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GROUND BREAKING TOL SOROJA

MEMBANGUN URAT NADI
BANDUNG SELATAN
Berpacu dengan Waktu
Membangun Soroja
CMNP Raih
APTI 2015

Halal Bihalal CMNP Group

Tak Sekedar
Silaturahmi

Menjaga Kualitas Layanan

Serunya Jelajahi
Semeru dan Bromo
Kiki Juliar

“Didorong” Pak Dirut BEI

Teras

dari redaKsi

Nakhoda Baru

B

ulan begitu cepat berganti.
Seperti halnya Nakhoda CMNP dan
dinamika bisnis perusahaan ini.
Dan, seperti tampak disamping kanan
halaman, CMNP kini memiliki Nakhoda
Baru yang siap membawa “kapal
besar” CMNP mengarungi samudra
bisnis. Siapkah kita?.
Kita mesti siap menjalani pekerjaan
yang diamanahkan. Memiliki
pekerjaan yang jelas, artinya kita
masih diberikan kepercayaan. Mari
kita jaga kepercayaan itu sebaik mungkin. Sebagaimana
Tim Redaksi CMN, meski harus menyelesaikan tugas
pokok masing-masing, mereka tetap berjuang memburu
berita, termasuk meliput acara Ground Breaking Tol
Soreang – Pasir Koja. Melalui perhelatan akbar milik Citra
Marga Lintas Jabar (CMLJ) ini pula kami persembahkan
berita utama yang dirangkai dengan wawancara menarik
bersama nakhoda CMLJ.
Pembaca budiman, menyongsong Penyesuaian Tarif
Tol, ada kiriman artikel dari dua orang rekan kita, Cakas
dan Tiza. Meski berbeda angle, persembahan tersebut
mengajak kita semua menengok lebih dalam tentang
layanan jalan tol CMNP termasuk menyentuh sisi-sisi
human interestnya.
Jangan lewatkan liputan Halal Bihalal CMNP Group di
Jakarta dan Surabaya serta informasi seru lain seperti
pengalaman Deliyanti menjelajahi Bromo dan Semeru.
Selamat membaca!.
Salam, Pemred.
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Sinergi yang Baik
“

H

idup itu seperti naik sepeda,
untuk mempertahankan
keseimbangan kamu harus
terus bergerak”. Pepatah
dari Albert Einstein ini agaknya sangat
pas untuk menggambarkan CMNP
saat ini.

Dinamika Pergantian Pengurus
Perseroan yang terjadi pada Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(RUPSLB) beberapa waktu lalu
merupakan momen yang sangat
wajar terjadi dalam perjalanan
sebuah perusahaan publik seperti
CMNP. Inilah salah satu pertanda
hidupnya Perseroan.
Setiap perubahan harus
selalu disikapi dengan positif dan
disertai dengan upaya untuk terus
membangun sinergi diantara
Pengurus dan seluruh komponen
Perseroan. Bila perubahan ibarat
kayuhan pedal sepeda, maka sinergi
yang baik merupakan upaya menjaga
keseimbangan antara kayuhan kaki
kanan dan kiri yang membuat
roda Perseroan bisa berjalan
dengan baik dan stabil
sehingga setiap tujuan
Perseroan akan bisa segera
tercapai.

CMNP tersebut adalah debutan
baru ekspansi CMNP, setelah
pembangunan Tol Depok-Antasari
oleh PT Citra Waspphutowa yang kini
telah memasuki tahap konstruksi
dan pembangunan jalan tol Bogor
Outer Ring Road seksi 2B, ruas
Kedung Badak-Yasmin oleh PT Marga
Sarana Jabar dalam waktu dekat.
Beberapa proyek tol baru pun dibidik,
seperti dengan ditandatanganinya
MOU antara Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur dengan CMNP
mengenai rencana pengusahaan jalan
tol Balikpapan – Samarinda.
Kecepatan mensinergikan seluruh
komponen perusahaan saat terjadi
perubahan, menjadi hal yang sangat
penting dan urgent. Meski bukan
perkara mudah, upaya itu harus
dijalankan, jika tidak ingin mengalami
kemunduran. Kita harus satu
pemahaman dan selalu menempatkan
kepentingan Perseroan di atas
kepentingan-kepentingan lainnya.

Mengayuh “sepeda”
Perseroan juga berarti
terus bergerak,
menjaga operasional,
mendorong
ekspansi bisnis dan
menggapai berbagai
peluang baru.
Salah satunya
adalah dengan
dilaksanakannya
Ground Breaking
Tol Soreang - Pasir
Koja oleh Menteri
Pekerjaan Umum
dan Perumahan
Rakyat, Kamis
(10/9). Tol milik
PT Citra Marga
Lintas Jabar (CMLB)
yang merupakan
entitas anak dari

Bila perubahan ibarat
kayuhan pedal sepeda,
maka sinergi yang
baik merupakan upaya
menjaga keseimbangan
antara kayuhan kaki
kanan dan kiri yang
membuat roda Perseroan
bisa berjalan dengan
baik dan stabil sehingga
setiap tujuan Perseroan
akan bisa segera
tercapai.

Direktur Utama CMNP
Shadik Wahono
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GROUND BREAKING TOL SOROJA

MEMBANGUN URAT NADI
BANDUNG SELATAN
Pembangunan jalan
tol ruas Soreang - Pasir
Koja (Soroja) merupakan
salah satu kontribusi
penting swasta dalam
membantu Pemerintah
mengejar target realisasi
pembangunan 1000 km
jalan tol hingga 2019.
Dari Ground Breaking tol
Soroja ini pula, membawa
pesan pentingnya menjaga
martabat Bandung Jawa
Barat sebagai tuan rumah
Pekan olah Raga Nasional
(PoN) ke-19, sekaligus
menasbihkan urat nadi
baru Bandung Selatan.
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M

atahari baru saja naik
sepenggalan namun pagi
itu sinarnya di Stadion Si
Jalak Harupat, Soreang,
Kabupaten Bandung sudah terasa
menyengat. Jalan di depan stadion
yang biasanya lengang, pagi itu tampak berbeda. Ratusan umbul-umbul
terpampang di sepanjang jalan depan stadion. Beberapa petugas sibuk
mengatur hilir mudik lalu-lintas dan
kehadiran para tamu undangan. Dari
bilik tenda besar warna putih nan
megah, sayup-sayup terdengar alunan tembang Sunda dengan iringan
musik khas tradisional kecapi, yang
menyejukkan. Sementara di beranda
tenda berjejer alat berat, siap beraksi
melaksanakan Ground Breaking tol
Soroja. Sebuah momen yang sangat

Berita Utama

Fokus

Menekan sirine

Dadang Nasser (kiri) dan Ahmad Heryawan (kanan)

ditunggu-tunggu, titik awal percepatan pengembangan kawasan Bandung
Selatan.
Tepat pukul 9.15 WIB Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) Basuki Hadimuljono datang
bersama rombongan. Direktur Utama
PT Citra Marga Lintas Jabar (CMLJ)
Bagus Medi Suarso bersama Gubernur
Jawa Barat Ahmad Heryawan langsung menyambut rombongan dengan
tak lupa menyematkan “ikat sunda”
sebagai pertanda selamat datang di
tanah Pasundan kepada rombongan.
Dalam sambutannya Basuki optimis dalam waktu satu tahun CMLJ

Basuki Hadimuljono

sudah bisa menyelesaikan konstruksi
jalan tol sepanjang 8,13 Km, karena
topografi yang tidak sulit dan kondisi
tanah yang tidak memerlukan soil
treatment tertentu untuk keperluan
konstruksi. “Dengan penambahan
peralatan dan jam kerja 24 jam, mau
tujuh bulan, mau delapan bulan bisa
selesai” ujar Basuki.
Usai memberikan sambutan, Menteri PUPR dengan didampingi Direktur
Utama CMLJ, Gubernur Jawa Barat
dan Bupati Bandung Dadang Nasser
bersama-sama menggabungkan pasir 3 warna sebagai simbolis sinergi
antara Pemerintah Pusat, Pemerintah

Bagus Medi Suarso

Daerah dan Swasta dalam pembangunan Tol Soroja yang dilanjutkan
dengan penekanan tombol sirine sebagai tanda dimulainya proyek pembangunan tol dengan nilai investasi
sekitar Rp1,51 triliun tersebut.
Bagus Medi menargetkan pada
September 2016, tol yang memiliki
masa konsesi selama 45 tahun ini sudah dapat mulai beroperasi. Meski bukan perkara mudah, menurut Bagus,
target ini akan bisa tercapai dengan
baik, bila mendapat dukungan dari
semua pihak, terutama Pemerintah
Daerah mengingat hingga saat berlangsungnya Ground Breaking ma-
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Menteri PUPR (kiri) dan Direktur CMNP Agung Salim (kanan)

Selama ini
pengembangan
kawasan masih berpusat
pada kawasan Kota
Bandung dan Bandung
Utara, sedangkan
pengembangan
kawasan Kabupaten
Bandung masih berjalan
lambat. Salah satunya
karena faktor minimnya
sarana dan prasarana
terutama jalan

6

sih ada 10% lahan yang belum dibebaskan. “Syukur-syukur dalam 1
- 2 bulan ke depan, lahannya telah
100% bebas. Jadi proyek bisa digenjot pengerjaan dan penyelesaiannya,
sehingga tol ini bisa digunakan untuk
kepentingan PON” ujar Bagus.
Bagi Aher, sapaan akrab Gubernur
Jawa Barat, pembangunan Tol Soroja memiliki arti yang sangat penting karena pada September 2016
Jawa Barat akan menjadi tuan rumah
PON ke-19. “Awalnya kami bingung
bagaimana mimindahkan massa saat
opening ceremony dan closing ceremony dari kawasan perkotaan ke stadion Jalak Harupat karena sebagian
besar atlet dan delegasi penginapannya di kota Bandung. Alhamdulillah
ada jawaban. Pengelola dan kontraktor jalan tol Soroja menyatakan sanggup untuk membangun dan menyelesaikan tol ini pada Agustus 2016”
jelas Aher dengan berapi-api saat
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memberikan sambutan.
Urat Nadi Baru
Bila telah beroperasi, diperkirakan
setiap harinya Tol Soroja akan dilalui
sekitar 22 ribu kendaraan yang sudah
tentu akan menjadi urat nadi baru
yang menghubungkan kawasan Kota
Bandung dan Kabupaten Bandung
(Soreang dan sekitarnya).
Selama ini pengembangan kawasan masih berpusat pada kawasan
Kota Bandung dan Bandung Utara,
sedangkan pengembangan kawasan
Kabupaten Bandung masih berjalan
lambat. Salah satunya karena faktor
minimnya sarana dan prasarana terutama jalan. Padahal potensi pengembangan kawasan Kabupaten Bandung
masih sangat besar terutama di sektor
industri dan pariwisata. Agar harapan
percepatan pengembangan kawasan
Bandung Selatan bisa tercapai dengan
maksimal, proyek ini harus didukung

Fokus

Berita Utama

opini
Apa pendapat Anda tentang
diselenggarakannya Ground
Breaking Tol Soroja?
Iwa Kartiwa
(Junior Auditor CMNP)
Ground Breaking Tol
Soroja, menandai lahirnya
anak perusahaan baru
CMNP. Saya harap
ekspansi di Bandung ini
bisa berjalan dengan baik
dan lancar.

dengan akses-akses penunjang lainnya dari dan menuju Tol Soroja.
Tol Soroja dibangun dengan struktur
at grade yang akan terbagi dalam tiga
seksi dan memiliki tiga Interchange
yaitu Pasir Koja, Margaasih dan Katapang serta memiliki enam gerbang tol,
yaitu dua gerbang tol Pasir Koja, dua
gerbang tol Margaasih dan dua gerbang tol Katapang, masing-masing
jalur Ambon dan jalur Bandung.
Sekilas ke Belakang
Penetapan konsorsium PT Citra Marga Nushapala Persada Tbk
(CMNP), PT Wijaya Karya (Persero)
Tbk, dan PT Jasa Sarana sebagai
pemenang Pelelangan Pengusahaan
Jalan Tol Soroja, berdasarkan surat
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor: KU.03.01Mn/503 tertanggal 25 Juni 2015.
Perjanjian Usaha Patungan untuk
Pengusahaan Jalan Tol Soroja yang

diberi
nama
PT
Citra Marga Lintas Jabar sendiri
ditetapkan
pada
Rabu (8/7), sekali
gus menjadi tanggal kelahiran dari
anak
perusahaan
CMNP tersebut.
Penandatanga
nan perjanjian usa
ha patungan dila
kukan oleh Agung
Salim dan Suarmin
Tioniwar selaku Direksi CMNP, Wakil
Direktur
Utama
PT Wijaya Karya
(WIKA)
Budiarto
dan Direktur Utama PT Jasa Sarana
(JS) Soko Sandi
Buwono. Perjanjian
itu juga menetapkan
Ir. R. Bagus Medi Suarso sebagai Direktur Utama,
Agus Winarso dan Ahmad Fauzi
sebagai Direktur. Sedangkan Suarmin Tioniwar duduk sebagai
Komisaris Utama, Feisal Hamka
dan Dyah S.H Wahyu Sari sebagai
Komisaris.
Dua bulan berselang, Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Soroja
pun ditandatangani oleh Direktur Utama PT Citra Marga Lintas
Jabar (CMLJ) R. Bagus Medi Suarso dengan Direktur Jenderal
Bina Marga Hediyanto W. Husaini,
bertempat di Kantor Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat, Jumat (4/9). Perjanjian
tersebut diantaranya mengatur
pendanaan, perencanaan teknis,
konstruksi, pengoperasian dan
pemeliharaan jalan tol, sesuai
dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. (Af)

Herna Yulianthie
(Staf Umum CMNP)
Target penyelesaian
proyek yang hanya
satu tahun, menjadi
Pe Er yang tidak
mudah bagi Pimpinan
Proyek. Selamat
bertugas Pak Medi!
Nur Rokhimin Utomo
(Kasie Sarana Gerbang
Tol Wil. 2 CMNP)
Bagi yang suka
tantangan, Citra
Marga Lintas Jabar
(CMLJ) adalah “ladang
yang baik” untuk
mengembangkan potensi
dan karir karyawan CMNP.
Ahmad Yasir
(Staf Divisi Pelayanan
dan Pemeliharaan
CMNP)
Dipercayanya CMNP
berekspansi di
Bandung via CMLJ,
semoga membuka
peluang mendapatkan
ruas tol lain di Jawa Barat.
Sriningrum Wika
(Staf Akuntansi GI)
Keterlibatan PT Girder
Indonesia (GI) di proyek
tol Soroja, saya harap
dapat meningkatkan
kepercayaan publik
kepada GI untuk
menangani proyekproyek infrastruktur lainnya
Dwi Sapta Alfian
(Staf Akuntansi CPI)
Satu lagi proyek
CPI di depan mata.
Semoga CPI bisa
kontribusi maksimal
menangani operation
and maintenance
tol Soroja saat
beroperasi kelak.
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Congratulations!
Selamat atas keberhasilan CMNP pada ajang Indonesia
Good Corporate Governance (IGCG 2015) dan Anugerah
Perusahaan Terbuka 2015 (APTI 2015).
Pada IGCG 2015, CMNP memperoleh predikat
Sangat Baik untuk kategori Infrastruktur, Utilitas dan
Transportasi. Sedangkan pada ajang APTI 2015, CMNP
menduduki peringkat ke-2 pada 8 kategori sekaligus yaitu
Finance, Risk Management, Human Capital, Marketing,
Corporate Communication, Information Technology,
Corporate Social Responsibility dan Corporate Secretary.

8
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Kinerja

Kinerja Perusahaan

ANAlISA SAHAM CMNP
Periode April - Agustus 2015

KoMPoSISI PEMEGANG SAHAM CMNP DI ATAS 5%
Periode 31 Agustus 2015

Lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia
di kuartal pertama 2015 memberikan dampak
negatif di lantai bursa saham. Para Investor
masih menunggu aksi dan concern pemerintah
terhadap pembangunan infrastruktur. Lesunya
lantai bursa juga berdampak pada pergerakan
saham CMNP yang ditutup melemah di posisi
Rp2.355.

MASYARAKAT

5,00%

MERAH PUTIH
INTERNATIONAL LIMITED
TRIDAN PURNAMASARI LTD
53,47%

Ditengah maraknya isu negatif seputar Yunani
yang di ambang kebangkrutan, IHSG masih bisa
menguat, investor kembali memburu sahamsaham unggulan yang terdiskon setelah sempat jatuh. Akibatnya banyak saham yang bisa
rebound terutama saham sektor konsumer dan
infrasturktur. Penguatan IHSG juga disebabkan
karena bursa-bursa di Asia ditutup menguat,
dipimpin bursa China yang melonjak tinggi. Sentimen negatif dari Yunani dapat ditepis dengan
baik. Namun demikian penguatan IHSG tidak
memberi pengaruh signifikan terhadap saham
CMNP yang ditutup melemah diposisi RP2.215.

BLUE CORAL CAPITAL LTD

25,00%

Sumber : PT KSEI dan PT Raya Saham Registra

Pada transaksi Juli IHSG kembali ditutup
menguat tipis setelah sebelumnya IHSG terkena dampak krisis global akibat jatuhnya bursa
China dan Yunani. Bursa Asia kembali menguat
dan para investor masih menunggu laporan data
ekonomi baru, yang mendukung prediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2015 tumbuh cepat. Investor masih optimis akan perbaikan ekonomi dunia pada kuartal kedua 2015 ini.
Namun demikian, penguatan IHSG tersebut tidak diikuti dengan penguatan saham CMNP yang
ditutup melemah diposisi Rp2.000. Hal ini disebabkan karena keterlambatan Perseroan dalam
menyampaikan Laporan Keuangan dan Laporan
Tahunan yang berdampak pada terlambatnya
penyelenggaraan RUPST Perseroan.

PERGERAKAN HARGA SAHAM CMNP (Rp)
Periode April - Agustus 2015

2,645

2,610
2,500

2,355

2,000

2,590

2,350

2,250

2,250

2,435

2,215

2,000

2,000

2,200

1,725

1,900
1,500

1,505

Banyaknya isu seputar Perseroan di media
massa telah memberikan dampak negatif terhadap pergerakan saham CMNP yang kembali
menurun. Isu positif seputar pelaksanan RUPS
dan diterbitkannya Laporan Keuangan Tengah
Tahunan tidak memberikan pengaruh posisitf
yang signifikan terhadap pergerakan saham
CMNP.

1,000
500

Jun

Tertinggi

Jul

Ags

Terendah

Penutupan

VolUME lAlU lINTAS JIUT & PENDAPATAN CMNP*
Periode April - Agustus 2015
milliar (rp)

Juta

90,00 80,00 -

18,227

17,684
17.092

17,353

70,00 60,00 -

milliar (rp)

- 18,5

10,00 -

- 18,0

9,00 -

17,5

8,00 -

17,0

7,00 -

16,5

6,00 -

16,0

5,00 -

-

16,220

VolUME lAlU lINTAS & PENDAPATAN CMS
Periode April - Agustus 2015

4,00 -

30,00 -

- 15,0

3,00 -

20,00 -

- 14,5

2,00 -

- 14,0

1,00 -

13,5

0-

10,00 -

82,656

15,5

64,230

-

78,878

40,00 -

80,196

-

77,583

50,00 -

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

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

Juta
- 1,300
1,237
1,189

- 1,250
- 1,200

1,144

1,134

- 1,150

1,107

- 1,100
- 1,050
- 1,000
8,586

Mei

8,858

Apr

8,466

-

Apr

Mei

Jun

Jul

9,207

3,000

7,301

16,53%

Ags

-

950
900

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

Berpacu dengan Waktu

Membangun Soroja

Gegap gempita
Ground Breaking
Jalan Tol Soreang –
Pasir Koja (Soroja)
telah usai digelar
September lalu.
Acara yang dihadiri
Menteri, Gubernur
hingga para lurah
di kawasan Bandung
ini menyisakan
segudang
tanggungjawab,
terutama bagi para
pelaku proyek,
untuk membuktikan
komitmennya
menyelesaikan
pembangunan jalan
tol sesuai dengan
target waktu yang
dijanjikan.

A

dalah Bagus Medi Suarso,
sang nakhoda yang
paling bertanggungjawab
menyelesaikan proyek senilai
lebih dari 1,5 Triliun itu. Sebagai
Direktur Utama sebuah Badan Usaha
Jalan Tol (BUJT) sekaligus Pimpinan
Proyek, tanggung jawab itu tidaklah
mudah. Ibarat sebuah kapal baru
yang akan berlayar, kewajiban sang
nakhoda adalah menyatukan para
awak agar menjadi tim yang solid
dan menggerakkan semua sumber
daya lain yang dimiliki, agar kapal
selamat sampai tujuan.
Bagus Medi Suarso
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Untuk mengetahui bagaimana
proyek jalan tol Soroja dijalankan,
berikut ini petikan wawancara
Redaksi dengan Bagus Medi Suarso,
Direktur PT Citra Marga Lintas
Jabar (CMLJ), perusahaan di bawah
bendera CMNP Group.
Bagaimana Bapak menyikapi
penunjukan diri Bapak sebagai
Dirut CMlJ?
Bagi saya penunjukan diri saya
sebagai Dirut CMLJ merupakan
amanah dan tugas mulia untuk
bisa memberikan kontribusi
terbaik kepada perusahaan. Ini
juga merupakan kepercayaan yang
harus saya jalankan dengan sebaikbaiknya.
Selain sebagi Dirut, Bapak juga
merangkap fungsi sebagai
Pimpinan Proyek. Bagaimana
Bapak menjalaninya?
Menurut saya dalam tahapan
pembangunan seperti sekarang,
peran Direktur Utama masih terbatas
terutama pada tataran pengambilan
kebijakan dan menjalin hubungan
baik dengan para pemangku
kepentingan, seperti pemegang
saham dan para pejabat terkait.
Pada tahap ini yang lebih berperan
adalah fungsi Pimpinan Proyek,
untuk memastikan pembangunan
jalan tol berjalan sesuai dengan
rencana. Dua peran yang berbeda,
disinilah tantangannya.
Bagaimana Bapak bersinergi
dengan para personil baru di
CMlJ?
Saya akui, meski mereka adalah
orang-orang yang berpengalaman
di proyek, tetap saja mereka
perlu waktu beradaptasi. Apalagi
mereka direkrut dari beberapa
daerah dengan kultur dan karakter
yang berbeda. Pada satu dua bulan
pertama saya berupaya ekstra
mensinergikan dan me-manage

Tanya Jawab Program

hal tersebut menjadi sebuah
potensi kekuatan. Melalui rapatrapat koodinasi secara intensif,
alhamdulillah kini mereka mulai
menyatu dan mengarah pada tujuan
yang sama, menyelesaikan proyek.

Setidaknya ada 5 target
yang kami ingin capai.
Pertama, penyelesaian
aspek hukum. Kedua
penyelesaian sisa lahan
yang belum dibebaskan,
ketiga penyelesaian
desain konstruksi dan
struktur jalan tol, keempat
memastikan kesiapan
Konsultan Supervisi
dalam melakukan
pengawasan mutu dan
yang kelima mendorong
komitmen kontraktor untuk
melakukan percepatan
progress proyek di
lapangan.

Bagaimana Bapak memastikan
setiap individu dan tim proyek
berperan secara maksimal?
Ketika mereka ditugaskan, mereka
telah mengetahui dan memahami
Key Performance Indicator (KPI)
nya, yang akan dimonitor setiap
bulan dan dievaluasi setiap tiga
bulan. Untuk mendorong pencapaian
target tim, saya juga terapkan
Kurva S untuk memantau kemajuan
volume penyelesaian pekerjaan dan
melihat penyimpangan yang terjadi
selama berlangsungnya proyek,
disamping memberdayakan P (Plan),
C (Coordinate), D (Do),
C (Control) dan A (Actuate) di setiap
lini pekerjaan proyek.
Bagaimana progress pembebasan
tanah?
Alhamdulillah saat ini pembebasan
lahan sudah mencapai 94%. Agar
genap 100%, kami harus pro aktif.
Karena itu dalam waktu dekat
kami akan undang Dinas PU, BPN,
Bina Marga, BPJT dan pihak-pihak
terkait lainnya, untuk bisa segera
mendorong pembebasan lahan
yang masih tersisa. Saya berharap
selambatnya pembebasan lahan
telah tuntas pada akhir tahun ini.
Bagaimana pendekatan Bapak
dengan masyarakat setempat?
Pendekatan yang kami lakukan,
utamanya adalah dengan pejabat

Wawancara

tertinggi daerah setempat, yaitu
Bupati Bandung. Melalui beliau,
belum lama ini dapat dikumpulkan
lebih dari 100 orang dari berbagai
lapisan masyarakat mulai dari
pemilik lahan, Kepolisian, Kodim,
Tim Pembebasan Lahan hingga LSM.
Melalui Forum ini diharapkan dapat
menggalang dukungan masyarakat
bagi kelancaran pembangunan
proyek jalan tol Soroja.
Dengan waktu yang tersedia
terbilang singkat, apa saja
target penting Bapak dalam
penyelesaian proyek?
Setidaknya ada 5 target yang kami
ingin capai. Pertama, penyelesaian
aspek hukum seperti perjanjianperjanjian dengan berbagai pihak
yang terkait. Kedua penyelesaian
sisa lahan yang belum dibebaskan,
ketiga penyelesaian desain konstruksi
dan struktur jalan tol yang disiapkan
Konsultan Desain, keempat
memastikan kesiapan Konsultan
Supervisi dalam melakukan
pengawasan mutu dan yang kelima
mendorong komitmen kontraktor
untuk melakukan percepatan
progress proyek di lapangan.
Dengan pemenuhan kelima target
tersebut dengan baik, insya Allah
jalan tol Soroja dapat diselesaikan
tepat waktu, sehingga dalam
jangka pendek, dapat memfasilitasi
kebutuhan penyelenggaraan PON
2016. (Af)
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Congratulations!
Selamat atas keberhasilan PT Girder Indonesia dalam menyelesaikan
Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Cikopo-Palimanan dengan baik,
berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Plakat Penghargaan dari
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
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CMNP Peduli

CMNP Bagikan 1000 Goodybag – CMNP memberikan dukungan berupa 1000 goodybag berisi makanan dan minuman ringan untuk 1000 anak PAUD dari rusunawa binaan
PKK Provinsi DKI Jakarta pada acara peringatan Hari Anak
Nasional 2015 di Dunia Fantasi Ancol, Rabu (2/9). Tampak
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, Veronica sedang memberikan goodybag secara simbolis.

CSR

CMNP Berikan Beasiswa – CMNP memberikan beasiswa
bagi 5 mahasiswa berprestasi yang tidak mampu di bawah
pengelolaan Yayasan Karya Salemba Empat (KSE). Melalui
program kemitraan ini CMNP dapat difasilitasi penyediaan
kandidat-kandidat karyawan dari alumni 12 perguruan tinggi
penerima beasiswa untuk ditempatkan di CMNP Group. Tampak, Wakil CMNP Sholahuddin (kedua dari kiri) sedang menyerahkan beasiswa di Jakarta, Kamis (1/10).

CMNP Berdayakan Kelompok Belajar Anak (KBA) – CMNP bekerja
sama dengan Wahana Visi Indonesia
menyelenggarakan Program Pencegahan HIV/AIDS dan Narkoba di 8 Rukun
Warga, Kelurahan Penjaringan. Salah
satu agenda kerjasama adalah pembinaan 3 KBA Bimbingan Belajar, 2
KBA Futsal, 2 KBA Tari dan 1 KBA Musik
Marawis. Program ini merupakan bagian dari kepedulian CMNP terhadap
kebutuhan anak-anak yang tinggal di
kawasan prostitusi, agar terhindar dari
HIV/ AIDS dan Narkoba.

CMNP Mendukung Pembersihan Kolong Tol – CMNP
mendukung Pemerintah Kecamatan Pademangan Jakarta
Utara melakukan pembersihan kolong tol di sekitar Jalan Lodan Raya, Kelurahan Ancol dan kolong tol area Kemayoran
Kelurahan Pademangan. Penertiban yang mengerahkan 200
personil gabungan Petugas Satpol PP, Sudin Kebersihan, Sudin Perhubungan, Polsek dan Koramil setempat ini berlangsung selama tiga hari, Selasa - Kamis (8-10/9).

CMNP Berikan Bantuan 30 Ekor Kambing – Menyambut Idul Adha 1436 H, CMNP menyerahkan bantuan 30 ekor
kambing kepada Ta’mir 16 Masjid dan 14 Musholla yang tersebar di 24 RW wilayah CSR CMNP. Daging kurban selanjutnya
dibagikan kepada para dhuafa yang berdomisili di sepanjang
koridor jalan tol. Tampak Perwakilan CMNP, Fahrizal Efendi tengah menyerahkan bantuan hewan kurban secara simbolis kepada Ta’mir Masjid Jami At Taqwa, Sunter Jaya, Rabu (23/9).
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Liputan

Liputan Event

Halal Bihalal CMNP Group

Tidak Sekedar Silaturahmi
Suasana
penyambutan tamu
Halal Bihalal CMNP
Group 1436 H di ruang
Serbaguna Gedung
Citra Marga, Senin
(3/8) lalu tampak
lain dari biasanya.
Kali ini para tamu
dihibur persembahan
musik keroncong
yang dibawakan apik
oleh Group Musik
Gambir Merdeka.
Dihadiri lebih dari
300 orang, perhelatan
tahunan pasca
Ramadhan itu terkesan
meriah dan penuh
keakraban. Seolah
menggambarkan tema
acara “Satu Hati Dalam
Berkah Idul Fitri”.

B

ang Fahmi (Divisi Sekper)
dan Mpok Sulis (Biro Hukum)
yang didaulat menjadi host,
membuka acara pukul 10.30
WIB. Berbalut pakaian khas Betawi
mereka unjuk kebolehan berpantun
dan berceloteh, “kalo silaturahmi
gini rasanya adem banget ye mpok,”
ujar Bang Fahmi dengan logat Betawi
yang kental. Mpok Sulis pun langsung
menanggapi ”iye lah bang adem,
kan pake AC”. Seketika gelak tawa
penonton pun pecah.
Dalam sambutannya Indrawan
Sumantri mewakili Direktur Utama
mengatakan bahwa CMNP dan entitas
anak usaha akan terus menjaga
eksistensinya. Namun mengawal
perkembangan bisnis, bukanlah
perkara mudah. Ada segudang
tantangan yang harus dihadapi.
Salah satunya adalah kesiapan
Sumber Daya Manusia .” ujarnya.
Senada dengan Indrawan,
Jusuf Hamka “Bapaknya CMNP” ini
menambahkan bahwa pencapaianpencapaian CMNP dan entitas anak
usaha sekarang ini tidak lepas dari
kekompakan Pengurus Perseroan.

14

“Saya bergembira karena soliditas
pengurus perseroan sangatlah baik,”
ujar Jusuf.
Sementara itu KH Alifudin ElIslami dalam tausiyah yang diselingi
humor segar mengajak kepada
hadirin agar meningkatkan kembali
Hablum Minallah dan Hablum Minan
nas dengan jalan mensyukuri apaapa yang sudah diberikan oleh Allah
SWT serta ikhlash dalam berbuat
kebajikan. “Apa yang diberikan Allah
jauh lebih baik dari pada yang kita
kejar” paparnya.
Menjelang siang, giliran penyanyi
Kiki Juliar menghibur penonton.
Berbalut kain caftan warna merah
menyala dan balutan kain di kepala,
suara merdu Sinden OVJ ini mampu
“menghipnotis”, membawakan sederet
tembang manis seperti Dealova,
Dengan Menyebut Nama Allah, Mau
Dibawa Kemana, Sajadah Panjang dan
Selamat Hari Lebaran.
Seperti pendahulunya Dewi Gita
dan Winda Idol, Kiki Juliar juga
piawai menggaet penonton untuk duet
bersamanya. Tito Sulistio, mantan
Wakil Direktur Utama CMNP pun
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kena “gilir” Kiki. Membawakan lagu
“Biru” milik Si Burung Camar Vina
Panduwina, pasangan duet ini tampil
memukau, terlebih gaya khas Direktur
Utama BEI ini, kerap mengundang
tawa.
Tamu-Tamu Spesial
Penyelenggaraan Halal Bihalal
CMNP Group menjadi semakin
hangat dengan kehadiran para
mantan karyawan CMNP Group
termasuk mantan Direktur CMNP
Teddy Kharsadi. Walau tidak segagah
dulu, Teddy yang dipapah istri
tercinta ini, merasa terharu dengan
sambutan hangat para pimpinan dan
karyawan CMNP.
Tidak hanya Teddy yang datang.
Hadir pula beberapa mantan
pejabat CMNP seperti Suprapto
Kolopaking, Trisno Sugiharto, Heri
Prasetiono, Endang Trimayasari,
Djarot Basuki, Alice Kiswani dan
banyak alumni CMNP lainnya. Ya,
Halal Bi Halal CMNP Group memang
tidak sekedar kegiatan seremoni
maaf-memaafkan semata, tapi
dapat mempertemukan mereka

Liputan Event

Teddy Kharsadi Mantan Direktur CMNP (kiri)

Sulis dan Fahmi

Liputan

Tito Sulistio dan Kiki Juliar

Group Keroncong Gambir Merdeka

yang sudah terpisah. Menyatukan
hati yang terserak dan semakin
menguatkan jalinan silaturahmi
yang pernah ada.
Menjaga Etos Kerja
Selang sepekan penyelenggaraan
Halal Bi Halal CMNP Group di Jakarta,
seperti tak mau ketinggalan,
keluarga besar PT Citra Margatama
Surabaya (CMS) pun menggelar
acara yang sama di Aula Gedung
Graha CMS, Rabu (12/8). Hampir
seluruh manajemen dan karyawan
CMS, karyawan perbantuan CPI dan
PT Karya Manunggal Jati, termasuk
PJR Polda Jatim dengan khidmat
mengikuti jalannya acara yang jauh
dari kesan mewah.
Suarmin Tioniwar selaku Direktur
Utama CMS dalam sambutannya
mengajak kepada seluruh karyawan
agar terus bersemangat dalam
bekerja. Motivator dari Total Quality
Manajemen, Taufik mengingatkan
kembali pentingnya membangun
budaya positif di perusahaan,
sehingga target yang diinginkan
tercapai dengan baik. (ms)

Jusuf Hamka

Suarmin Tioniwar

Ustadz Alifudin El-Islami

Halal Bihalal di CMS
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Jurnalis Kita

Artikel Anda

Jika “Raja-raja”
Melayani “Raja”
Oleh : Perthyzsa Azaria *

Raja-Raja sebutan akrab
para Petugas Pengumpul Tol,
ternyata tak cukup memiliki
kuasa. Raja-Raja yang
satu ini bahkan harus rela
melayani dengan baik kepada
siapapun pelanggan jalan tol
yang notabene adalah Raja.
Bagaimana mereka memaknai
pekerjaannya?

Patroli Jalan Tol, Petugas Rescue,
Petugas Derek, Petugas Ambulance,
Petugas Sentral Komunikasi serta
beberapa petugas pemeliharaan jalan
tol, nama baik dan keberhasilan
perusahaan dipertaruhkan.

B

agi perusahaan jasa
kata “Pelayan” adalah
representasi dari para
pekerja yang melayani
konsumen. Sedangkan konsumen
atau pelanggan diibaratkan sebagai
“Raja”. Seiring kemajuan ilmu
marketing “Konsumen” bahkan
dianalogikan sebagai “Dewa” dengan
segala keistimewaan yang dimiliki.
Bagaimana tidak, keberadaan
mereka tak hanya dilindungi
undang-undang yaitu UU Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, tapi juga dinaungi
Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia (YLKI). Akses mereka juga
terbuka luas yang kita kenal dengan
Layanan Konsumen, Call Center
24 jam, bahkan bisa melakukan
komplain apa saja. Hebatnya,
mereka juga punya hari khusus,
yaitu Hari Konsumen (20 April)
dan Hari Pelanggan Nasional (9
September). Pantas kiranya pepatah
“Pelanggan adalah Raja” membuat
para pelayan “tabu”, bahkan takut
melakukan kesalahan, karena
bisa saja sanksi akan mengancam
mereka.
Bagi CMNP yang bergerak di
bidang usaha jalan tol, pelayanan
pelanggan memang mendapatkan
tempat yang sangat penting. Di
pundak para frontliners seperti
Kepala Shift Pengumpul Tol, Petugas
Pengumpul Tol (Pultol), Petugas
Pengamanan Gerbang, Petugas
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Bukan hal yang mudah,
menerima cacian bahkan
tindak “pelecehan”
dari pengguna jalan.
Disisi lain, mereka
juga representasi dari
perusahaan, yang
mewakili citra dan nama
baik perusahaan. Dari
mereka pula, urat nadi
perusahaan ditentukan.

Sayangnya, banyak diantara kita
menganggap bahwa pekerjaanpekerjaan itu tidak sulit dan
sepele. “Gampang tuh jadi Pultol,
kan cuma terima uang dan kasih
kembalian”. Secara kasat mata
memang demikian. Tapi tahukah kita,
mereka dituntut memenuhi Standar
Pelayanan Minimal (SPM), seperti
kecepatan pelayanan transaksi
dan jumlah antrian kendaraan.
Mereka juga harus jeli dalam
menetapkan jenis kendaraan dan
bertanggungjawab atas akurasi hasil
pengumpulan tol. Karena jika kurang,
mereka harus “nombok” alias “tekor”.
Belum lagi tuntutan lain seperti harus
berpenampilan dan bersikap yang
baik kepada semua pelanggan, meski
kadang tubuh terasa letih karena
berjuang melawan kejenuhan.
Realitanya, berbagai risiko kadang
tak bisa dihindarkan. Pultol juga
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manusia, yang punya keterbatasan.
Bukan hal yang ringan, didera
komplain, seperti kurangnya uang
kembalian, tertukarnya kartu tol,
dinilai tidak ramah dan dinilai tidak
disiplin yang bisa menjatuhkan
sanksi Surat Peringatan. Mereka
juga punya perasaan seperti manusia
umumnya. Bukan hal yang mudah,
menerima cacian bahkan tindak
“pelecehan” dari pengguna jalan.
Disisi lain, mereka juga representasi
dari perusahaan, yang mewakili citra
dan nama baik perusahaan. Dari
mereka pula, urat nadi perusahaan
ditentukan.
Saking strategis peran para Pultol
dan petugas-petugas frontliners
lainnya, pantas kiranya CMNP
menaruh perhatian besar pada
mereka. Salah satunya melalui ajang
Pemilihan Frontliners Terbaik dengan
hadiah jutaan Rupiah. Ajang yang
akan memasuki tahun ketiga pada
tahun 2016 mendatang tersebut,
idealnya akan dirancang lebih
baik dengan insrumen-instrumen
yang lebih disempurnakan, agar
kompetisi prestisius itu dapat terjaga
kredibilitasnya.
Mereka yang terpilih sebagai
pemenang diharapkan menjadi
role model, yang menjadi panutan,
baik kinerja maupun perilakunya.
Keberadaan mereka sejatinya juga
bisa menginspirasi rekan sejawat,
untuk menjadi pribadi-pribadi yang
lebih baik.
Akhirnya apapun dan
bagaimanapun cara yang dilakukan
perusahaan untuk menjaga citra
baik di mata “pelanggan”, tetaplah
akan kembali kepada sejauhmana
kadar ketulusan para pelayan, para
frontliners dalam memaknai amanah
pekerjaannya. Karena seperti kata
Albert Einstein, hidup yang bermakna
itu adalah hidup yang mampu
melayani orang lain dengan baik.
Bagaimana dengan anda?.
* Penulis adalah Asisten Manajer
Corporate Finance CMNP

Jurnalis Kita

Artikel Anda

Menjaga

Kualitas Layanan
Oleh : Sabarudin Cakas *

Standar Pelayanan Minimal
jalan tol atau lazim dikenal
dengan SPM bagi Badan
Usaha Jalan Tol (BUJT)
merupakan sesuatu
yang sudah lazim. Selain
merupakan kewajiban
yang harus dipenuhi
dalam pengoperasian jalan
tol, SPM juga menjadi
tolok ukur sejauhmana
komitmen BUJT dalam
memberikan pelayanan
kepada pengguna jalan tol.

Karena itu BPJT selaku regulator kini
menerapkan standar pelayanan yang
lebih tinggi, sebagaimana tertuang
pada Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum No.16/PRT/M/2014. Pada
SPM yang baru itu, substansi SPM
meningkat, dari 6 menjadi 8 item
substansi. Demikian pula indikator
penilaian, dari 21 meningkat menjadi
50 indikator dengan tolok ukur yang
lebih tajam, seperti pada kondisi
Jalan, kecepatan tempuh rata-rata,
kecepatan transaksi dan jumlah
antrian kendaraan di gerbang.

K

arena itulah pemeriksaan
SPM oleh Pemerintah melalui
Badan Pengatur jalan Tol
(BPJT) dilakukan secara
berkala, untuk memastikan
konsistensi dan komitmen BUJT
dalam memberikan pelayanan
terbaiknya. Hasil pemeriksaan
SPM itu sendiri, selanjutnya
menjadi “rapor” BUJT, yang akan
menjadi dasar penilaian, termasuk
diantaranya menjadi rekomendasi
disetujui atau tidaknya penyesuaian
tarif tol berkala.
Seperti dua sisi mata uang, SPM
sejatinya adalah hak pengguna
jalan yang harus dipenuhi BUJT
dan disisi lain layaknya “jantung”
yang akan menentukan kehidupan
dan kelangsungan BUJT. Karena
bagaimanapun, penyesuaian tarif
tol tidak sekedar untuk kepentingan
pengembalian investasi BUJT semata,
akan tetapi juga demi menjaga
kualitas pelayanan pengguna jalan
dengan baik.
Standar lebih Tinggi
Mengawal SPM bukanlah perkara
mudah. Alasannya, karena tuntutan
masyarakat akan pelayanan yang
baik dewasa ini semakin besar.

Penyesuaian tarif
tol tidak sekedar
untuk kepentingan
pengembalian investasi
BUJT semata, akan tetapi
juga demi menjaga
kualitas pelayanan
pengguna jalan dengan
baik.

Pemenuhan SPM jalan tol juga
tidak serta-merta terjadi dengan
sendirinya. Ada kerja keras dan
upaya ekstra yang tidak sedikit
dalam menjaganya. Upaya
pemeliharaan dalam rangka menjaga
kualitas jalan misalnya, haruslah
dimulai dari perencanaan program
kerja yang baik. Dengan begitu

eksekusi pemeliharaan, bisa berjalan
tepat waktu, tanpa harus menunggu
kualitas jalan menurun terlalu jauh.
Ibarat mobil yang sering dipakai,
pastilah berpotensi mengalami
kerusakan jika tidak dirawat
dengan baik. Apalagi jalan tol
layang yang dibebani ratusan ribu
kendaraan selama 24 jam sehari,
7 hari seminggu, sepanjang tahun,
ditambah deraan cuaca ekstrim yang
tidak menentu, sudah barang tentu
sangat terbuka potensi kerusakan,
seperti menurunnya tingkat
kekesatan jalan,ketidakrataan jalan,
jalan berlubang dan lain-lain.
Penanganan kerusakan dalam
skala kecil harus dilakukan sesegera
mungkin, agar terhindar dari
potensi kerusakan dan bahaya
yang lebih besar. Pemetaan
kondisi lapangan menyongsong
pemeriksaan SPM oleh BPJT juga
menjadi agenda yang tak kalah
penting, agar tergambar potensi
kekurangan untuk bisa diantisipasi
upaya-upaya penanganannya lebih
dini.
Ketika pemeriksaan SPM
dilakukan BPJT, harus pula dihadapi
dengan cermat. Tak hanya siap
membuktikan pemenuhan semua
substansi penilaian, termasuk dalam
memberikan argumentasi saat
rapat pleno dan meyakinkan kepada
mereka akan kesungguhan CMNP
dalam memenuhi semua substansi
yang di persyaratkan dalam SPM.
Semua catatan kekurangan harus
pula diupayakan perbaikannya lebih
cepat dari batas waktu toleransi yang
diberikan BPJT.
Dengan segala upaya dan
kerja keras yang telah dilakukan,
Alhamdulillah selama 10 tahun sejak
pemberlakuan SPM, jalan tol Ir
Wiyoto Wiyono MSc selalu dinyatakan
lulus (memenuhi SPM). Sebuah
prestasi yang layak diapresiasi dan
harus dipertahankan.
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*Penulis adalah Kepala Departemen
Pemeliharaan, Divisi P & P CMNP
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Kilas

Agenda Perusahan

RUPST/LB CMNP - Dewan Komisaris dan Direksi CMNP sedang mengikuti jalannya RUPST/LB yang digelar di Gedung
Citra Marga, Rabu (19/8). Rapat diantaranya menyetujui
Laporan Tahunan Tahun Buku yang berakhir 31 Desember
2014 dan menyetujui perubahan jajaran pengurus Perseroan menjadi sbb :
Komisaris Utama Indep
Wakil Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Muhammad Ali Reza
Ievan Daniar Sumampow
Iefenn Andrianne Sumampow
Philip Tonggorejo
Ori Setianto
Ramon M Borromeo
Effendi
Doli P Situmeang
Antonius Andi Susanto

Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur Independen

:
:
:
:
:
:

Reza Herman Surjaningrat
Agung Salim
Suarmin Tioniwar
Indrawan Sumantri
Lasmar L. Edullantes
Candra Hermanto

Penandatanganan MOU CMNP dan PT Kaltim Sarana
Bina Kontruksi (KSBK) – Direktur KSBK Ir Husinsyah MT
sedang menandatangani MOU Rencana Kerjasama Pemba
ngunan dan Pengelolaan Jalan Tol Samarinda-Balikpapan disaksikan perwakilan CMNP Benny Hakim dan Lazarus Bambang di Jakarta, Jum’at (7/8).
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CMNP Raih IGCG Award 2015 – CMNP yang diwakili GM
Finance, Hasyim (kanan) meraih penghargaan Indonesia
Good Corperate Governance Award (IGCG Award) 2015
yang diselenggarakan oleh Majalah Economic Review bekerjasama dengan Sinergi Daya Prima dan IPMI International
Business School, di Auditorium IPMI International Business
School, Rabu (26/8).

CMNP Raih APTI 2015 – CMNP yang diwakili Kepala
Departemen Komunikasi Korporat, Sholahuddin (kanan)
meraih penghargaan Anugerah Perusahaan Terbuka Indonesia (APTI) 2015 yang diselenggarakan oleh Majalah Econo
mic Review bekerjasama dengan IPMI International Business School, di Balai Kartini, Kamis (27/8).

Kilas

Agenda Perusahaan

Penandatanganan PPJT Soreang – Pasir Koja (Soroja)
– Direktur Utama PT Citra Marga Lintas Jabar Bagus Medi
Suarso sedang menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Soroja dengan Direktur Jenderal Bina Marga
Hediyanto W Husaini, disaksikan olen Menteri PUPR Basuki
Hadimulyono (kanan) di Jakarta, Jum’at (4/9).

RUPSLB CMNP – Dewan Komisaris dan Direksi CMNP sedang mengikuti jalannya RUPSLB yang digelar di Gedung
Citra Marga, Jumat (2/10). Rapat diantaranya menyetujui
perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Periode
2015 – 2017 menjadi sbb :
Komisaris Utama
Wakil Komisaris Utama
Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen

: Danty Indriastuty Purnamasari

Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur Independen

: Shadik Wahono
: Fitria Yusuf
: Agung Salim
: Suarmin Tioniwar
: Fatah Setiawan Topobroto
: Amir Gunawan

: Sari Putra Joseph
: Ori Setianto
: Lasmar L. Edullantes
: Ramon M. Borromeo

RUPS CMLJ – Dewan Komisaris dan Direksi PT Citra Marga Lintas Jabar (CMLJ) sedang mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham untuk pertama kalinya di Bandung, Jumat
(9/10). Rapat diantaranya menyetujui biaya proyek pembangunan jalan tol Soroja berdasarkan business plan (Lampiran Akta Perjanjian Pengusahaan Tol Soroja).

Kunjungan Anggota Komisi V DPR RI ke CW – Direktur
Utama PT Citra Waspphutowa (CW) Tri Agus Riyanto sedang
memaparkan progres pembangunan proyek Tol Depok-Antasari di hadapan para anggota Komisi V dan pejabat BPJT,
bertempat di lokasi Proyek CW Jakarta, Rabu (30/9).

RUPSLB CW – Dewan Komisaris dan Direksi PT Citra Was
pphutowa (CW) sedang mengikuti Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta, Selasa (13/10).
Rapat diantaranya menyetujui memberi wewenang kepada
Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan
konstruksi atas adanya keterlambatan pekerjaan kontraktor
pelaksana.
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Lensa

Nama dan Peristiwa

Kiki Juliar
Penyanyi

“Didorong”
Pak Dirut BEI

D

unia hiburan Indonesia
sempat dibuat demam
tayangan TV Opera
Van Java (OVJ) yang
digawangi para komedian
handal seperti Parto, Sule,
Andre, Aziz Gagap dan Nunung.
Selain menghadirkan dalang,
menariknya OVJ juga memiliki
sederet sinden. Magnet sinden
itu pula yang membuat CMNP
selalu menghadirkan mereka
secara solo dalam perhelatan
Halal Bi Halal CMNP Group.
Sebut saja Dewi Gita, Winda
Idol, dan yang belum lepas dari
ingatan, si cantik Kiki Juliar.
Seperti Dewi dan Winda, Kiki
juga tampak piawai menggaet
hadirin. Tak tanggung-tanggung,
salah satu dari mereka adalah
mantan Wakil Dirut CMNP Tito
Sulistio, yang kini menjabat
sebagai Direktur Utama Bursa
Efek Indonesia (BEI). Meski
sempat kaget didaulat nyanyi
duet oleh Kiki, nyatanya Tito tak
kalah percaya diri. Kiki yang
tepat di depannya dengan gemas
ia dorong menuju panggung.
Karuan saja pemilik mata indah
ini bereaksi manja “Aduh Bapak,
nanti Kiki jatuh lho” yang sontak
disambut geerrrr hadirin.
Dengan membawakan lagu
“Biru”, duet mesra nan kocak
Tito dan Kiki ini berhasil mencuri
perhatian. Berkali-kali hadirin
dibuat tertawa dan bertepuk
tangan. Barangkali inilah
klimaks acara Halal Bihalal yang
membawa kesan. (wan)
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Lensa

Nama dan Peristiwa

Ahmad Heryawan
Gubernur Provinsi Jawa Barat

Ogah

Naik Traktor

A

da saja yang menarik dari pria Pasundan yang satu ini.
Bukan karena wajahnya yang selalu wira-wiri di layar
kaca, tapi kehadiran orang nomor satu Jawa Barat
di acara Ground Breaking Jalan Tol Soreang - Pasir
Koja (Soroja), Kamis (10/9) ini memang ditunggu-tunggu.
Maklum ia akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional
pada tahun 2016 dan Tol Soroja akan menjadi akses penting
perhelatan nasional itu.
Berbalut totopong atau orang Bali biasa menyebutnya
udeng, kehadiran Kang Aher di hajatan Citra Marga Lintas
Jabar tersebut, tak luput dari buruan kuli tinta dan
fotografer. Saat didaulat naik traktor bersama Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kang Aher cuma
tersenyum simpul. Bukannya tidak mau, tapi suami dari Netti
Prasetiyani ini sadar betul, kalau kursi dalam traktor itu cuma
satu. Masak harus dipangku Pak Menteri he he... (ms)

Heri Kurniawan
Koordinator Proyek Cipali

Babad
“

B

Alas

abad Alas” identik dengan segala rupa pekerjaan yang sangat berat,
repot, seram, bahkan boleh jadi siang dijadikan malam, malam
dijadikan siang. Untuk “Babad Alas” memang perlu orang yang
tangguh, ulet dan optimis.

Analogi “Babad Alas” dirasakan pula oleh Heri Kurniawan (32), Koordinator
Proyek Cipali ketika harus mempersiapkan operasional jalan tol Cikampek
– Palimanan (Cipali) sejak Maret 2015 silam. Maklum PT Citra Persada
Infrastruktur (CPI) perusahaan yang menugaskan Heri, dipercaya mengelola
operasional jalan tol sepanjang 116 kilometer itu, sehingga urusan pengadaan
petugas lapangan, kendaraan operasional dan manajemen operasional
lain menjadi tanggung jawabnya. Selaku duta CPI, suami dari Dewi Ratih
Kumalasari inipun harus piawai membangun hubungan, baik dengan PT Lintas
Marga Sedaya selaku pemilik Cipali maupun dengan institusi-institusi terkait.
Penugasan ayah dari Sekar Kinara Kurniadewi (2) di Cipali ternyata bukan
tanpa alasan. Kemampuan Heri telah teruji saat ia didapuk urusan yang sama
di ruas jalan tol Waru – Juanda Surabaya. Demikian besar integritas Heri
dalam menjalani amanah pekerjaan, membuatnya nyaris seperti Bang Toyib,
yang jarang pulang. Putri semata wayangnya Kinara, bahkan sempat tak
mengenali, karena wajah ayahnya itu tumbuh kumis, jenggot dan tampak
kusam karena letih. (wan)
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Nama dan Peristiwa

Tito Sulistio
Direktur Utama BEI

Ingin

Dekat Sahabat

K

eceriaan dan keharuan saat menghadiri acara Halal
Bihalal Keluarga Besar CMNP Group, Senin 3(8)
sepertinya tak bisa disembunyikan pria kelahiran
Bogor 1955 ini. Bagaimana tidak, selain belum
lama ia menjabat sebagai Wakil Direktur Utama CMNP dan
menautkan kembali rasa sayangnya pada keluarga besar
CMNP, ia telah didapuk oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai
orang nomor satu di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 1015
– 2018.
Perasaan doktor ilmu hukum jebolan Universitas Pelita
harapan itu, terekam jelas, saat ia mempersembahkan
sebuah lagu “Biru” milik penyanyi beken Vina Panduwina.
Didampingi Kiki Sinden OVJ teman duetnya, Tito yang
biasa bergaya “koboi” ini menyanyikannya dengan penuh
penghayatan. Penggalan lirik lagu “Ku ingin selalu dekat
kekasihku” yang diulang sebanyak tiga kali sepanjang lagu
itu pun diubahnya menjadi “Ku ingin selalu dekat sahabatku”.
Selamat bertugas ya Pak Tito. (wan)

AKP Suparmono
Komandan PJR Jaya II

Pengayom Sejati

P

olisi konon identik dengan petugas yang ditakuti.
Tapi bagi AKP Suparmono, profesi Polisi juga harus
identik sebagai pengayom sejati. Karena itulah, Pria
asal Pati yang saat ini menjabat sebagai Komandan
“Baru” PJR Jaya II ini, selalu meyakinkan kepada seluruh
anggotanya, selain harus tegas, perlu juga meningkatkan
perannya sebagai pengayom masyarakat.
Bagi ayah dari Kirana Cipta Komala (22), mampu
memberi rasa aman dan pertolongan bagi pengguna
jalan tol diyakininya akan menghadirkan kepuasan batin.
Pasalnya, bermasalah di atas jalan tol layang, bebannya
lebih besar, karena potensi mendapatkan pertolongan dari
pengguna jalan lain sulit diharapkan. “Kehadiran Polisi
atau petugas tol lain mestinya seperti api unggun yang
menghangatkan atau seteguk air yang menyejukkan”, ujar
pemilik motto Tiada Hari Tanpa Perbaikan dan Berbuat
Kebaikan ini. (wan)
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plesir

Serunya Jelajahi
Bromo dan Semeru

Deliyanti bersama keluarga

Oleh : ML Deliyanti *

G

unung Bromo berada di kawasan Taman Nasional
Bromo Tengger Semeru (TNBTS) . Gunung yang
luasnya sekitar 50.276 ha ini dapat diakses
melalui 4 alternatif Kabupaten, yaitu Probolinggo,
Pasuruan, Lumajang atau Malang. Seperti Gunung
Bromo, Gunung Semeru yang ada dikawasan TNBTS itu
menyimpan sejuta pesona.
Bentuk tubuh Gunung Bromo bertautan antara lembah dan ngarai yang begitu indah. Bagi penduduk sekitar
Gunung Bromo, suku Tengger, Gunung Bromo dipercaya
sebagai gunung suci. Setahun sekali pada bulan purnama,
masyarakat Tengger mengadakan upacara yang sangat
terkenal yaitu Kasodo yang digelar pada tengah malam
hingga dini hari.
Pesona Bromo yang paling menarik adalah menikmati
indahnya sunrise di Pananjakan. Pesona lain anda bisa
temukan di Lautan Pasir Bromo, Savana, Pasir Berbisik,
Gunung Semeru, Danau Ranu Regulo dan masih banyak
yang lain. Untuk menjelajahi kawasan Bromo, wisatawan
wajib memakai Jeep Hardtop yang banyak disewakan di
sana. Jadi terasa adventure-nya. Buat yang hobi selfi, jangan lewatkan bernarsis ria ya.
Bagi Anda yang suka tracking (baca : pendakian gunung), Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa
(3.676 mdpl) adalah gunung yang wajib dikunjungi.
Pendakian Semeru dapat melalui pintu masuk Tumpang
(Malang), Pos Ranu Pane tempat pendaftaran para pen-

daki, Watu Rejeng dan Ranu Kumbolo yaitu danau yang
luar biasa indahnya. Jangan lewatkan bermalam di tepian
danau seluas 12 ha ini.
Selanjutnya anda akan melewati Tanjakan Cinta, yang
memiliki mitos jika berhasil mendaki tanjakan itu tanpa
henti dan tidak menoleh ke belakang, maka cintanya akan
abadi. (macak cih..?). Area lain yang tak kalah menarik
adalah Sabana atau Padang Rumput Oro-oro Ombo dengan
hamparan tumbuhan invasif bunga ungu yang sangat cantik. Setelah itu Cemoro Kandang, Jambangan dan akhirnya
sampailah ke Kalimati, padang rumput dengan tumbuhan
semak dan Edelweis seluas 20 ha. Kerreeen...
Perjalanan menuju puncak Mahameru (Summit attack)
sekitar 5-6 jam ke depan, membutuhkan fisik dan mental
yang kuat. Sekitar pukul 1 dini hari perjalanan dimulai dari
Kalimati dan nanjak menuju Arcopodo, camp terakhir dan
batas vegetasi. Uji mental pun dimulai, karena track berikut ini hanya pasir dan batu, sangat terjal dan berjurang.
Suhu berkisar 4-10 derajat celcius, dan pada puncak musim
kemarau akan menjadi minus di bawah 0 derajat. Memakai
jaket cold proof, minuman hangat, bakar parafin dan terus
bergerak adalah cara menghindari terjadinya Hiportemia,
sakit akibat kehilangan panas tubuh yang bisa berakibat fatal.
Sampai di puncak Mahameru, subhanallah, seperti
berada di negeri atas awan. Di kaki langit biru terbentang
gunung dan bukit-bukit hijau bak permadani. Nun jauh
disana, Kota Lumajang tampak sangat kecil. Rasa lelah
nanjak berganti dengan takjub tiada tara. Terlihat juga
kawah Mahameru yang tak lagi aktif dan kawah Jonggring
Seloko yang masih aktif, yang sesekali menyemburkan
batuan vulkanis yang didahului asap ”wedus gembel”. Di
puncak Mahameru inilah kita akan menyadari betapa kecilnya manusia melihat keagungan ciptaanNya.
* Penulis adalah Senior Auditor CMNP
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TeKa-a

TahuKah anda

z

z

z

Satelit Lapan A2

z
z

Disupirin

Direktur

S

ebagai penumpang dalam suatu perjalanan jarak jauh kadang rasa
kantuk tak bisa dielakan. Apalagi menggunakan kendaraan pribadi
produk teranyar yang empuk dan sejuk. Berusaha ngobrol ngalorngidul, tak cukup membuat mata Idul (nama samaran red.) melek.
Yang ada malah terlelap dan ngroookkkzz….. Maklum tugas liputan hari
itu baru usai pukul 10 malam, belum lagi esok hari harus lanjut berjibaku
memburu momen penting acara groundbreaking tol Soroja.
“Dul bangun Dul.., kita sholat Isya dulu,” ujar Zaki sang komandan.
Idul pun terperanjat dan bergegas menuju masjid terdekat. Maklum sejak
di kawasan Sudirman pukul 22.00, hingga Km 57 jalan tol Cikampek
pukul 24.00, Idul belum sempat shalat isya. Usai menunaikan kewajiban
rombongan Idul kembali merajut perjalanan di tol Cipularang. Dan yap!,
belum satu kilometer perjalanan, Idul kembali ngroookkkzz … babak
kedua.

Satelit Lapan A2 merupakan
satelit pertama buatan Indonesia
yang sukses diluncurkan dengan
menumpang roket Astrosat milik
India dari Pusat Antariksa Satish
Dhawan, Sriharikota - India, Senin
(28/9).
Satelit ini membawa misi untuk
penggunaan radio amatir saat bencana
dan identifikasi pulau-pulau terluar
di Indonesia. Alat ini diharapkan juga
dapat membantu menjaga kedaulatan
Indonesia dengan memantau lalu
lintas kapal, operasi keamanan laut,
perikanan, dan eksplorasi sumber
daya kelautan Indonesia. Dengan
dilengkapi Automatic Identiﬁcation
System (AIS), satelit mikro ini
diharapkan mampu mendeteksi
hingga ribuan kapal dengan cakupan
area pengamatan mencapai ribuan
kilometer.

Setiba di penginapan di kawasan Baros, teman-teman Idul yang sudah
datang lebih dulu menggodanya. “Pasti Idul tidurnya lelap deh, mobilnya
kan empuk…, yang nyopirin Pak Direktur lagi. Kebalik Dul, mestinya Pak
Direktur yang tidur nyenyak, bukan elo,” ujar teman-teman Idul sambil
tertawa cekakakan. Wajah Idul yang tersipu itu hanya bisa pasrah.
“Bukan tak tau diri, tapi memang ane belum bisa nyetir,” gerutunya. (wan)

Bos Gojek

meniKah

Selamat
Menempuh Hidup Baru
Rangga Nopara

(Staf Divisi Teknik CMNP)
dan Poppy Radyna Putri
Sabtu, 8 Agustus 2015, di Gedung Kelautan
dan Perikanan Mina Bahari, Jakarta
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Nadiem Makariem bukan nama baru
di bidang social entrepreneurship
di Indonesia. Ia pernah bekerja
menjadi Co-founder dan Managing
Editor Zalora Indonesia, sebelum
akhirnya menginisiasi lahirnya Go-Jek
di tahun 2011 yang sejak tahun lalu
bertransformasi menjadi perusahaan
teknologi berbasis mobile. Pria yang
menamatkan gelar dari Harvard
Business School tersebut menjadi
kunci pesatnya pertumbuhan layanan
antar-jemput konsumen/barang GoJek yang konon kini digawangi lebih
dari 10.000 Pengojek di Jabodetabek,
Bali, Bandung dan Surabaya.
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BuGar

6 Membakar Kalori
Olahraga yang Paling

1

Bersepeda
Sejatinya ini adalah kardio yang bergantung pada
seberapa cepat dan konsisten Anda mengayuh.
Ketika mengeluarkan energi maksimal untuk setiap
kayuhan, maka anda berpotensi membakar hingga 1000
kalori setiap jam.
lompat tali
Habiskanlah waktu antara 10 - 20 menit olahraga
lompat tali setiap hari. Seorang laki-laki mampu
membakar hingga 850 kalori sedangkan wanita
mampu membakar hinga 720 kalori. Sejatinya olahraga
ini membosankan, karena itu lakukan dengan cara
menyenangkan, seperti mengajak teman atau anak-anak
anda.

2

3

Berenang
Berenang menempati tempat ketiga dalam latihan
yang paling membakar kalori. Ketika Anda seorang
pria, maka berenang sanggup membakar 840 kalori
sedangkan untuk wanita 720 kalori. Anda akan mendapati
seluruh bagian tubuh bergerak secara aktif, dan biasanya
Anda akan betah berlama-lama di air, menikmati beberapa
permainan yang semakin membakar kalori tubuh.

4

Aerobik
Menyenangkan, aktif, dinamis, dan membakar
kalori. Tentu dengan semua kriteria itu, tak
salah apabila aerobik merupaka salah satu latihan
favorit banyak praktisi diet. Karena jarang ada pria yang
melakukan olahraga ini, maka statistik aerobik hanya
ditempatkan untuk wanita yaitu mampu membakar 680
kalori setiap jam.

5

Eliptical Trainer
Treadmill adalah kardio yang paling banyak dituju
oleh para pengguna fasilitas gym. Olah raga ini
mampu membakar kalori 600 kalori. Cara yang
paling baik latihan dengan treadmill adalah dengan
kecepatan sedang. Karena jika Anda terlalu bernafsu,
maka yang dibakar bukanlah lemak melainkan cadangan
karbohidrat yang ada di dalam tubuh.
Zumba dance
Zumba dance adalah salah satu tarian yang
menggerakkan badan secara bersama-sama
dengan menyenangkan. Olahraga ini mampu
membakar 400 - 700 kalori setiap sesi zumba dance.
Zumba, dianggap lebih baik daripada aerobic karena
memiliki gerakan yang terstruktur dengan baik dan secara
tidak langsung dapat berperan dalam pembentukan tubuh
yang lebih ideal. (Cink ! – resepdiet)

6

alih TuGas

Selamat, Semoga Sukses Selalu!
No

NIK

1

98110001

A. Teguh Mulyasin

Staf Adm Gerbang Tol

Staf Pengadaan

Promosi

1/7/2015

2

91010001

Desy Roslianita N

Sekretaris Direksi

Sekretaris Dewan Komisaris

Rotasi

21/8/2015

3

M1206001

Erni Hernan, SH

Sekretaris Dewan Komisaris

PIC Bid. Hukum CMLJ

Rotasi

21/8/2015

4

92090002

Abdul Rahman

Kasi Keamanan

Staf Bidang Keamanan

Rotasi

26/8/2015

5

90080012

Nyoman Suryanata

Wakil Kasi Keamanan

Pjs. Kasi Keamanan

Promosi

26/8/2015

6

96060065

Gunarto

Staf Pelayanan & Pemeliharaan

Pjs. Kasi Evaluasi & Persiapan

Promosi

31/8/2015

NAMA

JABATAN LAMA

JABATAN BARU
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Surga yang Tidak Dirindukan

K

isah cinta pada pandangan pertama Arini dan Pras
begitu indah. Pernikahan yang kemudian terwujud
mendatangkan kebahagiaan lain dengan hadirnya Nadia
(buah cinta keduanya).

Sosok Pras yang baik dan setia selalu menenangkan Arini,
berbagai kisah perselingkuhan yang dialami perempuan di
sekelilingnya, termasuk sahabat dekatnya, tidak sekalipun
mengusik kepercayaan Arini terhadap sang suami. Demi
mewujudkan rumah agar senantiasa menjadi surga cintanya
Pras, Arini pun berusaha mengabdikan diri sepenuh hati sebagai
Ibu dan Istri.
Tetapi perjalanan takdir kemudian berujung ujian bagi cinta
Arini dan Pras. Pernikahan mereka diuji setelah Pras menolong
seorang gadis yang mengalami kritis karena kecelakaan.
Bisakah cinta bertahan, setelah janji-janji untuk setia tak lagi
ditepati? Apa yang harus dilakukan seorang perempuan ketika
sosok yang paling dicintainya seolah menemukan tambatan
baru bagi hati?
Sebuah kisah menyentuh yang membuat kita berpikir ulang
tentang cinta, kesetiaan dan takdir serta ujian yang harus
dikalahkan.
Diambil dari Novel Best Seller Asma Nadia Produksi MD
Pictures, Durasi 125 menit, Pemain: Fedi Nuril, Laudya Cynthia
Bella, Raline Shah, Sandrinna Michelle, Kemal Palevi, Tanta
Ginting, Zaskia Adya Mecca, Landung Simatupang,
Ray Sitoresmi, Vitta Mariana, Sutradara Kuntz Agus.

sepuluh dua

KERJASAMA APIK
Foto bidikan CCTV ini
menunjukkan kerjasama
pengamanan yang apik dua
orang personil Kijang 01925, saat mengevakuasi
kendaraan mogok, Senin
(28/6) pukul 17.21.18 WIB.
Selagi armada PJR melindungi
kendaraan mogok, 1 orang
PJR mendorong kendaraan
mogok dari lajur cepat ke lajur
lambat. Sementara 1 orang
petugas PJR lainnya menutup
lalu lintas tol, sehingga
evakuasi kendaraan dapat
segera dilakukan dan lalulintas pun kembali normal.
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Ini Dia... Cover Favorit Pilihan Pembaca

Cover favorit pertama (WCM Edisi 23)

Cover favorit kedua (WCM Edisi 28)

Hasil pooling Kuis WCM Edisi 41 menempatkan cover WCM Edisi 23 menjadi cover favorit pertama
pilihan pembaca dengan perolehan suara sebanyak 40%. Visualisasi cover yang sempurna ini
menampilkan tragedi Jembatan Tiga pada tahun 2007 dimana girder-girdernya tengah dibongkar, akibat
kebakaran kolong tol. Sementara itu, Cover WCM Edisi 28 menjadi cover favorit kedua pilihan pembaca
dengan perolehan suara sebanyak 30%. Visualisasi cover menampilkan Raft Race di Camp Hulucai pada
tahun 2010 dalam rangka memeriahkan HUT Ke 23 CMNP.

Kuis
Pertanyaan Kuis WCM Edisi 43 :
Apa nama perusahaan yang dibentuk Konsorsium CMNP, Jasa Sarana dan Wijaya Karya setelah
memenangkan tender pelelangan jalan tol Soreang
- Pasir Koja?
Jawaban Kuis :
a. Citra Marga Lintas Jabar
b. Citra Marga Langsung Jabar
c. Citra Marga Lewat Jabar
Cara Mengikuti Kuis :
a. Ketik (nama) spasi (perusahaan) spasi (jawaban
kuis), kirim ke 0857 1555 1987 paling lambat 16
November 2015. Contoh Bayu CPI b, artinya pengirim SMS adalah Bayu dari PT CPI dengan pilihan
jawaban “b” yaitu Citra Marga Langsung Jabar.

b. Satu orang hanya berhak mengirim 1 kali sms/
edisi kuis
c. Peserta Kuis adalah karyawan di lingkungan CMNP
Group (CMNP, CPI, GI, CMS, CW, CMNPro, CMLJ)
d. Pemenang akan diumumkan pada WCM Edisi ke 44
e. Tersedia 10 bingkisan menarik
f. Keputusan Redaksi mutlak, tidak dapat diganggu
gugat.
Pemenang Kuis WCM Edisi 42 :
Dessy Roslianita (CMNP), Agung Sulistio (CMNP), Sila
Syahyudi (CMNP), Aspriyanto (CMNP), Muhammad
Syarip (CMNP), Budi Ismoyo (CMNP), Momo (CPI),
Sigit Audivisitama (CPI), Nurhasan (CPI), Wahyudi
(GI). Hadiah dapat diambil di Redaksi, Divisi Sekper
CMNP pada 11 – 16 November 2015.
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