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M

engawali pertemuan kita
edisi ini, perkenankan
kami atas nama Redaksi
Citra Marga News (CMN)
mengucapkan Selamat Idul Fitri,
minal aidin wal faizin, mohon maaf
lahir dan batin. Semoga kita mampu
menjadi pribadi yang fitrah dan kuat
menjalani amanah hidup ini.
Pembaca CMN yang budiman,
pada edisi ke-50 kali ini, kami ajak
anda flashback menuju bumi Mekarsari, menikmati serunya
perayaan hari jadi ke-30 CMNP dengan foto-foto eksklusif
serta memaknai momentum tersebut sebagai kontemplasi
betapa berharganya perjalanan CMNP hingga pencapaian
usia tersebut.

Melayani Lebih Baik

Salam, Pemred.
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9

Kinerja
Kinerja Perusahaan

wawancara

Jangan lewatkan berkenalan dengan para Frontliner
Terbaik 2017 serta menyimak wawancara eksklusif
seputar kebijakan pemerintah tentang elektronifikasi jalan
tol menuju Multi Lane Free Flow (MLFF). Sebuah fakta
pentingnya pelayanan, yang mengharuskan Perseroan dan
kita semua menyesuaikan diri. Siapkah kita?
Berbagai artikel menarik layak pula kita simak sebagai
bagian dari fakta kehidupan, seperti Serunya Mudik Bareng
kiriman Arif Susanto dari CMNPro, Mengenal 5 Aplikasi
Kesehatan Android, atau belajar tentang kesabaran dari
sosok inspiratif Ustadzah Tri Handayani. Selamat membaca.
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Pesan Manajemen

Melayani
Lebih Baik
P

epatah mengatakan,
peperangan yang paling
sulit adalah berperang
melawan hawa nafsu pada
diri kita sendiri. Seperti halnya
yang telah kita lakukan, berpuasa
sebulan penuh di bulan Ramadhan,
hingga akhirnya umat muslim di
seluruh dunia merayakan Idul Fitri
sebagai hari kemenangan. Sebuah
momentum penuh makna, karena
antar manusia memberikan keluasan
hati untuk saling memaafkan. Karena
itu, perkenankan pada kesempatan
yang baik ini saya atas nama pribadi,
keluarga dan segenap manajemen
CMNP mengucapkan selamat Idul Fitri
1438 H, mohon maaf lahir dan batin.
Saudara-saudara, masih lekat
diingatan, saat kita merayakan HUT
ke 30 CMNP di Mekarsari. Salah satu
momen yang berbeda dan memiliki
makna yang cukup mendalam
adalah saat ratusan balon dilepaskan
ke langit Mekarsari. Tak hanya
karyawan, seluruh keluarga karyawan
CMNP Group pun turut serta dalam
pelepasan balon ini. Setiap balon bisa
diartikan sebagai mimpi-mimpi yang
dilambungkan setinggi langit.
Seperti perkataan Presiden Ir.
Soekarno yang sangat menarik.
“Bermimpilah setinggi langit. Jika
engkau jatuh, engkau akan jatuh di
antara bintang-bintang”. Ungkapan
itu mengajarkan kepada kita jangan
hanya berhenti dan puas dengan
hanya bermimpi, dengan kedewasaan
dan pengalaman yang telah kita
tapaki, mari bangun dan wujudkan
mimpi-mimpi itu menjadi kenyataan.

Wakil Direktur Utama CMNP
Fitria Yusuf

Sebagai bagian dari CMNP Group,
setiap diri kita memiliki tanggung
jawab untuk memberikan yang
terbaik bagi perusahaan ini. Di bidang
pelayanan jalan tol misalnya, haruslah
selalu menjadi sebuah keutamaan,
apalagi dengan usia dan pengalaman
panjang yang kita miliki. Karena
itulah, ajang tahunan Pemilihan
Frontliners Terbaik, harus selalu
ditingkatkan kualitasnya dari tahun ke
tahun.

Bermimpilah setinggi
langit. Jika engkau jatuh,
engkau akan jatuh di
antara bintang-bintang
(Ir. Soekarno)

Hanya dengan pelayanan terbaik
kita akan mampu mewujudkan
kepuasan pelanggan dan
menghindarkan dari risiko-risiko yang
mungkin timbul dalam operasional
perusahaan. Hal ini pula yang akan
menjadi modal untuk mewujudkan
Perseroan dalam menggapai mimpimimpinya. Mari budayakan melayani
lebih baik!
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HUT KE-30 CMNP

MELAMBUNGKAN MIMPI
DI BUMI MEKARSARI
Hari jadi ke-30 CMNP
menjadi momen yang
istimewa bagi keluarga
besar CMNP Group. Selain
sebagai wujud rasa
syukur, acara tahunan ini
juga banjir apresiasi dan
kegembiraan. Bagaimana
keseruan CFFD kali ini?
Bagaimana pula bumi
Mekarsari dijadikan pusat
melambungkan mimpi?
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abtu (20/5) di bumi Mekarsari
Bogor, kemeriahan gelaran hari
jadi CMNP kembali dirasakan
keluarga besar CMNP Group.
Sejak pagi hari, lebih dari 2000 orang
manajemen, karyawan dan keluarga
berseragam t-shirt merah abu-abu
mewarnai kawasan Agrowisata itu.
Setelah mengambil tiket, mereka
langsung disambut dengan kereta
wisata yang siap mengantarkan ke
Taman Leo yang teduh, tempat dimana
panggung utama Citra Marga Family
Fun Day (CFFD) berada.
Setibanya di Taman Leo, mereka
disuguhi dua menu sarapan pagi yaitu
somay dan mie bakso yang nikmat.
Di panggung, Home Band beraksi
mempersembahkan berbagai lagu
hits yang menghangatkan suasana.
Menjelang pukul 08.00 kemeriahan
semakin terasa dengan digelarnya

berbagai game seru berhadiah seperti
balap bakiak dan UFO. Selain untuk
dewasa, anak-anak pun turut serta
bermain memindahkan bola. Canda
tawa dan teriakan keriangan, memecah
suasana.
Parade “Badut Buah” mengisi
segmen berikutnya, yang menandai
dimulainya rangkaian acara puncak
CFFD. Dalam sambutannya, Wakil
Direktur Utama CMNP Fitria Yusuf me
nyatakan ulang tahun bukan hanya
sebagai momen perayaan, tetapi juga
momen kebersamaan seluruh keluarga
besar CMNP. “Usia ke 30 CMNP tidak lagi
terbilang muda, karenanya saya ingin
ucapkan terimakasih kepada keluarga
besar CMNP Group atas kontribusi dan
kerja kerasnya selama ini,” ujar Fitria.
Penasehat CMNP Group Jusuf Hamka
dalam sambutannya mem
b erikan
apresiasi kepada seluruh karyawan.

Arak-arakan Tumpeng

Suarmin Tioniwar
Jusuf Hamka
Duo MC

“Saya sangat membutuhkan peran
serta teman-teman. Kita harus kerja
lebih keras dan penuh rasa tanggung
jawab, karena perusahaan ini tanpa
kerja keras teman-teman, bukanlah
apa-apa,” jelas Jusuf.
Lebih lanjut Jusuf menegaskan,
manajemen tanpa karyawan juga
bukan apa-apa. Sebaliknya karyawan
tanpa manajemen juga tidak akan
berhasil. Karena itu Citra Marga harus
kita jadikan milik bersama, kita jaga
bersama,” pesannya.
Tari Merak dan Balon Gas
Setiap momen ulang tahun CMNP
tak pernah lupa nasi tumpeng, yang
merupakan warisan budaya leluhur
Indonesia. Namun ada yang berbeda
pada kemunculan tumpeng kali ini.
Tak langsung dihadirkan di panggung
seperti biasa, tetapi nasi tumpeng
itu ditandu dan di arak oleh 4 orang
pemuda dan 4 penari merak.
Tari merak sendiri merupakan
bentuk persembahan atau penyambutan
atas tamu-tamu penting yang menjadi
ciri khas hajatan di Mekarsari. Usai
menghantarkan tumpeng ke panggung,
keempat merak itupun menjemput
seluruh manajemen CMNP Group yang
hadir untuk bersama-sama naik ke atas
panggung.

Fitria Yusuf

Prosesi pemotongan tumpeng pun
tergolong unik. Tak hanya diberengi
dengan penembakan conveti, seluruh
peserta pun berbondong-bondong
merapat ke depan panggung dengan
membawa balon gas warna merah
dan putih. Saat tumpeng di potong,
ratusan balon itu diterbangkan ke langit
Mekarsari, suasana pun semarak penuh
warna. Balon-balon yang diterbangkan
seolah menjadi simbol atas mimpimimpi yang diterbangkan setinggi
mungkin, dan berharap akan menjadi
kenyataan.
Banjir Hadiah
Seperti hari jadi CMNP sebelumnya,
Panitia juga menyiapkan ratusan
doorprize. Karena keterbatasan waktu,
sebagian besar doorprize telah diundi
di kantor dan sebagian lainnya diundi di
Mekarsari, termasuk 3 buah grandprize
sepeda motor. Menariknya, salah satu
grandprize yang diperebutkan nilainya
selangit, yaitu sepeda motor Yamaha
Aerox seharga lebih dari Rp 20 juta.
Grandprize termahal yang pernah ada
sepanjang perayaan hari jadi CMNP. M.
Adhari, karyawan CPI peraih Aerox, tak
menyangka mendapatkan grandprize
termahal itu. “Ini adalah berkah.
Terimakasih sekali pada CMNP,” ujarnya.

Pada HUT kali ini, selain mene
tapkan pemenang undian umroh
dan wisata religi, Per
s eroan juga
kembali memberikan penghargaan
Pin Emas kepada 28 orang karyawan.
Penghargaan yang mulai diberikan
sejak tahun 2002 ini merupakan wujud
apresiasi perusahaan atas dedikasi
dan loyalitas karyawan yang telah
mengabdikan diri bekerja selama 15
tahun.
Penghargaan Frontliners Terbaik
Selain memberikan banyak hadiah,
Perseroan juga memberikan apresiasi
kepada karyawan frontliners yang
telah menunjukkan prestasi terbaiknya.
Tahun ini merupakan keempat kalinya
penghargaan frontliners digelar.
Sebuah ajang kompetisi bagi karyawan
pemegang ujung tombak pelayanan di
jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, MSc.
Sebanyak 18 jawara dari 6 kategori
merupakan yang terbaik dari 572
karyawan frontliners. Direktur CMNP
Suarmin Tioniwar menyampaikan
ucapan selamat tidak hanya kepada
para pemenang, tetapi juga kepada
keluarganya.
Menanggapi cuplikan audio state
ment para jawara tentang kebi
jakan
elektronifikasi jalan tol yang diper
dengarkan di panggung, Suarmin
Juli 2017 | Citra Marga News
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Penghargaan Pin Emas
Pemenang Undian Umrah dan Wisata Religi

Pemenang Grandprize

Penghargaan Frontliners Terbaik

Lomba Balap Bakiak

Antrean KFC
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sa n ga t m e m a ha m i . M e nur ut nya ,
per
kembangan teknologi dan jaman
merupakan suatu kepastian. Meski
begitu, tidak mungkin jalan tol tidak
membutuhkan manusia. Terlebih CMNP
memiliki banyak anak usaha baru, yang
sudah tentu akan membutuhkan skill
tenaga kerja.
“Perubahan cara pembayaran tol dari
tunai menjadi non tunai, merupakan
fakta yang sedang terjadi. Untuk
menghadapinya ada dua cara yang bisa
kita lalukan. Pertama ‘adaptasi’, dan
yang kedua ‘mau belajar’ agar anda
punya nilai kompetitif,” jelas Suarmin.
Green Land Tour
dan Water Kingdom
Matahari pun mulai bergerak ke

puncaknya. Selepas menikmati menu
paket ayam goreng KFC, saatnya
peserta CFFD bergegas menikmati
wisata sesuai paket pilihannya. Mereka
yang memilih paket wisata Green
Land Tour, langsung menuju ke kebun
buah dengan menggunakan kereta
wisata. Green Land Tour kali ini meng
agendakan kunjungan di dua kebun
buah yaitu kebun melon dan kebun
belimbing. Di kebun itu, setiap peserta
tour diperbolehkan memetik satu buah
di pohonnya langsung. Kesegaran buah
melon, belimbing dan jus segar bisa
dinikmati di setiap kebun. Mereka yang
ingin mendapatkan buah lebih banyak
sebagai oleh-oleh, bisa memetik sendiri
dan menimbangnya untuk dibayar.
Puas berwisata di kebun buah,

Berita Utama

Perahu Naga

Water Kingdom

peserta kembali melanjutkan perjalanan
ke area Water Zone. Berada di sekitar
danau membuat area Water Zone terasa
sangat sejuk. Berbagai permainan air
seperti perahu naga, sepeda air dan
bebek-bebekan dapat dinikmati disini.
Bagi anak-anak yang tidak ingin berada
di air, masih bisa memilih kegiatan
melukis caping untuk kemudian dibawa
sebagai oleh-oleh. Usai melakukan
seluruh kegiatan di Green Land Tour,

peserta juga masih mendapatkan
souvernir buah dan tanaman yang bisa
dibawa pulang.
Sementara itu, bagi penyuka
petualangan air, tentu akan memilih
Water Kingdom. Terdapat beragam
p e r m a i n a n a i r ya n g s e n s a s i o n a l
dan dapat dinikmati, seperti kolam
ombak, lazy river ataupun toodler
pool untuk balita. Selain itu juga
terdapat Boomerang Slide dan berbagai

Fokus

Kereta Wisata

seluncuran untuk para penyuka uji
adrenalin.
Matahari pun kian senja. Saatnya
seluruh keluarga besar CMNP Group
bergegas pulang. Hari itu CFFD tak
hanya berhasil menghadirkan kegem
biraan bagi seluruh keluarga be
s ar
CMNP Group, tetapi lebih dari itu,
mampu menorehkan makna silaturahmi
sesungguhnya, demi etos kerja dan hari
esok yang lebih baik. (Af)

opini
Apa pendapat anda tentang penyelenggaraan
HUT ke-30 CMNP di Mekarsari?

Dwi Ning Tiyas
(Petugas Pultol CPI)
Saya ingin banget ikut acara
HUT CMNP, sayangnya hanya
1 gelombang saja. Kalau lagi
kena shift seperti tahun ini, gak
bisa ikut deh. Dibikin minimal 2
gelombang dong.

Suprapto
(Kashift Pultol CMNP)
Penggantian Undian Haji menjadi
Umroh layak disyukuri, karena tidak
perlu menunggu hingga tahunan
untuk bisa berangkat ke tanah suci.
Mengingat biaya umroh lebih murah,
sebaiknya HUT CMNP tahun depan
jumlah pemenang Umroh ditambah.

Surahdi
(Staf Umum CMNP)
Anak-anak saya menikmati
acaranya. Panitia telah bekerja
keras menyiapkan acara dengan
baik. Banyak game-gamenya, ada
pula pilihan rekreasi sesuai selera.
Mau Water Kingdom atau Green
Land Tour, dua-duanya menarik.

M. Dedy Herliyanto
(Teknisi Equipment PP CMNP)
Hadiahnya sudah sangat banyak
dan beragam. Perlu diperhatikan
hadiah Grandprizenya.
Pemenangnya mesti dari
perusahaan yang berbeda.

Samsuri
(Pengawas Kebersihan Gerbang CPI)
Untuk tahun depan harapan saya
rekan THL Gerbang bisa dikutsertakan
dalam Lomba Frontliners. Biar mereka
lebih semangat menjaga kebersihan
dan keindahan lingkungan gerbang.

Erfan Setiawan
(Staf Budgeting GI)
Acaranya menarik dan meriah,
namun yang perlu diperhatikan
jumlah armada bus di pul
pemberangkatan Sunter tidak
sebanding dengan jumlah peserta.

Juli 2017 | Citra Marga News
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Congratulations
Karyawan Frontliners Terbaik 2017
Best Service ambassador HBR
JUARA I

M Irham T
Pultol

JUARA II

Yuliar Widiasari
Pultol

JUARA III

Best Service Ambassador P&P
JUARA I

JUARA II

JUARA III

Rendhy Septian
PPJT

Bayu Perdana
PPJT

Pengawas Struktur

Isti Widyawati
Pultol
Dedi Novianto N

Best Service Ambassador NSL
JUARA I

Nadya Fitri R
Pultol

JUARA II

Elham Setyawan
Pultol

JUARA III

Best Service ambassador PPGT
JUARA I

JUARA II

JUARA III

Sunaryo
PPGT

Ade Irwan
PPGT

Teguh Widodo
PPGT

Agung Satria
Pultol

best service Leader P&P
JUARA I

R Suparno
Senkom
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JUARA II

Ilham Saputro
Senkom
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JUARA III

Best Service Leader MGT
JUARA I

JUARA II

JUARA III

Abdul Basyir
Kashift Pultol

Suprapto
Kashift Pultol

Aswin Naution
Kashift Pultol

Eka Januar
Koord. Elang

Kinerja

Kinerja Perusahaan

ANALISA SAHAM CMNP
Periode Januari - Mei 2017

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM CMNP di atas 5%
Periode 31 Mei 2017

Januari – Awal perdagangan 2017, IHSG ditutup me
lemah. Investor bereaksi negatif terhadap kebijakan Trump
yang memblokir pengungsi dari 7 negara mayoritas muslim
yang akan memasuki AS. Hal ini membuat seluruh bursa
saham asia/ global mengalami penurunan. 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.

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

23,51%

38,23%

38,26%

Februari – IHSG meningkat karena dirilisnya data per
tumbuhan ekonomi yang baik sepanjang 2016. Peningkatan
cadangan devisa karena membaiknya neraca perdagangan
Indonesia dan kenaikan ranting outlook Indonesia dari stabil
ke positif oleh Moody’s menjadi katalis positif bagi minat beli
investor asing. Para investor masih fokus pada pidato Ketua
The Fed Janet Yellen yang akan meningkatkan suku bunga.
Hal itu tidak pengaruhi saham CMNP yang ditutup melemah
di posisi Rp 1.470/ lembar saham.

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

Sumber : PT KSEI dan PT Raya Saham Registra

Maret – Suasana politik jelang Pilkada DKI Jakarta
putaran kedua mewarnai pasar, namun tak terlalu pengaruhi
laju IHSG. Pada penutupan Maret, IHSG sedang menguji
resistance, namun aksi ambil untung pelaku pasar menguat.
Pemeringkat internasional S & P menunda kenaikan peringkat
utang Indonesia berdampak ke pasar. Pasar juga mencermati
rilis data ekonomi pada bulan April, namun tak pengaruhi
saham CMNP yang ditutup melemah di posisi Rp 1.440/
lembar saham.

PERGERAKAN HARGA SAHAM CMNP (Rp)
Periode Januari - Mei 2017

April – Pilkada DKI yang berjalan aman menjadi katalis
positif bagi pergerakan IHSG, sehingga investor tak me
ngalami kekhawatiran terhadap gejolak di pasar modal.
IHSG cenderung mengalami aksi ambil untung. Pada
penutupan perdagangan April IHSG ditutup melemah yang
mempengaruhi harga saham CMNP yang kembali melemah
di posisi Rp 1.400/lembar saham.

2.090
2.000
1.900
1.800
1.700

Mei – Akumulasi sentimen negatif bayangi laju IHSG.
Dari dalam negeri, proyeksi inflasi yang tinggi pada bulan
puasa dan lebaran menjadi salah satu faktornya. Dari luar
negeri, akibat pengaruh melemahnya bursa saham Asia/
global, menyusul kebijakan Presiden Trump yang kembali
melakukan hal kontroversi meninggalkan pertemuan G7 di
Sisilia. Pertemuan yang bahas isu pemangkasan emisi karbon
global itu berakhir buntu tanpa komitmen. Pada penutupan
Mei, IHSG kembali di zona merah. Hasil RUPST Perseroan pada
30 Mei, belum bisa mendongkrak saham CMNP yang ditutup
melemah di posisi Rp 1.385/lembar saham.

1.560

1.465

1.420

Feb

Mar

Tertinggi

1.385

1.390

1.300
Jan

1.415
1.400

1.355
Mei

Apr

Terendah

Penutupan

VOLUME LALU LINTAS JIUT & PENDAPATAN CMNP*
Periode Januari - Mei 2017
Milliar (Rp)

Juta

98.00 96.00 -

- 19.0

18,628
18,349

- 18.5

94.00 92.00 -

17,809
17,442

90.00 -

86.00 -

- 17.0

16,445

Feb

Mar

90,495

Jan

88,680

78.00 -

94,827

- 16.0
83,689

82.00 93,336

84.00 -

- 16.5

80.00 -

Apr

Mei

76.00

- 15.5
- 15.0

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

Milliar (Rp)

1,499

12.000 -

Juta
- 1.550

1,476

- 1.500

1,421

11.500 1,417

- 18.0
- 17.5

88.00 -

VOLUME LALU LINTAS & PENDAPATAN CMS
Periode Januari - Mei 2017

- 1.450

11.000 -

- 1.400

10.500 -

- 1.350

1,293

- 1.300

10.000 -

- 1.250
9.500 -

9.000

11,972

1.400

1.460
1.440

11,224

1.490

1.470

11,704

1.500

10,224

1.490
1.500

11,190

1.600

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

- 1.200
1.150

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

Pendapatan Tol (Dalam Miliar Rp)
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Wawancara

Tanya Jawab Program

Menuju Elektronifikasi
Jalan Tol

100%

Terhitung mulai
Oktober 2017, semua
transaksi di semua gardu
tol akan menggunakan
uang elektronik sebagai
alat pembayaran resmi
di jalan tol. Kebijakan
Elektronifikasi Jalan
Tol (EJT) ini dibuat
oleh Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
(PUPR) bekerjasama
dengan Badan Usaha
Jalan Tol (BUJT) dan
pihak perbankkan.
Mengapa kebijakan ini
dijalankan? Bagaimana
persiapannya?

B

erikut hasil liputan
wawancara Redaksi CMN
dengan PIC Campaign CMNP
Sofia Katili dan PIC Teknis
CMNP ML Deliyanti.
Apa latar belakang perlunya EJT?
EJT adalah salah satu wujud dari
implementasi Gerakan Nasional Non
Tunai (GNNT) yang diinisiasi oleh
Bank Indonesia (BI) sejak tahun
2010. Pembayaran elektronik di jalan
tol, selain telah menjadi kebutuhan,
memberikan banyak kemudahan,
juga demi meningkatkan pelayanan
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Sofia Katili

ML Deliyanti

bagi pengguna jalan tol, seperti
kemudahan transaksi, kecepatan
waktu transaksi sehingga dapat
mengurangi terjadinya antrian
kendaraan di gerbang tol. Hingga
Maret 2017 penetrasi penggunaan
uang elektronik di 35 ruas jalan tol
Indonesia, baru mencapai 25%.

sebagai alat pembayaran di jalan tol
telah mencapai 100%. Sedangkan
untuk jangka panjang, kebijakan
ini akan mengarah pada penerapan
Multi Lane Free Flow (MLFF), dimana
transaksi pembayaran di jalan tol,
kendaraan tidak perlu lagi berhenti di
gerbang tol.

Apa sasaran jangka pendek dan
jangka panjang EJT?
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)
Kementerian PUPR dan BI
menargetkan pada oktober 2017
penetrasi penggunaan uang elektronik

Siapa saja pihak yang terlibat
dalam EJT?
BPJT dan BI selaku regulator, seluruh
Badan Usaha Jalan Tol, perbankan
selaku penyedia uang elektronik, dan
tentu saja pihak integrator.

Tanya Jawab Program

Wawancara

CMNP) dan Perbankkan juga
melakukan koordinasi teknis. Saat
ini dari 59 gardu yang dioperasikan
CMNP, 1 diantaranya GTO, 18 Gardu
Smart Gate, 33 Gardu Reguler dan
7 Gardu Tandem. Untuk mendorong
penetrasi penggunaan e-payment,
dalam waktu dekat akan ada
penambahan Smart Gate lagi. Meski
begitu, peralatan tol yang terdapat
di seluruh gardu CMNP saat ini sudah
bisa mensupport transaksi non tunai
multi bank.

Apa saja yang dilakukan untuk
mendukung EJT?
Untuk mendukung implementasi EJT,
BI bekerjasama dengan Kementerian
PUPR, BUJT (termasuk CMNP) dan
pihak perbankkan aktif melakukan
koordinasi sinergi kampanye EJT,
diantaranya untuk menetapkan
materi, media, kegiatan, time line dan
pembiayaan kampanye.

CMNP sendiri selain aktif melakukan
kampaye lokal melalui twitter, VMS
dan pemasangan spanduk dan
stiker di gerbang-gerbang tol, juga
melakukan kerjasama co branding
dengan Bank BRI melalui penggunaan
kartu BRIZZI dengan desain khusus
jalan tol CMNP. Kartu ini akan dijual
terbatas di ruas tol Ir. Wiyoto Wiyono,
MSc.

Kampanye EJT secara nasional
dilakukan melalui media cetak,
elektronik (TV), radio dan Billboard.
Selain itu dilakukan pula kampanye
lokal yang dilakukan oleh masingmasing BUJT dan Perbankan,
diantaranya melalui sms blast dan
sosial media serta memberikan
diskon tarif khusus untuk transaksi
elektronik pada saat arus mudik dan
arus balik lebaran 2017. Sedangkan
perbankan memberikan diskon harga
uang elektronik dari yang biasanya
Rp20.000 menjadi hanya Rp10.000.

Kapan kampanye EJT tersebut
dilakukan?
Kampanye EJT mulai dilakukan
sejak penandatanganan MoU antara
Kementerian PUPR dengan BI di
Gedung BI, tanggal 31 Mei 2017.
Momen tersebut sekaligus dilakukan
kick off pencanangan penggunaan
uang elektronik di jalan tol.

Saat ini Pemerintah
melalui BPJT juga tengah
menyiapkan peraturan
tentang transaksi non
tunai di jalan tol, untuk
mengkondisikan pemakai
jalan yang masih terbiasa
melakukan transaksi uang
tunai, agar beralih dengan
uang elektronik

Adakah upaya lain yang
dilakukan oleh Pemerintah untuk
mendorong EJT?
Untuk mendorong implementasi
EJT 100%, Pemerintah melalui
Kementerian PUPR telah
mengeluarkan perintah pelaksanaan
transaksi non tunai secara multibank
di seluruh gardu tol. Saat ini
Pemerintah melalui BPJT juga tengah
menyiapkan peraturan tentang
transaksi non tunai di jalan tol,
untuk mengkondisikan pemakai jalan
yang masih terbiasa melakukan
transaksi uang tunai, agar beralih
dengan uang elektronik. EJT juga
tengah diupayakan BPJT dengan
memetakan gerbang–gerbang tol
yang memungkinkan segera diubah
menjadi full GTO.
Bagaimana dengan kesiapan
teknis peralatan untuk
mendukung EJT?
Untuk menangani kesiapan teknis
peralatan, BI bekerjasama dengan
Kementerian PUPR, BUJT (termasuk

Adakah permasalahan terkait
kesiapan teknis tersebut?
Bagaimana solusinya?
Pada dasarnya kesiapan teknis ada
2 proses yaitu Proses Front End dan
Back end. Proses Front End merupakan
proses teknis yang dilakukan oleh
pengguna jalan dan mesin reader
(proses transaksi), seperti proses
pambacaan kartu oleh reader,
pemotongan saldo kartu, berhasilnya
transaksi hingga pengguna jalan
dapat memasuki jalan tol. Pada
bagian ini bisa dikatakan tidak ditemui
kendala, kecuali jika pengguna jalan
masih menggunakan kartu eToll versi
lama, yang mana proses pembacaan
kartunya agak lama.
Sedangkan Back End adalah proses
lebih lanjut dimana pengiriman
data (setelmen) dilakukan hingga
dana pembayaran tol yang masuk
dari pengguna jalan bisa diterima
oleh CMNP. Pada proses ini masih
terdapat kendala, diantaranya
adalah tools monitoring setelment
belum sepenuhnya terintegrasi.
Untuk mengatasi hal tersebut Divisi
Manajemen Gerbag Tol (MGT) dan
Divisi Keuangan tengah melakukan
koordinasi dengan Diivsi TI untuk
mengembangkan program aplikasi
monitoring setelmen yang terintegrasi.
Bagaimana kesiapan SDM CMNP
untuk mendukung EJT?
Implementasi EJT, mau nggak mau
akan memberikan konsekuensi
terhadap kesiapan SDM, baik jumlah
maupun tuntutan skill. Mereka mesti
bisa menyesuaikan diri, meningkatkan
kompetensi dan skillnya sesuai
dengan tuntutan pekerjaan, agar
mempunyai daya saing. Untuk
operasional gerbang tol, penerapan
EJT menuntut setiap petugas mampu
mengatasi permasalahan teknis
yang terjadi di lapangan, seperti
permasalahan peralatan, jaringan,
komplain pemakai jalan dan lainlain. Untuk membekalinya, dalam
waktu dekat Perusahaan akan
menyelenggarakan pelatihan trouble
shooting untuk para Kepala Shift
Pengumpul Tol dan petugas terkait
lainnya. (Af)
Juli 2017 | Citra Marga News
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Liputan

Liputan Event

Semarak Ramadhan Cmnp 2017

Menjaga Keseimbangan
Nilai Spiritual dan Sosial
Pada tahun keenam
penyelenggaraan
Semarak Ramadhan
CMNP 2017, CMNP
tetap konsisten
melayani umat. Apa
saja programnya?
Bagaimana pula
CMNP menjaga
keseimbangan nilai
spiritual dan sosial?

S

uara canda dan gelak
tawa sesekali terdengar di
sudut ruang rapat Gedung
Belakang Citra Marga. Ruang
Rapat yang disulap menjadi ruang
logistik selama bulan Ramadhan 1438
H itu, setiap pagi hingga siang hari,
belasan karyawan CPI berseragam
coklat tampak semangat menyiapkan
paket takjil yang berisi kurma,
biskuit dan air mineral. Jari-jari
tangan mereka lincah dan cekatan
mengemas ribuan paket takjil setiap
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Tarhib Ramadhan Aa Gym

harinya atau 36.700 paket takjil yang
siap dibagikan kepada pengguna
jalan yang melintasi 18 gerbang tol
Ir. Wiyoto Wiyono MSc, sejak 29 Mei
hingga 22 Juni 2017.
Selain membagikan paket takjil,
penyelenggaran Semarak Ramadhan
CMNP yang dikawal oleh Tim Divisi

Sekper ini, juga menggelar Buka
Puasa Gratis yang menyediakan ratarata 394 porsi setiap harinya atau
5.519 porsi selama bulan ramadhan,
bertempat di halaman parkir ex
Seven Eleven, Samping Gedung Citra
Marga. Menjelang maghrib, lokasi itu
tak pernah sepi, selalu dipenuhi oleh

Liputan Event

Penyerahan Donasi Bazis kepada Walikota Jakarta Utara

masyarakat dari berbagai status sosial
untuk berbuka puasa, berupa paket
nasi dan lauk pauknya. Uniknya,
tradisi CMNP ini diikuti juga oleh
institusi lain seperti Arta Graha, Bursa
Efek Indonesia, Muslim Tionghoa
Indonesia (MUSTI) dan Podjok Halal
di kawasan SCBD Jl. Sudirman Jakarta
dan di jalan Pasir Putih Raya Ancol
Timur.
Seperti penyelenggaraan
tahun lalu, Semarak Ramadhan
CMNP juga diisi dengan kegiatan
Safari Ramadhan, bekerjasama
dengan MUSTI, Podjok Halal dan
Front Pembela Islam (FPI). Setiap
harinya Tim Safari beranjang sana,
bersilaturahmi dan memberikan
bantuan donasi pemeliharaan masjid/
musholla di kawasan koridor tol di
7 Kelurahan, yaitu Kelurahan Ancol,
Sunter Jaya, Pademangan Timur,
Sungai Bambu, Warakas, Papanggo,
Pejagalan dan Penjaringan.
Sebanyak 15 masjid/Musholla
tahun ini menerima bantuan dengan
total senilai Rp 80.500.000. Setiap
Masjid/Musholla diberikan bantuan
bervariasi sesuai dengan kondisi dan
kebutuhan tempat ibadah tersebut,
mulai dari Rp 4 juta hingga Rp 6 juta.
Ketua Takmir Masjid Al Munawaroh
Penjaringan, Hasbi Febrian misalnya,
mengungkapkan rasa syukur dan
terimakasihnya, karena masjid yang
dikelolanya menerima bantuan.
“Alhamdulillah bantuan ini bisa
digunakan untuk meninggikan lantai,
mengingat setiap kali musim hujan,
masjid ini selalu kebanjiran,” ujarnya.
Agenda Semarak Ramadhan
lainnya adalah pemberian donasi
sebesar Rp 50 juta kepada Bazis
Jakarta Utara di Masjid Babussalam
Kantor Walikota Jakarta Utara, Senin
(12/6). Bantuan diserahkan oleh
Sekretaris Perusahaan Sofia Katili
dan di terima langsung oleh Walikota
Jakarta Utara Wahyu Haryadi dan
Ketua Bazis Jakarta Utara. Sementara
itu, menjelang akhir Ramadhan,
Panitia juga memfasilitasi Sahur
Bersama Petugas Lapangan pada

Liputan

Penyerahan paket sahur di gerbang tol

Bantuan Pemeliharaan Masjid

Sabtu dinihari (17/6). Sebanyak
235 karyawan operasional shift tiga
menikmati berkah sahur ini.
Meninggikan Nilai Spiritual
Tidak hanya merupakan wujud
tanggung jawab sosial perusahaan
(CSR), Semarak Ramadhan CMNP
sesungguhnya juga menyentuh
aspek spiritual, bekerjasama dengan
Kerohanian Islam CMNP Group,
melalui gelaran berbagai program.
Sebut saja Tarhib Ramadhan (23/5)
yang menghadirkan dai kondang
Abdullah Gymnastiar (Aa Gym).
Ratusan karyawan hadir memenuhi
masjid Nur Siti, tak terkecuali
Penasehat CMNP Muhammad Jusuf
Hamka dan Direktur Utama CMNP
Shadik Wahono.
Untuk meningkatkan iman
dan taqwa, setiap hari di bulan
Ramadhan, ratusan karyawan juga
berkesempatan mengikuti Kajian
Dzuhur yang menghadirkan para
ustadz dan ustadzah yang kompeten.
Sedangkan malam harinya digelar
Sholat tarawih yang diikuti sebagian
karyawan shift tiga, termasuk kaum
muslimin yang tinggal di Apartemen
Sunter Park View dan sekitarnya.
Pada 10 hari terakhir, Rohis CMNP
memfasilitasi ibadah I’tikaf dan
Sholat Qiyamullail barjama’ah, yang

Penyerahan Donasi kepada FPI

jumlah pesertanya bervariasi setiap
malamnya, antara 10 hingga 20 an
jamaah, sebelum akhirnya ditutup
dengan penyelenggaraan Sholat Idul
Fitri di Masjid Nur Siti yang diikuti
oleh ratusan jamaah.
Ramadhan terasa bermakna
bila terjaga keseimbangan dalam
meninggikan nilai spiritual serta
nilai sosial. Dan melalui Semarak
Ramadhan CMNP yang dirintis sejak
6 tahun silam, keseimbangan itu
selalu diupayakan terjaga. Meski
jumlah sponsor menurun, tak
menyurutkan semangat Panitia
untuk memberikan yang terbaik,
demi melayani umat. (ms)
Juli 2017 | Citra Marga News
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Kesepakatan Bersama BI dan Kementerian PUPR

Gerakan Nasional
Non Tunai di Jalan Tol

Teknologi pembayaran
dari waktu ke waktu terus
berkembang. Dari yang awalnya
menggunakan uang tunai,
perlahan kini telah bergeser
manggunakan pembayaran
secara elektronik, baik itu
menggunakan kartu kredit,
debit ataupun uang elektronik.
Tak terkecuali transaksi
pembayaran di jalan tol.
Penekanan tombol pencanangan gerakan non tunai di jalan tol

U

ntuk kepentingan tersebut
Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) dan Bank
Indonesia (BI) melakukan Kerjasama
dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas
Bank Indonesia dan Kementerian
PUPR Republik Indonesia dalam
penggunaan transaksi non tunai
dengan aman, efisien dan transparan,
untuk meningkatkan akses layanan
keuangan. Kerja sama tersebut
diwujudkan dengan penandatanganan
Nota Kerjasama oleh Menteri PUPR
Basuki Hadimuljono dan Gubernur
BI Agus Martowardoyo di Gedung

BI, Jakarta, Rabu (31/5). Event
tersebut sekaligus dijadikan momen
pencanangan penggunaan uang
elektronik di jalan tol.
Salah satu ruang lingkup kerja
sama tersebut adalah mendukung
Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)
dalam pembayaran jalan tol untuk
mewujudkan less cash society. Kerja
sama ini sejalan dengan program
Kementerian PUPR untuk menerapkan
pembayaran non tunai melalui
penggunaan uang elektronik di
seluruh ruas jalan tol Indonesia pada
Oktober 2017. Program ini sebagai
bagian dari upaya meningkatkan

Gubernur BI Agus Martowardoyo (kiri) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan)
sedang menandatangani nota kerja sama
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pelayanan bagi para pengguna jalan
tol melalui kemudahan transaksi,
kecepatan waktu transaksi serta
antisipasi terjadinya antrian
kendaraan di gerbang-gerbang tol
yang selama ini seringkali terjadi.
Selain sebagai salah satu upaya
untuk meningkatkan penggunaan
uang elektronik di jalan tol,
kesepakatan ini juga menjadi
jembatan untuk menuju transaksi
tol tanpa henti (Multi Lane Free
Flow/ MLFF). Hingga Maret 2017,
tingkat penggunaan uang elektronik
di 35 ruas jalan tol di Indonesi baru
mencapai 25 persen. Persentase ini
diharapkan dapat meningkat secara
bertahap, hingga mencapai 100
persen pada Oktober 2017.
Sebelum diterapkannya
pembayaran non tunai secara
menyeluruh, Kementerian PUPR,
BI, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)
dan Perbankan aktif melakukan
sosialisasi dan edukasi penggunaan
uang elektronik di jalan tol yang telah
dimulai pada Mei 2017 silam.
Selain melakukan koordinasi
dengan BI, Kementerian PUPR melalui
BPJT telah mengeluarkan perintah
pelaksanaan transaksi non tunai
secara multibank di seluruh seluruh
gardu tol. Saat ini, BPJT juga tengah
menyusun Rancangan Peraturan
Menteri tentang Sistem Transportasi
Cerdas Jalan Tol. (Af)

Artikel Anda

Jurnalis Kita

Serunya Mudik Bareng
Oleh: Arif Susanto*

Lebaran selalu
menjadi momentum bagi
masyarakat Indonesia
untuk pulang kampung
atau yang dikenal dengan
istilah “mudik”. Tapi
pernahkan kita penasaran,
mengapa pulang
kampung saat Lebaran itu
dinamakan mudik? Istilah
mudik ternyata punya arti
tersendiri lho, lalu apa ya
artinya? Bagaimana potret
Mudik Bareng?

D

ari Wikipedia, mudik
diartikan sebagai kegiatan
perantau atau pekerja
migran untuk kembali ke
kampung halamannya. Dalam Bahasa
Jawa “Ngoko”, Kata mudik merupakan
singkatan dari ‘mulih dilik’ yang
artinya adalah pulang sebentar. Jadi
sebenarnya kata mudik ini tidak ada
hubungannya sama sekali dengan
Lebaran.
Namun seiring perkembangan,
kata mudik kini telah mengalami
pergeseran makna. Mudik dikaitkan
dengan kata ‘udik’ yang artinya
kampung, desa, dusun, atau daerah.
Dengan pendekatan itu, maka kata
mudik diartikan sebagai kegiatan
seseorang pulang ke desa atau
kampung halamannya.
Sebenarnya tradisi mudik ini
sudah ada sejak zaman kerajaan
Majapahit. Dahulu para perantau
pulang kampung untuk membersihkan
makam para leluhurnya. Namun
istilah mudik Lebaran baru
berkembang sekitar tahun 1970an. Saat itu Jakarta sebagai ibukota
Indonesia tampil menjadi satusatunya kota di Indonesia yang
mengalami perkembangan pesat.
Jakarta menjadi salah satu kota

impian bagi banyak orang untuk
mengubah nasib. Lebih dari 80 persen
para urbanis datang ke Jakarta
untuk mencari pekerjaan. Mereka
yang sudah mendapatkan pekerjaan,
biasanya hanya mendapatkan libur
panjang pada saat lebaran saja.
Momentum inilah yang dimanfaatkan
untuk mudik. Sehingga momentum
ini kian meluas, bahkan telah menjadi
sebuah fenomena.

MUDIK GRATIS

Potret Mudik Bareng
Fenomena mudik semakin menarik
dengan adanya Mudik Bareng dan
Gratis seperti yang dialami oleh 300
mahasiswa perantauan, peserta
Mudik Bareng Nu Green Tea. Wajahwajah ceria terlihat di kampus
Institut Pertanian Bogor (IPB)
Dramaga, Sabtu (17/6) pagi. Mereka
diberangkatkan dengan 6 bus menuju
Lampung, Semarang dan Jogjakarta.
Seto Wibowo, mahasiswa semester
8 jurusan Statistika FMIPA IPB, tak
bisa menyembunyikan rasa bahagia.
Pemuda asal Bantul itu terakhir mudik
pada Lebaran tahun lalu. ”Senang
sekali ada program mudik gratis ini.
Wanda tak kalah happy. Mahasiswa
Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan IPB
itu sangat excited bakal mudik ke
Lampung. “Mudik kali in seperti study

tour bareng teman. Seru!” ujarnya.
Mudik Bareng yang diselenggarakan
gratis ini juga dinilai memudahkan
bagi mahasiswa rantau yang jarang
pulang kampung lantaran hambatan
biaya.
Kementerian Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) tahun 2017 ini
menggandeng 28 BUMN menggelar
Mudik Gratis. Staf Khusus III Menteri
BUMN, Devy Suradji mengatakan
pihaknya menyiapkan moda
transportasi 1.810 Bus, 11 kereta
api dengan 85 gerbong, 18 kapal
laut dan 24 pesawat udara dengan
tujuan ke sejumlah kota di pulau
Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi
dan Papua. Seluruh peserta mudik
mendapatkan fasilitas berupa kaos
dan topi, makanan ringan, obatobatan dan termasuk asuransi
perjalanan. Secara keseluruhan,
BUMN telah memberangkatkan
118.200 pemudik ke-84 kota tujuan.
Jumlah ini kembali memecahkan
rekor MURI untuk jumlah pemudik
terbanyak Mudik Bareng dan Gratis.
Libur panjang menjelang Idul Fitri
juga dimanfaatkan oleh ribuan santri
dari sejumlah pondok pesantren di
Kabupaten Jombang. Mereka memilih
mudik bareng menggunakan kereta
api (KA) karena lebih nyaman, murah
dan menyenangkan. Dengan hanya
Rp104 ribu, sudah bisa sampai tujuan
tanpa musti berpindah angkutan.
Jumlah para santri yang telah
membeli tiket secara kolektif H-90 ini
cukup banyak, sekitar 2.800 santri
dengan tujuan DKI Jakarta, Jawa
Tengah dan Jawa Barat.
Menurut Direktur Jenderal
Perhubungan Darat Kementerian
Perhubungan Pudji Hartanto Iskandar,
Program Mudik Gratis telah menjadi
solusi untuk mengurangi jumlah
pengguna sepeda motor sekaligus
menurunkan angka kecelakaan.
Sudahkah anda mudik lebaran
tahun ini? Kalau belum, tahun depan
anda bisa mencoba sensasinya.
(Cink !). * Penulis adalah
Asisten Manajer CMNPro.
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Lensa

Nama dan Peristiwa

Arifin Ilham
Ustadz

Kebhinnekaan

Ala Arifin
T

ak ada yang berubah dari penampilan Ustadz Arifin
Ilham saat memberikan tausiyah untuk kedua kalinya
di acara Halal BI Halal CMNP Group, Kamis (20/7).
Pembawaannya kalem dan bersahaja. Isi tausiyahnya
pun sarat dengan nilai-nilai ketaqwaan penuh makna. Selera
humornya yang khas, membuat suasana hajatan tahunan CMNP
itu sesekali pecah dengan tawa.
Menariknya, pimpinan Pondok Pesantren Az-zikra ini dalam
tausiahnya memberikan contoh yang tidak jauh dari kehidupan
pribadinya. Diselingi kelakar, ia memberikan uswah (teladan)
bahwa keluarganya berasal dari latar belakang yang sangat
beragam, namun saat berkumpul semua rukun dan damai. Arifin
Ilham asli orang Banjarmasin, istri pertamanya berasal dari
Aceh, istri keduanya dari Arab, sedangkan menantu dan keluarga
besannya berasal dari Cina. “Inilah contoh, kalau orang sudah
cinta Allah dan cinta Rosul, pasti kebhinnekaannya akan tumbuh
dengan sendirinya,” ujar ustadz bersorban hitam ini.
Usai memberikan tausiyah, Arifin Ilham bersama Jusuf
Hamka, jajaran manajemen dan karyawan CMNP beserta FPI
meninjau Podjok Halal yang belum lama ini Grand Launching.
Podjok Halal merupakan unit bisnis retail yang mengusung
konsep halal pada setiap makanan dan minuman yang dijual.
Kehadirannya menjadi alternatif pilihan bagi karyawan CMNP
Group dan masyarakat sekitar untuk mendapatkan produkproduk yang tidak hanya berkualitas baik, tetapi dijamin juga
kehalalannya.
Kedatangan Arifin Ilham di Podjok Halal hari itu memberikan
dukungan dan doa agar Podjok Halal mendapat tempat di hati
masyarakat. (ms)

16

Citra Marga News | Juli 2017

Nama dan Peristiwa

Lensa

Agus Martowardoyo
Gubernur Bank Indonesia

Ingin Jadi
Insinyur
“P

ercepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia
beberapa tahun terakhir patut diacungi jempol”.
Statement itu disampaikan lugas oleh Gubernur
Indonesia saat Konfrensi Pers bersama dengan
Menteri PUPR di Jakarta (31/5). Menurut Agus, Kementerian
PUPR merupakan salah satu kementerian yang sangat baik
kinerjanya.
Agus pun berandai-andai, bila diberi kesempatan
memilih profesi lain, ia ingin menjadi seorang Insinyur, agar
bisa melamar kerja di Kementrian PUPR. Pernyataan itu
pun dibalas oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan
berdiri dan membungkukkan badan kearah Agus. Ratusan
hadirin pun spontan tepuk tangan dan tergelak tawa. (Af)

Denny Pandu Kusuma
Sekretaris Direksi CMLJ

Borong

Doorprize

S

eperti jodoh, rejeki pun tak lari kemana. Meski yang
ulang tahun CMNP, tapi keluarga besar Citra Marga
Lintas Jabar (CMLJ) pun bisa bergembira di arena
agrowisata Mekarsari Bogor. Tak hanya menikmati
acara dan rekreasi, mereka ternyata juga berkesempatan
mendapatkan doorprize.
Tak tanggung-tanggung, sederet nama dari mereka satusatu muncul, alias beruntung “ketiban” doorprize, termasuk
nama Denny. Meski bukan hadiah utama atau grandprize,
faktanya hari itu Denny dkk memborong rejeki nomplok. Mulai
dari voucher belanja, rice cooker, handphone dan lain-lain,
hingga membuat bagasi mobilnya penuh sesak. (sam)
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Lensa

Nama dan Peristiwa

Alin Adelia
Staf Procurement GI

Langsung Jadi

M

enetapkan petugas Master of Ceremony (MC) di
hajatan CMNP bukan perkara mudah. Panitia pun
rela melakukan audisi. Maklum, keberhasilan event
sangat ditentukan oleh petugas yang satu ini. Sederet
kriteria pun mesti dipenuhi. Selain harus punya mental dan
penampilan yang baik, MC juga mesti punya kualitas suara
yang mumpuni. Karena jika tidak, nama baik kepanitiaan
dipertaruhkan.
Adalah Alin Adelia, pendatang baru dari PT Girder
Indonesia ini berhasil mencuri perhatian. Sekali coba latihan
menjadi MC RUPS CMNP pada Juni silam, langsung jadi
alias siap diturunkan di hajatan pemegang saham. Rupanya
wanita yang akrab disapa Alin ini sudah terbiasa “ngem-si” di
kampusnya Universitas Negeri Jakarta Rawamangun. (wan)

Teguh Widodo
PPGT CPI

Berkah

Majalah Bekas

R

ejeki datangnya bisa dari mana saja, bahkan dari cara yang
tidak terduga. Ungkapan itu baru disadari oleh Teguh setelah
menyabet Juara Tiga Best Service Ambasador PPGT Tahun
2017. Pria sederhana ini bahkan masih tidak percaya, kalau
nilai kompetisi tahunan yang diraihnya itu membuat Dewan Juri cukup
terpana.
Bagaimana tidak, test tertulis yang mengukur tentang pengetahuan
pelayanan dan personality, nilainya di atas rata-rata. Sementara test
tertulis tentang pengetahuan CMNP Group, nilainya bahkan mengungguli
peserta dari CMNP. Ketika ditanya resep nilai sempurnanya itu, ia
menjawab lugas, “Saya suka baca majalah Citra Marga News bekas, yang
tak lagi dibaca teman-teman di gerbang”. (son)
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CMNP Peduli

CSR

Uji Emisi Gratis – CMNP bekerjasama dengan Auto 2000
dan Astra World kembali menggelar Uji Emisi Gratis di Rest
Area Gerbang Tol Tanjung Priok 1, Selasa-Rabu (23-24/5).
Penyelenggaraan Uji Emisi yang kesebelas ini diikuti oleh
1.753 kendaraan. Tampak Sekretaris Perusahaan Sofia Katili
sedang memasang stiker secara simbolis pada kendaraan
yang lulus Uji Emisi.

Donasi CSR Pertagas – Sekretaris Perusahaan CMNP
Sofia Katili menerima secara simbolis donasi Revitaliasasi
Lapangan Futsal dan PAUD di 7 Kelurahan Ruang Milik Jalan
Tol Ir. Wiyoto Wiyono, MSc dari Pjs. Corporate Secretary
Pertamina Gas (Pertagas) Hatim Ilwan, di Gedung Pertagas,
Kamis (8/6).

CMS Gelar Buka Puasa dan Santunan Anak Yatim
– Margana dan Brian Arintoko (satu dan dua dari kiri
belakang) mewakili PT Citra Margatama Surabaya (CMS)
berfoto bersama dengan anak yatim usai Buka Puasa
dan memberikan santunan di Panti Asuhan Yatim Piatu Al
Fatimah Kelurahan Tambak Oso, Rabu (14/6).

CW Gelar Buka Puasa dan Santunan Anak Yatim –
Direktur PT Citra Waspphutowa (CW) Tri Agus Riyanto dan
Jaka Suprihana berfoto bersama dengan sejumlah anak
yatim pada acara Buka Puasa Bersama dengan keluarga
besar Proyek Pembangunan Jalan Tol Depok Antasari di
Kantor Proyek CW, Jum’at( 16/6). Pada acara tersebut juga
diberikan santunan anak yatim dan tausiyah.

Launching Program Beasiswa Pendidikan Orang Tua
Asuh – LAZ CMNP bekerjasama dengan ROHIS CMNP
menggelar Launcing Program Beasiswa Pendidikan Orang
Tua Asuh bertempat di Masjid Nur Siti, Selasa (13/6).
Program ini memberikan bantuan dana pendidikan bagi 30
orang siswa SMP berprestasi dari kalangan anak yatim dan
du’afa di wilayah Cempaka Putih dan Bungur, Senen.

Pematangan Lahan RPTRA dan Musholla – Mulai akhir
Mei 2017, CMNP melaksanakan pekerjaan pematangan
lahan di lokasi pembangunan RPTRA Warakas dan Musholla
Papanggo. Keberadaan RPTRA dan Musholla diharapkan
dapat menjadi sarana yang dapat menunjang aktivitas
berbagai komunitas dan warga setempat.
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Kilas

Agenda Perusahaan

RUPST CMNP – Dewan Komisaris dan Direksi CMNP
sedang mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(RUPST) di Gedung Citra Marga Selasa, (20/5). Rapat
diantaranya menyetujui laporan tahunan dan mengesahkan
laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31
Desember 2016.

RUPST CW – Dewan Komisaris dan Direksi PT Citra
Waspphutowa (CW) sedang mengikuti RUPST di Gedung
Citra Marga Selasa, (17/5). Rapat diantaranya menyetujui
laporan tahunan dan mengesahkan laporan keuangan untuk
tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.

RUPST CMLJ – Dewan Komisaris dan Direksi PT Citra Marga
Lintas Jabar (CMLJ) sedang mengikuti RUPST bertempat di
Hotel 88 Kopo Bandung (8/6). Rapat diantaranya menyetujui
laporan tahunan dan mengesahkan laporan keuangan untuk
tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.

Halal Bihalal Kementerian PUPR - Direktur CMNP Suarmin
Tioniwar sedang berjabat tangan dengan Menteri PUPR Basuki
Hadimuljono saat menghadiri Halal Bi Halal Kementrian
PUPR bersama mitra kerja, di Auditorium Kementerian PUPR
Jakarta, (6/7). Pada kesempatan tersebut, hadir pula Direktur
Utama CMNP Shadik Wahono dan Direktur entitas anak.

Penandatanganan Nota Kesepahaman Pengadaan
Tanah – Direktur Utama PT Citra Karya Jabar Tol Fitria
Yusuf (ketiga dari kanan) bersama para pimpinan BUJT lain
sedang menandatangani Nota Kesepahaman Penggunaan
Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu Untuk Pengadaan
Tanah Tahun 2017 antara Kementerian PUPR, Kementerian
Keuangan dan Badan Usaha di Auditorium Kementerian PUPR
Jakarta, Rabu( 14/6).
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Orientasi Peserta TEP – CMNP menggelar Orientasi Peserta
TEP dikuti oleh 13 mahasiswa yang berasal dari Politeknik
Negeri Jakarta, Universitas Gajahmada, Universitas Trisakti
dan Universitas Bakrie di Gedung Citra Marga, Senin
(10/7). Program yang akan berlangsung selama 3 bulan ini
diharapkan dapat menjaring kader engineer muda potensial
untuk ditempatkan di CMNP Group.

Agenda Perusahaan

Kilas

Kick Off Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO
9001 : 2015 – CMNP menggelar Kick Off Implementasi
Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 yang dikuti 26 peserta
dari perwakilan karyawan operasional dan yang terkait.
Kick Off menghadirkan nara sumber Agung Setiawan dari
Sentral Teknologi Manajemen di Gedung Citra Marga (2,12/6
dan 21/7).

Seminar CETA di Universitas Trisakti – Direktur
Keuangan PT Citra Waspphutowa Hari Sasongko menjadi
salah satu pembicara pada seminar Civil Engineering Trisakti
In Action (CETA) yang diikuti puluhan mahasiswa Teknik Sipil
Universitas Trisakti Jakarta Rabu, (12/7). Dua pembicara lain
yang berpartisipasi dalam acara tersebut adalah Direktur
MRT dan Derektur KAI.

Serah Terima Dokumen Leger Jalan Tol – Direktur
CMNP Shadik Wahono (kedua dari kiri) menyerahkan
langsung dokumen leger jalan tol Ir. Wiyoto Wiyono, MSc
kepada Sekretaris Jenderal Bina Marga Bambang Sudiatmo
(ketiga dari kiri). Selain penyerahan dokumen leger jalan
tol dari PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, pada acara
tersebut juga diserahkan dokumen leger dari PT Marga Bumi
Matraraya, bertempat di Hotel Santika Bintaro, Rabu (26/7).

Studi Banding Delegasi Palestina di Tol Soroja – PT Citra
Marga Lintas Jabar (CMLJ) menerima kunjungan lapangan
delegasi Negara Palestina dalam acara “International Training
on Infrastructure For Palestinian” di proyek pembangunan
jalan tol Soreang - Pasir Koja (Soroja), Kamis (6/7).

Halal Bi Halal CMNP Group – Manajemen dan Karyawan
CMNP serta entitas anak sedang mengikuti Halal Bi Halal
CMNP Group di ruang Serbaguna Gedung Citra Marga, Kamis
(20/7). Event yang dihadiri juga mantan karyawan CMNP
ini menghadirkan penceramah KH Arifin Ilham.

Seleksi Karyawan Baru – PT Citra Persada Infrastruktur
(CPI) menggelar seleksi penerimaan karyawan baru untuk
penempatan di Jalan Tol Akses Tanjung Priok. Seleksi dikuti
oleh 660 orang bertempat di Gedung Citra Marga, SabtuMinggu (8-9/7).
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Ragam

Serba-Serbi

inspirasi
Ustadzah Tri Handayani
Cancer Survivor

Kanker Adalah
Karunia-Nya
S

udah menjadi sunatullah,
manusia itu makhluk yang
suka berkeluh kesah. Karena
itulah agama mengajarkan
pentingnya kesabaran. Belajarlah
dari Ustadzah Tri Handayani. Karena,
mungkin saja masalah yang kita
punya, hanya seujung kuku dari
masalah yang dihadapi sang pejuang
kanker yang satu ini. Hati wanita asli
Jakarta ini sangat luas. Ia bahkan tak
pernah meratap, saat organ tubuhnya
satu demi satu rusak akibat efek
pengobatan.
Di waktu muda, ia tumbuh
sebagai cewek tomboy. Aktif
bergabung di klub renang, voli dan
karate. Ia menyandang sabuk hitam
dan menjuarai berbagai kejuaraan
karate tingkat Jawa Barat. Pernah
sebagai komandan pleton Paskibraka
di SMU 1 Bekasi. Sering pula diminta
jadi bodyguard teman-teman
ceweknya yang cantik dan borjuis.
Penampilannya saat itu tak jauh dari
kaos gambar tengkorak, rambut
cepak dan celana jeans belel.
Lulus SMA, ia dua kali gagal
diterima di akademi Polisi Wanita dan
memutuskan bekerja pada 1991,
karena tak mampu membiayai kuliah.
Di tempat kerja itulah, ia dekat
dengan agama. Ia pun memutuskan
untuk berhijab pada April 1992,
memperdalam ilmu agama dan
bertekad mengabdi di dunia dakwah.
Pejuang Kanker Sejati
Pada 1995 ia mulai mengalami
gangguan di kepalanya. Seperti
ditusuk jarum. Rasa sakit itu bisa
datang berkali-kali. Semakin lama
semakin sakit hingga jatuh pingsan
di sembarang tempat. Ia juga mulai
sering mimisan dan muntah darah.
Dokter THT merujuknya untuk
menjalani operasi pertama, yaitu
operasi sinusitis.
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Selama mengalami gejala-gejala
awal di atas, ia masih sibuk berdakwah
di berbagai tempat. Beberapa kali
dia mimisan dan muntah darah di
taklim-taklim yang ia kunjungi, hingga
akhirnya waktu berbicara, ia divonis
menderita kanker otak, kanker rahim
dan kanker usus. Sudah menjalani 7
kali operasi, 22 kali kemoterapi, 8 kali
kemoterapi di kepala, 38 kali disinar
radiasi/radioterapi, 178 kali fisioterapi
dan per 3 bulan sekali harus disuntik
imun. Telinga kirinya sudah tuli,
sebelah matanya sudah tidak melihat,
giginya sudah habis, dan rambutnya
pun sudah tidak ada. Semuanya efek
dari panasnya kemoterapi yang ia
jalani.
Ustadzah Tri juga divonis dokter
bahwa ia tak lagi punya harapan
hidup dan tidak akan pernah bisa
memiliki anak. Namun siapa yang
bisa melawan kehendak Allah. Ia bisa
hamil dan kini 2 putranya tumbuh
sehat. Kurang lebih 35 hari pasca
melahirkan, ia kembali menjalani
operasi yang ketujuh dalam hidupnya
dan tim dokter berhasil mengeluarkan
tumor seberat 5,2 kg dari perutnya.
Pasien Abadi
Dengan kondisinya yang serba
terbatas, Ustadzah Tri tidak pernah
berhenti beraktifitas. Meski ia juga
menderita osteoporosis, ia tetap
berdakwah di berbagai daerah,
sekalipun harus naik turun angkutan
umum. Muntah darah, tiba-tiba tidak
bisa jalan atau pingsan seringkali
ia alami saat tengah asyik memberi
ceramah. Tidak ada satu keluhan
pun keluar dari mulutnya. Yang ada
hanya istighfar dan bersyukur. Ia
kini bahkan sudah menyelesaikan
pendidikan S3 dengan beasiswa
dengan nilai kumlaud yang
memberinya kesempatan berangkat
ke Kairo dalam program pertukaran
mahasiswa.
Hingga sekarang, ia masih
melakukan medical control 3 bulan
sekali dan harus melakukannya
seumur hidup, mengingat ia menderita

banyak kanker yang membuat
kerusakan tubuhnya terus bertambah.
Tak heran, dokter menjulukinya si
PA alias Pasien Abadi. Setiap medical
control harus berhadapan dengan 10
dokter yaitu dokter THT, gigi bedah,
ortodentis, jantung, paru-paru,
internis, ginekologi, thorax, patologi
klinis untuk cek darah, radiologi,
ditambah dokter spesialis tulang juga.
Untuk mendukung biaya pengobatan,
ia menulis dan menjual buku inspiratif
yang berjudul “Mengejar Pelangi,
Kisah Keajaiban Penyintas Kanker
Nasofaring”.

Dari pejuang kanker sejati ini kita
belajar tentang hakekat kesabaran.
Ustadzah Tri mengajarkan bahwa
hidup tidak boleh dilewati hanya
dengan mengeluh. Carilah sisi lain
dari tiap masalah agar kita bisa
memandang sebuah masalah sebagai
introspeksi diri. Masalah bisa menjadi
bukan masalah, ketika kita mampu
memandang dari sudut yang berbeda.
Jangan fokus pada masalahnya, tapi
fokuslah mencari solusi dari masalah
itu. Anggaplah tiap kali masalah hadir
sebagai sarana ujian. Bukankah jika
ingin naik kelas kita wajib mengikuti
ujian terlebih dulu?. “Maka Nikmat
Tuhan Kamu Yang Manakah Yang
Kamu Dustakan” (Cink ! )

Serba-serbi

Ragam

kesehatan

Rokok Elektrik (Vape)

Ciptakan
Penyakit ‘Berlapis’

S

ebuah penelitian dari
University of Connecticut
Amerika Serikat, menguak
bukti baru tentang rokok
elektrik, yang berpotensi sama
bahayanya seperti rokok tembakau
(filter maupun kretek). Peneliti
Karteek Kadimisetty menemukan
bukti kalau rokok elektronik, yang
mengandung cairan berbasis nikotin
berupa uap air, bisa menyebabkan
kerusakan parah pada DNA
manusia. Hal ini disebabkan karena
banyaknya zat aditif kimia yang
ada pada uap e-cigarette atau
vape. Mutasi sel yang disebabkan
oleh kerusakan DNA bisa juga
menyebabkan kanker.
“Jumlah kerusakan DNA
yang disebabkan rokok elektrik
tergantung pada jumlah uap
yang dihirup pengguna, bahan
aditif lainnya, jenis cairan
nikotin atau non-nikotin yang
digunakan” katanya, seperti
dikutip EurekAlert, Senin 12/6.
Ia dan tim lalu menguji bahan
kimia pada e-cigarette dengan

menggunakan
perangkat screening optik elektronik
yang baru dikembangkan di
laboratorium mereka. Perangkat
cetak 3-D berukuran mini ini
diyakini cepat mendeteksi kerusakan
DNA atau genotoksisitas. Perangkat
ini menggunakan pompa mikro yang
disematkan pada chip karbon kecil.
Pompa tersebut akan mendorong
contoh cairan di beberapa
‘microwells’ atau sumur yang diisi
enzim metabolik dan DNA reaktif
manusia.

Perangkat ini unik karena
mengubah bahan kimia menjadi
metabolit selama pengujian, atau
bahasa mudahnya, meniru apa yang
terjadi di tubuh manusia. Selain itu,
ilmuwan juga mengambil sampel
dari rokok elektrik dan tembakau
menggunakan teknik penghirupan
buatan. Rokok dihubungkan ke
tabung yang berisi sumbat kapas.
Mereka kemudian menggunakan
jarum suntik di ujung tabung untuk
meniru inhalasi. Sampel berasal
dari bahan kimia yang ditangkap di
kapas.
Kadimisetty kemudian
menetapkan uji coba mereka
sehingga menghasilkan 20
hembusan rokok secara kasar,
atau setara dengan menghisap
satu batang rokok. Lalu, mereka
mengumpulkan sampel pada 20,
60, dan 100 hembusan. Hasilnya,
ditemukan adanya potensi
kerusakan DNA dari rokok elektrik
yang meningkat, seiring jumlah
hembusan.

Hembusan banyak,
DNA terkoyak
Saat sampel dimasukkan
ke sumur, metabolit baru yang
berpotensi merusak DNA, terbentuk.
Reaksi antara metabolit dan
DNA menghasilkan cahaya yang
tertangkap kamera. “Dalam lima
menit pengguna dapat melihat
seberapa banyak kerusakan DNA
yang dihasilkan oleh sampel dengan
intensitas cahaya yang terdeteksi di
masing-masing sumur,” tuturnya.

(Sumber: Viva.co.id)

alih tugas

Selamat! Semoga Sukses Selalu
TMT

STATUS

Kepala Shift Pengumpul Tol

8/5/2017

Promosi

Pengumpulan Tol

Staf Adm. Pelaporan dan Penerimaan Pendapatan

3/7/2017

Promosi

Adi Fahrulrizal *

Pengumpulan Tol

Staf Administrasi Pendapatan Tol

3/7/2017

Promosi

4

T. Kukuh Kustiantoro *

Pengumpulan Tol

Staf Administrasi Pengumpulan Tol

1/7/2017

Promosi

5

Iwan Ridwan *

Pengumpulan Tol

Staf Administrasi Pengumpulan Tol

1/7/2017

Promosi

6

Suwarsono *

Pengumpulan Tol

Staf Administrasi Pengumpulan Tol

1/7/2017

Promosi

7

Sila Syahyudi *

Pengumpulan Tol

Staf Adm. Sarana & Prasarana Gerbang Tol Wilayah I

1/7/2017

Promosi

8

Aris Mianto *

Kepala Shift Pengumpulan Tol

Staf Departemen Pengumpulan Tol

1/7/2017

Rotasi

9

Haryanti *

Pengumpulan Tol

Pelaksana Administrasi Pengumpulan Tol

1/7/2017

Rotasi

JABATAN LAMA

No

NAMA

1

Ari Afiyanto *

Pengumpulan Tol

2

Ahmad Iftikar *

3

JABATAN BARU

* Karyawan CMNP

Juli 2017 | Citra Marga News

23

Ragam

Serba-Serbi

PLesir

Traveling With Baby
Tidak ada yang salah,
bila sekali-kali kita
refreshing, melepaskan
penat karena beban kerja
yang tak pernah surut.
Apalagi bagi pasangan
muda yang punya bayi
atau anak balita. Traveling
With Baby ternyata tidak
ribet, tapi justru kaya akan
momen yang indah dan
menyenangkan. Yuk kita
simak pengalaman Kasiati
Sulistio, Senior Officer
Hukum CMNP berikut ini.

L

ong weekend beberapa
waktu yang lalu benar-benar
tak ingin saya lewatkan
untuk berwisata bersama
suami dan si bayi ke Pulau Belitung.
Hanya bertiga saja tanpa membawa
pengasuh. Saya bawa 1 koper
ukuran kabin isinya baju saya dan
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suami, 1 ransel isinya baju bayi
dan perlengkapan makan, 1 tas
jinjing berisi mainan, camilan dan
makanan bayi. Saya tidak membawa
stroller (kereta bayi) mengingat
tempat wisata yang kami dikunjungi
kebanyakan pantai, jadi barang
bawaan pun relatif lebih ringkes.
Wisata bersama bayi, kayak ribet..,
tapi gak juga tuh..  ..

terpaksa kami tidak sempat berselfie
ria di atas mercusuar kaya foto hits
kalo lagi wisata ke Belitung.

Setelah menempuh perjalanan
1 jam dari Bandara Soetta, kami
pun langsung menyewa mobil plus
driver untuk berkeliling Belitung,
tentu tak ketinggalan singgah dulu
di mini market lokal untuk membeli
buah-buahan, bahan makanan bayi,
dan yang paling penting “diapers”,
karena memang saya tidak membawa
pengaman pipis bayi dari Jakarta, biar
gak berabe, kebutuhan 32 pcs diapers
untuk 4 hari tebal juga kan..? Lebih
praktis beli di Belitung, harganya pun
tak jauh berbeda dengan Jakarta.

Empat hari di Belitung termasuk
agak lama dan santai, karena dengan
paket tour 3 hari 3 malam, semua
tempat wisata di area ini sudah bisa
dikunjungi, antara lain area pantai
Belitung yang terkenal dengan
batu-batu besar nan menjulang
tinggi serta airnya yang jernih. Tak
ketinggalan Pantai Tanjung Kelayang
dan Sekolah Muhammadiyah yang
dipakai shooting film Laskar Pelangi,
Museum Kata Andrea Hirata, Danau
Kaolin, Kampung Pak Ahok di kawasan
Manggar yang terkenal dengan
racikan kopinya, makan siang khas
seafood di dekat Tanjung Tinggi
dengan beragam kulinernya yang
sangat maknyoss (jadi pengen makan
cumi goreng deh nih…hehee..), begitu
pula wisata Pulau Gosong di seberang
Belitung.

Ternyata keliling di seputaran
kota Belitung bisa khatam dari jam
11 siang hingga jam 4 sore, kecuali
area Pulau Lengkuas karena harus
menyeberang laut menggunakan
kapal tradisional sejenis kapal
nelayan. Ngeri dan riskan menurutku,
maklum bawa baby bo’.., jadi

Oh iya, saat kita makan, si bayi
juga kan harus makan ya.., untuk
makannya saya bawa oatmeal dan
buah. Tinggal minta air panas di
resto untuk seduh obat, aduk dan
campur deh dengan buah yang
dibawa. Prinsip nya Bayi kenyang Ibu pun senang… 

Ragam

Serba-serbi

tahukah anda

kanker menyukai
zat gula. Salah satu

Sel-sel

Alih-alih oleh-oleh, ini dia tips
dan trik ringan traveling with baby..,
smoga bermangpa’adh yaa… :



Bawa baju secukupnya aja, saya
malem masih sempet cuci baju
bayi yang dipake hari itu, supaya
punya stok baju cadangan aja
kalo-kalo beberapa hari ke depan
baju si bayi kehabisan.



Ga usah bawa diapers dari
rumah, beli di kota tujuan lebih
mudah.



Bawa/beli pisang, alpukat, jeruk.
Buah yang paling mudah dimakan
untuk si bayi ga perlu peralatan
lain, cuma sendok ajah dikerok
langsung hap untuk darurat kalo
lagi di pesawat atau di kendaraan
saat jam makan si bayi.



Bawa lotion/sticker anti nyamuk,
sabun, salep/obat-obatan khusus
bayi.



Bawa selimut/kain bedong untuk
darurat kalo si bayi mau duduk
di pasir atau buat penutup kala
menyusui, bisa untuk alas tidur
juga kalo pas si bayi tidur di
perjalanan.



Bawa satu atau dua mainan
kesayangan si bayi, agar ia
tenang di perjalanan.



Buat jadwal perjalanan yang tidak
terlalu pagi atau pulang terlalu
malam sehingga si bayi tidak
kelelahan.







cara sederhana mengecilkan
risiko kanker adalah tidak
kalap mengonsumsi
makanan manis sekaligus
memperbanyak konsumsi
sayur, buah, ikan, dan kacangkacangan.
(Prof. Niu Lizhi - Aura.co.id)

Selamat!
PEMENANG UTAMA ANGKET PEMBACA
CITRA MARGA NEWS EDISI 48
Redaksi CMN Muhammad
Sonni (kiri) tengah
menyerahkan hadiah
utama handphone kepda
Basuki Budi Setiawan
(CMNP). Hadiah yang
sama diterma Arif Rahman
(CMNP).

BERITA DUKA CITA
Inna Lillahi Wainna Ilaihi Rooji’uun
Telah berpulang ke rahmatullah

Pergilah bukan disaat liburan,
sehingga tempat tujuan wisata
tidak terlalu penuh yang bisa
bikin bayi dan orangtuanya
kurang nyaman. Biasanya harga
tiket juga lebih murah saat low
season seperti ini.

Petugas Pengumpul Tol CMNP
Pada Rabu, 14 Juni 2017

Sebelum pergi dengan tujuan
yang jauh dan waktu perjalanan
yang panjang, sebaiknya
sebelumnya dicoba melakukan
penerbangan pendek (misalnya
Jakarta – Belitung ini karena
penerbangan hanya 45 menit)
sehingga bayi terbiasa.

Kashift Pengumpul Tol CMS
Pada Kamis, 20 Juli 2017
di Nganjuk, Jawa Timur

Jaga kesabaran.., dan jangan
lupa bawa juga uang yang
banyak yaa..

Yusmaryanto

Abdul Gofar

Semoga amal ibadah almarhum diterima Allah SWT, dan
keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amiin.
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teknologi

Serba-Serbi

5 Android

Aplikasi Kesehatan

Go-Dok: Tanya Dokter Gratis
GoDok adalah aplikasi kesehatan tersedia tanya
dokter gratis dan informasi kesehatan secara online.
Layanan GoDok mudah, cepat, dan terpercaya serta
dapat diakses oleh setiap orang kapanpun dan di mana
pun. Pelayanan yang diberikan GoDok terbagi menjadi
dua jenis, yaitu Tanya Dokter dan Informasi Kesehatan.
Tanya Dokter scara gratis selamanya merupakan fitur
layanan kesehatan, di mana pengguna dapat melakukan
sesi komunikasi dengan dokter mengenai kesehatan dan
keluhan yang diderita dengan dokter umum dan spesialis
yang teregristrasi IDI. Fitur ini diharapkan mampu
membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi
dan solusi atas setiap permasalahan kesehatan yang
dihadapi. Aplikasi ini didedikasikan untuk menjawab
kebutuhan publik akan konsultasi kesehatan nonkonvensional.

Buku Saku Dokter Lengkap
Buku Saku Dokter Indonesia
lengkap, merupakan sebuah aplikasi
interaktif yang ditujukan bagi seluruh
dokter di Indonesia. Aplikasi ini
sangat lengkap, praktis di bawa
kemana saja, dan kaya akan materi
yang bermanfaat untuk dokter atau
mahasiswa jurusan kedokteran,
mahasiswa yang sedang koas,
dokter internship, dokter praktek sehari-hari dan dokter
umum. Fiturnya terdiri dari lebih materi lengkap mulai
dari referensi medis, pemeriksaan penunjang, informasi
obat, daftar obat generik lengkap, ebook pedoman dasar
pengobatan dan lain lain. Materinya dapat dibaca oleh
orang awam untuk menambah wawasan kesehatan.

Alodokter: Chat Bersama Dokter
Aplikasi baru Alodokter memungkinkan Anda
memiliki dokter gratis di dalam saku. Tanpa perlu
membuat janji terlebih dahulu dan tanpa perlu
menunggu lama, Anda bisa berbincang dengan salah
satu dokter umum Alodokter secara gratis guna
mendapatkan nasihat yang Anda perlukan. Anda bisa
bertanya soal penyakit, obat, gejala, pencegahan,
keluarga, dan kesejahteraan. Dokter kami akan
berusaha sebaik mungkin memberikan nasihat yang
mudah dipahami guna membantu Anda mengambil
keputusan terbaik terkait kesehatan.

PMI-FirstAid
Dalam kehidupan sehari-hari,
masyarakat tentu mengalami
berbagai kejadian yang
bersentuhan dengan masalah
kecelakaan. Baik dalam masalah
terkilir atau terluka ketika
melakukan aktivitas. Untuk itu,
PMI menyediakan aplikasi mobile
berbasis android yang berisi materimateri mengenai pertolongan pertama, bernama PMI –
FirstAid yang berisi materi-materi untuk memudahkan
seseorang melakukan tindakan pertolongan pertama
dasar bila menghadapai kondisi darurat disekitarnya.
Aplikasi ini dibuat oleh PMI dan digunakan untuk
membantu masyarakat melakukan pertolongan
pertama. Informasi yang diberikan secara bertahap
sehingga mudah untuk dipahami.

Halo Dokter Hewan
Dengan memanfaatkan aplikasi halo
dokter hewan, kita dapat melakukan
konsultasi gratis seputar kesehatan hewan
kesayangan kita. Konsultasi akan dijawab
oleh dokter hewan dan berusaha merespon
pertanyaan secepatnya. Kita dapat
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bertanya seputar hewan peliharaan, hewan
ternak, unggas burung, hewan eksotik dan
lain sebagainya. Selain itu tersedia fitur
Baca Artikel yang memuat artikel-artikel
menarik seputar hewan kesayangan dan
hewan ternak. (Cink ! – Play Store)

Ragam

Serba-serbi

teka-a

menikah

Selamat Menempuh
Hidup Baru

Misteri
Kursi Lenyap

D

i balik kemeriahan Lomba
Kelompok Belajar Anak (KBA)
di RPTRA Sungai Bambu pada
Mei silam, terusik cerita lucu.
Kisah dimulai saat babak penyisihan
Lomba Cerdas Cermat anak-anak
usia SD. Babak demi babak berjalan

Semoga menjadi keluarga yang
Sakinah, Mawadah dan Warohmah.

seru. Antar supporter riuh rendah
saling teriak dan tepuk tangan
memberikan dukungan pada regu
favoritnya.
Saat babak semi final akan
dimulai, tiba-tiba salah satu
anggota regu cerdas
cermat dari kelurahan
Penjaringan, sebut saja
namanya Ali, tengah
kebingungan. Tiga kursi
yang mestinya tersedia
untuk tiga anggota
regunya raib, alias hilang
satu.
Melihat kepanikan
Ali, Panitia pun tanggap
dan segera lakukan
sidak. Dan …. Yap!,
ternyata kursi yang
lenyap itu, tengah
diduduki si cantik Noni,
si pencatat scor, yang
seharusnya cukup berdiri
saat bertugas. Walah
non …non… (ms)

Alin Adelia

(Staf Procurement GI)
&

Syifaudin Salim

Pondok Gede, Minggu 7 Mei 2017

kuis
Pertanyaan Kuis CMN Edisi 50:
Ulang tahun yang ke berapakah CMNP tahun ini?
Pilihan Jawaban:
a. 30		
b. 31		
c. 32		
d. 33
Cara Mengikuti Kuis:
a. Ketik (nama) spasi (perusahaan) spasi (jawaban
kuis), kirim ke 0838 0569 6828 paling lambat 15
Agustus 2017. Contoh Bayu CPI c, Artinya Pengirim
SMS adalah Bayu dari PT CPI dengan pilihan jawaban
“c” yaitu “32”
b. Satu orang hanya berhak mengirim 1 kali sms/edisi
kuis

c. Peserta Kuis adalah karyawan
di lingkungan CMNP Group
(CMNP, CMS, CW, CPI, GI,
CMNPro, CMLJ dan CKJT)
d. Pemenang akan diumumkan
pada CMN Edisi ke 51
e. Tersedia 7 bingkisan menarik
f. Keputusan Redaksi mutlak,
tidak dapat diganggu gugat.
Pemenang Kuis CMN Edisi 49:
Mardiono (CMNP), Mascahya (CMNP), Adang Sapaat
(CMNP), Adi Fahrurizal (CMNP), Indah Dwi Lestari (CPI),
Karlina (CMLJ), Margi (CMS). Hadiah dapat diambil di
Redaksi, Divisi Sekper pada 15 Agustus 2017, hari kerja.
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