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Salam spirit,

Jika kita menamakan edisi ketiga ini sebagai “edisi 
kegembiraan”, rasanya tidak terlalu berlebihan. Banyak 
alasan bagi kita untuk merasa bergembira di akhir tahun 

ini. Alasan pertama – tentu saja – adalah karena perayaan 
ulang tahun perusahaan ke-35 yang hingar-bingar, megah-
meriah dan riang-gembira. Berbagai acara digelar untuk 
merayakan hari jadi kita, baik yang bersifat hura-hura, sosial 
kemasyarakatan maupun formal kedinasan. 

Mengusung tema “Bersama Meraih Asa”, panitia 
peringatan ulang tahun Abipraya ke-35 memang telah 
bekerja all-out untuk merancang kegiatan yang melibatkan 
hampir seluruh stakeholder, sekaligus sebagai sarana untuk 
menciptakan engagement bagi karyawan, mitra kerja dan 
para pelanggan yang telah bahu-membahu mengantarkan 
perusahaan dalam menjalani bisnisnya selama tiga puluh lima 
tahun. Puncak dari kegembiraan perayaan ulang tahun adalah 
kehadiran dua orang menteri (Menteri BUMN dan Menteri 
PUPERA) pada acara tasyakuran 12 November 2015 yang lalu. 
Ini tentu saja akan menjadi kenangan manis bagi kita semua.

Kegembiraan kedua – dan ini lebih bermakna – adalah 
hasil usaha tahun 2015 yang melampaui target-target RKAP. 
Meskipun hasil akhir masih harus menunggu hasil audit 
dan pengesahan rapat umum pemegang saham, tetapi dari 
data-data yang bisa dikumpulkan, kita layak optimis bahwa 
kinerja perusahaan di tahun ini berhasil melampaui target 
RKAP dalam seluruh parameter finansial utama, yaitu kontrak, 
penjualan dan laba bersih. Keberhasilan ini merupakan 
buah dari kerja keras dari seluruh Insan Abipraya, sekaligus 

membuktikan bahwa arah kebijakan manajemen telah 
berada di jalur yang tepat.

Di balik segala kegembiraan tersebut, kita akan segera 
menatap tahun 2016 dengan tingkat kewaspadaan tinggi. 
Keberhasilan tahun 2015 membawa konsekuensi bagi 
seluruh jajaran untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun 
selanjutnya. Mulai diberlakukannya Masyarakat Ekonomi 
Asean (MEA) akan semakin menambah bobot dari tantangan 
yang dihadapi. Manajemen yang menyadari beratnya 
tantangan ke depan, telah mengambil langkah-langkah 
strategis untuk mempersiapkan diri, antara lain dengan 
dilakukannya restrukturisasi organisasi dan ditindaklanjuti 
dengan mutasi dan promosi pejabat melalui Surat Keputusan 
Direksi No 402/D/KPTS/XI/2015 dan No 403/D/KPTS/XI/2015 
pada tanggal 18 November 2015 yang dilanjutkan dengan 
acara serah terima jabatan pada tanggal 3 Desember 2015.

Dengan semua kondisi di atas, rasanya kita layak optimis 
dalam menghadapi tantangan bisnis ke depan. Bermodalkan 
kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas, seluruh jajaran akan 
semakin meningkatkan semangatnya untuk memberikan 
yang terbaik bagi diri sendiri, bagi perusahaan dan bagi 
Bangsa Indonesia. Kegembiraan yang telah kita nikmati 
bersama layak dan wajib kita syukuri. Menjadi tugas bersama 
untuk memaknai kegembiraan ini dengan segala sikap 
positif, dan yang lebih penting lagi adalah, marilah kita 
senantiasa menciptakan kegembiraan-kegembiraan baru dan 
mempertahankannya untuk selamanya.

Dirgahayu Brantas Abipraya.....



04Edisi 03
dEs 2015

PT Brantas Apibraya telah 
berusia kepala 3, jika ini 
manusia tentu sudah 

memasuki usia dewasa dan matang 
dalam berpikir serta bertindak. Usia 35 
tahun juga merupakan usia produktif, 
dan memang Abipraya tengah 
produktif, menggenjot penuntasan 
sejumlah proyek besar kontruksi demi 
kemajuan infrastruktur Indonesia, 
mendorong pertumbuhan ekonomi 
melalui berbagai pembangunan fasilitas 
publik yang digarapnya.

Tahun ini, menurut Dynna 
Tiara Kamil, Humas Abipraya yang 
juga panitia HUT ke-35 Abipraya, 
mengatakan bahwa tema yang diusung 
adalah Bersama Meraih Asa. Tema ini 
tentu relevan dengan kondisi kekinian 
bangsa ini yang tengah menjalani 
proses revolusi mental, menuju negeri 

yang makmur penuh harapan di masa 
depan.

“Perayaan HUT kali ini juga lebih 
meriah, bahkan di puncak acara dihadiri 
dua menteri sekaligus, yakni Menteri 
BUMN Rini Soemarno dan Menteri PUPR 
Basuki Hadimuljono,” tambah Dynna.

Rangkaian perayaan HUT ke-35 
Abipraya juga semarak sejak 26 Oktober 
lalu, dan puncaknya di 12 November, 
ketika Menteri Rini Soemarno memotong 
tumpeng HUT yang merupakan tumpeng 
peraih juara I di lomba tumpeng HUT 
Abipraya tahun ini.

Banyak kegiatan di lakukan 
diantaranya adalah family gathering 
keluarga besar Abipraya, pertemuan 
dengan vendor, peresmian ruang fitness, 
pemberian santunan bagi anak yatim dari 
pegawai Abipraya, aneka lomba internal, 
kegiatan kepedulian seperti donor darah, 

35 Tahun Abipraya

Bersama Meraih Asa
Menapaki usia 35 
tahun adalah masa 
dimana perjalanan 
hidup mulai 
menunjukkan hasil 
dari sebuah aktivitas 
yang produktif. 
Tumbuh makin 
matang di kancah 
industri konstruksi 
negeri ini, makin aktif 
memberikan manfaat 
lebih pada bangsa 
dan negara.
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pengobatan gratis, juga khitanan massal.
“Dan yang juga tak kalah seru 

adalah ketika ada deklarasi paguyuban 
purna bhakti Abipraya di momen HUT 
kali ini, ini juga sebagai bentuk wadah 
silaturahmi bagi seluruh pegawai yang 
sudah memasuki masa pensiun,” kata Rudi 
Pudianto, Humas Abipraya.

Seluruh rangkaian perayaan HUT 
ke-35 tahun ini juga telah menyuburkan 
doa serta harapan besar bagi kemajuan 

dan kejayaan Abipraya di masa datang, 
tetap eksis dan memberi manfaat serta 
harapan bagi seluruh insan Abipraya 
juga masyarakat, bangsa dan negara. 

Bambang E, Marsono selaku Direktur 
Utama Brantas Abipraya juga sangat 
berbahagia di momentum ulang tahun 
ke-35 perusahaan yang dipimpinnya ini, 
dirinya mampu merasakan kebersamaan 
yang melebur di dalam perayaan yang 
lebih baik, dapat merangkul banyak 

pihak, mulai dari pegawai, keluarga 
pegawai, pensiunan hingga masyarakat 
yang membutuhkan.

Bambang E. Marsono berharap 
momen ini bisa menjadikan keakraban 
seluruh insan Abipraya makin erat, semua 
berkinerja bagus demi pencapaian cita-
cita perusahaan, serta bisa mengulang 
perayaan yang sama di tahun berikutnya.

Selamat Ulang Tahun. Jayalah 
Abipraya!

serba-serbi HUT

Peresmian 
Fitness 
Center 
Abipraya.

Perayaan HUT ke-35 Abipraya 
di Divisi Regional 1, Medan.

Keriaan Lomba Kreasi Tumpeng Paguyuban Ibu-Ibu Abipraya.

Perayaan HUT Ke-35 Abipraya di Divisi 

Regional 4, Makassar.
Napak Tilas ABGowes di Malang, 31 Oktober - 1 November 2015.
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FG Eratkan Kebersamaan
Sabtu, 14 November 2015 menjadi momen tak terlupakan bagi 

keluarga besar PT Brantas Abipraya (Persero). Bertempat di Dunia 
Fantasi (Dufan), Taman Impian Jaya Ancol Jakarta, family gathering (FG) 
Abipraya digelar dengan meriah dan sukses. Acara yang diikuti ribuan 
peserta keluarga besar Abipraya dari Kantor Pusat, Divisi Regional dan 
proyek-proyek sekitar Jakarta tersebut dimulai pukul 08.00 WIB dengan 
pelepasan balon lalu dilanjutkan dengan acara bebas di area bermain 
Dufan.

Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk menambah ikatan 
kebersamaan khususnya keluarga besar Insan Abipraya. Tak hanya 
Insan Abipraya yang masih aktif, hadir pula dalam kegiatan ini para 
purnabakti seperti mantan Direksi dan mantan Komisaris PT Brantas 
Abipraya, kesemuanya melebur dalam keceriaan family gathering yang 
juga menjadi salah satu kegiatan dalam rangkaian HUT ke-35 tahun 
PT Brantas Abipraya (Persero). Dalam kesempatan ini, Abipraya juga 
memberikan santunan kepada 65 anak yatim piatu yang juga diundang 
hadir di Family Gathering Abipraya.

Melalui acara ini, Abipraya berharap dapat menjalin dan 
mempererat hubungan baik antar sesama Insan Abipraya sehingga 
dapat mempunyai satu semangat dan satu tujuan yang sama yaitu 
menjadikan Abipraya sebagai kontraktor terpercaya dan menjadi 5 
terbesar di Indonesia.

Abipraya Sumbangkan 76 Kantong Darah
Kebutuhan darah yang terus meningkat menjadi salah satu 

latar belakang PT Brantas Abipraya (Persero) untuk mengadakan 
bakti sosial donor darah. Kegiatan yang rutin dilakukan setiap 
tahunnya ini diselenggarakan di ruang serba guna lantai 6 Kantor 
Pusat Abipraya di Jakarta, Selasa 24 November 2015. Diikuti tak 
hanya Insan Abipraya, kegiatan ini berhasil mendapatkan 76 
kantong darah dari 115 calon pendonor yang mendaftar.

Tidak semua dapat menyumbangkan darah, selain mengisi 
formulir, para pendaftar juga harus melakukan serangkaian 
tes untuk dapat mendonorkan darahnya. Namun tak sedikit 
pula yang tidak lolos untuk menyumbangkan darahnya karena 
hemoglobinnya rendah atau mengalami tekanan darah yang 
terlalu tinggi sehingga dinyatakan tidak dapat melakukan donor 
darah dan kondisi tersebut membuat tidak semua pendaftar 
dapat diambil darahnya.  Abipraya berharap aksi sosial ini 
dapat membantu meringankan beban bagi masyarakat yang 
membutuhkan darah. 

Semarak HUT Ke-35 PT Brantas Abipraya
Menjelang usianya yang ke-35 tahun, PT Brantas Abipraya 

berbagi keceriaan kepada para Insan Abipraya. Dimulai sejak tanggal 
26, 29, 30 Oktober, dan selanjutnya diteruskan dengan pertandingan 
futsal antar Insan Abipraya. Bertujuan memperkuat kekompakan, 
perlombaan internal ini tak hanya diikuti kalangan muda, namun 
juga tak tertutup untuk para Insan Abipraya yang lebih senior. Lomba 
internal yang disuguhkan adalah memasukkan bola ke keranjang 
dengan tali, menjatuhkan gelas plastik dengan air balon, ular buta, 
mengeluarkan bola ping-pong dari kotak tissue, memindahkan bola 
ping-pong dengan sedotan dan merobohan botol aqua dengan 
ayunan bola tenis. Hadiah pun telah disiapkan uang tunai jutaan 
rupiah untuk para pemenang.

serba-serbi HUT
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Pengobatan gratis.

Deklarasi Pengurus Paguyuban Purnabakti Abipraya pada 12 November 2015.

aksi di pigura

Pelatihan Hard Competency, 20-22 November 2015, Hotel 
Ibis, Cawang, Jakarta.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh BPK Kepada 
Direktur Utama PT Brantas Abipraya (Persero), Bambang 
E. Marsono di Kantor BPK, 23 November 2015.
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Pameran infrastruktur terbesar di Indonesia “Indonesia 
Infrastructure Week 2015 (IIW 2015)” digelar di Jakarta 
Convention Center pada 4-6 November kemarin. PT 

Brantas Abipraya (Persero) ikut berpartisipasi dalam ajang 
ini. Pameran ini menjadi wadah bertemunya langsung antara 
perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur dalam dan 
luar negeri dengan para pelanggan.

Pameran ini dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang 
didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat, Basuki Hadimuljono, serta Menteri Komunikasi 
dan Informatika, Rudi Antara. Dalam sambutannya, Jusuf 
Kalla mengatakan masih tertinggalnya Indonesia dalam 
pembangunan infrasturktur. Hal ini mengakibatkan 
terhambatnya aktivitas perekonomian di Indonesia.

Hadir pula pada kesempatan ini Direktur Jenderal 
Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yusid Toyib yang juga 
merupakan salah satu Komisaris PT Brantas Abipraya 

(Persero). Saat pembukaan pameran beliau mengatakan, IIW 
2015 merupakan kesempatan bagi para pelaku usaha dan 
seluruh pemangku kepentingan untuk mengapresiasi dunia jasa 
konstruksi. IIW 2015 diharapkan dapat meningkatkan daya saing 
para tenaga kerja dan karya konstruksi dalam negeri menghadapi 
persaingan dengan negara lain. Dia menilai menghadapi 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, tenaga kerja asing 
semakin mudah masuk ke dalam negeri.

IIW 2015 atau biasa dikenal dengan Pameran Konstruksi 
Indonesia 2015 merupakan ajang yang sudah berjalan sejak tahun 
2003, pagelaran ini dimaksudkan untuk mempererat kerjasama 
dan mengembangkan lini bisnis baru antar sesama stakeholder, 
serta mendorong komunitas konstruksi dan penyedia jasa untuk 
melakukan transfer knowladge teknologi konstruksi terbarukan 
yang ramah lingkungan. Event ini pun sebagai wadah bertukar 
informasi, membahas isu strategis tentang jasa konstruksi di 
Indonesia dengan seluruh pelaku bidang Industri Konstruksi, 
produsen alat berat dan material serta teknologi konstruksi.

Selain itu, Pameran Konstruksi Indonesia 2015 memberikan 
kesempatan strategi percepatan pertumbuhan industri konstruksi, 
serta untuk mempromosikan dan memperlihatkan berbagai 
studi kasus pembangunan infrastruktur dalam mendukung 
sektor konstruksi indonesia menjadi lebih unggul, mandiri dan 
berdayasaing.

Abipraya di 
Pameran IIW 2015
Indonesia Infrastructure Week 2015 
(IIW 2015) adalah pameran infrastruktur 
terbesar di Indonesia, yang menjadi wadah 
bertemunya langsung antara perusahaan 
yang bergerak di bidang infrastruktur dalam 
dan luar negeri dengan para pelanggan.

Dalam rangka memeriahkan 
HUT ke-35, PT Brantas Abipraya 
(Persero) kembali menggelar 

turnamen golf. Kegiatan yang digelar 
dua kali dalam dua pekan berturut-
turut ini diadakan di Rainbow Hills Golf 
pada 8 November 2015 dan Emeralda 
Golf Club pada 15 November 2015.

Bukannya tanpa alasan, diadakan 
dua kali karena antusias peserta 
turnamen pada tahun ini sangatnya 
besar yaitu hingga hampir 200 peserta. 

Turnamen golf ini digelar merupakan 
rangkaian dari berbagai kegiatan yang 
Abipraya lakukan dalam memperingati 
HUT Abipraya yang jatuh pada 12 
November 2015. Turnamen yang 
digelar tiap tahunnya ini merupakan 
komitmen PT Brantas Abipraya untuk 
turut serta dalam mengembangkan 
olahraga golf dan mempererat 
silaturahim dengan para stakeholder.

Seperti turnamen golf yang 
diadakan Abipraya sebelumnya, 

Turnamen Golf Persahabatan
kegiatan kali ini juga menyediakan 
sejumlah hadiah utama dan hiburan 
yang cukup besar. Bagi peserta golf 
yang mampu mencetak hole in one 
akan mendapatkan mobil Honda CRV, 
Toyota Yaris terbaru, Toyota Avanza 
Veloz dan Honda Jazz. Selain untuk 
para pencetak hole in one, panitia juga 
menyediakan sejumlah hadiah menarik 
lainnya untuk lucky draw, seperti 
smartphone, sepeda motor dan masih 
banyak lagi.
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Awal November ini, dimulai dengan gerak jalan pukul 
07.30 WIB dengan rute dari Kantor Kementerian BUMN 
Jalan Merdeka Selatan menuju Gedung Sarinah, Jalan 

Thamrin, Menteri BUMN Rini Soemarno bersama dengan 

Porseni Bersama Menteri BUMN

Pameran konstruksi bertajuk Concrete Show Shouth East 
Asia 2015 yang diselenggarakan oleh PT UBM Pameran 
Niaga Indonesia resmi digelar dari tanggal 28 hingga 

30 Oktober 2015 di Jakarta International Expo Kemayoran. 
Ini adalah tahun ketiga pameran yang diikuti lebih dari 200 
perusahaan konstruksi dari 28 negara ini diselenggarakan. 
Pada kesempatan ini pun PT Brantas Abipraya (Persero) ikut 
berpartisipasi dengan memperkenalkan unit usaha betonnya 
yaitu Abipraya Beton.

“Abipraya Beton resmi dibentuk awal tahun 2015 ini. 
Awalnya kami hanya untuk mendukung produksi internal, 
namun dikarenakan banyaknya permintaan unit usaha ini 
pun dibuat. Hingga saat ini Abipraya Beton telah memiliki 
tiga pabrik yang berada di Sunter, Gempol dan Sambas,” ujar 
Ruddy Widiono-Project Manager Abipraya Beton.

Ruddy menambahkan bahwa event ini merupakan 
peluang besar untuk memperluas bisnis Abipraya Beton 
di industri infrastruktur tak hanya Indonesia namun juga 

Concrete Show 2015;
Perkenalkan Abipraya Beton

Pejabat Eselon I 119 BUMN meresmikan Porseni BUMN 
yang tahun ini bertemakan “Bintang untuk Negeri”.

Abipraya pun tak mau ketinggalan dalam acara ini, 
dengan mengirim kontingennya, Abipraya turut meriahkan 
gebyar pembukaan ajang yang memperlobakan cabang 
olah raga dan cabang seni. 
Delapan cabang olahraga yang dipertandingkan, meliputi 
sepakbola, futsal, bulutangkis, tenis meja,tenis lapangan, 
bola voli, bola basket, dan bowling. Sementara Lima cabang 
kesenian yang akan dipertandingkan antara lain Duta 
BUMN, vokal grup, stand-up comedy, tarian daerah, serta 
band.

Abipraya pun telah menyiapkan tim tenis meja, futsal 
dan bulutangkis dalam ajang ini. 
Puncak acara pembukaan ditandai dengan pembentangan 
spanduk berukuran raksasa bertuliskan “Porseni BUMN 
2015: Bintang Untuk Negeri”, di bagian atas sisi depan 
Gedung Sarinah.

manca negara. Bukannya tanpa alasan, pameran ini akan 
memfasilitasi pembeli dan penyedia beton, juga produk 
konstruksi lainnya  seperti batching plant, concrete mixer dan 
sebagainya.

Kunjungan Menteri PUPR, 
Basuki Hadimuljono 
Berkunjung ke Proyek 
Bendung Gerak Jabung 
LMS 20, Lampung Timur, 5 
November 2015.
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Pembangunan flyover atau jalan layang Permata Hijau yang 
melintang di atas jalur kereta api telah memasuki tahap akhir. 
Potongan beton terakhir jembatan ini telah dipasang untuk 

menyambung dua sisi jembatan yang menghubungkan Permata 
Hijau menuju Senayan, pada Kamis malam (12/11/2015).

“Di antara infrastruktur lain yang dibangun bersamaan tahun 
ini, proyek ini yang paling cepat perkembangannya. Malam ini 
sudah kita pasang box girder (potongan beton) terakhir. Dengan 
ini progress-nya sudah 92%,” ujar Direktur Utama PT Brantas 
Abipraya Bambang E Marsono, Jumat (13/11/2015).

Ia menjelaskan, setelah pemasangan box girder ini pekerjaan 
selanjutnya adalah melakukan pengecoran rongga atau gap 
sepanjang 1 meter yang menghubungkan dua sisi jembatan. 
Setelah itu, baru penyelesaian akhir seperti pengaspalan serta 
pemasangan accessories jembatan berupa marka jalan, rambu 
dan lampu penerangan. “Kalau itu semua sudah, kita siap operasi. 
Target kita 15 Desember 2015,” sambungnya.

Jalan layang sepanjang 533 meter ini dibangun dengan biaya 
Rp 131 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Jalan layang ini memiliki titik 
tertinggi 12 meter dari permukaan jalan di bawahnya. Memiliki 

lebar 10 meter yang terdiri dari badan jalan 2x3,7 meter berupa 
jalan dua lajur dua arah lengkap dengan trotoar jalan masing-
masing 1 meter di sisi kanan kiri yang diperuntukkan bagi pejalan 
kaki. Selain itu, memiliki titik tertinggi 7,5 meter. 

“Lebarnya kami buat 10 meter,” kata dia. Dengan lebar itu, 
akan dibuat dua jalur yang mengarah ke Permata Hijau dan ke 
Patal Senayan. Masing-masing sekitar 3,7 meter.

Keberadaan jalan layang ini, tambahnya, sangat penting 
karena dapat memudahkan perjalanan dari arah permata hijau 
menuju senayan yang selama ini harus melintas jalur kereta api.

“Kalau jam sibuk di sini macet sekali. Karena selain 
perempatan, kendaraan dari arah permata hijau juga harus antre 
bergantian jalan dengan kereta yang melintas hampir setiap 10 
menit sekali. Jadi ini akan sangat menolong,” jelasnya.

“Sisanya, akan dibuat trotoar untuk pejalan kaki yang akan 
menuju atau dari Permata Hijau. Jadi semua akan lewat sini. Di 
bawah steril untuk dilalui, Kemungkinan akan dipasang semacam 
barrier yang menunjukkan pengguna jalan tak boleh lagi melalui 
persimpangan dekat perlintasan KA itu,” ujar memungkasi.

Dalam pembangunan ini PT Brantas Abipraya bekerjasama 
dengan PT Multi Structure dan PT Lampiri Djaya Abadi.

Tahap Akhir Flyover STS Permata Hijau

Ground Breaking Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas 
Sarana Galangan Bitung Tahap II, Bitung - 11 Desember 
2015.

Syafriyadi Miftahul Munir Lubis, Staf Departemen Human 
Capital mendapatkan Penghargaan Indonesia Best Future 
IT Leader dari Majalah SWA
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PT. Brantas Abipraya mendapatkan kembali penghargaan 
BUMN Awards dari Majalah Infobank, setelah berhasil 

menyandang predikat “sangat bagus” atas kinerja keuangan 
tahun 2014. Penganugerahan yang diadakan di Hotel 
Shangri-La Jakarta, oleh Direktur Keuangan Infobank, Dwi 
Setyawati kepada perwakilan PT Brantas Abipraya yaitu 
Prawinto Aji, Sekretaris Perusahaan.

Predikat “Sangat Bagus”

Predikat ini adalah yang ke lima secara berturut-turut, 
setelah sebelumnya menyandang predikat yang sama sejak 
tahun 2010. Keberhasilan ini merupakan bukti dari kerja keras 
seluruh jajaran perusahaan untuk semangat memberikan 
yang terbaik, sebagaimana motto yang tertanam kuat di dada 
seluruh Insan Abipraya.

Data yang berhasil dikumpulkan oleh Biro Riset Infobank 
(birI) terhadap 119 BUMN, menempatkan 45 perusahaan yang 
salah satunya adalah Brantas Abipraya dengan predikat “sangat 
bagus” yang merupakan predikat tertinggi dalam klasifikasi 
Infobank. Suatu kebanggaan bagi para Insan Abipraya atas 
penghargaan kinerja keuangan terbaik ini. Pasalnya, kredibilitas 
Majalah Infobank sudah tidak perlu diragukan lagi. Terbit 
pertama kali sejak tahun 1979, majalah ini dipercaya menjadi 
salah satu publikasi terkemuka dan terpercaya di dunia 
perbankan serta lembaga jasa keuangan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR) menargetkan rumah susun sederhana sewa 
atau rusunawa di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa 

Tengah siap huni awal 2016.
“Kemajuan pembangunan sudah 95 persen, tinggal 

finishing (pekerjaan penyelesaian) Target selesai sekitar 
tanggal 20 Desember sehingga siap huni awal 2016,” kata 
Kepala Satker Penyediaan Rumah Susun Direktorat Jenderal 
Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Ir. Erizal MT.

Dijelaskan, rusunawa vertikal lima lantai tersebut terdiri 
dua tower, dua tipe yakni unit pertama tipe 24 berjumlah 104 
unit (kamar) dan tipe 36 sebanyak 66 unit dan berdiri di atas 
lahan sekitar 1 ha.

“Jadi, mereka atau para buruh pabrik di sekitar kawasan 
industri Ungaran ini, bisa menyewa dengan biaya sewa 
maksimal sepertiga dari gaji pokok. Ini sesuai Permen 
18/2007,” kata Erizal.

Ia juga menyebut proyek tersebut termasuk satu unit 
rusunawa di Jerakah, Kota Semarang dengan total anggaran 

Target Rusunawa Ungaran Siap Huni 2016
Program rusunawa merupakan bagian dari kebijakan satu juta rumah untuk membantu 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menempati rumah untuk sementara waktu.

APBN tahun ini senilai Rp64,45 miliar dan pelaksana proyek adalah 
PT Brantas Abipraya (Persero).

“Proyek rusunawa dengan lama pekerjaan rata-rata tujuh bulan 
ini direncanakan akan diresmikan oleh Presiden Jokowi,” katanya.

Ia menambahkan, proyek rusunawa itu merupakan bagian dari 
program pembangunan 99 tower rusunawa hingga akhir tahun ini 
di seluruh Indonesia.

“Sasarannya tentu beragam, ada untuk para buruh, kaum urban 
perkotaan, mahasiswa dan santri di sejumlah kawasan tertentu. 
Sekitar 14 provinsi terpilih di Indonesia fokusnya untuk para buruh 
pabrik ,” katanya.

Pada bagian lain, Erizal menyebutkan, ketika dioperasikan 
nantinya, maka rusunawa tersebut akan diserahkan 
pengelolaannya kepada pemerintah daerah.

“Sejak diserahkan, sekitar enam bulan, kontraktor 
pelaksana proyek, masih bertanggung jawab untuk operasi dan 
pemeliharaan,” katanya.

Ia juga menambahkan, para penyewa nantinya tinggal 
menempati rusunawa tersebut karena perlengkapan seperti 
perabot sudah tersedia. 

“Penyewa tinggal bawa koper saja, baik untuk tipe 24 yang 
diperuntukkan bagi lajang dan tipe 36 untuk mereka yang sudah 
berkeluarga,” katanya.

General Manger Divisi 1 PT Brantas Abipraya (Persero) Dwi 
Kridayani menyebut, proyek tersebut bisa dilaksanakan sesuai 
waktu yang direncanakan tujuh bulan, salah satunya karena sekitar 
35 persen menggunakan beton pracetak.

“Untuk struktur bangunan, balok dan kolom menggunakan 
beton pracetak. Selain lebih cepat, kualitas betonnya bisa dikontrol 
dibanding beton konvensional,” demikian Dwi menambahkan.

Semoga target terpenuhi!



Penandatanganan Kontrak Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas 
Sarana Galangan Bitung Tahap II, Bitung - 11 Desember 2015.

Penandatanganan Kontrak Proyek Irigasi Loh Guci 
Aceh, 10 Desember 2015.

Penandatanganan Kontrak Proyek Pembangunan Jembatan 
Sembayat, di BBPJN V Surabaya, 25 November 2015.

Penandatanganan Kontrak DI Rentang-Indramayu, 
18 Desember 2015.

12Edisi 03
dEs 2015 mou

hasil usaha



13Edisi 03
dEs 2015

Wanita Karir dan Kesehatan
Kini peran wanita telah berubah termasuk di Indonesia. Dahulu 

wanita hanya memiliki peran mengurus anak dan rumah 
tangga, namun kini telah memiliki peran sosial dimana dapat 

berkarir di hampir semua bidang. Sekilas, fenomena ini sangat 
membanggakan, namun menyandang predikat sebagai wanita 
karir ternyata memberikan konsekuensi yang tidak kecil. Demi 
meraih puncak karir, wanita kerap mengabaikan perkara kesehatan 
hingga pernikahan. Dua hal ini bila tak disingkapi dengan baik 
akan merugikan kaum hawa itu sendiri. Maka, menjadi wanita yang 
sukses baik dalam karir maupun kesehatan menjadi prioritas utama.

Stres Wanita Karir
Bagi sebagian wanita, menjadi wanita karir adalah salah satu 

pilihan yang dapat meningkatkan gengsi di dalam masyarakat. 
Tapi, menjadi sedikit sulit saat wanita karir juga sibuk menjalani 
kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu.

Bisa menjalani dua pekerjaan sekaligus, dengan menjadi ibu 
yang bertugas mengurus rumah tangga dan bekerja sebagai 
wanita karir, tentunya akan menjadi kelebihan kita sebagai seorang 
wanita. Dua kegiatan utama ini seringkali menyita waktu dan 
membuat cemas, stress hingga depresi.

Cemas, stress dan depresi adalah gangguan yang kerap 
mengintai wanita karir. Pola hidup yang tidak sehat dan kurangnya 
istirahat, membuat wanita rentan terserang gangguan kesehatan 
jiwa. Berikut uraian Psikiater Dr. Andri, SpKJ, FAPM.

Jalani Dobel Peran
Seperti diketahui, kesehatan mental adalah bagian yang tidak 

terpisahkan dari kesehatan badan. Gangguan kesehatan mental 
sendiri bisa menyerang siapa saja. Hanya saja, kesehatan mental 
lebih rentan terjadi pada wanita, terutama wanita yang bekerja. 
“Secara umum, pada beberapa kasus gangguan jiwa seperti depresi 
lebih rentan menimpa wanita ketimbang pria bahkan sampai 2x 
lipatnya,” tuturnya.

Menurut Dr. Andri, wanita bekerja (wanita karir) lebih rentan 
mengalami gangguan kesehatan jiwa karena beberapa faktor. 
Faktor yang paling utama berperan dalam gangguan mental ini 
adalah faktor hormonal.

“Biasanya, mereka akan terganggu kondisi kesehatan jiwanya 
pada masa menjelang menstruasi. Beberapa di antaranya masuk 
kategori gangguan kejiwaan yang disebut PreMenstrual Disphoric 
Disorder (PMDD),” tuturnya.

Faktor lain yang mempengaruhi gangguan kesehatan jiwa 
wanita karir adalah faktor tanggung jawab yang banyak, seperti 
menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga.

“Beban stres yang berlebihan, pola hidup yang tidak sehat, 
kurang istirahat, dan kurang berolahraga serta sulit mencari waktu 
jalani hobi. Sulit beradapatasi dengan stres/kehidupan yang terus 
berubah juga bisa menjadi pemicu terjadi gangguan jiwa pada 
wanita,” urainya.

Kualitas Hidup Turun
Dr. Andri menyebutkan, gangguan kesehatan jiwa seperti 

depresi seringkali diikuti dengan keluhan fisik seperti susah 
tidur, kepala terasa tertekan atau pusing, gangguan maag 
dan rasa nyeri di otot yang berpindah. Selain itu, gangguan 
kesehatan jiwa juga ditandai dengan gejala psikologis seperti 
putus asa, tidak semangat, murung atau sedih, tidak ada 
keinginan bergerak atau psikomotornya terganggu.

“Biasanya depresi dibarengi dengan gejala seperti 
gangguan makan, gangguan pola tidur dan sulit konsentrasi 
yang berlangsung secara terus menerus minimal 2 minggu. 
Pada gangguan kesehatan jiwa yang berat, gejala disertai 
dengan ide atau percobaan bunuh diri,” ujarnya.

Berbeda dengan gangguan kesehatan jiwa ringan, 
gangguan kesehatan yang berat bisa menyebabkan risiko 
kematian. Disebutkan Dr. Andri, hal ini terjadi akibat adanya 
keinginan bunuh diri pada wanita dengan tingkat gangguan 
kesehatan jiwa yang berat. “Berbeda dengan gangguan 
yang lain seperti cemas dan somatisasi mungkin tidak terlalu 
serius, hanya sangat mengganggu kualitas hidup saja,” 
tuturnya.

Maka itu, jika gangguan kesehatan jiwa tidak bisa lagi 
ditangani sendiri dan sampai mengganggu kehidupan 
pribadi dan sosial, dianjurkan segera mencari bantuan pada 
ahli untuk mendapatkan terapi, baik dengan obat-obatan dan 
juga psikoterapi.

“Ketika sudah sangat mengganggu sehingga 
menurunkan kualitas hidup, sebaiknya segera mencari 
bantuan ahli sehingga akan mendapatkan penanganan yang 
lebih tepat.”

Tips Usir Stress Bagi Para Wanita Karir
Banyak cara untuk menangkal gangguan jiwa ringan. 

Berikut beberapa tipsnya
•	 Berbagilah beban dengan orang yang Anda percaya. 

Anda akan nyaman meskipun hanya bercerita saja.
•	 Tetaplah aktif dalam kegiatan sehari-hari karena dengan 

meskipun berat bukan berarti Anda bisa ‘lari’ dari 
kehidupan sehari Anda.

•	 Tingkatkan pola hidup yang baik dan tinggalkan pola 
hidup buruk Anda.

•	 Lakukanlah relaksasi dan atau meditasi agar mencapai 
keadaan rileks.

Karir Ramah Jiwa
•	 Pilih karir yang Anda suka dan mungkin merupakan 

hobby.
•	 Seimbangkan waktu istirahat dan bekerja.
•	 Hindari pergaulan yang salah, seperti minum alkohol 

dan narkotika yang kadang dianggap bagian gaya hidup 
kaum urban.

•	 Lakukan hobby atau luangkan waktu untuk bersenang-
senang dengan cara sehat.
Sumber: http://www.sehatraga.com/wanita-karir-dan-

kesehatan/ 
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Para Insan Abipraya yang 
bergabung dalam komunitas 
badminton ini dahulu selalu 

latihan di lapangan parkir kantor 
Brantas Abipraya di Jl. Wijaya, lalu 
sempat berpindah latihan di sebuah 
gudang milik Jasa Tirta yang disulap 
menjadi lapangan badminton selama 
tiga tahun.

“Sedikit sulit mengumpulkan 
teman-teman sekarang karena 
padatnya aktivitas kerja, seminggu 

kami dua kali latihan di ruang serba 
guna lantai enam,” jelas Rudi Pudianto 
salah satu Insan Abipraya yang aktif 
dalam klub badminton.

Latihan dua minggu sekali setiap 
hari Senin dan Rabu, tim badminton 
Abipraya sering mengikuti kejuaraan 
seperti PORSENI yang diadakan 
oleh Forum Humas Kementerian 
BUMN dan perlombaan antar BUMN 
Konstruksi. Komunitas badminton 
Abipraya juga pernah melakukan 

pertadingan persahabatan melawan 
tim badminton Kementerian BUMN. 
Bertempat di Ruang Serba Guna 
lantai enam kantor pusat PT Brantas 
Abipraya, tim Abipraya sabet 
kemenangan.

Bekerja seharian akan menjadikan 
kondisi tubuh terasa lelah dan 
kehilangan gairah untuk melakukan 
kegiatan lainnya. Namun klub ini tidak 
sejalan dengan pernyataan tersebut. 
Rutinitas latian yang dilakukan jam 
lima sore setelah selesai jam kerja 
ini terbukti dapat menghidupkan  
semangat kembali setelah disibukkan 
dengan projek dan deadline, bahkan 
para Insan Abipraya yang tergabung 
di dalam klub badminton ini 
mengatakan bahwa ini adalah cara 
mereka menghilangkan stres.

Tak hanya stres, banyak manfaat 
lain dari berolah raga setelah bekerja, 
diantaranya memberikan daya tahan 
tubuh yang semakin meningkat dan 
mebangun otot lebih baik karena 
temperatur tubuh dan juga hormon 
sedang berada di level tertinggi, 
mudah dan tidak terlalu beresiko 
karena otot sudah hangat dan sudah 
fleksibel, memaksimalkan fungsi dan 
kinerja paru paru dan mengurangi 
nafsu makan.

Klub Badminton Brantas Abipraya
Berawal dari kesamaan hobi beberapa Insan Abipraya, terbentuklah komunitas 
badminton yang pada mulanya hanya terdiri dari empat orang. Dibentuk pada tahun 
1997, setelah hampir dua dekade berdiri, kini klub badminton Abipraya beranggotakan 
kurang lebih 20 orang.

Anggota Klub Badminton Abipraya Tahun 2005 di gudang Jasa Tirta.
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No Nama Jabatan Lama Jabatan Baru
1 Dwi Kridayani General Manager - Divisi 1 Senior Manager - Departemen Produksi

2 Mochammad Mabrury Manager Perencanaan & Pengendalian – Departemen 
Produksi

Pjs. Senior Manager – Sistem & 
Pengembangan Bisnis

3 Suhartono Manager Pengembangan Usaha – Departemen Sistem & 
Pengembangan

Pjs. Kepala SPI

4 Dynna Tiara Kamil Manager Sekretariat & Humas – Sekretaris Perusahaan Pjs. Sekretaris Perusahaan
5 Firmansyah Ibnu Haryoso Manager Komersial dan Pengadaan – Departemen 

Produksi
Pjs. General Manager – Divisi 1

6 Satiyobudi Santoso Manager Produksi – Divisi 1 Pjs. General Manager – Divisi Regional 1
7 Agus Subiyantoro General Manger – Divisi Regional 1 General Manager – Divisi Regional 2
8 Ony Agtiffantono Project Manager – Gedung Fakultas Ilmu Administrasi 

Brawijaya dan Pembangunan Gedung Laboratorium 
Enterpreneurship Terpadu Tahap III Univ. Brawinjaya

Pjs. GM Divisi Regional 5

9 Aman Prayogo Senior Manager – Departemen Sistem & Pengembangan Manager Abipraya Properti
10 Mokh Zainul Fatah Koordinator Abipraya Beton Manager Abipraya Beton
11 Sukarno General Manager – Divisi 3 General Manager Brantas Energi
12 Subarjono Kepala SPI Eksekutif Administrasi Kontrak & 

Manajemen Risiko
13 Pramono, Ir Senior Manager – Departemen Teknik Eksekutif Teknik – Departemen Pemasaran
14 Prawinto Aji Sekretaris Perusahaan Eksekutif Pengembangan Bisnis

No Nama Jabatan Lama Jabatan Baru
1 Rinto Kusharjono Project Manager Pembangunan Jalan Tanjung Palas – 

Sekatak (Section 2) Kalimantan Timur
Manager Perencanaan – Departemen 
Produksi

2 Achmat Sucipto Manager Produksi – Divisi 3 Manager Pengendalian Departemen 
Produksi

3 Ardison Manager Pemasaran – Divisi 3 Manager HSE & Pengadaan – 
Departemen Produksi

4 Ignatius Rudi Pudianto Staf Sekretariat & Humas – Sekretariat Perusahaan Pjs. Manager Sekretariat & Humas – 
Sekretariat Perusahaan

5 Dwityo Prabowo Sasongko Manager Produksi – Divisi 2 Pjs. Manager Produksi II – Divisi 1
6 Mustafa Nahdi Project Manager – Penyediaan Rumah Susun Provinsi 

Jateng I, Jateng II, Banten dan Jawa Barat, TNI Wilayah 
Jateng dan TNI Wilayah Jawa Barat

Pjs. Manager Produksi III – Divisi 1

7 Zulkifli Manager Produksi – Divisi 3 Manager Produksi II – Divisi 2
8 Anwar Khairuddin Project Manager – Pemeliharaan Khusus Bendung 

Sangeh Grobogan dan Penyempurnaan Bendung D.I 
Kedung Brubus (Bencana Alam) Madiun, Pembangunan 
Fasilitas Pelabuhan Laut Telaga Biru dan Pemulihan Fungsi 
Bendungan Gununggrowo Kabupaten Pati

Pjs. Manager Produksi III – Divisi 2

9 Eko Budi Santosa Manager Proposal dan Tender SDA – Departemen Teknik Eksekutif Teknik – Departemen 
Pemasaran

10 Kardiyat Manager Keuangan – Divisi 3 Departemen Keuangan

Bertempat di Kantor Pusat PT Brantas Abipraya (Persero), 
tepatnya di Ruang Serba Guna, telah berlangsung Serah 
Terima Jabatan (Sertijab) Eselon I dan Eselon II pada 3 

Desember 2015. Dihadiri Komisaris, Direksi dan seluruh Insan 
Abipraya, acara ini resmi melantik 14 Pejabat baru Eselon I dan 

Sedangkan Pelantikan dan Serah Jabatan Eselon II adalah 
sebuah tindak lanjut dari Surat Keputusan Direksi No: 403/D/

16 Pejabat baru Eselon II.
Pelantikan dan serah terima jabatan ini merupakan sebuah 

tindak lanjut dari diterbitkannya Surat Keputusan Direksi 
No: 402/D/KPTS/XI/2015 tentang Rotasi, Mutasi dan Promosi 
Pejabat Setingkat Eselon I Unit Kerja dan Unit Bisnis yaitu: 

KPTS/XI/2015 tentang Rotasi, Mutasi dan Promosi Pejabat 
Setingkat Eselon II Unit Kerja dan Unit Bisnis, yaitu:

Sertijab Eselon I dan Eselon II
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Dirjen Sumber Daya Air pada Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) Mudjiaji 
yang hadir pada pengisian perdana itu menjelaskan 

bahwa waduk yang berkapasitas 10 juta m3 kini telah siap untuk 
beroperasi.

Waduk yang pengerjaannya ini diselesaikan oleh PT Brantas 
Abipraya (Persero) dibangun dengan biaya Rp 422 miliar dan 
terletak di Kecamatan Wongsorejo. Waduk ini merupakan 
satu dari enam proyek waduk Kementrian PUPR yang akan 
beroperasi tahun ini.

Hingga 2019 Kementerian PUPR menargetkan 
pembangunan 65 waduk se Indonesia. Dari yang semula 16, 
Presiden Jokowi menambah pembangunan 49 waduk dengan 
berbagai skala. Total anggarannya sekitar Rp 66 triliun.

Waduk Bajulmati, akan memiliki banyak fungsi atau 
multifungsi, mulai sebagai irigasi, penyedia air baku, penahan 
banjir, hingga sebagai destinasi wisata. Selain mampu mengairi 
sawah seluas 1.800 hektare, Waduk Bajulmati juga mampu 
mengalirkan air baku sebesar 120 liter/detik.

Abipraya berharap dengan adanya waduk ini diharapkan 
lahan persawahan di sekitar sini bisa minim 2 kali tanam. 
Sementara air bakunya bisa digunakan menyuplai kebutuhan 
air bagi industri di Banyuwangi, juga bisa digunakan untuk 
masyarakat.

Selain itu, waduk ini juga berpotensi menghasilkan energi 
listrik mikro hidro sebesar 340 KW. Bahkan dapat berfungai 
sebagai destinasi wisata baru bagi Banyuwangi.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen Waduk Bajulmati 
Amos Sangka menambahkan waduk ini akan terisi optimal 
sekitar 3 - 4 bulan ke depan. Waduk Bajulmati memanfaatkan 
sumber mata air Sungai Bajulmati yang berhulu dari Gunung 
Ijen.

“Kami perkirakan sekitar Maret-April baru terisi optimal. Saat 
musim kering ini debitnya memang hanya 1,5 m3 per detik, 
namun sekitar akhir Desember yang masuk musim hujan kami 
prediksi debitnya mencapai 100 - 300 m3 per detik,” kata Amos. 

Waduk berair sawah pun siap disuburkan, ekonomi rakyat 
punberkembang.

Waduk Bajulmati di Kabupaten Banyuwangi, 
Jawa Timur, mulai diisi air dan setelah terisi 
optimal siap mengairi sawah seluas 1.800 
hektare.

Waduk Bajulmati Siap 
Topang 1.800 Ha Sawah

Menteri BUMN Rini Soemarno, Jumat siang 20 November 
2015, menggelar “focus group discussion” membahas 
mengenai “Road Map BUMN” Tahun 2016-2019 di atas KM 

Kelud milik PT Pelni (Persero). Dengan membawa 119 CEO BUMN, 
salah satunya Direktur Utama PT Brantas Abipraya (Persero) 
merapat di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Didampingi seluruh Deputi Kementerian BUMN, seluruh 
rombongan akan bertolak dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 
sekitar pukul 10.00 WIB menuju Pelabuhan Tanjung Emas, 
Semarang, dengan waktu tempuh diperkirakan sekitar 13 jam.

Selama di perjalanan mengarungi Laut Jawa, acara bertema 
“CEO BUMN Goes to Karimun Jawa” ini, Menteri Rini Soemarno 
akan memaparkan program Kementerian BUMN terkait dengan 
pencapaian dalam 1 tahun masa kepemimpinannya, termasuk 
target-target yang akan dicapai dalam 4 tahun berikutnya. 
Sementara itu, masing-masing kedeputian akan melakukan 
koordinasi dengan BUMN yang dibawahinya. Pada kesempatan 
itu, juga dilakukan penandatangan kesepakatan kemitraan 
sejumlah BUMN yang bersinergi.

Brantas Abipraya 
dan 118 BUMN Lain 
Melakukan FGD 
Bersama Menteri Rini 
di Atas Kapal
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Foto Serah Terima Siswa-Siswi NTT ke PT Brantas Abipraya (Persero).

Siswa Mengenal Nusantara merupakan program yang 
diselenggarakan oleh Kementerian BUMN untuk 
memperingati HUT RI ke-70. Dilaksanakan di 34 provinsi di 

Indonesia. Program ini merupakan kegiatan pertukaran pelajar 
dan difasilitasi oleh seluruh BUMN. Program ini bertujuan untuk 
melestarikan kebudayaan bangsa serta menanamkan rasa 
bangga akan tanah air kepada para peserta didik. 

Tak hanya 17 siswa dan siswi dari NTT, hadir pula tiga 
pendamping siswa yaitu dari Dinas Pendidikan NTT, Dinas 
Pariwisata NTT, serta guru teladan dari NTT. Penyerahan yang 
dilaksanakan di Kantor Pusat PT Angkasa Pura 1 (Persero), 
Kemayoran – Jakarta ini dihadiri oleh para Pejabat PT Angkasa 
Pura 1 (Persero), PT Danareksa (Persero), PT Pindad (Persero) 
sebagai BUMN yang pengirim siswa-siswi dari NTT dan PT 
Brantas Abipraya (Persero), Perum Peruri juga PT JIEP (Persero) 

PT Brantas Abipraya (Persero) menerima 
17 siswa-siswa yang berasal dari beberapa 
SMU di Nusa Tenggara Timur untuk 
mengenal lebih dekat Provinsi Banten. 
Kegiatan ini merupakan program “Siswa 
Mengenal Nusantara”.

Program “Siswa 
Mengenal Nusantara”

sebagai BUMN penerima.
Program “Siswa Mengenal Nusantara” merupakan 

kegiatan pertukaran pelajar antar provinsi yang ditujukan 
untuk lebih mengenalkan dan mendekatkan karakter dan 
budaya Indonesia kepada generasi muda. Bukannya tanpa 
alasan, kegiatan ini pun berlangsung  kurang lebih selama dua 
minggu. Diadakan dari tanggal 7 Desember – 17 Desember, 
para peserta kunjungan akan berkeliling Provinsi Banten 
dengan mengunjungi lokasi-lokasi yang dapat menambah 
wawasan sosial budaya, wawasan pendidikan dan wawasan 
entrepeunership.

Dalam kurun waktu tersebut, peserta akan diajak untuk 
mengunjungi Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Situs 
Purbakala Banten, Keraton Surosowan, industri rumahan tas 
dan sepatu di Serang, perkampungan suku Baduy, proyek 
PT Brantas Abipraya (Persero), Kawasan Industri Pulogadung 
hingga pabrik Perum Peruri. 

Melalui kegiatan ini, Abipraya berharap, anak-anak muda 
bisa lebih memahami makna Bhinneka Tunggal Ika, tidak hanya 
sekadar sebagai sebuah semboyan.

Turnamen ini diikuti oleh enam grup yaitu Pemula 
Putra, Pemula Putri, Kadet Putra, Kadet Putri, Veteran 
dan Eksekutif. Kesemuanya memperebutkan total 

hadiah yang disuguhkan oleh Abipraya yaitu puluhan juta 
rupiah.

Dari 250 peserta yang mengikuti lahirlah juaranya 
sebagai berikut, pada kelompok Pemula Putra juara I diraih 
Aksa dari AIF, juara II adalah Roby dari Makota Malang, 
diikuti juara III bersama Nael dari STONI dan Waldner dari 
Abipraya. Pada nomor Pemula Putri, Alma dari AIF menjadi 
juara I, dilanjutkan Dewi Sugiarto dari PSTTC sebagai juara 
II dan juara III bersama adalah Deby dari STONI dan Amel 
dari Mahkota Malang.

Sedangkan untuk Kadet Putra, juara I diraih oleh 
Fernando dari AIF, Irvan dari Tigaroda di posisi juara II 
dan juara III bersama didapat oleh Alam dari Satrio juga 
Wahyu dari Mahkota Malang. Pada Kadet Putri, juara I dan 
II diborong oleh Bromo TTC, yaitu Alda di posisi I dan Chese 
di posisi II. Sedangkan juara III bersama diraih oleh Debi 
dari STONI dan Dela dari Mahkota Malang. 

Pada grup Veteran 45, juara I diraih Abipraya yaitu 
Saiful Soamole, juara II diperoleh Arkam dari PLN dan 
juara III bersama diraih Kelana dari Abipraya juga Wahyudi 
Halim dari Starmas. Di kelompok eksekutif, Hendra 
Darmawan dari Bromo TTC meraih juara I, Bambang Alva 
dari Alvalohjinawi di juara II sedangkan di posisi juara III 
bersama diraih oleh Awank DJ dari BC 07 dan Mustakim 
dari 31 Senayan.

Persatuan Tenis Meja Abipraya kembali 
menggelar kejuaraan tenis meja. Diadakan 
pada 21-22 November 2015 di Ruang Serba 
Guna lantai 6 Kantor Pusat PT Brantas 
Abipraya (Persero). 

Kejuaraan Tenis Meja
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Pengasuh Rubrik: Aman Prayogo,
Senior Manager Sistem dan Pengembangan

(RUBRIK INI DISEDIAKAN BAGI PEMBAcA yANG INGIN 
BERTANyA BERBAGAI hAl TERKAIT KoNSTRUKSI).

PASAR PROPERTI
DARI ASPEK INVESTASI

Jika dilihat dari tujuan pemanfaatannya oleh Pelaku Pasar 
maka pasar investasi Properti dapat dibagi menjadi 4 bagian, 
yaitu

1. Pasar Lahan yang Belum Dikembangkan.
Adalah pasar dimana Pembeli dan Penjual melakukan 

transaksi atas komoditas Lahan.
Biasanya orang membeli Lahan untuk dijadikan Kebun, 

Rumah, Ruko dan sebagainya. Lahan juga sangat prospektif 
sebagai Investasi jangka panjang karena harganya yang tidak 
pernah turun. Sehingga dengan hanya membeli sebidang 
Lahan tanpa diolah sekalipun Pemilik bisa menangguk untung 
di kemudian hari.

Kecuali sebagai instrumen Investasi maka Orang 
membeli Lahan juga sebagai Alat Spekulasi, misalnya karena 
mendapatkan informasi bahwa di dekat Lokasi akan dibuat 
Jalan Tol maka seorang Spekulan akan membeli Lahan 
tsb. Alasannya adalah akses jalan yang baik tentu akan 
meningkatkan Harga Lahan secara signifikan dalam waktu 
yang singkat.

2. Pasar Pengguna Properti
Adalah Kelompok Perorangan atau Perusahaan yang 

membeli Lahan kosong untuk digunakan sendiri. 
Dalam Kelompok Pasar ini, bagian yang terbesar adalah 

Pasar Tempat Tinggal (Residensial). 
Dalam Pasar Residensial dikenal adanya 2 jenis yaitu Pasar 

Primer dan Pasar Sekunder.
Pasar Primer adalah pasar penjualan Rumah Baru dari 

Pihak Pengembang kepada Pembeli.

Pasar Sekunder adalah penjualan Rumah dari Pemilik 
Rumah kepada Pihak yang berminat dengan Rumah tersebut.

Sedangkan untuk Pasar Perkantoran pada umumnya 
dimiliki oleh Pemerintah dan Perusahaan Swasta.

3. Pasar Properti Komersial
Terdiri dari Kelompok Perseorangan atau Perusahaan yang 

membeli atau mengembangkan Lahan dan Bangunan dengan 
tujuan melakukan Investasi, untuk kemudian disewakan.

Dengan menyewakan Properti maka Pemilik akan 
mendapatkan:
A.  Pendapatan dari sewa menyewa Gedung atau Rumah 

tersebut.
B.  Apresiasi kenaikan Harga Lahan dan Bangunan
C.  Nilai Tambah dari Selisih harga Lahan mentah dengan 

matang setelah dikembangkan.

4. Pasar Bisnis Properti
Merupakan Kelompok Perseorangan atau Perusahaan yang 

membeli Lahan kosong dan mengembangkan Bangunan serta 
membentuk Tim Manajemen Pengelola dengan tujuan Investasi 
sekaligus mengelolanya menjadi Unit Bisnis.

Bisnis seperti ini umumnya dilakukan pada Sektor 
Perhotelan atau Apartemen Sewa. Dan biasanya Investor bukan 
sekedar membeli Lahan dan membangun Bangunan, tapi juga 
mengurus semua yang berkenaan dengan Lahan tersebut.

Demikian pengenalan Pasar Properti dari Aspek Investasi, 
semoga berguna bagi Para Pembaca.

(disarikan dari Buku Menjadi Kaya melalui Properti, yang 
disusun oleh Panangian Simanungkalit)
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Ade Achmad Al-Fath. CA. Umar, 

Marketing Executive
“Ikut merasa senang dengan 
hadirnya Majalah SPIRIT sebagai 

majalah internal Perusahan 
sebagai bahan masukan saja untuk 

kedepannya dapat ditambahkan 

artikel mengenai kuliner.”

Widia Widotami,
Staf Pemasaran Divisi Regional 2

“Konten majalah sudah OK, 

namun agar lebih bervariasi isi, 

mohon ditambahkan konten 

profil salah satu karyawan 

berprestasi tiap edisi.”

Ella Nurlailawati, Staf K3L“Diharapkan ada artikel rutin atau rubrik khusus K3 yang ditayangkan tiap penerbitan majalah, agar para Insan Abipraya semakin aware akan keselamatannya yang tidak hanya 
di lingkungan kerja namun juga di 
lingkungan lainnya.”

Arif Banjaran Sari, Staf Divisi 2
“Senang sekali ada media seperti 
majalah Spirit di Abipraya, jadi 
semua Insan Abipraya dapat 
memperoleh informasi mengenai 

Brantas Abipraya tak hanya 
dari media formal saja. Semoga 
semakin sukses dan semakin 
tebal halamannya.”






