentuh langsung kepada
kepentingan masyarakat. Perlu terus
dikembangkan” jelas Ani.
Dalam kesempatan yang sama,
Ani juga didaulat untuk memberikan
hadiah Turnamen Futsal U-15 yang
dimenangkan oleh Tim Futsal RW
14 Penjaringan, Tim Futsal RW 12
Penjaringan, Tim Futsal RW 09
Sungai Bambu dan Tim Futsal RW
10 Warakas, masing-masing sebagai
juara 1, 2, 3 dan 4. Turnamen digelar
pada 8-24 April 2017, melibatkan 24
tim dari 8 kelurahan di koridor tol.
Sekretaris Perusahaan CMNP
Sofia Katili, mengungkapkan rasa
syukurnya “Meski penyelenggaraan
Turnamen Futsal U-15 dan Lomba KBA
ini baru pertama kali digelar, namun
antusiasme peserta dan para orang
tua sangat tinggi. Ini menandakan
bahwa KBA telah menjadi wadah yang
tepat untuk pengembangan minat dan
bakat anak-anak” ujar Sofia. Ia pun
memastikan event ini akan menjadi
agenda tahunan dalam memperingati
hari jadi CMNP. (ms)

Lomba Hadroh
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CMNP Raih “100 Fastest Growing
Companies Award 2017”
Mengawali
tahun 2017 CMNP
menorehkan prestasi
yang membanggakan
dengan meraih
penghargaan “100
Fastest Growing
Companies Award
2016” yang
diselenggarakan oleh
Majalah Info Bank di
Ballroom Le Meredien
Hotel Jakarta, Kamis
(26/1). CMNP berada
di posisi teratas untuk
kategori Jalan Tol,
Bandara, Pelabuhan dan
sejenisnya, disusul oleh
Nusantara Infrastruktur
di peringkat kedua.

Sofia Katili (tengah) menerima penghargaan dari Direktur Info Bank Institut Ruli Ferdian
(kanan) disaksikan Direktur KSEI Friderica Widyasari Dewi.

E

vent “100 Fastest Growing
Companies Award 2017”
adalah ajang peng
anugerahan bagi 100
perusahaan yang tercatat di Bursa
Efek Indonesia dan berstatus sebagai
perusahaan non keuangan dan nonBUMN yang kinerjanya tumbuh pesat
dalam lima tahun terakhir, di tengah
melambatnya pertumbuhan ekonomi
Indonesia.
Acara penghargaan dengan
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keynote Speech Menteri Koordinator
Perekonomian Darmin Nasution ini
dihadiri tak kurang dari 200 undangan
yang merupakan para petinggi dan
pelaku bisnis. Tampak diantara
undangan yang hadir perwakilan
manajemen CMNP yaitu Sekretaris
Perusahaan Sofia Katili dan Kepala
Departemen Komunikasi Korporat
Sholahuddin.
Dalam sambutannya Darmin
Nasution meyakini penghargaan

ini bisa memicu semangat para
pemimpin dan karyawan perusahaan
agar bisa meningkatkan performa
bisnisnya. “Mengapa harus
ditingkatkan?, karena Indonesia saat
ini sedang membutuhkan stimulusstimulus untuk meningkatkan
kinerja perekonomian. Jika
kinerja perusahaan-perusahaan di
Indonesia terus membaik, maka
indikator perekonomian nasional
juga akan membaik, sehingga

Liputan Event

Liputan

Acara penghargaan “100 Fastest Growing Companies Award 2016” diselenggarakan Majalah
Info Bank di Ballroom Le Meredien Hotel Jakarta.

Berdasarkan data Info
Bank, pendapatan CMNP
dalam rentang 2011 sampai
dengan 2015 tumbuh
89,63% atau dari Rp 803,44
Miliar menjadi Rp 1,52
Triliun

Sekretaris Perusahaan Sofia Katili dan Kepala Departemen Komunikasi Korporat Sholahuddin
mewakili CMNP dalam ajang penghargaan “100 Fastest Growing Companies Award 2016”.

kita akan mampu mengejar target
pertumbuhan ekonomi di atas enam
persen,” ujar Darmin.
Di sisi lain, Pemimpin Redaksi
Infobank Eko B Supriyanto
menambahkan, penghargaan ini
diberikan melalui penjurian yang
ketat dan melalui berbagai tahap
seleksi, sehingga independensinya
tak usah diragukan lagi. Melalui
penghargaan ini pula Eko berharap
dapat mendorong semua perusahaan
di Indonesia memiliki kinerja bisnis
yang kompetitif, sehingga bisa go
public atau tercatat sebagai emiten
di Bursa Efek.
Metodologi Penilaian
Penetapan pemenang “100 Fastest

Growing Companies Award 2016”
didasarkan pada dua parameter
yaitu parameter pertumbuhan dan
parameter rasio keuangan. Ada
2 (dua) kriteria pada parameter
pertumbuhan yaitu pertumbuhan aset
yang diberi bobot penilaian sebanyak
20% dan pertumbuhan laba berjalan
dengan pembobotan sebesar 40%.
Sedangkan pada parameter rasio
keuangan terdapat 7 (tujuh) kriteria
yaitu rasio likuiditas (10%), rasio
kewajiban terhadap aktiva total (5%),
rasio kewajiban terhadap ekuitas
(7.5%), rasio efisiensi (10%), rasio
laba bersih terhadap pendapatan
usaha/ NPM (2.5%), rasio return on
avarage asset / ROA (2.5%) dan rasio
on average equity/ ROE (2.5%).

Berdasarkan data Info Bank,
pendapatan CMNP dalam rentang
2011 sampai dengan 2015 tumbuh
89,63% atau dari Rp 803,44 Miliar
menjadi Rp 1,52 Triliun. Tumbuhnya
pendapatan usaha berbanding lurus
dengan meningkatnya labah bersih
per Desember 2015 sebesar Rp 53,34
miliar atau meningkat 28,45% dari
tahun 2011 sebesar Rp 352,94 miliar.
Sofia Katili yang menerima
penghargaan langsung dari Direktur
Info Bank Institut Ruli Ferdian
dan disaksikan oleh Direktur
KSEI Friderica Widyasari Dewi
mengungkapkan rasa syukurnya atas
prestasi CMNP tersebut. “Penghargaan
ini merupakan apresiasi terhadap
kerja keras seluruh manajemen dan
karyawan CMNP. Semoga bisa menjadi
barometer untuk meningkatkan
kinerja CMNP pada tahun-tahun
berikutnya“ Ujar Sofia. (ms)
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PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Congratulations

Selamat atas diraihnya penghargaan
100 Fastest Growing Companies Award 2017
dari Majalah Info Bank
Semoga pencapaian baik CMNP ini dapat dipertahankan
pada tahun yang akan datang

Nama dan Peristiwa

Lensa

Basuki Hadimuljo
Menteri PUPR

Menjaga

Ibu Menteri

S

aat menyampaikan sambutannya dalam
penandatanganan Perjanjian Pengusahaan
Jalan Tol (PPJT) Cisumdawu di Kantor Kemenko
Perekonomian, Rabu (22/2), Menteri PUPR Basuki
Hadimuljo mengatakan bahwa dalam pembangunan jalan
tol, ada dua tugas utama yang diamanahkan Presiden
Jokowi kepadanya. Pertama memastikan pembangunan
jalan tol tetap berjalan dengan baik hingga 2019, dan
kedua, menjaga Ibu Menteri Keuangan tetap sehat.
Pak Menteri berdalih tugas kedua yang dijalaninya
itu mesti serius, karena sejak mengajak Ibu Menteri
kunjungan lapangan ke salah satu proyek jalan tol sebelum
penandatanganan PPJT digelar, batuk Ibu Sri semakin
menjadi, bahkan suaranya pun nyaris hilang”, ujarnya. Tentu
saja seluruh hadirin tergelak tawa. Rupanya guyonan itu
memberikan pesan jika Menteri Keuangan sehat, diharapkan
pendanaan proyek jalan tol pun lancar. (wan)

Rukmiati
Ketua Yayasan Srikandi

Mencetak

Duta Anak Bangsa

B

ermula dari debutnya membina Forum Anak Cilincing pada tahun
2003 yang kemudian berkembang menjadi Yayasan Srikandi pada
tahun 2014, Rukmiati yang akrab disapa Bu Yayat ini berhasil
membawa S. Arifin (15), siswa SMP 244 Cilincing menjadi duta anak
Indonesia di Sidang Umum PBB tahun 2015. Ajang penyampaian harapan
dan keinginan anak-anak remaja dunia bagi kemajuan kemanusiaan yang
dijembatani oleh UNICEF.
Ibu dari Muhammad Aria Nasser (24) dan dan Muhammad Ilyas (20)
ini memang total mencurahkan waktunya untuk kegiatan pemberdayaan
masyarakat di Jakarta Utara, seperti program Parenting, Bina Akhlak
Remaja, Forum Anak Remaja dan Kelompok Belajar Anak (KBA). Istri dari
Nasrial Nazzar ini bahkan pernah mencatatkan prestasi dengan membawa
KBA Cilincing menjadi juara nasional KBA tahun 2015. Tak salah jika CMNP
kemudian menggandengnya dalam program pembinaan KBA untuk anak-anak
yang berdomisili di koridor tol. (wan)
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Lensa

Nama dan Peristiwa

Sumarno
Lurah Sungai Bambu

Bangga

Raih Piala Bergilir KBA

S

etelah sukses mengantarkan RPTRA Jakarta
Utara sebagai Juara Umum Gebyar RPTRA
Tingkat DKI Jakarta Desember 2016 silam,
tak menyurutkan perhatian Lurah Sumarno
terhadap RPTRA Sungai Bambu. Bersama istri tercinta
Susi Widyasari mereka mendukung setiap program
Kelompok Belajar Anak (KBA) yang dibesut CMNP di
wilayahnya, baik di tingkat RW maupun di tingkat
Kelurahan.
Sebagai tuan rumah Lomba KBA di RPTRA Sungai
Bambu (29-30/4), Sumarno tak hanya ingin menjadi
tuan rumah yang baik, tapi juga ingin mengantarkan
duta-duta KBA nya meraih banyak poin. Seperti gayung
bersambut, upaya pria murah senyum ini membuahkan
hasil. Selain menjuarai di beberapa cabang yang
dilombakan, KBA Sungai Bambu juga meraih Piala
Bergilir KBA Berprestasi, mengungguli KBA Warakas,
Papanggo dan Penjaringan. (ms)

Abin Nova Mulyana
Juara Cerdas Cermat KBA

Punya Gaya

S

epintas Abin seperti tidak serius mengikuti lomba CerdasCermat Antar KBA yang digelar CMNP di RPTRA Sungai
Bambu, Sabtu (29/4). Saat penjurian ia malah asyik sendiri.
Tubuhnya tak bisa diam, matanya pun tak fokus, kemanamana. Tapi siapa sangka bocah berkacamata minus ini, ternyata
punya kecerdasan dan daya konsentrasi yang sangat tinggi. Aneka
pertanyaan ia “babat” habis, tak terkecuali pada babak rebutan.
Score Abin Cs pun selalu memimpin hingga babak final.
Anak SD Sukses Abadi Kelas 6 dan tercatat sebagai siswa di
KBA Penjaringan ini ternyata memang langganan juara di berbagai
lomba Cerdas Cermat. Gaya khas yang dimiliki, dipadu dengan
ketangkasannya dalam menjawab pertanyaan, memang menjadi
tontonan yang menarik dan selalu mengundang sorak sorai. (ms)

18

Citra Marga News | April 2017

Nama dan Peristiwa

Lensa

Lazarus Bambang
PIC Proyek Pembangunan Tol Cisumdawu

Menjalani Takdir

B

erbekal ilmu Teknik Sipil
dan Magister Manajemen
Keuangan, pria ini tampaknya
ditakdirkan menangani
proyek atau beberapa pekerjaan yang
bersentuhan dengan proyek. Sejak
bergabung dengan CMNP tahun 1997
ia langsung berkecimpung di proyekproyek pembangunan jalan tol antara
lain JORR W2 dan Depok – Antasari.
Saat ini ia bahkan dipercaya menjadi
PIC Proyek Pembangunan Jalan Tol
Cileunyi – Sumedang – Dawuan.

Suami dari Maria Widiyanti ini
juga telah terbiasa menyiapkan
“pertarungan” berbagai tender.
Meski tidak sendiri, beberapa
momen tender jalan tol yang diikuti
CMNP dan atau Konsorsium CMNP
selama ini, tak lepas dari sentuhan
tangan dan pemikirannya. Ia sadar
betul menyiapkan strategi tender
jalan tol tidak semudah membalik
tangan, perlu tanggung jawab,
terutama memastikan proyek itu
bankable dan feasible. (wan)

Iman Budiman
Owner Warung Horplate Odon

Dari Kaki Lima Hingga Franchise

A

nda masih ingat Mie
Ayam Hotplate Odon?
Ya, hidangan mie ayam
lezat yang disajikan
di atas piring panas ini pernah
dihadirkan di CMN Edisi 32. Kala
itu penganan ini masih mangkal
di warung kaki lima kawasan Ciomas
Bogor. Siapa sangka setelah lima
tahun, kuliner besutan Iman Budiman
alias Kang Odon ini, telah naik
kelas. Warung Hotplate Odon (WHO)
kini telah berubah menjadi kuliner
ala resto, meski harganya masih
kompetitif layaknya harga kaki lima.
Dengan konsep franchise, WHO
kini telah tersebar di berbagai
pelosok kota. Sebanyak 11
outlet WHO telah siap menemui
penggemarnya di 8 kota

Jabodetabek. Kang Odon yang mantan
Petugas Pengumpul Tol CMNP ini bahkan
bertekad mengembangkan sistem
franchise WHO nya ini lebih luas.
Sebagai entrepreneur yang
sukses, tak membuat suami dari
Rini Sukmawati (31) lupa diri.
Kesejahteraan karyawan yang kini
sebanyak 96 orang, tak luput dari
perhatian Kang Odon, seperti uang
cuti tahunan, jamsostek, bonus
tahunan, tunjangan pendidikan hingga
employee gathering ia fasilitasi. “Kami
besar karena mereka” ujar ayah dari
Khalisya Ayu (16), Alghy Ghilman (9),
Fathia Aurora Farhani (7) ini. Rupanya
disamping ulet dan mau capek,
kebiasaan berbagi rasa inilah, yang
membuat bisnis Kang Odon semakin
berkah dan moncer. (wan)
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Agenda Perusahaan

Wawancara Dirut CMNP dengan New York Times –
Direktur Utama CMNP Shadik Wahono sedang diwawancara
oleh wartawan New York Times di Gedung Equity Jakarta,
Jum’at (24/2). Wawancara membahas seputar pembangunan
infrastruktur di Indonesia dan prospek CMNP ke depan.

Penandatanganan Bank Garansi – Direktur Utama PT Citra
Karya Jabar Tol (CKJT) Fitria Yusuf sedang berjabat tangan
dengan Pimpinan Cabang Bank Pembangunan Daerah Syariah
Jawa Tengah Cabang Semarang Gunawati SWR, disaksikan
oleh Direktur CKJT Satya Priambodo usai menandatangani
akad Bank Garansi jaminan pelaksanaan pembangunan jalan
tol Cisumdawu di Gedung Citra Marga, Selasa (14/3).

RUPSLB CW – Dewan Komisaris dan Direksi PT Citra
Waspphutowa, tengah mengikuti jalannya Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar di Gedung
Citra Marga, Selasa (21/3). Rapat di antaranya menyetujui atas
usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun 2017.

Forum Diskusi Hukum CMNP Group – Untuk pertama
kalinya CMNP menggelar Forum Diskusi Hukum CMNP group
dan Afiliasi bertempat di Gedung Citra Marga, Kamis (26/1).
Kegiatan yang diikuti oleh 16 peserta karyawan CMNP dan
entitas anak ini, menghadirkan nara sumber dari NSM & P Law
Firm Dewanto S, SH, MBA, serta dari PPHBI David Kairupan,
SH, L.LM.

Kuliah Umum di Itenas Bandung – Dirut Citra Marga
Lintas Jabar (CMLJ) Bagus Medi Suarso sedang memberikan
kuliah umum di hadapan mahasiswa Teknik Sipil Institut
Teknologi Nasional (Itenas) Bandung pada Jum’at (17/3).
Kuliah Umum diantaranya memberikan wawasan seputar
proyek pembangunan jalan tol Soreang - Pasirkoja.

Sosialisasi BPJS Kesehatan – CMNP bekerjasama
dengan BPJS Cabang Jakarta Utara menggelar Sosialisasi
Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
di Gedung Citra Marga, Selasa-Rabu (9-10/5). Kegiatan
yang diikuti lebih dari 200 karyawan tersebut memberikan
pemahaman terhadap ketentuan, mekanisme serta tata
cara dalam menggunakan fasilitas jaminan pengobatan yang
diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
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Uji Coba Reader Sam Card MultiApplet – Direktur Utama
PT Citra Persada Infrastruktur (CPI) Indrawan Sumantri
(keempat dari kanan) bersama pejabat Bank Indonesia dan
para pimpinan bank sedang menunjukkan uang elektronik
Flazz (BCA), E-Money (Mandiri), Brizzi (BRI), dan TapCash
(BTN), pasca dilaksanakannya uji coba penggunaan Reader
Sam Card MultiApplet untuk transaksi non tunai multi bank
di Gerbang Tol ruas Waru - Juanda Surabaya, Kamis (6/4).

Pengoperasian Gerbang Tol Kebon Bawang – Kepala
Departemen Pengumpul Tol Pudjianto, Kepala Departemen
Pengawasan Transaksi dan Sarana Gerbang Tol ML Deliyanti
dan Kepala Departemen Sarana dan Prasarana Gerbang Tol
Abidin sedang melakukan briefing kepada Petugas Tol di
Gerbang Tol Kebon Bawang, Sabtu (15/4). Pengoperasian
Gerbang Tol Kebon Bawang dilakukan oleh CMNP menyusul
diresmikannya jalan tol akses Tanjung Priok oleh Presiden
Joko Widodo di tempat yang sama.

Pelatihan Merajut Tingkat Dasar – CMNP mengggandeng
Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Utara
menggelar pelatihan merajut tingkat dasar yang diikuti oleh
100 kader dan anggota BKB PAUD Kecamatan Tanjung Priok
dan Kecamatan Pademangan di RPTRA Sungai Bambu, Kamis
(16/3). Kegiatan ini merupakan pelatihan kedua, setelah
pelatihan Pengolahan Pangan Oktober silam.

Serah Terima Pengelolaan Sarana Publik – Sekretaris
Perusahaan Sofia Katili (ketiga dari kanan) didampingi Lurah
Warakas Sri Suhartini (ketiga dari kiri) berfoto bersama
perwakilan Linmas, Pokdar dan Mitra Jaya (yang mewakili
institusi Pemerintah Daerah, Polri dan TNI) selaku pihak yang
akan mengelola Posko Tiga Pilar Warakas, Senin (27/3). Pada
saat yang sama dilakukan pula penyerahan pengelolaan 3
PAUD dan 2 Lapangan Futsal Warakas yang telah direvitalisasi
oleh CMNP dan Pertagas.

Perayaan Natal CMNP Group – Komisaris Utama CMNP
Ori Setianto sedang memberikan sambutan pada acara
Perayaan Natal umat Kristiani di lingkungan CMNP Group,
bertempat di Gedung Citra Marga Rabu (18/1). Pada acara
tersebut Pesan Natal disampaikan oleh Pendeta Hilda
Pelawi STh.

Donasi PGN untuk Pembangunan RPTRA Warakas – PT
Perusahaan Gas Negara (PGN) yang diwakili Dodo tengah
berjabat tangan dengan Sekretaris Perusahaan CMNP Sofia
Katili usai menandatangani Berita Acara Serah Terima Donasi
PGN untuk pembangunan RPTRA Warakas, di Gedung Citra
Marga, Rabu (4/1).
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The Lodge Maribaya Lembang

Sensasi Wahana Seru
Yang Menakjubkan
Oleh : Erry Pontjo Tjahyono*

Jika kita ingin menikmati wisata
pegunungan, tak perlu jauh-jauh
pergi ke luar negeri. Datang saja ke
destinasi yang sedang nge-hits saat
ini, “The Lodge Maribaya Lembang
(LML)” yang berlokasi di Maribaya
Timur Km. 6, Kampung Kosambi, Desa
Cibodas Lembang, Bandung.

M

enuju LML anda bisa
menggunakan kendaraan
roda dua atau roda empat.
Kondisi jalanan cukup
bagus, meski ada beberapa yang
rusak. Rute perjalanan melalui Kota
Bandung - Lembang - Maribaya
– Cibodas. Anda akan melewati
kawasan Gunung Batu, Taman
Bunga Begonia, sebelum akhirnya
menjejaki pintu masuk Maribaya.
LML dibuka dari jam 09.00
hingga 17.00 WIB. Supaya bisa
terhindar dari antrian membeli tiket,
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sebaiknya anda menginap sehari
sebelumnya di sekitar Dago atau
Lembang sebelum ke LML, supaya
keesokan pagi, sekitar jam 07.00
an anda sudah berada di LML dan
bersiap antri tiket lebih awal. Harga
tiket masuk relatif murah yaitu
Rp.15.000,- per orang.
4 Wahana Seru
Memasuki LML anda akan dibuat
terpesona oleh keindahan alam
pegunungan dengan hamparan
hutan pinus. Empat wahana seru

pun siap menantang anda. Sebut saja
Sky Tree yang mengajak anda untuk
melihat hamparan hutan pinus dari
atas ketinggian pohon. Wahana yang
memanjakan mata para penikmatnya,
dan pasti mengundang rasa takjub
tiada tara. Untuk foto di Sky Tree ini
dikenakan biaya Rp15.000,- per orang.
Anda juga bisa mencoba Sky Swing
yaitu menaiki ayunan di atas tebing
yang menegangkan. Ayunan super ini
akan menguji nyali anda. Badan anda
akan dihempaskan dengan kecepatan
tertentu, menembus terpaan angin
pegunungan yang sejuk. Untuk dapat
menikmati ayunan ini, anda perlu
siapkan uang Rp15.000,- /orang.
Jangan lewatkan Sky Bamboo.
Wahana ini mirip dengan Sky Tree,
tetapi pohonnya dibuat dari sekumpulan
bambu-bambu yang membentuk pohon

quote
Mau ganteng atau tidak,
kalau hatinya tidak satu
frekuensi, bagaimana?
(Habibie & Ainun)

unik. Untuk foto di Sky Bamboo
tarifnya Rp15.000,- per orang.
Satu lagi wahana yang tak kalah
seru, Zip Bike, yaitu menaiki sepeda
“di atas awan”. Anda akan merasakan
bagaimana sensasinya menaiki sepeda
yang satu ini. Karena sepeda tidak
menginjak di atas tanah, melainkan
di atas seutas tali yang melayang
di udara. Untuk bisa merasakan
sensasi ini anda cukup merogoh kocek
Rp.20.000,- saja.
Bagaimana dengan keamanannya?
Anda tidak perlu khawatir, karena
semua wahana sudah dilengkapi
dengan alat pengaman yang baik
dan tentu saja didampingi oleh para
petugas yang terlatih.
Setiap spot-spot foto di wahana
tersebut, telah tersedia fotografer
yang bisa mengabadikan momenmomen paling tepat dan super keren
untuk setiap wisatawan. Dengan
kamera canggih dan fotografer
profesional, hasil fotonya tentu saja
luar biasa bagus. Untuk setiap foto
yang mau dicopy dikenakan biaya
Rp10.000 per foto.
Selain bermain di 4 wahana
tersebut, wisatawan juga bisa
menikmati wahana lain yaitu Outbond
seperti flying fox, paintball dan
trekking ke hutan pinus. Tak hanya
menawarkan wahana-wahana yang
seru, LML juga menawarkan Kemah di
“Glamping Labu” dengan tenda-tenda
yang menyerupai labu.
Jika lapar, kita tidak perlu khawatir
karena LML juga menyediakan resto
dan cafe-cafe dengan aneka hidangan
yang sarat cita rasa dengan harga
yang terjangkau.
Wanawisata LML ini benar-benar
menyuguhkan model wisata yang
berbeda. Membawa pengalaman baru
yang seru sekaligus tak terlupakan.
*Penulis adalah Kepala Departemen
Perencanaan Divisi Pelayanan dan
Pemeliharaan CMNP

Percayalah, penampilan
terkadang menipu, tapi
hati tidak pintar untuk
berbohong. Dalam sebuah
cinta, percayalah pada kata
hatimu. Tak perlu mencari
yang cantik atau ganteng, tapi
carilah dia yang berhati tulus.
Ketulusan itulah yang nantinya
akan membahagiakanmu
kelak. Ketika kamu sudah
mendapatkan dia yang
sepemikirian denganmu, jaga
dan pertahankanlah!
Waktu yang akan menyatukan
cinta kalian.

Selamat!
PEMENANG ANGKET PEMBACA
CITRA MARGA NEWS EDISI 48

Pemenang Handphone
Basuki Budi Setiawan (CMNP),
Arief Rahman (CMNP)
Pemenang Bingkisan
Narto (CMNP),
Isti Widyawati (CMNP),
Pangestu Budi Rahayu (CMNP),
Dwi Arie Purwanto (CMNP),
Nitami Citra (CPI),
Irfan Supriatna (CPI),
Aris Saputra (CPI).
Hadiah dapat diambil minggu
kedua Juni 2017 di Redaksi CMN,
Divisi Sekper CMNP.
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Waspada!

Inilah 4 Aplikasi Penyedot Kuota Internet

M

asih banyak segelintir orang yang belum
menyadari bahwa kuota internetnya bisa
menghilang secara drastis padahal hanya
digunakan untuk beberapa aplikasi. Namun,
banyak juga yang tidak sadar bahwa terdapat aplikasi
yang menyedot kuota internet. Beberapa aplikasi tersebut
memang memiliki fitur yang membuat kuota data internet
terkuras habis tanpa sepengetahuan pengguna. Yuk
simak penjelasan mengenai beberapa aplikasi penyedot
kuota internet yang cukup meresahkan para pengguna
smartphone.

Facebook
Fitur video pada Facebook Mobile
memang sangat menghibur ketika dilanda
kebosanan. Namun, siapa sangka kalau
aplikasi ini merupakan aplikasi penyedot
kuota internet yang cukup banyak.
Fitur Autoplay yang tadinya untuk
mempermudah malah memakan banyak kuota internet
yang kamu miliki. Cara untuk mematikannya cukup
mudah dan tidak rumit. Kamu hanya perlu menekan
tombol More di bagian pojok bawah kanan dan tekan
Settings. Masuk ke Account Settings dan tap Videos
dan Photos. Setelah itu tekan Autoplay dan tinggal pilih
nonaktifkan.

Instagram
Aplikasi pengunggah foto paling
populer ini menjadi salah satu aplikasi
penyedot kuota internet yang harus
diwaspadai. Melihat foto atau video
beberapa detik bukan menjadi kendala
utama namun jika membuka Instagram
terus-menerus, tentu dapat menyebabkan kuota internet
kamu cepat habis. Cara mengatasinya, kita cukup
membuka Settings atau pengaturan dan lanjutkan ke
Cellular Data Use, lalu aktifkan fitur Use Less Data untuk
menghemat data di Instagram kamu.

Youtube
Menonton video di Facebook saja
sudah asyik, apalagi di Youtube. Namun,
jangan asal buka dan mainkan video
saja loh saat membuat aplikasi Youtube
di smartphone kamu. Jangan lupa untuk
mengatur agar video yang kalian tonton
tidak berat dan membuang kuota secara percuma. Cara
mengatur agar lebih hemat kuota cukup mudah. Kamu
tinggal menekan titik 3 yang ada di pojok kanan atas dan
masuk ke Settings. Selanjutnya tinggal nyalakan Play HD
on Wi-Fi only.

Spotify
Menikmati musik secara online
memang paling menyenangkan karena
lagu yang ingin didengarkan sangat
lengkap. Salah satu aplikasi yang cukup
bagus adalah Spotify. Namun, jangan
salah loh, aplikasi ini bisa menjadi
aplikasi penyedot kuota internet yang cukup besar. Namun,
tenang saja, ada cara ampuh agar kuota yang disedot tidak
terlalu membengkak, yakni dengan mengatur Streaming
Quality di Settings ke Normal. (Cink ! – jalantikus.com)

alih tugas

Selamat! Semoga Sukses Selalu
NAMA

1

Evi Ridwan Efendi

Pengumpul Tol

Staf Adm. Pengawasan Sarana & Prasarana
Gerbang Tol

4-01-2017

Promosi

2

Faisol Djamil Amin

Staf Adm. Pengawasan Sarana &
Prasarana Gerbang Tol

Staf Pengawasan Peralatan Tol

3-01-2017

Promosi
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JABATAN BARU

TMT

STATUS

No

Ragam

Serba-serbi

resensi film

menikah

Selamat Menempuh
Hidup Baru
Semoga menjadi keluarga yang Sakinah,
Mawadah dan Warohmah.

Melawan Takdir dan Tradisi
Jenis Film
:
Sutradara
:
Penulis Naskah :
Produser
:
Produksi
:
Pemain
:
		
		

Drama, Biopic
Hanung Bramantyo
Bagus Bramanti, Hanung Bramantyo
Robert Ronny
Legacy Pictures, Screenplay Films
Dian Sastrowardoyo, Acha Septriasa,
Ayushita, Christine Hakim, Deddy Sutomo,
Denny Sumargo, Djenar Maesa Ayu, Nova Eliza

Fauzan Hardy

(Senior Officer Contruction GI)

S

Sebagai film drama biopic yang mengisahkan Kartini
yang tumbuh dengan melihat bagaimana ibu kandungnya
Ngasirah menjadi orang terbuang di rumahnya sendiri
serta mengisahkan perjuangannya melawan takdir. Takdir
yang amat didambakan ibunya untuk menjadi Raden Ayu dan
harus menikahi Bupati. Di mata Ngasirah, menjadi Raden Ayu
semata-mata cara perempuan Jawa dalam membawa kehormatan
keluarganya.
Ngasirah dianggap pembantu hanya karena tidak mempunyai
darah ningrat. Ayah Kartini yang bernama Raden Sosroningrat yang
mencitai Kartini dan keluarganya, juga tidak berdaya melawan
tradisi. Sepanjang hidupnya, Kartini memperjuangkan kesataraan
hak bagi semua orang, tidak peduli ningrat atau bukan, terutama
hak pendidikan bagi perempuan.
Melawan takdir dan tradisi bukanlah perkara mudah. Banyak
rintangan dan tantangan yang harus dihadapi, mulai dari tradisi
pingitan dari kaum ningrat yang turut dilakukan ayahnya, serta
pemikiran kolot saudaranya, Raden Mas Slamet dan Soelastri.
Untungnya, Kartini masih didukung oleh kakak kandungnya,
R.M Panji Sosrokartono yang menginspirasinya, bahwa selama
masih ada buku, maka tidak ada yang bisa memenjarakan pikiran
dan imajinasi Kartini. Kartini dibantu kedua adiknya, Roekmini dan
Kardinah, berjuang menjadi perempuan yang sanggup menentukan
masa depannya sendiri. Bersama dua saudarinya itu, Kartini
mendirikan sekolah untuk kaum miskin dan menciptkan lapangan
kerja untuk rakyat Jepara dan sekitarnya.
Film Kartini merupakan perjuangan emosional dari sosok
perempuan yang gigih melawan tradisi budaya, dan bahkan harus
berani menentang keluarganya sendiri demi memperjuangkan
kesataraan hak bagi semua orang. (Cink !)

& Stacia Andani

Jakarta, 5 Februari 2017

Ahmad Darutami

(Staf Administrasi Divisi Umum CMNP)

& Sifha Khudzaifah

Bogor, 11 Februari 2017
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4 Makanan

Paling Efektif untuk Bakar Lemak Tubuh

S

etiap orang pasti ingin memiliki berat badan yang
ideal. Namun, olahraga dan diet yang dilakukan tak
kunjung membuahkan hasil. Well, mungkin kamu
perlu mengonsumsi makanan di bawah ini yang
terbukti aktif dan efektif untuk membakar lemak di seluruh
tubuh. Apa saja makanan tersebut? Berikut 4 (empat)
diantaranya.

1

3 Telur

Telur sarat akan
protein sehat yang
dapat membantu tubuh
untuk membakar
timbunan lemak dan
membangun kekuatan
otot.

Labu Air

Labu adalah sayuran
yang mengandung enzim
kuat untuk meningkatkan
sistem metabolisme dalam
tubuh serta membakar selsel lemak lebih cepat.

2 Mentimun

Selain bermanfaat untuk
mengobati penyakit seperti
menurunkan asam lambung.
makan mentimun juga dapat
meningkatkan kemampuan
tubuh untuk membakar sel
lemak.

4 Kacang-kacangan
Kandungan
asam lemak sehat
dalam kacang dapat
meningkatkan
kesehatan tanpa
membuat tubuhmu
gemuk.

Jadi, kamu ingin segera kurus dengan cara yang
sehat? Selalu sediakan makanan sehat tersebut di dalam
kulkasmu. (merdeka.com)

tahukah anda
Dana Kampanye 3 Calon Pilgub
DKI Jakarta 2017
Berdasarkan analisis Share
Index yang dilakukan oleh
Evello System pada Media
Online, Isu-isu yang
menjadi perhatian masyarakat
DKI Jakarta dewasa ini adalah
Banjir (30%), Kemacetan
(25%), Kriminalitas
(17%), Transportasi
(16%), Sampah (10%)
dan Tawuran (2%)
(www.kompasiana.com)

Agus - Sylvi

Penerimaan Rp 68,96 Miliar
Pengeluaran Rp 68,95 Miliar

Ahok - Djarot

Penerimaan Rp 60,19 Miliar
Pengeluaran Rp 53,69 Miliar

Anies - Sandi

Penerimaan Rp 65,27 Miliar
Pengeluaran Rp 64,71 Miliar

Dana Kampanye
Putaran Kedua Pilgub
DKI Jakarta 2017

Ahok - Djarot
Penerimaan
Rp 32,50 Miliar
Pengeluaran
Rp 31,7 Miliar

Anies - Sandi
Penerimaan
Rp 18 Miliar
Pengeluaran
Rp 17,9 Miliar

(Sumber: Riset Tempo)
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Serupa
Tapi Tak Sama

W

aktu menunjukan pukul 17.00 WIB. Toyib (nama
samara, red) segera bersiap pulang ke rumah.
Dalam perjalanan, karyawan yang kesehariannya
“mangkal” di lantai 3 Gedung Citra Marga ini,
teringat pesan sang istri untuk mampir di Anjungan Tunai
Mandiri (ATM). Saat melewati pertokoan, Toyib segera
mencari parkir. Sayang di depan ATM parkir penuh,
sehingga mobil kesayangannya itu harus mangkal agak
jauh dari lokasi ATM.

Usai mengambil sejumlah
uang di ATM, ayah dari 3
anak ini berjalan menuju
mobil putihnya sambil asyik
memainkan handphone dan
langsung membuka pintu
mobil. Alangkah terkejutnya
Toyib, tiba-tiba ada suara
gaduh dalam mobil. “Aduh….
mau ngapain sih mas” teriak
seorang wanita dengan
mimik muka kaget dan
marah.
Toyib yang juga kaget itu,
hanya bisa meminta maaf
lalu ngeloyor menahan malu.
“Mirip banget sih itu mobil
dengan milik ane” gumam
Toyib kesal.
Sesaat mobilnya
melewati mobil wanita itu,
Toyib pun membuka kaca,
tersenyum dan melambaikan
tangannya. Ada-ada saja
yib..yib…. (sam)

kuis
Pertanyaan Kuis WCM Edisi 49:
Apa nama ruas tol yang baru saja dimenangi
tendernya oleh CMNP?
Pilihan Jawaban:
a. Cileunyi-Sumedang- Dawuan (Cisumdawu)
b. Cikampek II
c. Serang-Panimbang
Cara Mengikuti Kuis:
a. Ketik (nama) spasi (perusahaan) spasi (jawaban
kuis), kirim ke 0895 3331 80273 paling lambat 8
Juni 2017. Contoh Bayu CPI c, Artinya Pengirim SMS
adalah Bayu dari PT CPI dengan pilihan jawaban “c”
yaitu Serang - Panimbang
b. Satu orang hanya berhak mengirim 1 kali sms/edisi kuis

c. Peserta Kuis adalah karyawan
di lingkungan CMNP Group
(CMNP, CW, CPI, GI, CMS,
CMLJ, CMNPro dan CKJT)
d. Pemenang akan diumumkan
pada CMN Edisi ke 50
e. Tersedia 7 bingkisan menarik
f. Keputusan Redaksi mutlak,
tidak dapat diganggu gugat.
Pemenang Kuis CMN Edisi 48 :
R. Suparno (CMNP), Ridaldi (CMNP), Ahmad Rivai
(CMNP), Darwanto (CMNP), Sriwibowo (CPI), Denis
(CPI), Nadya (CMLJ). Hadiah dapat diambil pada
minggu kedua Juni 2017 di Redaksi CMN, Divisi
Sekper CMNP.
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