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Tampil Beda
Senang sekali redaksi ber
jumpa kembali dengan anda,
utamanya melalui ulasan rub
rik FOKUS yang mengupas
bagaimana
ekspansi
bisnis
progresif yang dilakukan CMNP
pada usianya yang ke-26. Tema
ini merupakan spirit baru di ta
hun2013 agar kita semua mam
pu meningkatkan kinerja dan
bersama-sama bertekad me
ngawal ekspansi bisnis yang
telah “dibuka” manajemen Per
seroan sampai pada tahap im
plementasinya nanti.
Bagaimana rasanya mengikuti acara CMNP Family Fun
Day (CFFD) bulan April lalu? Anda dan keluarga tentu
senang bukan? WCM edisi ini anda bisa saksikan kembali
kenangan indah acara itu melalui parade foto-foto yang
menarik. Anda-pun bisa mengenal lebih dekat sosok Ayu
Ting Ting yang penampilannya mempesona.
Demi memenuhi harapan Anda sebagaimana hasil angket
pembaca edisi sebelumnya, penampilan WCM kali ini sedikit
berbeda, yaitu lebih tebal, karena kami menambahkan
8 halaman baru, meski konsekuensinya tidak semua
halaman berwarna. Penambahan halaman ini membuat
kami leluasa memberikan lebih banyak informasi penting
seputar perkembangan CMNP Group, menguak kejadiankejadian di sekitar kita, tanpa kecuali mengangkat artikelartikel spesial karya anda. Karena siapapun anda, mulai
sekarang bisa menjadi Jurnalis WCM. Selamat membaca!
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Forum

Menguatkan

“Esprit de Corp”

sprit de Corp yang akrab di
lingkungan militer, ternyata telah
lama populer di berbagai organisasi
perusahaan. Menurut Ensiklopedia
Google, makna harfiah ungkapan bahasa
Prancis itu adalah Esprit (spirit), de
(dari) Corp (tubuh). Esprit de Corp di
lingkungan perusahaan bisa dimaknai
sebagai semangat kesatuan yaitu rasa
senasib sepenanggungan yang dapat
menimbulkan semangat kerja sama yang
baik antar karyawan. Merasa bangga dan
terhormat menjadi bagian dari kesatuan
dimana mereka mencurahkan pengabdian.
Tanpa ada Esprit de Corp, perusahaan
akan kehilangan arah karena berpotensi
melahirkan Friction de Corp (perpecahan
dalam korp) yang dapat mengancam
kelangsungan perusahaan.
Ketika dewasa ini CMNP agresif
menguak dan menangkap peluangpeluang bisnis baru, maka sudah
menjadi kebutuhan bersama, bahwa
kita perlu memperkuat Esprit de Corp.
Penugasan karyawan di Citra Margatama
Surabaya, Citra Waspphutowa, Citra
Persada Infrastruktur, Girder Indonesia
maupun di anak-anak perusahaan CMNP
lain, sesungguhnya merupakan wujud
kepercayaan perusahaan yang patut
disyukuri dan dibanggakan. Keputusan
menjadi pioner di tempat-tempat baru
dan pioner untuk eksistensi anak-anak
perusahaan CMNP tersebut merupakan
langkah strategis, karena selain eksistensi
anda nyata diakui dan diperlukan, anda
juga punya kesempatan yang lebih besar
membuktikan potensi terbaik yang anda
miliki, untuk disinergikan dalam kekuatan
tim, demi pencapaian terbaik korp.
Esprit de Corp yang kuat, tidak akan
mudah padam, karena di dalam jiwanya
sarat loyalitas, merasa ikut memiliki,
merasa bertanggung jawab serta ingin
selalu mengikuti perkembangan korp-nya.
Seseorang yang memiliki Esprit de Corp
yang tinggi, pasti penuh inisiatif, tetapi
tahu akan kedudukan, wewenang dan
tugas-tugasnya. Esprit de Corp sejati akan
menimbulkan sikap terbuka menerima
saran dan kritik, tidak membela kesalahan
tetapi justru mengusahakan sesuatu pada
proporsi yang sebenarnya. Esprit de Corp
yang baik akan menciptakan disiplin,
ketertiban dan perilaku yang terpuji,
karena jiwa korsanya telah menjadi
stimulan untuk menjaga korpnya. Mereka
juga tak akan lelah meningkatkan skill-nya
dengan terus dan terus belajar, karena
mereka akan merasa malu apabila tidak

E

mampu. Merasa malu jika target-target
yang diembannya, tidak tercapai.
Sudah saatnya kita menguatkan Esprit
de Corp. Para manajer dan seluruh jajaran
pimpinan harus bisa menjadi teladan
dan motor dalam proses pengembangan
Esprit de Corp karyawan-karyawan yang
dibawahinya, baik melalui pendidikan,
latihan, penyuluhan, efektivitas
komunikasi atau program-program lain
yang relevan. Membina Esprit de Corp
hakekatnya juga membina feeling,
karena tidak hanya melibatkan rasional
tetapi juga irasional dan romantik
seperti penggunaan slogan, kepatuhan

”

Tanpa ada Esprit de
Corp, perusahaan
akan kehilangan arah
karena berpotensi
melahirkan Friction
de Corp (perpecahan
dalam korp) yang
dapat mengancam
kelangsungan
perusahaan

”

penggunaan seragam kerja,
pemakaian identitas Corp
atau simbol-simbol lainnya.
Implementasi Esprit de Corp
dimanapun kita bekerja, haruslah
wajar dan tidak berlebihan.
Perlu diwaspadai bibit-bibit
chauvinisme yang merupakan
kecintaan atau solidaritas yang
tidak proporsional. Pedoman
yang perlu dimainkan antara lain
“Berikan semua yang bisa kau
berikan” dan bukan “Dapatkan
semua yang bisa kau dapat”.
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Kinerja

Kinerja Perusahaan

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM CMNP
Periode 31 Mei 2013
ANALISA SAHAM CMNP
Periode Januari - Mei 2013
13,29%
USB AG Singapore s/a
Heffernan International LTD

Penambahan Modal Tanpa
Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu (PMT-HMETD) yang
dilakukan Perseroan pada awal
tahun 2013 belum memberikan dampak positif terhadap
pergerakan harga saham di
lantai bursa pada triwulan pertama 2013. Hal tersebut juga
dipengaruhi oleh kondisi belum
adanya kejelasan atas proyekproyek Perseroan, sehingga
berpotensi dilepasnya saham
di lantai Bursa oleh sebagian
investor. Disisi lain sebagian
investor lain masih menunggu
isu positif dari Perseroan untuk
mengangkat harga saham.

9,09%
Emirate Tarian Global SPS
8,66%
Standard Chartered Bank
Securitas And Trus (Phils)
68,96%
Masyarakat

Sumber : PT KSEI dan PT Raya Saham Registra

PERGERAKAN HARGA SAHAM CMNP (Rp)
Periode Januari - Mei 2013

Meningkatnya laba bersih
Perseroan yang sangat signifikan sebagaimana Laporan
Keuangan 2012 yang dipublish
pada 31 Maret 2013 telah mulai
memberikan dampak positif
terhadap pergerakan saham
Perseroan di lantai Bursa. Para
investor kembali memburu
saham-saham CMNP yang dinilai
masih cukup rendah sehingga
otomatis mampu mendongkrak
kembali harga saham Perseroan.

2.500
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1.850

2.000

1.800

1.840

1.830

1.500

1.000

500
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Feb

Tertinggi
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Mei

Terendah

Penutupan

VOLUME LALU LINTAS JIUT & PENDAPATAN CMNP*
Periode Januari -April 2013
Milliar (Rp)

Juta

72,00

18,0

VOLUME LALU LINTAS & PENDAPATAN CMS
Periode Januari - April 2013
Miliar (Rp)

Juta

7,6

1,180

17,547
17.355

70,00

17,5

1,163

7,4

1,160
1,151
1,140

7,2
68,00

16,5

15,5

6,4

15,0

6,2

Apr

Volume lalu lintas (Dalam Juta Kendaraan)
Pendapatan Tol (Dalam Miliar Rp)
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7,339

Mar

1,040
7,382

60,00

1,060

6,6
6,700

63,361

70,025

64,267

65,245

16,0

Feb

1,080

1,050
6,8

64,00
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7,0

16,442
16,093

62,00

1,120
1,093

6,932

66,00
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1,000
980

Volume lalu lintas (Dalam Ribu Kendaraan)
JIUT: Tol dalam kota Jakarta
* Setelah revenue sharing

1,020

Pendapatan Tol (Dalam Miliar Rp)

CMNP Peduli

CSR

CMNP Bagikan 500 Pohon
pada Acara BBRGM X
Menyambut HUT Ke 486 Kota Jakarta, CMNP
memberi bantuan 500 pohon produktif kepada
Pemkot Jakarta Utara, guna mendukung gerakan
“Go Green”. Penanaman pohon secara simbolis
dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko
Widodo dan para Walikota se DKI Jakarta pada
acara Bulan Bakti Gotong Royong
Masyarakat X (BBRGM) bertempat
di Kolong Tol RW 013 Kelurahan
Penjaringan, Rabu (12/6).
Penanaman pohon secara massal
telah dilakukan H-3 sebelum
peringatan BBRGM di sekitar jalan
tol Kelurahan Penjaringan.
Selain menanam pohon,
Joko Widodo juga memberikan
penghargaan CSR kepada para
pelaku usaha termasuk CMNP,
serta penghargaan bagi para
pemenang Lomba 10 Program
PKK Tingkat Provinsi DKI
Jakarta. (son)

Asisten Manajer Sekper, Sholahuddin mewakili
Direksi CMNP dalam acara BBRGM X

CMNP dan Astra Group
Gelar Uji Emisi Gratis

Feisal Hamka (tengah) sedang memberikan bibit pohon kepada
peserta yang mobilnya lulus Uji Emisi

Sebanyak 1200 kendaraan pemakai jalan
tol Ir. Wiyoto Wiyono MSc mengikuti Uji
Emisi Gratis yang berlangsung di Rest Area
Gerbang Tol Tanjung Priok 1 pada 23-24
April 2013, mulai pukul 08.00 s.d. 17.00
WIB.
Kegiatan yang terselenggara atas
kerjasama Astra Group dengan PT Citra
Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) dan
didukung oleh Auto 2000, Astra Credit
Company (AC) dan Shell ini merupakan
sinergi untuk ketiga kalinya sejak
keanggotaan CMNP dalam Apresiasi Emisi
Bersih (AEB) pada tahun 2004.
Feisal Hamka, Direktur Umum dan SDM
CMNP berharap, kegiatan Uji Emisi ini
dapat menjadi agenda rutin tahunan CMNP
dan Astra Group. Selain merupakan wujud
program Corporate Social Responsibility
CMNP dan Environment and Social
Responsibility Astra Group terhadap
perbaikan kualitas lingkungan, kegiatan
ini diharapkan juga mampu meningkatkan
pelayanan kepada pemakai jalan tol Ir.
Wiyoto Wiyono MSc. (list)

Juni 2013
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Wawancara

Tanya Jawab Program

Kiprah GI &
Kesempatan Meniti Karir
Langkah CMNP untuk ekspansi
kembali menguak. Pada Februari 2012 lalu, melalui PT Citra
Persada Infrastruktur (CPI)
yang merupakan anak perusahaan CMNP, resmi mengakuisisi PT Girder Indonesia (GI),
sebuah perusahaan jasa kontruksi yang telah mencatatkan partisipasinya diberbagai
proyek besar dalam dan luar
negeri.

A

pa itu GI, bagaimana sepak ter
jangnya? Akankah GI akan menjadi keunggulan baru CMNP? dan
sejauhmana GI bisa memberi harapan
bagi jenjang karir karyawan CMNP?.
Berikut ini liputan wawancara Redaksi
WCM dengan Direktur Operasi GI, Ir.
Budi Prasetyo Utomo, MT.
Kapan GI didirikan dan bergerak di
bidang apa?
GI didirikan pada tahun 2003 untuk
mengantisipasi tuntutan dan kebutuhan dunia kontruksi yang semakin
tinggi dan prospektif. GI hadir sebagai
perusahaan jasa kontruksi spesialis
precast concrete atau beton pra
cetak seperti girder, tiang
pancang dll.
Siapa saja manajemen GI ?
Direksi GI terdiri dari
Suarmin
Tioniwar
(Direktur
Utama),
Djoko Sapto M. Mulyo (Direktur Keua
ngan & Umum) dan
Budi Prasetyo Utomo
(Direktur
Operasi).
Komisaris
Utama

adalah Agung Salim dan Komisaris
Feisal Hamka.
Dimana keberadaan GI sekarang?
GI berkantor pusat di Gedung Citra
Marga, sedangkan kantor proyek di
Jalan TB Simatupang No. 9 Tanjung
Barat Jakarta. GI juga memiliki Workshop yang beralamat di Jl. Jankes No.
38 Munjul Cibubur Jakarta Timur. Info
lebih lengkap tentang GI dapat diakses
di www.girder-indonesia.com.

”

Dengan dimilikinya
GI, diharapkan dapat
mendukung proyekproyek pembangunan
jalan tol di bawah
pengelolaan CMNP Group,
baik melalui optimalisasi
design (review design),
efektivitas operasional
maupun efisiensi
pembiayaan proyek.

”
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Tanya Jawab Program

Pertimbangan apa se
hingga CPI merasa
perlu mengakuisisi GI?
Setidaknya ada tiga pertimbangan mengapa CPI
mengakuisisi GI.
Pertama, karena bisnis GI
masih in line dengan
main business CMNP
(penyelenggara
jalan
tol), sehingga diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan repair
and strengthening jembatan beton serta main
tenance struktur jalan
tol yang saat ini dikelola
oleh CMNP dan CMS.

Wawancara

nya dengan memperluas jangkauan
layanan. Dari review desain girder,
casting yard, formwork, pengecoran,
penyediaan alat ringan/berat sampai
pada pekerjaan launching balok. Selain
melayani produksi balok, juga melayani
produksi blok beton, beton pracetak,
pekerjaan climbform dan slipform serta
memperbaiki dan memelihara balok
jembatan. Layanan dari hulu ke hilir ini
sebagai pembeda dengan layanan per
usahaan sejenis.

Salah satu produk GI

Kedua, GI mempunyai
keahlian dalam design, engineering
dan contruction methode.
Dengan
dimilikinya GI, diharapkan dapat mendukung proyek-proyek pembangunan
jalan tol di bawah pengelolaan CMNP
Group, baik melalui optimalisasi design
(review design), efektivitas operasional
maupun efisiensi pembiayaan proyek.
Ketiga, GI merupakan pelaksana langsung dalam pembuatan precast con
crete, baik berupa kolom, Pier head,
terutama girder sebagai spesialisasi
produknya. Untuk memastikan standar
kualitas, GI juga telah memiliki sertifikasi ISO, yang menandai kompetensi
GI telah teruji kualitasnya.
Proyek apa saja yang pernah
ditangani GI ?
Ada banyak proyek yang ditangani oleh
GI, di antaranya Jembatan Suramadu,
Jakarta Outer Ring Road (JORR W1),
Tol Waru – Juanda, penggantian girder
di Jembatan Tiga ruas jalan tol Tanjung
Priok -Pluit, Pylon Jembatan Cablestay
Ir. Soekarno Manado, Jembatan Cablestay Reklamasi Ancol Barat, Manila
Sky Way Phase II Philipina dan masih
banyak lainnya.
Apa keunggulan layanan GI?
GI bisa memproduksi precast concrete
dengan kualitas ISO di casting yard
dimana saja sesuai lokasi proyek itu
dibangun, bahkan di lokasi terpencil
sekalipun. Metode mobile casting yard
ini jelas cukup efisien, karena selain
bisa memotong biaya handling & de
livery, juga dapat memastikan waktu
pelaksanaannya.

”

Jembatan Cablestay Reklamasi Ancol Barat

Penugasan di GI atau di
anak-anak perusahaan
lainnya bukanlah karena
mereka tidak dipakai
di CMNP, melainkan
bukti bagaimana CMNP
memiliki perhatian
besar akan jenjang
karir (career path)
karyawannya.

”

Layanan GI tidak hanya menjual
produk, namun juga memberikan solusi segala permasalahan proyek yang
berbeda, spesifik dan situasional, baik
menyangkut design, engineering, maupun pelaksanaan kontruksinya.

ngga tak heran banyak bermunculan
perusahaan pesaing. Melihat kondisi
tersebut serta bermodalkan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki,
membuat GI selalu memperbaharui inovasi produknya, baik berupa enginering
design, enginering methode maupun
kualitas layanan. Hal itu sangat penting
agar bisa merebut pasar yang ada.

Bagaimana strategi GI dalam merebut pangsa pasar?
Potensi pasar girder sangatlah besar,
baik di Jawa maupun luar Jawa, sehi

Bagaimana GI memperluas jangkauan layanannya?
Sukses dengan layanan produksi gir
der, kini GI melebarkan sayap bisnis-

Bagaimana strategi GI untuk tetap
eksis di industrinya?
Ada tiga strategi yang dijalankan GI
agar tetap eksis. Pertama, sebagai
kontraktor spesialis, GI terus memantapkan Scope of Work, varian dan
inovasi produk, serta terus memperluas jangkauan layanan baik design,
engineering maupun contruction. Ke
dua, melakukan kerjasama melalui
konsorsium untuk mendapatkan dan
mengerjakan special project jalan tol.
Ketiga, aktif mencari dan mengikuti
tender pada beberapa proyek jemba
tan non tol.
Apa harapan Bapak atas pengalihtugasan karyawan CMNP ke GI?
Prospek GI yang sangat baik sesungguhnya merupakan tantangan sekaligus kesempatan besar bagi siapapun
yang ditugaskan di GI. Penugasan di GI
atau di anak-anak perusahaan lainnya
bukanlah karena mereka tidak dipakai
di CMNP, melainkan bukti bagaimana
CMNP memiliki perhatian besar akan
jenjang karir (career path) karyawannya. Mereka bisa belajar hal-hal baru
serta mengembangkan potensi yang
dimilikinya. GI adalah “sawah baru”,
mari kita ”cangkul” dan optimalkan
bersama-sama demi masa depan yang
lebih baik. (es/sol)
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Wawancara

Tanya Jawab Program

CMNP Kembali Jadi
Kampiun SPM

CMNP kembali
mempertahankan pencapaian
terbaiknya dalam pemenuhan
Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Jalan Tol Semester II
Tahun 2012, yang diumumkan
pada Rapat Koordinasi Hasil
Pemenuhan SPM, Badan
Pengatur Jalan Tol (BPJT)
Kementerian Pekerjaan
Umum di Grand Mahakam
Jakarta, Kamis (14/3). Sebuah
pencapaian yang layak
dibanggakan, tetapi sekaligus
mengemban amanah yang
lebih besar.

A

pa dan bagaimana upayaupaya yang dilakukan CMNP
sehingga mampu memper
tahankan prestasi tersebut? Bagai
mana risikonya jika SPM tidak
dapat dipenuhi? Apa antisipasi
CMNP agar lebih prepare dalam
mempertahankan pretasi SPM.
Berikut ini liputan wawancara
Redaksi dengan Ir. Bagus Medi
Suarso, MM, Manajer Divisi Pela
yanan dan Pemeliharaan.
Sejauhmana prestasi CMNP da
lam pemenuhan SPM selama
ini?
Sejak diberlakukannya SPM
pada tahun 2005, jalan tol
Ir. Wiyoto Wiyono MSc selalu
menunjukkan pencapaian
terbaiknya. Pada periode
pemeriksaan semester II
tahun 2012 yang dilakukan
di 26 ruas jalan tol seluruh
Indonesia, jalan tol milik CMNP
menduduki peringkat pertama
dan langsung memenuhi SPM
saat dilakukan pemeriksaaan.
CMNP menjadi nomor satu,
kemudian diikuti berturut-turut
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oleh empat ruas jalan tol lain, yaitu
jalan tol ruas Surabaya - Gempol,
Jembatan Surabaya – Madura,
Surabaya – Mojokerto Seksi IA dan
Semarang Seksi A, B dan C.
Mengapa komitmen CMNP dalam
pemenuhan SPM sangat tinggi?
Bagi CMNP memberikan pelayanan
terbaik, sesungguhnya tidak sebatas
menjalankan kewajiban pemenuhan
SPM saja. Tetapi komitmen dalam
pemenuhan hak masyarakat pengguna
jalan tol dengan sebaik-baiknya
atas apa yang telah mereka bayar.
Hal tersebut selaras dengan slogan
CMNP sebagai perusahaan publik
yaitu ”Committed to Providing
Quality Highways” yang tidak hanya
mengedepankan kelayakan dan nilai
investasi, tetapi juga memiliki concern
besar terhadap keunggulan layanan
melalui manajemen operasi dan
pemeliharaan yang andal.

”

Tidak dipenuhinya

SPM akan menjadi
penghambat,
bahkan penghalang
bagi

penyesuaian

tarif tol berkala

”

Tanya Jawab Program

Bagaimana upaya
CMNP dalam men
jaga pemenuhan SPM
tersebut?
Ada banyak upaya untuk
memastikan pemenuhan SPM
dengan baik. Di antaranya
adalah menanamkan
pemahaman bahwa
pemenuhan SPM adalah
tanggung jawab bersama
manajemen dan karyawan.
Setiap karyawan, terutama
karyawan di lingkungan
Direktorat Operasi pada
setiap level jabatan, tidak
cukup hanya menjalankan
tugas, setelah itu selesai,
tetapi mereka harus tahu
betul bagaimana seharusnya
melayani masyarakat dan
harus pula paham bagaimana
Standard Operating
Procedures (SOP) dalam
pekerjaan mereka dijalankan
dengan benar. Karena itulah dalam
praktiknya seluruh kebutuhan yang
menunjang pemenuhan SOP wajib
dipenuhi dan selalu dikontrol secara
ketat, komprehensif dan terpadu, baik
pada operasional gerbang, pelayanan
lalu-lintas maupun pemeliharaan
jalan.
Mensosialisasikan terus-menerus
CITRA Values (Costomer Focus,
Integrity, Teamwork, ROI Minded
dan Accessibility) sebagai nilai
dan budaya perusahaan, yang
diintegrasikan dengan metode PCDCA
(Plan, Coordination, Do, Check,
Act), Penilaian Kinerja, Reward dan
Punishment yang adil, memberikan
kontribusi efektif bagi pemenuhan SOP
yang pada gilirannya diharapkan dapat
mendorong dalam pemenuhan SPM.
Apakah pelatihan SPM juga
merupakan bagian dari upaya
pemenuhan SPM?
Sebagai barometer operasional
jalan tol, sesungguhnya pemenuhan
SPM bukanlah tujuan akhir, tapi
pijakan untuk melaksanakan standar
pelayanan yang lebih baik (Service
Exellence). Karena kepentingan itu
pula Pelatihan SPM diselenggarakan
dan wajib diikuti oleh seluruh
karyawan operasional. Pada bulan
Maret dan April pelatihan ini
diselenggarakan sebanyak 5 angkatan
dengan total peserta sebanyak kurang
lebih 535 orang.

Wawancara

In House Training Standar Pelayanan Minimal (SPM)

”

Apa risikonya jika SPM tidak dapat
dipenuhi oleh operator jalan tol?
Bagi CMNP, tidak dipenuhinya SPM
berarti pencideraan atas komitmen
yang telah dibuat yaitu sebagai
penyelenggara jalan tol yang
berkualitas. Tentu saja hal ini akan
merugikan nama baik CMNP. Tidak
dipenuhinya SPM juga akan menjadi
penghambat, bahkan penghalang bagi
penyesuaian tarif tol berkala yang
ditetapkan Pemerintah setiap dua
tahun sekali.

Sudah saatnya

Service Exellence
menjadi kebutuhan
dan nilai bersama
(Shared Value) yang
dijiwai, dipatuhi dan

Apa saran Bapak kepada para
karyawan di Direktorat Operasi?
Jalan tol Ir. Wiyoto Wiyono MSc
merupakan sumber pendapatan
utama CMNP, karenanya asset jalan
tol dan pengoperasiannya harus dapat
dipastikan kelaikan dan kelayakannya
dengan merujuk pada ketentuan SPM.

dilaksanakan

”

Apa saja substansi pelayanan
yang diukur dalam SPM?
Ada 5 (lima) substansi pelayanan yang
diukur dalam SPM yaitu: 1.Kondisi
jalan tol, 2.Kecepatan tempuh ratarata, 3.Aksesibilitas, 4.Mobilitas,
5.Keselamatan dan Unit Pertolongan.
Kelima substansi pelayanan tersebut
masing-masing memiliki indikator dan
tolok ukur, yang akan menentukan
batas apakah SPM sebuah ruas jalan
tol dapat dipenuhi atau tidak.

Di tahun 2013 dan tahun-tahun yang
akan datang, para petugas lapangan
akan mengemban tugas yang
tidak ringan, karena penambahan
substansi pelayanan baru dalam
SPM akan segera diberlakukan oleh
Pemerintah. Sudah saatnya Service
Exellence menjadi kebutuhan dan
nilai bersama (Shared Value) yang
dijiwai, dipatuhi dan dilaksanakan oleh
semua tingkatan jabatan di Direktorat
Operasi, agar sumber pendapatan
perusahaan dapat selalu terjaga. (sol)
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Jurnalis Kita

Artikel Anda

Uji Coba Contra Flow Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono MSc :

Bukan Simpati

Tapi Maki

Oleh : Muhammad Sonni *

N
N

iatan yang baik adakalanya tidak selalu sesuai seperti yang
diharapkan. Itulah yang terjadi pada Ditlantas Polda Me
tro Jaya. Bekerjasama dengan CMNP
dan Jasa Marga, Ditlantas Polda Metro
Jaya menerapkan uji coba lawan arus
(contra flow) di ruas jalan tol CawangRawamangun selama 2 hari yaitu pada
tanggal 5 dan 8 April lalu. Uji coba ini
mendesak dilakukan, karena selalu
terjadi kepadatan arus lalu lintas di
pagi hari, terutama dari arah Cawang
menuju Rawamangun.
Berbekal pengalaman uji coba lawan arus di ruas tol Grogol-Slipi yang
diklaim mampu mengurai kemacetan
hingga 30 %, Ditlantas Polda Metro
Jaya memprediksi bila uji coba rekayasa lalu lintas ini dilakukan di ruas tol
Cawang-Rawamangun, terurainya kemacetan di ruas tol Grogol-Slipi di pagi
hari, akan tertular ke ruas tol ini.
Menurut rencana, uji coba contra
flow hari pertama, dimulai dari simpang tol Jagorawi hingga mendekati

pintu masuk gerbang tol Rawamangun,
pukul 06.00 WIB dan berakhir pukul
10.00 WIB. Memang pada saat uji coba
berlangsung, beberapa menit awal
arus tampak stabil dan lancar, terutama dari arah Cawang ke Rawamangun
kepadatan dapat diurai. Namun di ruas
sebaliknya ternyata antrean kendaran
dari Tanjung Priok ke arah Cawang mulai panjang. Menjelang pukul 08.00
WIB kemacetan dari arah Tanjung
Priok menuju Cawang sudah mencapai
9 kilometer dengan ekor kemacetan
sudah sampai di Warakas. Hal itu terjadi akibat adanya penyempitan jalan
di ruas tol Rawamangun karena satu
lajurnya terpakai untuk uji coba con
tra flow, disamping tidak adanya bahu
jalan yang memadai, serta banyaknya
kendaran berbadan besar yang menuju
ke arah Cawang.
Melihat situasi yang tidak memungkinkan tersebut, Ditlantas Polda Me
tro Jaya akhirnya memutuskan untuk
menghentikan uji coba contra flow hari
pertama pada pukul 08.30 WIB, atau
satu setengah jam lebih awal dari waktu yang direncanakan.
Uji Coba Hari Kedua
Berangkat dari kegagalan
uji coba contra flow hari pertama, di hari kedua Ditlantas Polda Metro Jaya, CMNP
dan Jasa Marga sedikit
mengubah skema, yakni
titik awal lawan arus di pindah, yang sebelumnya dari
Simpang Jagorawi, digeser
ke depan gedung Perumnas
Cawang. Sementara titik
keluarnya tidak berubah,
yaitu sebelum pintu masuk gerbang Rawamangun.
Jam mulainya pun diundur
setengah jam dari hari pertama, mulai jam 06.30 WIB
hingga 10.00 WIB.
Apa yang terjadi?. Kondisi arus lalu lintas hampir
mirip dengan hari pertama,
beberapa menit awal arus
lalu-lintas dari Cawang me
nuju Rawamangun tampak
lancar. Namun menjelang
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pukul 07.00 WIB arah sebaliknya dari
Tanjung Priok ke arah Cawang terjadi
kemacetan yang luar biasa panjang,
bahkan hingga mencapai 11 kilometer.
Melihat kondisi yang tidak bersahabat
itu, akhirnya Ditlantas Polda Metro Jaya
kembali menghentikan uji coba con
tra flow hari kedua pada pukul 08.00
WIB.
Uji Coba Contra Flow Dihentikan
Setelah dua hari melakukan uji
coba dan hasilnya pun sangat jauh dari
harapan, Ditlantas Polda Metro Jaya,
CMNP dan Jasa Marga sepakat untuk
menghentikan uji coba contra flow.
Selain menimbulkan kemacetan baru
dampak dari uji coba contra flow ini,
juga merugikan para pengguna jalan
tol, terutama pengguna jalan yang dari
arah Tanjung Priok menuju Cawang.
Mereka yang seharusnya dapat
menikmati kelancaran jalan tol, justru merasakan kemacetan yang dapat
menghambat aktivitas mereka di pa
gi hari yang membutuhkan ketepatan
waktu. Banyak diantara pengguna jalan melampiaskan kemarahan mereka
dengan mencaci maki, mengumpat
bahkan ada yang melemparkan botol
kepada petugas yang sedang berjaga.
Apapun hasil uji coba contra flow,
niatan baik Ditlantas Polda Metro Jaya,
CMNP dan Jasa Marga untuk mengurai
kemacetan di ruas tol Cawang Rawamangun patut diapresiasi. Sudah saat
nya dicarikan solusi baru yang lebih
permanen untuk mengatasi peliknya
masalah kemacetan pada Ruas Jalan Tol
Dalam Kota Jakarta, terutama Jalan Tol
Ir. Wiyoto Wiyono MSc. Menteri BUMN
Dahlan Iskan dalam suatu kesempatan
bahkan telah “gerah” dan menyerukan
kemungkinan dilakukannya pelebaran jalan tol tersebut segera. Mungkinkah?. Saya rasa negeri ini banyak
memiliki pakar teknologi transportasi,
tinggal bagaimana mengkolaborasikannya dengan CMNP, kebijakan Pemerintah Pusat yang didukung Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta dan tentu saja
didukung oleh masyarakat.
* Penulis adalah Staf Hubungan
Internal, Sekper CMNP

Jurnalis Kita

Artikel Anda

Tugas Mulia
Para Raja
Oleh : Suryadi *

K

ata sandi, umumnya berlaku di
suatu institusi yang digunakan
untuk komunikasi internal dalam
melaksanakan tugas. Di operasional
jalan tol misalnya, kita mengenal
istilah yang mengacu kepada angka
sebagai pengganti kata dan kalimat.
Seperti 86 untuk isyarat bahwa se
suatu telah dimengerti dengan jelas.
Ada juga 87 untuk isyarat diteruskan
kepada yang bersangkutan dan seba
gainya. Ada lagi beberapa kata sandi
lain yang mengacu kepada fungsi
pekerjaan dan jabatan di lingkungan
operasioal. Ada istilah Raja-raja, Kuda,
Gajah, dan lain-lain.
Khusus mengenai istilah Rajaraja, mengacu kepada mereka yang
bertugas di gerbang tol, banyak tafsir
mengapa mereka disebut sebagai
Raja-raja. Bisa saja, pengertian Raja
itu ditafsirkan sebagai orang yang
istimewa, memiliki determinasi yang
tinggi di bisnis jalan tol. Atau, mereka
dianggap sebagai Raja, karena di
pundak merekalah bisnis jalan tol
ini dijalankan. Mereka, para Raja itu
adalah ujung tombak, pengumpul
pundi-pundi perusahaan, sekaligus
sebagai wajah atau etalase institusi.
Sebab, mereka yang duduk di ruang
berukuran sekitar 2,1 x 1,2 meter itu
adalah orang pertama yang berinteraksi dengan pengguna jalan tol. Karena itu, biasanya Raja-raja (atau Raturatu), biasanya memiliki penampilan
yang menarik, enak dilihat, ramah,
tapi cermat, teliti, bisa dipercaya dan
tentu saja bisa diandalkan.
Posisi Istimewa Vs Tuntutan
Di kalangan internal CMNP, keberadaan para Raja itu juga memiliki posisi yang istimewa, khususnya
dalam hal perlakuan dan fasilitas yang
diberikan Perusahaan. Para Raja ini
selalu mendapat fasilitas antar-jemput kendaraan menuju tempat kerja.
Mereka dikawal dan diamankan, bukan
hanya karena membawa banyak uang,
melainkan juga harus dilindungi, menyangkut kesehatan, kebugaran dan
keselamatan jiwanya sebagai pekerja
yang bertugas di area terbuka dengan
tingkat polusi udara dan suara yang
cukup tinggi.
Sebagai Raja, mereka juga dituntut kesiapsiagaannya untuk bertugas
dalam kondisi apapun, termasuk bagi
mereka yang perempuan dan telah
berkeluarga. Ketika masuk shift pagi,

tentu mereka harus menjalankan dua
peran sekaligus, yakni sebagai istri
dan ibu dari anak-anak-nya, sebelum
berangkat dari rumah sejak pagi buta.
Para Raja juga harus tahan banting
dalam cuaca apapun. Keadaan banjir
misalnya, kendati lingkungannya juga
terkena banjir, tapi gerbang tol harus
tetap dijaga. Operasional jalan tol harus tetap jalan, dan transaksi gerbang
tol mesti terus berlangsung. Kecuali
jika karena kondisi luar biasa, yang
menyebabkan jalan tol harus ditutup.
Tatkala banjir bandang menerjang
Perumahan Puri Nusaphala Jati Asih,
17 April 2013 lalu misalnya, sebagian
para Raja yang menghuni komplek perumahan karyawan itu rumahnya juga
kebanjiran. Dalam keadaan demikian,
ketika banjir datang pukul 19.00 WIB,
ada sebagian Raja yang tengah bertugas di gerbang tol. Tapi banjir tetaplah
banjir, tugas tak bisa ditinggalkan
begitu saja.

”

Tak ada
kejahatan yang
sempurna,
dan setiap
penjahat pasti
meninggalkan
jejaknya

”

Para Raja ini, bekerja dalam tiga
shift, pagi-siang-malam. Karena
tuntutan kerja yang bergulir dalam
siklus waktu 24 jam secara bergantian
itu, menuntut mereka selalu dalam
kondisi prima dan kesiapan mental
dalam menjalankan tugasnya. Sebagai
ujung tombak atau front liner, para
Raja ini harus kuat menghadapi aneka
persoalan yang berkaitan dengan
kepuasan pelanggan, hingga menghadapi perilaku tak terpuji dari pengguna
jalan. Jika ada ketidakpuasan karena
situasi jalan tol macet misalnya, para

penjaga gerbang tol adalah orang
pertama yang menerima tumpahan
kekesalahan pengguna jalan. Belum
lagi, jika ada pengguna jalan tol yang
‘nakal’, mulai dari tingkah laku genit
hingga pelecehan seksual skala kecil
dengan meremas tangan atau melontarkan kata-kata bernada godaan.
Kualifikasi Khusus
Para Raja ini, harus pula memiliki
kualifikasi yang tak kalah pentingnya,
yakni ketelitian dan kejujuran berskala
tinggi. Mereka tidak boleh salah dalam
melaksanakan transaksi, sebab harus
mempertanggungawabkan kesalahan
itu. Jika tidak jujur, integritas dan pekerjaannya pun bisa melayang.
Banyak uang banyak godaan. Ungkapan itu benar adanya. Sekali pegang
uang dalam jumlah banyak, jika tidak
memiliki integritas tinggi dan tak kuat
iman, maka satu kakinya bisa berada
di garis merah: dipecat atau bahkan
dipenjarakan.
Sejarah buruk pernah terjadi di
CMNP. Dulu ada sejumlah Raja yang
berkomplot membentuk jaringan pencuri uang hasil tol. Istilahnya pencuri
berjamaah. Untungnya, sebelum menimbulkan kerugian besar, komplotan
itu pun terbongkar.
Ada pomeo yang sakral di dunia Kepolisian: tak ada kejahatan
yang sempurna, dan setiap penjahat
pasti meninggalkan jejaknya. Maka,
segerombolan Raja nakal di masa
lalu itu pun ketahuan dan aksinya
berhasil dihentikan. Beruntung, Raja
yang mengkudeta posisinya sendiri
itu, hanya mendapat sanksi pecat dari
CMNP.
Begitu banyak tuntutan dan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para
Raja di atas, sesungguhnya mereka
mengemban tugas mulia, apalagi jika
dijalankan dengan hati dan diniatkan
sebagai ibadah.
*Penulis adalah Staf Pelatihan dan
Pengembangan, Divisi SDM CMNP (Mantan
Pengawas Pultol)
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Lensa

Sosok Inspiratif

Trisno Widodo
Dalang Pengantin Jawa

Bangga Sebagai Dalang

P

ria kelahiran Kulonprogo Yogyakarta 1964 ini selalu terlihat ceria diamanapun berada. Logat Jawa-nya yang kental dan khas, membuat
Trisno Widodo lebih menonjol diantara rekan sejawat alias memiliki
karakter Jawa Tulen. Modal karakter yang demikian, membuat pemilik
motto “Hidup Sekali, Kesempatan Sekali” ini tidak menyia-nyiakan bakat
“ndalang” yang dimiliki. Melalui Sanggar Suryo Condro Bekasi (SSCB)
yang ia dirikan sejak 1998, profesi “Dalang/ Pramoto Coro Adat”
atau Pembawa Acara Pengantin Jawa ia tekuni dengan baik.
Ketertarikannya pada dunia seni budaya Jawa seperti wayang
orang, ketoprak, campur sari, karawitan diwarisi dari almarhum
bapaknya yang seorang Polisi, Dalang Wayang Kulit sekaligus
Guru Tari Jawa. Latar belakang dan minatnya yang besar pada
seni tradisional itu pula yang membentuknya menjadi Dalang
Pengantin Jawa yang andal seperti sekarang. Untuk menjalankan
site job-nya itu, Trisno dibantu oleh Ismiyatun sang istri tercinta
yang juga berprofesi sebagai “Dukun Penganten” atau Asisten
MC sekaligus juru rias.
Tanpa mengurangi tanggung jawab utamanya sebagai Staf
Administrasi P2K3 di CMNP, sampai saat ini Trisno telah mencatatkan kurang lebih 600 acara pengantin di Jabotabek dan
luar Jawa yang ia “dalangi”. Order Dalang biasanya ia terima de
ngan memanfaatkan waktu weekend atau cuti. “Hasilnya lumayanlah, buat dapur ngebul, terlebih untuk modal pensiun” ujar
Trisno dengan semangat. Sesemangat dan sebangga ia melestarikan budaya bangsa. (as)

Agung Sulistyono
Penari Cucuk Lampah

Pede Sebagai Penari

K

alau Trisno Widodo bangga sebagai Dalang, maka sosok
pria kelahiran Jakarta 1969 ini memiliki kebanggaan terhadap site job yang tergolong unik, yaitu sebagai Penari
Cucuk Lampah atau Pengiring Pengantin Jawa menuju ke
Pelaminan. Tarian halus khas Jawa sarat pakem ini umum
dilakukan oleh seorang pria, sehingga gerakan tari yang di
bawakan oleh Agung Sulistyono tidak boleh meninggalkan cita
rasa maskulinnya.
Siapa sangka bapak dari 3 (tiga) orang anak ini menekuni
profesi Penari berawal dari ketidaksengajaan. Alkisah R Su
yono, ayahanda Agung yang notabene seorang Guru Tari Jawa
Klasik hendak memenuhi undangan sebagai Penari Cucuk Lampah di kawasan Pluit (1993). Untung tak bisa diraih, malang
tak bisa ditolak, sesampai di lokasi hajatan “baju dinas”-nya
tidak ada. Suyono pun bergegas pulang mengambil baju yang
ia kira tertinggal. Sementara di saat yang sama, Agung yang
mendapati baju dinas bapaknya ditemukan tetangga, segera
mengantarkan ke lokasi acara.
Maksud hati hendak menyerahkan baju, malah Staf Sarana
Gerbang PT CPI ini didaulat pemilik hajat sebagai penari menggantikan sang ayah. Sejak peristiwa itulah, Agung memulai
profesi unik ini. Kini ia semakin Pede bergabung di Sanggar
milik Trisno Widodo. Selain sebagai Penari Cucuk Lampah, pria
berkacamata ini juga menekuni teknik pengobatan BEKAM.
Pasien Agung-pun tak terhitung jumlahnya, terutama rekanrekan sejawat di CMNP. (as)
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Sosok Inspiratif

Lensa

Meili Amalia
Eks Karyawan CMNP

Berdakwah

Lewat Facebook

Menjadi ibu rumah tangga
yang repot mengurus
3 anak, tak membuat
wanita paruh baya ini
berhenti berdakwah.
Cara yang dipilihnya-pun
tergolong modern namun
khas, yaitu berdakwah
lewat media sosial yang
populer_ Facebook.
Melalui akun group diskusi
“myhalalkitchen” miliknya,
kini membernya telah
mencapai ribuan dan
cukup sukses menggugah
kesadaran halal bagi para
anggotanya.

S
S

ebagian karyawan Citra Marga
tentu masih ingat dengan
wanita yang satu ini. Dulu
dia kerap tampil sebagai MC,
menjadi anggota redaksi Warta Citra
Marga, sempat mengurusi kegiatan
CSR hingga fokus melayani wartawan
di Departemen Humas.
Tahun 2007 pemilik nama Meili
Amalia ini mengambil program GSH
alias pensiun dini. Niatnya hanya
satu mengabdikan diri pada keluarga.
“Sebelas tahun menjadi kuli kantoran,
sudah cukup buat saya, saya tidak

yang haram. Seperti penggunaan
Ang Ciu pada aneka masakan dan
Rhum pada aneka cake dan minuman,
termasuk kuas bakery yang terbuat
dari bulu babi.”
Untuk itu group ini kedepannya
juga akan menggelar beragram
aktifitas off line . Sebagaimana
yang dilakukan pada awal Juni lalu,
komunitas non profit ini sukses
mengumpulkan anggotanya untuk
bersilaturahmi dengan menghadirkan
pembicara Dr. Ir. Anton Apriyantono,
Msc, pemerhati halal, Mantan Menteri
yang juga sekaligus narasumber
utama komunitas ini. Hadir pula Wakil
Walikota Bekasi, H. Ahmad Syaikhu
dan perwakilan dari LPPOM MUI Pusat
untuk memberikan paparan tentang
prosedur pengajuan sertifikasi halal
bagi UKM.
“Event silaturahmi ini sangat unik
karena semua persiapan dan rapat
panitia 90% dilakukan via dunia maya,
sehingga tak heran ada panitia yang
baru jumpa saat hari H. Semoga
group ini dapat berperan untuk
mengakselerasi terciptanya pasar
halal bagi muslim di Indonesia. “Yah,
semoga ini bisa menjadi tabungan
amal jariyah bagi saya.” Kata Meili
menutup wawancara sore itu. Yuk
gabung di : https://www.facebook.
com/groups/myhalalkitchen/.

mau kehilangan moment spesial
melihat perkembangan putra-putri
saya” Ujarnya dulu.
Belakangan, sejak lebih kurang
satu tahun yang lalu, mantan aktifis
Rohis CMNP yang sudah menjadi
Hajjah ini mengaktifkan kembali
akun group diskusi halal di Facebook
yang dulu pernah dibuatnya. Saat ini
member group yang biasa dipanggil
“Halalovers” ini sudah hampir
mencapai 3000 orang yang tersebar
di seluruh Indonesia, bahkan hingga
manca negara. Mayoritas anggota
adalah para pengusaha kuliner
rumahan (UKM) dan konsumen yang
memang peduli dan mau belajar soal
halal.
“Melalui group ini, ibu dari Imam
Hanif Aqeela (9th), Omar Hafizh
Athallah (5th) dan Hana Amira
Cahyaningtyas (12th) ini ingin
mengedukasi para pengusaha kuliner
(ma/sol)
rumahan untuk
memproduksi
hanya makanan
yang halal dan
thoyib, karena
banyak sekali
bahan-bahan baku
pembuatan kue
merupakan produk
impor yang tidak
jelas kehalalannya.
Padahal, titik
kritis kehalalan
bahan baku kue
dan bakery sangat
banyak. Di sisi lain
konsumen muslim
pun masih banyak
yang belum tahu
mana bahan
makanan yang
Meili Amalia sedang memberikan buket bunga dari Cup Cake kepada
Bapak Anton pada acara Silaturahmi myhalalkitchen
halal dan mana
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Sosok Inspiratif

Sylvester Stallone
Aktor Hollywood

Pernah Menggelandang
Dunia mengenal
Sylvester Stallone
sebagai jagoan
Amerika yang
mengalahkan musuhmusuhnya dengan
cara heroik. Ia
diidentikkan dengan
jagoan sepanjang
masa: John Rambo
dan Rocky Balboa.
Stallone pun jadi
legenda di Hollywood.
Namun siapa sangka
kalau masa lalunya
penuh penderitaan.

S

tallone lahir di New York pada 6
Juli 1946 dengan nama Michael
Sylvester Gardenzio Stallone.
Ayahnya Frank Stallone Sr adalah
seorang hairdresser. Sedangkan
ibunya, Jacqueline Stallone, seorang
tukang ramal, penari, dan juga
promotor gulat perempuan. Dari
ayahnya ia punya darah Italia, sedang
dari ibunya ia mendapat turunan Rusia
dan Prancis. Stallone juga punya adik
yang juga aktor, Frank Stallone.
Namun saat ibunya melahirkan
Stallone, sang ibu menderita
komplikasi. Hal ini yang membuat
dokter harus menggunakan alat bantu
melahirkan. Dokter menggunakan
sepasang forsep untuk menarik
kepala Stallone selama kelahirannya.
Itu justru melukai Stallone. Sisi kiri
bawah wajah Stallone menderita
lumpuh, termasuk bagian bibir, lidah,
dan dagu. Hal ini membuat Stallone
sulit bicara hingga sekarang dengan
kata-kata yang sedikit tidak jelas saat
bicara serta suara yang menggeram.
Namun kelemahan itu tak membuat
Stallone minder. Ia terus berusaha
menjadi bintang film. Meski sering
ditolak ia tak pernah putus asa.
Dalam pencariannya itu ia sempat
diusir dari apartemennya dan harus
menggelandang berhari-hari. Ia
mengaku pernah tiga minggu tidur di
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halte bis di New York sampai akhirnya
membaca pengumuman casting untuk
sebuah film dewasa. “Saat itu akhir
dari hidup saya. Saya membintangi
film itu atau merampok orang,”
katanya. Akhirnya ia berperan di film
itu dengan shooting dua hari dan
dibayar US$200.
Hingga tahun 1975 ia hanya
berperan di film-film yang tak begitu
sukses. Suatu kali di bulan Maret
1975, ia menyaksikan pertandingan
tinju antara Muhammad Ali dan Chuck
Wepner. Tiba-tiba saja ia mendapat
ide sebuah film. Stallone segera
pulang dan berkutat selama tiga hari
membuat script film tinju. Setelah
selesai ia tawarkan ke sejumlah
produser, namun selalu ditolak.
Meski naskah itu menarik, produser
tampaknya tak mau Stallone sebagai
pemeran utamanya sedangkan
Stallone selalu menawarkan dengan
syarat ia yang harus jadi pemeran
utama.

”

Saat itu akhir
dari hidup saya.
Saya membintangi
film itu atau
merampok orang.

”

Ketika produser Robert Chartoff dan
Irwin Winkler setuju akan membeli
naskah itu, mereka tetap tak mau
menjadikan Stallone sebagai pemeran
utamanya. Bahkan agar Stallone mau
menjual naskah itu Chartoff-Winkler
sampai menawarkan fee yang lebih
besar. Namun Stallone tetap tak mau.
Akhirnya malah Chartoff dan Winkler
yang mengalah dengan setuju Stallone
yang jadi pemeran utamanya.
Kengototan Stallone berbuah
manis. Ketika film itu dirilis tahun
1976 dengan judul Rocky, film itu
meledak di pasaran. Dengan biaya
produksinya yang hanya US$1,1
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juta, Rocky bisa meraih pendapatan
sampai US$225 juta. Selain itu film
ini mendapat sejumlah penghargaan.
Rocky dinominasikan untuk meraih
Oscar di 10 kategori termasuk Best
Actor dan Best Original Screenplay
untuk dirinya. Namun pada akhirnya
Rocky hanya meraih tiga Oscar untuk
Best Picture, Best Directing dan Best
Film Editing. Meski begitu, itulah batu
loncatan Sylvester Stallone hingga
menjadi salah satu legenda Hollywood
saat ini. Keyakinan dan kekukuhannya
untuk menjadi pemeran utama di film
Rocky telah menunjukkan kemampuan
terbaiknya. Dan ia berhasil
membuktikannya.
(sumber : www.andriewongso.com)

Berita Utama

Fokus

Ekspansi Bisnis Progresif
di Usia

Tahun CMNP

Perayaan hari jadi ke-26 CMNP digelar sangat meriah. Acara yang bertajuk CMNP
Family Fun Day (CFFD) ini berhasil merepresentasikan kebanggaan terhadap korp
dan membawa soliditas keluarga besar CMNP semakin kuat, sekuat ekspansi bisnis
CMNP satu tahun terakhir.
Trend kondisi perusahaan yang semakin baik tercermin pada pendapatan konsolidasi
CMNP tahun 2012 yang naik 12,45% dari tahun sebelumnya. Laba bersih meningkat
9,23%, dan struktur keuangan Perseroan pun semakin kuat. CMNP memiliki kas
sebesar Rp 1.102,95 triliun, atau naik 52,74% dibandingkan tahun 2011 sebesar
Rp 722,03 miliar. Apa saja ekspansi bisnis yang dilakukan? Mengapa Direksi begitu
berani melakukan ekspansi yang demikian progresif?
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Pemenang
Undian Haji

Penghargaan
Pin Emas

R

asa kebersamaan dan kebanggaan pada korp terlihat jelas pada
perayaan hari jadi ke-26 PT Citra
Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP)
yang digelar di halaman parkir Gedung
CMNP Jl. Yos Sudarso Kav. 28 Jakarta,
Sabtu, (27/4) lalu. Area seluas kurang
lebih satu hektar yang kesehariannnya
dipenuhi parkir mobil itu mendadak
menjadi lautan oranye, warna seragam
ulang tahun CMNP. Sebanyak 2.619
orang atau 92,12 % peserta CFFD hadir, tumpah ruah memadati arena hajatan. Mereka adalah manajemen dan
karyawan CMNP beserta keluarganya,
para undangan dari anak-anak perusahaan, serta para mitra kerja. Tidak terlihat perbedaan strata jabatan, apalagi
status sosial. Semua berbaur menjadi
satu, menikmati serunya acara.
Antusias peserta CFFD hari itu
demikian besar. Kehadiran mereka berbondong-bondong langsung disambut
puluhan stand sponsor dan bazar yang
menyuguhkan aneka barang dan kuliner yang mengundang selera, seperti
laksa ayam, nasi bebek, nasi uduk, pecel kembang turi, bakso, soto, batagor,
empek-empek, rujak bebek, es dawet
ndeso, es goyang, es cream hingga
makanan ayam goreng McDonalds dan
kebab khas Turki. Yang menarik, seluruh peserta CFFD hari itu tidak perlu
repot-repot merogoh kocek, karena
semua menu kuliner dijamin bisa ditukar dengan voucher gratis yang telah
disediakan Panitia.
Tak hanya memanjakan lidah, peserta CFFD juga bisa mengikuti acara demi
acara yang didesain khusus untuk keceriaan segenap keluarga, khususnya
Kids Zone yang memfasilitasi aneka
permainan untuk anak-anak. Peserta
dapat juga menyaksikan Penghargaan
Pin Emas, Undian Haji dan Haji Khusus,
bahkan untuk pertama kali pada ulang
tahunnya kali ini CMNP memberikan
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Pemenang Grand Prize

kesempatan bagi karyawan non muslim
untuk mengikuti Undian Wisata Religi.
Rona bahagia peserta sepanjang hari
itu seolah tak mau usai, terlebih saat
dimainkan KIM Games yang memanjakan peserta dengan ratusan hadiah.
Peserta pun dibikin harap-harap cemas, karena Panitia juga menyediakan
ratusan doorprize yang tak kalah menarik. Yang istimewa, untuk pertama
kalinya dalam sejarah event CMNP, panitia menyediakan Grand Prize berupa
dua buah sepeda motor persembahan
perusahaan dan sponsor.

”

Untuk pertama
kali pada ulang
tahunnya kali ini
CMNP memberikan
kesempatan bagi
karyawan non muslim
untuk mengikuti
Undian Wisata Religi

”

Panggung CFFD yang megah semakin bergetar dengan penampilan
spesial Kotak Band dengan beberapa
hits-nya yang akrab di kalangan anak
muda. Band rock yang digawangi Tantri
(vocal), Chua (Bass) dan Celia (Gitar)
ini tampil all out dan atraktif. Tak kalah menyegarkan adalah penampilan
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penyanyi dangdut terlaris saat ini, Ayu
Ting Ting dengan sejumlah single andalan seperti Alamat Palsu dan Sik Asik
yang membuat histeris para fans-nya
yang “bejibun”.
Amanat yang “Mencuri Perhatian”
Direktur Utama CMNP, Mohamad
Jusuf Hamka dalam amanatnya me
ngajak kepada seluruh karyawan
untuk mensyukuri anugerah Tuhan,
hingga CMNP bisa seperti sekarang ini.
Amanat yang dibawakan secara sederhana itu, berkali-kali “mencuri perhatian”. Selama 20 menit amanatnya,
Jusuf tak hanya mengingatkan perlunya meningkatkan kinerja, pentingnya
melakukan percepatan ekspansi usaha
tapi juga sarat dengan pernyataan apre
siasi yang menyentuh langsung kepenti
ngan karyawan dan keluarganya, se
perti pemberian bonus dan “angpao”
yang disambut tepuk tangan seluruh
peserta.
Gagasan penyelenggaraan perayaan
hari jadi CMNP dengan konsep Pasar
Rakyat itu, sesungguhnya lahir dari
bawah (karyawan red.). Hal tersebut
diaminkan oleh Sholahuddin, Ketua Panitia. Seperti layaknya acara outdoor
yang penuh resiko, Sola juga meng
akui bahwa suksesnya CFFD bukan ber
arti tanpa hambatan. “Pada H minus 2
sempat terjadi hujan dan angin demi
kian kuat. Kondisi tersebut telah membuat tenda-tenda yang belum layak
pemasangannya, “terbang” menimpa
dan membuat kerusakan sejumlah mobil karyawan. Untuk kasus ini alhamdu
lillah sudah dapat diatasi dengan solusi
yang baik,” ujar Sola meyakinkan.
Program Ekspansi Bisnis
yang Progresif
HUT ke-26 CMNP yang mengusung
tema “Passion to Transform” bukan
sekadar slogan tanpa makna. Manaje-

Berita Utama

Untuk menunjang rencana ekspansi
bisnis dan memperkuat struktur permodalannya, CMNP telah mengeluar
kan saham baru dari poetepel seba
nyak 200 juta lembar saham, sehingga
jumlah modal Perseroan dari Rp. 1 Tri
liun menjadi Rp. 1,1 Triliun atau dari 2
Miliar lembar saham menjadi
2.2 Miliar lembar saham. Pencatatan Penambahan Modal
Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT-HMETD) di
Bursa Efek telah dilakukan
pada 3 Januari 2013.
Dengan struktur permodalan yang semakin kuat
itu, diharapkan lebih mampu
mendukung strategi ekspansi bisnis Perusahaan
guna mendongkrak share
holder value. Dalam jangka
panjang upaya ini akan
berdampak positif dengan
semakin bertambahnya total asset perusahaan, sehingga memberikan equity
value yang lebih tinggi.
Seiring dengan upayaupaya
tersebut, Jusuf

Audiens

Kid Performance

Ting
Ayu Ting

Gangnam Style

Bazar

men CMNP yang dinahkodai Jusuf
Hamka, memang sedang giat-giatnya melakukan berbagai
terobosan
ekspansi bisnis mengingat kondisi
perusahaan sedang sehat-sehatnya
untuk berekspansi secara progresif,
disamping sebagai antisipasi terhadap
keberlanjutan usaha CMNP pasca berakhirnya hak pengelolaan jalan tol Ir.
Wiyoto Wiyono MSc pada pukul 00.00
tanggal 1 April 2025.

Fokus

telah cukup lama mematangkan kajian
atas berbagai peluang investasi jalan
tol baru, revitalisasi investasi jalan
tol lama yang dikelola, termasuk kajian investasi pada bidang infrastruktur
lainnya. Dalam menjalankan ekspansi
bisnis ada 2 (dua) pendekatan yang dilakukan CMNP, yaitu :
A. Membuka dan Merevitalisasi
Aliansi Strategis
Sebagaimana diketahui ada 2 (dua)
entry method yang sangat berbeda
dalam bisnis jalan tol. Pertama adalah
G (Government) to B (Business) dalam
bentuk proses tender bagi proyek
solicited. Sedangkan kedua adalah B
(Business) to G (Government) dalam
bentuk proposal investasi atau sebagai
pemrakarsa suatu proyek yang belum
ada di dalam masterplan Pemerintah.
Praktik bisnis yang dilakukan CMNP
melakukan kedua metoda tersebut,
tetapi dengan mengajak unsur G atau
Local Government melalui Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD). Upaya ini dinilai
bisa memperkuat konsorsium CMNP.
Untuk mewujudkan metoda itu, tidak
tanggung-tanggung, kini CMNP telah
memiliki 3 (tiga) program aliansi strategis
dengan Pemerintah
Daerah (Pemda) yaitu:
1. Melakukan revitalisasi
partisipasi
sebagai
pemegang
saham pendiri BUMD
Pemerintah Provinsi
Jawa Barat, yaitu PT
Jasa Sarana, untuk
menguak
peluang
ekspansi usaha di
bidang
infrastruktur khususnya ruasruas jalan tol di Jawa
Barat,
diantaranya
Bogor
Ring
Road,
Soreang - Pasirkoja
dan Cileunyi-SumedangDawuan. Langkah participat
ing interest di dunia usaha
yang dilakukan CMNP tersebut
merupakan terobosan ekspansi dengan ‘memanfatkan’
kerjasama dengan pihak lain
yang telah memiliki kekuatan
dan potensi yang dibutuhkan
bersama oleh para pihak.

Band Kotak

Kid Zone

juga mengingatkan bahwa CMNP tidak boleh cukup puas dengan bisnisbisnis yang dikelola anak-anak perusahannya saat ini. CMNP perlu membuat
terobosan baru ekspansi bisnis yang
lebih progresif, tapi tetap berlandaskan pada manajemen risiko yang baik.
Jusuf juga mengakui, bahwa langkahlangkah strategis yang diambil Perusahaan dalam ekspansi bisnis tidak
lah asal bunyi dan asal jalan. CMNP

2. Membangun kemitraan
dengan BUMD milik Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta dengan membentuk konsorsium untuk pemrakarsaan
pengusahaan 6 (enam) Ruas Jalan
Tol Dalam Kota Jakarta melalui proses
tender Right To Match. Mega proyek di
bawah bendera Jakarta Toll Develop
ment (JTD) yang diperkirakan rampung
pada 2022 ini akan dibagi dalam 4 (empat) tahap pelaksanaan proyek. Tahap
pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 km dan Koridor SunterBekasi Raya sepanjang 11 km. Tahap
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kedua, ruas Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 km dan Kemayo
ran-Kampung Melayu sepanjang 9,65
km. Tahap ketiga, ruas Ulujami-Tanah
Abang sepanjang 8,27 km serta tahap
keempat, ruas Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,56 km.
3. Melakukan inisiasi kemitraan strate
gis dengan Pemerintah Kabupaten
Tangerang untuk meningkatkan Cor
porate Strength dalam proses tender ruas jalan tol Serpong-Balaraja,
serta menguak berbagai peluang
investasi jalan tol dan pengemba
ngan kawasan di wilayah Kabupaten
Tangerang.
B. Mengembangkan Portofolio Bisnis
Dalam manajemen strategis, setiap
perusahaan senantiasa berupaya meraih
diversifikasi dan keseimbangan dalam
portofolio produk usahanya. Pengemba
ngan portofolio dalam tataran ekspansi
bisnis CMNP tidak semata-mata untuk
kepentingan kelangsungan usaha, memaksimalkan keuntungan, menekan
risiko, tetapi sekaligus untuk mening
katkan corporate value. Pendekatan
portofolio bisnis CMNP dikembangkan
dalam tiga bidang yaitu:
1. Pengembangan Potofolio Bisnis Inti,
berupa perluasan kelengkapan ja
ringan. Bersama PT Hutama Karya,
CMNP telah melakukan inisiasi star
tegis untuk pemrakasaan ruas jalan tol Bojong Gede-Yasmin-Ciawi
(Bominci) sepanjang +24 Km. Ruas
ini direpresentasikan sebagai ruas
jalan tol Jagorawi kedua yang akan
menghubungkan ruas Depok-Antasari milik PT Citra Waspphutowa,
Bogor Ring Road dan Bogor-CiawiSukabumi.
2. Pengembangan Portofolio Bisnis
Substitusi,
dengan terus memperkuat dan mengembangkan bisnis anak perusahaan Operation
and Maintenance yaitu PT Citra
Persada Infrastruktur (CPI). Upaya ini mengharuskan CPI tidak
hanya berkiprah di internal CMNP
seperti pada Jalan Tol Dalam Kota
Jakarta (JIUT), jalan tol Waru
– Juanda, jalan tol Depok – Antasari, tetapi juga di eksternal
CMNP pada ruas-ruas jalan tol
lainnya.
3. Pengembangan Portofolio Bisnis
Suplementer, dengan melakukan akuisisi saham PT Girder
Indonesia (GI) sebanyak 80%
saham melalui CPI. Keberadaan
GI sebagai spesialisasi pembuat
precast concrete telah mencatatkan partisipasinya pada berbagai
proyek besar baik di dalam negeri
maupun luar negeri, antara lain
Proyek Jalan tol Waru-Juanda
Surabaya, Jalan Tol JORR W1,
Jembatan Suramadu, Manila Sky
way Phase 2, Filipina dan masih
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banyak yang lain. Pengalaman GI
dalam berbagai proyek tersebut
diyakini menjadi modal kuat bagi
CMNP untuk merambah bisnis di bidang jasa konstruksi serta semakin
memperkokoh keunggulan CMNP
dalam bisnis inti investasi jalan tol
dan infrastruktur lainnya.
Benchmarking
Sebagai perusahaan berkembang,
CMNP memang masih menghadapi
banyak tantangan yang tidak ringan.
Apa yang dirintis manajemen dalam
ekspansi usaha di usia 26 tahun CMNP,
sejatinya merupakan penciptaan “pintu-pintu” bisnis baru untuk memastikan kelangsungan usaha Perusahaan.
Mencapai usia lebih lama bagi CMNP
bukan perkara mustahil. Dalam catatan
Redaksi, mengutip hasil penelusuran
Warta Ekonomi, Indonesia ternyata
mempunyai banyak perusahaan swasta nasional yang mampu eksis lebih
dari 50 tahun. Sebut saja, Toko Gunung Agung yang sudah berdiri sejak
1953, perusahaan rokok HM Sampoer
na (1913), perusahaan jamu Nyonya
Meneer (1919), atau perusahaan ban
Gadjah Tunggal (1951). Hal itu belum
disebutkan puluhan perusahaan Jepang, Amerika Serikat dan Eropa yang
bahkan ada yang bertahan hingga usia
100 tahun.
Menjadikan perusahaan eksis lebih
dari satu dasa warsa bukan perkara
gampang. Apalagi sampai lima dasa
warsa. Banyak cobaannya, mulai dari
konflik internal yang menjurus pada
perpecahan, hingga masalah eksternal yang berkaitan dengan makin ke
tatnya persaingan. “Perusahaan yang
kuat adalah yang memiliki ciri khas
dan kultur yang kuat,” tegas Himawan
Wijanarko, GM The Jakarta Consulting
Group sebagaimana dikutip Warta
Ekonomi. Senada dengan Himawan,
Hermawan Kartajaya dalam bukunya

4G Marketing menuliskan bahwa di perusahaan yang mampu bertahan lebih
dari 50 tahun, akan ditemukan 3 win
ning characteristic, yaitu kemampuan
beradaptasi, budaya perusahaan yang
kuat, dan inovasi tiada henti.
Ekspansi Bisnis Vs Kerja Cepat
Keberhasilan CMNP menjalankan
langkah-langkah strategis, agresif dan
sarat terobosan dalam meraih peluang bisnis telah memberikan banyak
energi baru. Bagaimana kesiapan
karyawan CMNP? Jusuf mengingatkan
bahwa agresivitas manajemen CMNP
dalam mempertajam visi dan aksi bisnisnya, tidak akan pernah terwujud,
bila tidak didukung oleh tekad dan
karya nyata seluruh karyawan. Seperti
juga perusahaan-perusahaan Jepang,
menurut Jusuf CMNP selalu berupaya
menempatkan karyawan sebagai asset
utama perusahaan. Karenanya memberikan rasa aman kepada mereka
akan mendorong meningkatnya sense
of belonging yang pada gilirannya
akan membuat partisipasi karyawan
lebih kuat, terutama dalam mengikuti
tuntutan perubahan perusahaan.
Selain itu, soal keberanian melakukan inovasi (baca : ekspansi bisnis)
telah menjadi issue sentral CMNP se
iring semakin dekatnya batas akhir
hak pengelolaan jalan tol CMNP di
JIUT. Diusianya ke-26, ekspansi bisnis CMNP telah mengkristal, menjadi
komitmen kuat jajaran manajemen
yang perlu didukung oleh segenap
karyawan. Namun demikian, Jusuf
Hamka mengakui gaya kepemimpinan Direksi yang serba cepat, konon
masih menjadi kendala bagi sebagian
karyawan CMNP. “Secara bertahap
kita harus terbiasa dan dibiasakan
bekerja cepat dengan target-target
yang jelas, kalau tidak mau ketinggalan dan ditinggalkan,” pesan Jusuf
serius. (Sol)

Penandatanganan Akta Jual Beli Saham PT Jasa Sarana
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Kelemahan Sikap
Menjadi Kelemahan Karakter

Kebiasaan

Berterima Kasih

(Albert Einstein)

S

ikap atau attitude Anda adalah kendaraan
untuk mencapai potensi Anda sepenuhnya.
Robert Hall International, sebuah perusahaan
konsultan di San Francisco, meminta para vice
president dan direktur-direktur sumber daya
manusia dari 100 perusahaan terbesar di Amerika
untuk menyebutkan satu alasan utama mereka
memecat seorang pekerja.
Jawabannya sangat menarik dan menggarisbawahi sikap dalam dunia bisnis berikut:

o		Tidak kompeten : 30%
o 		Ketidakmampuan bekerja sama dengan

pekerja lain : 17%
o Ketidakjujuran atau berdusta : 12%
o		Sikap negatif : 10%
o		Kurang motivasi : 7%
o		Kegagalan atau menolak mengikuti
		perintah : 7%
o		Alasan lain-lain: 8%

Walaupun peringkat satu adalah kompetensi,
tetapi alasan terbanyak adalah masalah sikap
(tidak jujur, negatif, kurang motivasi, dll).
Selain itu, The Carnegie Institute menganalisis
catatan 10.000 orang dan menyimpulkan bahwa
15% kesuksesan berkaitan dengan pelatihan
teknis dan 85% selebihnya adalah masalah
kepribadian dan sikap. Sikap kita menentukan apa
yang kita lihat dan bagaimana kita menangani
perasaan kita. Menurut John C. Maxwell, dua
faktor ini sangat menentukan kesuksesan kita.
Karena itu, pastikan sikap Anda menjadi aset
terbesar Anda, bukan kewajiban terbesar Anda.

K

alimat sederhana “terima kasih”
yang diucapkan dengan tulus
dan ikhlas pada siapa pun yang telah
membantu, mendukung, atau mendorong kita untuk meraih hasil terbaik
dalam keseharian akan membuahkan
lebih banyak kebaikan. Sebab, dengan ketulusan yang kita ungkapkan,
ucapan terima kasih akan membuahkan kebahagiaan, bukan sekadar
pada orang yang kita berikan ucapan,
tapi juga pada orang lain yang ada di
sekelilingnya.
Ibarat jalinan tali-temali, satu
ucapan terima kasih yang tulus,
akan membuat orang semangat dan
senang. Hal ini akan menular kepada
orang di sekelilingnya. Hingga, “rantai” saling bantu dan saling dukung
tak berhenti pada satu pihak saja,
tapi terus membentuk satu jalinan
utuh kebahagiaan yang akan terus
bergulir bagai bola salju.
Mari, biasakan mengucapkan
terima kasih sebagai ungkapan
rasa syukur. Berikan dengan tulus,
sampaikan dengan kasih sayang.
Maka, kekuatan jalinan kebahagiaan
dalam syukur yang kita ungkap akan
terus menular dan membawa lebih
banyak keberkahan. Jadi, sudahkah
kita mengucapkan terima kasih pada
orang yang kita cintai hari ini?
(Sumber : www.andriewongso.com)

(sumber : admin@Asian Brain.com)
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resensi buku

Tips Sikapi
Evaluasi Kerja yang Buruk
Attitude is Everything:

D

alam hitungan beberapa bulan atau tahun sekali, ki
nerja Anda di kantor akan dievaluasi oleh atasan. Tak
jarang hasil evaluasi ini tak sesuai dengan harapan
Anda. Evaluasi dan penilaian buruk dari atasan terhadap kinerja ini biasanya akan membuat Anda down atau
malah menyerah. Padahal seharusnya evaluasi ini menjadi
motivasi bagi Anda untuk bekerja lebih baik lagi. Tetapi
bagaimana cara mengatasi perasaan down setelah evaluasi
kerja yang tak memuaskan?
1. Tarik nafas dalam-dalam
Tarik nafas dalam-dalam agar lebih tenang dan bisa
mengendalikan emosi.
2. Tanyakan kemajuan yang diinginkan secara spesifik
Untuk meningkatkan kembali kinerja, tak salah jika Anda
meminta saran kepada mereka. Daripada bertanya tentang apa yang harus Anda lakukan untuk meningkatkan
kinerja, disarankan bertanya tentang kemajuan seperti
apa yang diinginkan kantor Anda dengan lebih spesifik.

3. Dengarkan perasaan, bukan hanya kata-kata
Jangan buru-buru menilai atasan Anda kejam atau tak
menyukai Anda. Bisa jadi, penilaian ini diberikan untuk
membuat Anda lebih hebat lagi.
4. Ucapkan terima kasih
Sekalipun Anda tak setuju dengan penilaiannya, tak ada
salahnya untuk mengucapkan terima kasih. “Ucapkan
terima kasih karena ia sudah bersedia duduk bersama
dengan Anda dan meng
ungkapkan pemikirannya. Hal ini
menunjukkan
Anda memiliki hati yang
lapang dan bisa
menerima kritik
dari orang lain yang
merupakan bentuk
profesionalitas Anda
dalam bekerja.
5. Katalis perubahan
positif
Meski agak sulit untuk menerimanya, namun cobalah
ambil sisi positif dari setiap
kejadian.
6. Buat target baru
Kunci utama kekuatan manusia terletak pada kemampuannya dalam menentukan tujuan jangka panjang.
“Target jangka panjang dalam karier akan membantu
Anda untuk bertahan. Tentukan target dalam karier Anda
kemudian rencanakan bagaimana cara untuk meraihnya,” saran Baumeister.
Sumber : http://female.kompas.com
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Praktis Hidup Sukses
21 Langkah
Kaya Raya dan Bahagia
Ditulis oleh Rudy Lim,
Inspirator Muda No.1 di
Indonesia. Buku ini berisi
tentang 21 langkah praktis yang dapat digunakan
oleh para pembacanya
untuk meraih hidup
Sukses, Kaya Raya, dan
Bahagia. Sebagai pembuka buku ini, Anda
ditantang untuk mene
mukan penyebab me
ngapa kita sering kali
gagal dalam merea
lisasikan impian kita.
Kemudian, setelah
mengetahui penyebab tersebut, lakukanlah ke-21 langkah praktis yang
dijabarkan satu per
satu oleh Penulis dalam bahasa
yang sederhana dan mudah dimengerti. Praktikkan
secara langsung langkah-langkah tersebut untuk
segera men-tweak hidup Anda.
Bebarapa langkah praktis yang dijabarkan oleh
Penulis dalam buku ini diantaranya :
1. Bagaimana caranya untuk menjadi diri Anda
sendiri.
2. Cara mudah untuk menghancurkan mental
block dengan hanya bermodalkan keyakinan.
3. Kiat-kiat jitu untuk menghadapi dan menangani
penolakan dari orang-orang di sekitar Anda.
4. Cara untuk berfokus pada tujuan dan memaksimalkan potensi tersembunyi di dalam diri Anda
5. Menciptakan faktor kaya dalam diri Anda dan
kemudian menggunakan faktor tersebut untuk
memperlancar rezeki dan kesuksesan Anda.
6. Teknik Ctrl-Alt-Del yang memampukan Anda
untuk me-reset kembali hidup Anda, sehingga
Anda dapat menerapkan ke-21 langkah praktis
ini dengan mudah.
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Peresmian Citra Marga Learning
Center (CMLC)
Sebagai wadah pembelajaran di lingku
ngan CMNP Group, perusahaan telah memiliki CMLC. Wadah ini juga dimaksudkan
untuk mengurangi ketergantungan perusahaan terhadap kebutuhan konsultan
pelatihan, karena CMLC telah menyiapkan
sejumlah Internal Trainer. Tampak dalam
foto, Direktur Operasi Suarmin Tioniwar
sedang memotong tumpeng, tanda di
resmikannnya CMLC di Gedung Citra Marga, Kamis (21/3).

Selain melantik 36 orang Inter
nal Trainer yang berasal dari
wakil-wakil CMNP Group, acara
ini juga memberikan penghargaan kepada 3 peserta terbaik
“Training For Trainer” yaitu
Sholahuddin (Divisi Sekper),
Endro Sugiyanto (CPI) dan Abdul Syukur (Divisi Sekper).

LDK SK-CMNP Ke-VI
Untuk keenam kalinya Serikat Karyawan CMNP (SKCMNP) menggelar Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK),
bertempat di Dwima Resort and Convention Cipayung
Bogor (6-7/12/12). Kegiatan diikuti sebanyak 32 peserta berasal dari SK CMNP, SK CMS, SK JLJ, SK TTM dan
SK CPI.

In House Training Komunikasi Radio dan
Pembekalan SOP Pengamanan
Untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan para
Petugas Satpam dan Petugas Pengamanan Tol (Pamtol)
di lingkungan CMNP, perusahaan telah menyelenggarakan In House Training “Komunikasi Radio dan Pembekalan SOP Pengamanan”, bertempat di Gedung Citra
Marga, Rabu-Kamis (22-23/05).

Ultah Ke-13 SK-CMNP
Memperingati hari jadinya yang Ke-13, Kamis (4/10/12)
bertempat di Gedung Citra Marga, SK-CMNP menggelar
Talk Show dengan tema “Memulai Usaha di Saat Masih
Bekerja” dengan nara sumber Muhammad Teguh dari QM
Management. Selain Talk Show, acara yang diikuti oleh
kurang lebih 117 anggota SK-CMNP ini, juga diisi de
ngan pemotongan tumpeng dan bagi-bagi doorprize.
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Sosialisasi Asurasi Bringin Life
Pada tahun anggaran 2013 CMNP menggandeng
Bringin Life sebagai penyelenggara asuransi ke
sehatan karyawan menggantikan Equity yang telah
berakhir masa kontraknya. Tampak dalam foto kegiatan sosialisasi, bertempat di Gedung Citra Marga,
Kamis (3/01).

Penyuluhan Kesehatan
Dalam rangka mensosialisasikan hidup sehat, CMNP
kembali menggelar Penyuluhan Kesehatan bekerjasama
dengan RS Mitra Kemayoran, bertemat di Gedung Citra
Marga, Kamis (14/2). Penyuluhan yang diikuti sebanyak
102 peserta ini menghadirkan Dr Candra Wibowo, Sppd
sepesialis penyakit tulang belakang dan Dr Fachrizal,
Spot spesialis penyakit ginjal dan hipertensi.

In Memoriam
Buce Kusnadi

Surat Terakhir
I

nna lillaahi wa inna ilaihi roojiuun. Telah berpulang ke rahmatullah Buce Kusnadi, Manajer
Operasional PT Citra Margatama Surabaya (CMS), pada hari Kamis, 2 Mei 2013.
Bagi sebagian karyawan CMNP, Pak Buce (demikian panggilan akrabnya) sudah tidak asing lagi.
Dia adalah sosok yang bersahaja dan murah senyum. Engineer lulusan Universitas Diponogoro ini
juga dikenal memiliki integritas tinggi terhadap pekerjaan dan perusahaan dimana ia bekerja, baik
ketika dinas di CMNP (1997 – 2008) atau ketika ia harus mengemban tugas di CMS mulai tahun
2009 hingga ajal menjemputnya. Seolah tiada cela dalam karirnya.
Pria kelahiran Sukabumi 50 tahun lalu ini juga memberi kesan yang mendalam di lingkungan
CMS. Kebaikan dan perhatian pada teman-temannya begitu besar. Setidaknya hal tersebut
terungkap dalam surat terakhir yang ditulisnya kurang lebih sepekan sebelum wafat. Surat yang
ditujukan kepada Direktur Keuangan CMS itu membawa pesan yang mengharukan. Bagaimana
tidak, ditengah melawan penyakit yang ia derita, ayah dari Archimedio (19) dan Dayanara (18) ini
tetap gigih memperjuangkan “nasib” teman-temannya.
Selamat jalan Pak Buce. Semoga Allah SWT mengampuni dosamu, menerima amal ibadahmu dan
semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Amiin. (as)
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Atas Promosi Jabatan Anda
Semoga Sukses!
JABATAN LAMA

NAMA

UNIT KERJA

JABATAN BARU

NO

NIK

1

96010001

LINA HERAWATI

STAF SEKRETARIAT DEKOM

PJS. SENIOR OFFICER HUB. INVESTOR

SEKPER

2/1/13

2

98020001

ARIF SUSANTO

SENIOR OFFICER EVALUASI ANGGARAN

PJS. KEPALA DEPARTEMEN ANGGARAN

KEUANGAN

2/1/13
2/1/13

TMT

3

95050018

FINESKA KUMALA

KASI PEMBAYARAN

PJS. KEPALA DEPARTEMEN TREASURY

KEUANGAN

4

89120001

LILIS PRIHATI

SENIOR PROGRAMMER

PJS. SEN. OFFICER VERIFIKASI & EVALUASI

KEUANGAN

2/1/13

5

96060129

SUMARWAN

STAF ADM PEMBAYARAN

PJS. KASI PEMBAYARAN

KEUANGAN

2/1/13

6

95020006

MOHAMAD YASIN HASAN

STAF PERSONALIA & HUB. INDUSTRIAL

PJS. KASI HUBUNGAN INDUSTRIAL

SDM

2/1/13

7

92060001

ADE SATRIO PUTRANTO

STAF ADM. PENGGAJIAN & KESEJAH.

PJS. KASI KESEJAHTERAAN

SDM

2/1/13

8

92050001

R. DODI DONARDI

SEKRETARIS MANAJER DIVISI

STAF DIVISI TEKNIK

TEKNIK

2/1/13

9

94070003

TATANG HIDAYAT

STAF ADM. ASET

STAF DIVISI TEKNIK

TEKNIK

2/1/13

10

98010008

NUR ROKHIMIN UTOMO

PENGUMPUL TOL

STAF ADMINISTRASI

TEKNIK

2/1/13

11

M0302003

RANGGA NOPARA

PENGUMPUL TOL

STAF ADMINISTRASI

TEKNIK

2/1/13

12

90030031

NOVA

STAF ADM. PEMELIHARAAN

STAF DIVISI TEKNIK

TEKNIK

2/1/13

13

97070011

DUMASARI LUMBAN GAOL

STAF ADM. PEMBAYARAN

STAF PEMBAYARAN

KEUANGAN

2/1/13

STAF ADM. VERIFIKASI ANGGARAN

STAF VERIFIKASI & EVALUASI ANGGARAN

KEUANGAN

2/1/13

14

89100017

AAN MOCH. SOFYAN

15

M0110005

SAMIDI

PETUGAS PAMTOL

STAF ADMINISTRASI

SDM

2/1/13

16

97070010

WAKHIDUN

STAF ADM. HUBUNGAN INVESTOR

STAF BIRO HUKUM

HUKUM

1/2/13

17

M0104001

GUNTUR ABDURAHMAN

PENGUMPUL TOL

STAF ADM. BIRO HUKUM

HUKUM

1/2/13

18

96060054

ESTU WIDODO

STAF PERALATAN TOL

PJS. KASI EVALUASI MONITORING

MPT

1/2/13

19

96060006

ADANG SAPA’AT

STAF ADM. GRBANG TOL

KEPALA SHIFT PULTOL

MPT

1/2/13

20

97060012

DADAN KRISTIANA

PENGUMPUL TOL

KEPALA SHIFT PULTOL

MPT

1/2/13

21

M0206007

ARIS MIANTO

PENGUMPUL TOL

KEPALA SHIFT PULTOL

MPT

1/2/13

22

96060089

JOKO RISTIADY

PENGUMPUL TOL

KEPALA SHIFT PULTOL

MPT

1/2/13

KEPALA SHIFT PULTOL

MPT

1/2/13

23

96060107

NANANG TRI WAHYUDI

PENGUMPUL TOL

24

96060014

ALDI SURYADI

PENGUMPUL TOL

KEPALA SHIFT PULTOL

MPT

1/2/13

25

96060108

NARTO

PENGUMPUL TOL

STAF ADM. GERBANG TOL

MPT

1/2/13

26

98110001

AHMAD TEGUH MULYASIN

PENGUMPUL TOL

STAF ADM. GERBANG TOL

MPT

1/2/13

27

91040006

DIAH HARYATI

PENGUMPUL TOL

STAF ADM. MONITORING & EVALUASI

MPT

1/2/13

28

95070001

ACHMAD MASHURI

STAF ADM. PENDAPATAN TOL

STAF PEMBAYARAN

KEUANGAN

1/2/13

29

97100002

EKO SUSETYO

SENIOR OFFICER PELAPORAN & DOK.

PJS ASISTEN MANAJER DIV. AKUNTANSI

AKUNTANSI

1/2/13

30

90030040

SRI RAHAYU

PENGUMPUL TOL

STAF ADM. KOMPENSASI

SDM

1/2/13

31

M0107006

DUDUNG HERBUDIANSYAH

PENGUMPUL TOL

STAF ADM. DEPT. PERENC. & PENG. ORG.

SDM

14/2/13

KEUANGAN

25/2/13

SEKPER

25/3/13

UMUM

1/5/13

32

M0509001

MUHAMMAD TOMI

PENGUMPUL TOL

STAF ADM. PENDAPATAN TOL

33

M0111004

MUHAMMAD SONNI

PENGUMPUL TOL

STAF ADM. HUBUNGAN INTERNAL

34

91040001

ABIDIN

KAS RUMAH TANGGA KANTOR & TRANS. PJS. KADEP PENGADAAN

35

95100002

ITA KUSUMAWATI

ASISTEN MANAJER (HUMAS)

PJS. MANAJER DIVISI SDM

SDM

1/5/13

36

95060004

M. TOTONG SOFYAN S.

OFFICE BOY

STAF ADM. RUMAH TANGGA

UMUM

1/5/13

37

95060006

SURAHDI

KURIR

STAF ADM. TAPERSIP & ASET

UMUM

1/5/13

38

87080005

DWI HARI W. PUTRI

SENIOR AUDITOR

PJS. MANAJER DIVISI KEUANGAN

KEUANGAN

1/5/13

39

94040001

M.L.DELIYANTI

JUNIOR AUDITOR

PJS. SENIOR AUDITOR

SPI

1/5/13

40

95070015

SUDYANTO

PJS. JUNIOR AUDITOR

JUNIOR AUDITOR

SPI

1/5/13
1/5/13

41

97070003

INDRA MULYADI

PJS. JUNIOR AUDITOR

JUNIOR AUDITOR

SPI

42

94040002

JULFA ABA

SATPAM

STAF ADM. KEAMANAN

UMUM

1/6/13

90100020

REZA MUSTAFA NOVIANTO

STAF ADM. PENGADAAN

PJS. KEPALA SEKSI PENGADAAN

UMUM

1/6/13

43

Juni 2013

Warta Citra Marga

23

Ragam

Serba-serbi

Selamat !!

Atas pencapaian terbaik PT Citra
Margatama Surabaya dalam ajang
Service Quality Award 2013
Penetapan pemenang Service Quality
Award berdasarkan hasil survei melalui
wawancara tatap muka yang dilakukan
kepada 3.000 responden di Jakarta,
Semarang, Surabaya dan Medan. Aspek
penilaian SQ Index ini terdiri dari dua
indikator utama, yaitu Perceived Service
Value (PSV) dan Perceived Service Quality
(PSQ). PSV adalah pengukuran langsung
terhadap nilai layanan yang diberikan.
Sementara PSQ meliputi empat dimensi
pengukuran, yaitu service accessibility
(akses terhadap layanan), service process
(prosedur dan unsur-unsur yang terkait
dengan proses pelayanan), people (staf
yang berinteraksi dengan pelanggan),
serta service solution.
Pencapaian terbaik CMS dalam ajang
ini merupakan salah satu bukti bahwa
layanan jalan tol Waru – Juanda Surabaya
telah memenuhi apa yang diharapkan oleh
para pengguna jasa jalan tol.

tahukah anda

Selamat

Menempuh Hidup Baru
Semoga menjadi keluarga
yang sakinah, mawadah dan warohmah

Andri (Pultol /MPT CMNP) dan Deasy P
Menikah tanggal 19 Mei 2013
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Berbohongkah Dia?
B

eberapa orang memiliki kemampuan untuk menipu orang lain
dengan mudah. Namun, saat se
seorang berbohong, biasanya bisa dilihat dari fisiknya. Salah satunya adalah
dengan mengamati mata lawan bicara
Anda. Mengapa demikian?
Ketika menjawab pertanyaan dan
bola mata orang tersebut bergerak ke
arah kiri kemungkinan jawabannya jujur. Sedangkan bila bergerak ke arah
kanan kemungkinan orang itu sedang
mengatakan sesuatu yang bohong atau
berbohong. Hal ini karena bagian otak
kiri berfungsi sebagai Auditory Memory,
sedangkan otak kanan untuk kreatifitas.
Maka bila bola mata ke kiri, berarti dia berusaha mengingat
sedangkan sebaliknya jika bola mata ke arah kanan berarti
dia sedang menyusun atau menggambarkan sesuatu se
bagai jawaban yang lain. Hal ini karena bagian kreatifitasnya sedang bekerja untuk mengarang suatu cerita bohong.
Ciri fisik lainnya ketika seseorang sedang berbohong
antara lain : badan berkeringat; napas mulai berat; nada
suara berbeda seperti meninggi atau monoton; badan
dan wajah terlihat kaku khususnya bagian dahi dan bibir,
tangan banyak bergerak misalnya memegang sesuatu,
saling menggosok-gosokkan tangan, menggosok hidung,
atau menutup mulut. Si pembohong tanpa disadari akan
meletakkan benda-benda seperti cangkir, kertas, bolpen,
atau benda lain sebagai pembatas. Coba ubah topik pembicaraan, jika ekspresinya terlihat lega, berarti ia sedang
berbohong. Namun jika ia mengembalikan ke topik semula,
berarti ia sedang berkata jujur. (sumber : http://kumpulan.info)
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Makanan

yang Seharusnya Tak Dimakan

aat ini, kita sering disibukkan dengan pilihan pada
menu sehat. Pasalnya, makanan-makanan tak sehat
semakin menjamur di sekitar kita. Memang, makanan
tak sehat seringkali begitu mengundang selera. Tapi jangan
lupa, makanan tak sehat pun mengundang penyakit. Di antara banyak makanan “sampah”, ada 7 jenis makanan yang
menurut para ahli nutrisi seharusnya tidak pernah kita coba.
Berikut 7 makanan tersebut, seperti dilansir Daily Health
Post, Rabu, 12 Juni 2013.
1. Soda
Pada dasarnya sebotol soda hanyalah gula cair. Tidak ada
sedikitpun kandungan gizi di dalamnya. Dengan kandungan
gula tersebut, rasa haus tidak akan hilang sempurna. Mulailah membiasakan diri untuk minum air putih atau susu.
2. Sereal Manis
Sereal manis mengandung kadar gula yang tinggi dan nutrisi yang rendah. Berhentilah memberikan makanan yang
mengerikan ini untuk tubuh Anda. Anda tidak harus anti terhadap sereal manis, sebab Anda masih dapat menyiasatinya
dengan menikmati sereal yang mengandung sedikit gula,
misalnya granola. Namun, Anda juga tetap harus berhatihati. Pasalnya, banyak granola di pasaran yang tidak lebih
baik dari pada sereal manis.
3. Makanan Beku Siap Saji
Memakan makanan beku siap saji dapat diibaratkan de
ngan menjilat garam raksasa. Tingkat natrium yang terkandung di dalamnya sangat tinggi dan sering melebihi jumlah
yang seharusnya kita konsumsi. Cobalah untuk mengganti
kebiasaan membeli kudapan beku siap saji dengan membuat sendiri kudapan sehat sesuai dengan selera.

4. Burger/Hot Dog
Burger/hot dog bukanlah jenis
makanan yang baik. Sebagai
makanan olahan, burger adalah
‘tempat sembunyi’ banyak zat
yang buruk bagi tubuh.
5.Sereal Batangan
Sereal batangan sering
dikemas dengan kandungan
gula yang jauh lebih tinggi
dari pada yang kita bayangkan,
meskipun diiklankan seabagai
produk berserat tinggi. Beberapa sereal batangan bahkan tidak lebih baik dan sehat ketimbang
kue tart. Hindari pula muffin kemasan yang terkenal memiliki kadar gula tinggi.
6. Mie Instan
Mie instan merupakan salah satu makanan favorit di Indonesia dan kawasan Asia lainnya. Harus disadari bahwa
mie instan memiliki peranan besar terhadap asupan sodium
harian, terutama bagi penderita hipertensi atau diabetes.
Jenis makanan ini benar-benar harus keluar dari menu kita
sebab tidak ada gizi yang dapat diserap darinya.
7. Roti Tawar
Sama halnya dengan mengonsumsi cupcakes, roti tawar juga akan membuat energi kita cepat menurun sebab
keduanya terbuat dari karbohidrat dasar yang cepat terurai
menjadi gula sederhana. Agar tubuh bertenaga lebih lama,
cobalah roti gandum yang dikenal kaya akan nutrisi.
(sumber : tempo.co)

Hasil Medhical Check Up (MCU) 2012
Hasil MCU Karyawan CMNP periode 2012, rata-rata menunjukkan persentase peningkatan yang cukup
signifikan dibandingkan periode 2011. “Peningkatan Kadar Lemak dalam Darah” dan “Kelebihan Berat
Badan” masih menempati posisi teratas dari 10 jenis gangguan kesehatan selama 2 tahun terakhir,
disusul gangguan spirometri dan kelainan EKG. Sudah saatnya melakukan pola hidup sehat.
Pemeriksaan Standar & Lengkap
80%

Pemeriksaan Lengkap

439

90%

404

70%

80%

60%

70%

50%

60%

40%

59

20%

72
34

40%

30
30

10%
0%

Kelebihan
Berat Badan

Gangguan
Spirometri

210

50%

183

30%

285

Kenaikan Kadar
Gula Darah

Tekanan
Darah Tinggi

23
17
Gangguan
Kulit

16
0
Low Back
Pain/HNP
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30%

10
9

8
8

Kelainan
Foto Paru

Gangguan
Mata

20%
10%

Kadar Lemak
dalam Darah

Kelainan EKG
Rekam Jantung

Pemeriksaan Standar & Lengkap Tahun 2011
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Pemeriksaan Standar & Lengkap Tahun 2012

Tahun 2012
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Ondel-Ondel
Jakarta identik dengan ondel-ondel yang dikenal sebagai
pertunjukan rakyat, usianya telah mencapai berabad-abad.
Ondel-ondel Betawi memiliki karakteristik yang khas dan tergolong salah satu bentuk teater tanpa tutur.
Ondel-ondel umumnya memiliki tinggi 2,5 meter, terbuat dari
bahan dasar bambu dan dibagian dalamnya terdapat semacam
kurungan untuk memudahkan orang memikul boneka serta
menggerak-gerakkan badan menari mengikuti alunan musik.
Wajah ondel-ondel bisa dibilang “menyeramkan”. Kenapa?
Coba perhatikan matanya besar-bulat melotot dan kepalanya
dilapisi ijuk atau kertas-kertas warna-warni sebagai rambutnya. Saat “manggung” ondel-ondel selalu dibawa berpasangan, lelaki dan perempuan. Ondel-ondel lelaki berwajah merah
sedangkan ondel-ondel perempuan berwarna putih.
Menurut sejarah, ondel-ondel konon telah ada sebelum Islam tersebar di Jawa dan berfungsi sebagai penolak bala dan
dijadikan personifikasi leluhur penjaga kampung. Pembuatannya ditujukan untuk mengusir roh-roh halus yang mengganggu
manusia. Oleh karena itu tidak heran kalau wujud ondel-ondel
memang bisa dibilang menyeramkan.
Kini ondel-ondel fungsinya berganti sebagai penyemarak
berbagai acara dan kegiatan seperti perkawinan, khitanan,
peresmian dan lain-lain. Bila di suatu acara menampilkan
atraksi ondel-ondel, bisa dipastikan acara itu akan semarak
dan meriah, terutama bagi anak-anak. Juni adalah bulan ondelondel karena warga Jakarta sedang merayakan hari jadinya.
Ondel-ondel menjadi simbol Jakarta, dan dipajang dihampir
semua lobby mall besar di Jakarta. Awal kepopuleran ondelondel adalah ketika Almarhum Benyamin S menyanyikannya
dalam lagu ondel-ondel tahun 70-an. “Nyok, kite nonton ondelondel…. nyok! Nyok kite ngarak ondel-ondel… nyok! ”Selamat
Hari Jadi Ke 486 Kota Jakarta!”
(sumber : disadur dari http://jakarta.kompasiana .com)

Kacamata Pengingat
iasanya jika ada barang yang
hilang-atau kita lupa menaruhakan membuat kita kebingungan
mencari-cari dimana barang tersebut
diletakkan. Dan, karena panik itulah, kadang
barang yang sebenarnya berada di dekat kita,
justru tak terlihat. Tak jarang, kita kemudian
mengobrak-abrik tempat kita karena susah
menemukan barang yang dicari. Akibatnya,
bukannya ditemukan, tapi justru membuat
semuanya berantakan.
Nah, bagi Anda yang termasuk sering
meletakkan barang dan melupakan tempat
menaruhya, barangkali alat yang satu ini
bisa menjadi solusi. Alat ini berwujud sebuah
kacamata unik yang mampu mengenali obyek
benda yang kita kehendaki. Kacamata ini
diciptakan oleh Yasuo Kuniyoshi dan temanteman satu timnya dari jurusan ilmu informasi
dan teknologi Universitas Tokyo.
Kacamata buatan ini dinamakan “Smart
Google”. Kecerdasan kacamata ini memang
tak boleh diremehkan. Sebab, teknologi
yang ditanamkan pada kacamata ini mampu
merekam dan menghafal semua benda yang
dikenakan oleh pemakainya. Cara kerjanya
sangat mudah. Kita cukup mengenalkan
benda yang kita lihat kepada kacamata
yang dipakai. Kemudian, dari benda itulah,
kacamata ini akan merekam sampai terakhir
kali kita melihat barang yang kita taruh.
“Jika kehilangan sesuatu, maka Anda bisa
menanyakan kepada kacamata Anda: dimana
dan kapan si kacamata itu melihat terakhir
kali,” ujar Kuniyoshi.
Sayangnya kacamata tersebut belum
nyaman untuk digunakan karena ukurannya
yang cukup besar. Agar nyaman diguna
kan, mereka terus melakukan riset dan
pengembangan agar perangkat yang
ditanamkan pada kacamata itu bisa dibuat
dalam ukuran yang jauh lebih kecil. Bagi Anda
yang merasa sebagai seorang yang pelupa,
barangkali ada yang berminat?

B

(sumber : www.andriewongso.com)
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Ragam

Serba-serbi

teka-a

Kecele ”Kuda”
agi insan CMNP, setiap musim banjir
kerap menyimpan kenangan, seperti
menyeberang dengan perahu karet
atau sekedar bersama warga saat
mangkal parkir berjam-jam di atas jalan tol.
Tapi tahukah anda kenangan banjir berikut ini,
tergolong istimewa, unik bin lucu.
Seperti sudah jamak di kala banjir, lalu lintas
jalan tol seolah tak hanya milik kendaraan roda
empat, tetapi seringkali menjadi ajang bebas
kendaraan bagi roda dua, tiga atau roda enam
sekalipun. Karena situasi yang ambigu itu,
memaksa segala jenis moda transportasi ingin
memanfaatkan jalan tol, tak terkecuali Delman,
kereta kuda bersama Pak Kusirnya.
”Selamat siang Komandan, apakah kuda
diperbolehkan masuk”, tanya Freddy, Petugas
Pengamanan Gerbang Tol Sunter melalui
alat komunikasi Handy Talky (HT). “Ok,
lanjutkan” jawab Sang Komandan sigap.
Dengan langkah riang, delman dan kuda
warna coklat itu akhirnya melenggang masuk
jalan tol. “Ketoprak …ketoprak” suara sepatu
kuda nyaring terdengar. Tapi tak dinyana, saat
delman melintas area gedung CMNP, sang
Komandan kaget bukan kepalang. Ditekannya tombol
“On” HT, telunjuk kanan sang Komandan mengacungacung ke arah gerbang tol Sunter sambil berteriak
“Oooy., kenapa kuda disuruh masuk tol? tidak boleh,
keluar-keluar, balik arah”.
Sambil tergopoh-gopoh lari, Freddy yang baru bekerja
di CMNP kurang dari 3 bulan itu, mengejar sang kuda yang
sedang menanjak di on rem jalan tol. “Woy…wooy kuda,
balik, keluar…keluar..!!” teriak Freddy. Dengan panik sang

B

Kusir pun langsung “banting stir” balik arah dan akhirnya
menerobos keluar pintu dobrak, melanjutkan perjalanan di
jalan arteri yang banjir.
“Kuda itu nggak boleh masuk jalan tol tahu!”. Hardik
Komandan kepada Freddy. “Siap Komandan, ma’af,
tadi kata Komandan kuda boleh masuk tol, jadi ya saya
persilahkan” jawab Freddy polos. Sambil menahan wibawa
sang Komandan memberi arahan, “Ya sudah, lain kali ingat
itu ye. Gue pikir Kuda Ambulan Tol,” gerutunya geli. (wan)

kuis
Pertanyaan Kuis WCM Edisi 34 :
Apa nama anak perusahaan PT Citra Persada Insfrastruktur (CPI) yang bergerak di bidang jasa kontruksi
spesialis Precast Concrete (Beton Pracetak)?
Pilihan Jawaban :
a. PT Garnia Indonesia
b. PT Girder Indonesia
c. PT Girnda Indonesia
Cara Mengikuti Kuis :
a. Ketik (nama) spasi (perusahaan) spasi (jawaban
kuis), kirim ke 0852 1171 8388 paling lambat 10
Juli 2013. Contoh Bayu CPI c, Artinya Pengirim
SMS adalah Bayu dari PT CPI dengan pilihan jawaban
“c” yaitu PT Girnda Indonesia.
b. Satu orang hanya berhak mengirim 1 kali sms/edisi
kuis
c. Peserta Kuis adalah karyawan di lingkungan CMNP
Group (CMNP, CPI, GI, CMS dan CW)
d. Pemenang akan diumumkan pada WCM Edisi ke 35
e. Tersedia 10 bingkisan menarik
f. Keputusan Redaksi mutlak, tidak dapat diganggu
gugat.

Pemenang Kuis WCM Edisi 33 :
Imron Surbekti (MPT), Nining Fauziah (MPT), Dwi Arie
Purwanto (IT), Irman Gusman (MPT), Ade Abdul Rahman (MPT), Teguh Susanto (PP), Solihin (MPT), Ade
Eka Nopiar (MPT), Neneng Tita (MPT), Heru Marjoko
(Umum). Hadiah dapat diambil di Redaksi, Divisi Sekper
CMNP pada 10 – 15 Juli 2013.
Pemenang Angket Pembaca WCM Edisi 33 :
10 Bingkisan Menarik: 081331378925 (CMS),
087880661247 (MPT-CMNP), 081216845566 (CMS),
081231251184 (CMS), 08161178719 (Umum-CMNP),
081218607411 (PP-CMNP), 08813163272 (CMS),
36802534 (Umum-CMNP), 081311265005(PP-CMNP),
03191656319 (CMS).
1 Unit Speda Gunung Trendi:
081315550111 (MPT-CMNP).
Hadiah dapat diambil
di Redaksi, Divisi Sekper
CMNP pada
10 – 15 Juli 2013.
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Sosok

Nama & Peristiwa

Siti Yunani
Pengumpul Tol

Antara Perahu Karet

dan“Nyeker”

B

anjir bandang akibat jebolnya tanggul sawah di Puri
Nusaphala, Rabu malam (17/4) lalu, menyimpan kenangan
pahit bagi para penghuninya, tak terkecuali bagi 90
orang karyawan CMNP dan keluarganya, termasuk Siti Yunani.
Musibah itu benar-benar mengejutkan. Datangnya tiba-tiba dan
sontak merendam puluhan rumah karyawan hingga ketinggian
1.5 meter. “Saya nggak sempat menyelamatkan barang” jelas
Yunani, yang saat banjir datang, ia dan anggota keluarganya
sedang tidak di rumah.
Meski banyak perangkat rumah tangga miliknya yang
rusak, namun Ibu rumah tangga asal Purwokerto ini mencoba
lebih ikhlas. Ia bersyukur CMNP sangat peduli, dengan segera
mengirimkan bantuannya malam itu, termasuk bantuan finansial
dan perbaikan tanggul pasca banjir.
Seperti warga Jakarta dan sekitarnya, Yunani mengaku bahwa
soal banjir bukanlah hal yang baru. Selama 17 tahun bekerja di
CMNP, beberapa kali ia merasakan bagaimana bergulat dengan
banjir, termasuk banjir Januari 2013 yang melumpuhkan Jakarta.
Kalau hari normal alat transportasi pulang pergi ke gerbang
menggunakan mobil, maka kala banjir ia bersama rekan-rekan
Pengumpul Tol lainnya harus rela diangkut oleh perahu karet.
Mereka pun tak masalah “nyeker”_ berkubang dalam air, saat
melayani pemakai jalan di gardu-gardu tol. (as)

Adelbert Simorangkir
Satpam CMNP

Diprotes Istri

B

agi banyak orang, sosok atletis, tegap, sigap dan ramah
adalah representasi petugas keamanan yang ideal. Ciri-ciri
itu tampaknya telah melekat pada diri Adelbert Simorangkir. Menurutnya, pembentukan fisik yang baik dapat menunjang
pekerjaannya sebagai Satpam, “lebih berwibawa” tutur Juara II
Panco Indosiar 2006 ini. Adel yang menekuni olah raga body
building ini juga meyakini, bahwa pilihan hobinya itu mendorongnya selalu bergaya hidup sehat, agar tidak sakit-sakitan.
Dibalik bentuk tubuhnya yang ideal sekarang ini, ternyata Adel
pernah merasa minder, saat bergabung di club Bina Raga. Berat
badannya kala itu hanya 57 kg, terlalu kurus buat seorang Satpam yang bertinggi badan 175 cm.
Tekadnya yang besar dalam membentuk tubuh semakin menjadi, kepercayaan dirinya kian bertambah. Adel pun niat mengikuti kontes bina raga. Tapi apa hendak dikata, mantan pacarnya
(istri red.) protes, tak rela suaminya ikut kontes “Pose” yang ha
nya pakai “CD”.
Diprotes istri, tak membuat pria asal Sumatra Utara ini berhenti mengikuti kontes serupa. Gayung bersambut, sang istri
mengijinkannya mengikuti kontes “Body Mania” yang “lebih sopan”. Adel berhasil merebut gelar juara harapan. Di tengah kesibukannnya sebagai Satpam CMNP, Bapak dari Hana (17), Elida
(14) dan Glorya (9) kini tengah serius mempersiapkan kejuaraan
Body Mania yang lebih bergengsi, untuk memperkaya referensi
gelar serta sebagai salah satu syarat menjadi instruktur Body
Building. (as)
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Nama & Peristiwa

Sosok

Ayu Ting Ting
Penyanyi Dangdut

Siasat Membawa
“Nikmat”

S

iapa yang tak kenal Ayu Rosmalina atau lebih
populer dengan nama Ayu Ting Ting, penyanyi dangdut pendatang baru yang dewasa ini banyak menjadi buah bibir? Dara kelahiran
Depok, 20 Juni 1990 ini mengaku masih saja
tidak percaya, kalau karirnya menjulang berkat single “Alamat Palsu”. Lagu itu pula yang
membuatnya laris manis sebagai penyanyi
dengan honor manggung selangit. Tak
hanya menyanyi, penampilan Ayu yang
polos dan berasal dari keluarga sederhana ternyata juga mencuri perhatian
dunia hiburan. Sejumlah iklan komersil
sukses dibintangi, bahkan sosok yang
mirip artis Korea ini berkesempatan
menjamah dunia presenter.
Walau terbilang baru di blantika
musik dangdut Indonesia, tapi jangan
dikira penggemarnya terbatas. Lihat saja
ketika ia tampil memeriahkan acara CMNP
Family Fun Day (CFFD) Sabtu (27/4) lalu.
Penampilannya yang cantik, supel, ditambah
suaranya yang merdu, membuat ratusan
penggemarnya, dari segala usia, dewasa,
remaja, bahkan anak-anak mengelu-elukan
dan enggan beranjak jauh dari panggung. Aksi
centilnya dalam membawakan lagu-lagu hits miliknya, benar-benar menghipnotis. Ayu pun tak
menyia-nyiakan moment CFFD untuk berinteraksi langsung dengan mereka, baik adu joget, mengajak menyanyi, maupun sekedar
menyapa dan bercanda.
Begitu besar histeria para Aytingli
cious (sebutan untuk penggemar Ayu
TingTing), membuat banyak anakanak kehilangan jejak orang tuanya.
Mereka menangis, dibawa panitia ke
panggung dan diumumkan oleh Ayu.
Melihat kesempatan baik itu, Jono
(sebut saja namanya begitu) me
ngatur siasat. Anak kesayangannya
rela dijadikan “korban”_ tersesat,
menangis dan … yap berhasil!, Impian Jono bersalaman dengan penyanyi idolanya akhirnya kesampaian. (as)
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Event

Event Perusahaan

Penandatanganan Kesepakatan dengan Pemkab
Tangerang
Dirut CMNP, Mohamad Jusuf Hamka bersama Bupati
Tangerang H. Ismet Iskandar (kedua dari kanan) tengah
menandatangani Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Tangerang dan CMNP tentang Rencana Pengusahaan
Jalan Tol Ruas Serpong-Balaraja, di Pendopo Kabupaten
Tangerang, Selasa (11/12/12).

Penandatanganan Dokumen Penerbitan Obligasi
Direksi CMNP Suarmin Tioniwar (ketiga dari kiri) dan Indrawan Sumantri (ketiga dari kanan) didampingi Profesi
Penunjang Pasar Modal (Underwriter, Konsultan Hukum,
Waliamanat, KAP dan Notaris) tengah melakukan penandatanganan dokumen penerbitan Obligasi CMNP, di Gedung
Citra Marga, Rabu (16/4).

RUPSLB PT Citra Waspphutowa (CW)
Dewan Komisaris dan Direksi CW tengah mengikuti jalannya
RUPSLB bertempat di Gedung Citra Marga, Senin (17/12/12).
Rapat diantaranya menyetujui dan mengesahkan rencana
kerja Perseroan Tahun 2013.

Penandatanganan Kerjasama Penyiaran Informasi Lalin
Dirut CMNP, Mohamad Jusuf Hamka tengah menyerahkan
dokumen kepada Dirut Radio El-Shinta, Zandra Kusmar
dhana (kanan), usai menandatangani Perjanjian Kerjasama
Penyiaran Informasi Lalu-lintas Jalan Tol, di ruang SENKOM
CMNP, Kamis (22/11/12).

Penandatanganan Akta Jual Beli Saham PT Jasa Sarana
Direktur Keuangan CMNP Indrawan Sumantri (kedua dari kiri)
tengah menandatangani Akta Jual Beli Saham dengan Dirut
PT Jasa Sarana, Soko Sandi B (kedua dari kanan), bertempat di Gedung Citra Marga, Senin (27/05). Pengambilalihan
saham PT Jasa Sarana di PT Marga Sarana Jabar oleh CMNP
tersebut sebesar 30%.
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Public Expose CMNP
Direksi CMNP tengah memaparkan kinerja Perseroan dihadapan sejumlah Analis Pasar Modal, Investor dan wartawan
pada acara Public Expose, bertempat di The Energy Building
SCBD, Kamis, (29/11/12).

Event Perusahaan

Event

CMS Raih “Service Quality Award 2013”
PT Citra Margatama Surabaya (CMS) menjadi yang terbaik dalam ajang Service Quality Award 2013 kategori Toll Road yang
diselenggarakan oleh Majalah Service Excellence dan Lembaga Riset Carre Center for Costomer Satisfaction and Loyalty
(Carre CCSL). Penghargaan diterima oleh Dirut CMS Suarmin
Tioniwar di Ballroom Hotel Mulia Jakarta, Selasa (28/5).

Audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta
Direktur Keuangan CMNP sedang berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta, Djoko Widodo (kanan) dalam kesempatan
Audiensi di Balai Kota Jakarta, Jum’at (31/5). Selain menyampaikan permasalahan kolong tol, audiensi juga membicarakan inisiasi pelebaran jalan tol Ir. Wiyoto Wiyono MSc
sebagaimana diamanatkan BPJT.

RUPST CW
Dewan Direksi dan Komisaris CW sedang mengikuti jalannya
RUPST tahun buku 2012 yang diselenggarakan di Gedung
Citra Marga Jakarta, Senin (3/6). RUPST diantaranya menye
tujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan
Tahun Buku 31 Desember 2013.

RUPSLB CW
Dewan Komisaris dan Direksi CW tengah mengikuti RUPSLB
CW di Gedung Citra Marga, Selasa (18/6). Rapat diantaranya
menetapkan persetujuan sumber dana untuk memenuhi kebutuhan tambahan dana Perseroan dengan mengeluarkan
saham dalam simpanan Perseroan sebanyak 100 ribu lembar
dengan nominal Rp. 1 juta per lembar saham atau seluruhnya nominal sebesar Rp 100 Milyar.

Forum Diskusi CIDES Roundtable
Hari Sasongko, Direktur Keuangan CW (kanan) menjadi salah
satu pembicara bersama Mirza Adityaswara, Ketua Lembaga
Penjamin Simpanan(kiri) dalam CIDES Roundtable di Hotel
Crown Plaza, Kamis (2/5). Forum diskusi yang membahas
tentang perlunya bank khusus untuk pendanaan pembangunan infrastruktur ini juga menghadirkan pembicara lain diantaranya Deswandy Agusman (pengamat ekonomi), Harry
Azhar Azis (Banggar DPR RI) dan Sinthya Roesly (Dirut PT
Penjaminan Infrastruktur Indonesia).

RUPST CMS
Dewan Komisaris dan Direksi CMS tengah mengikuti jalannya RUPST Tahun Buku 2012 di Graha CMS Surabaya, Senin
(10/6). Rapat diantaranya menyetujui Laporan Tahunan dan
mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang
berakhir pada 31 Desember 2012.
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