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SIKA AT WORK
DEKSRIPSI PROJEK
Elevated toll road sepanjang 70 km
SOLUSI SIKA
Aplikasi lapisan hidrofobik Sikagard® 705-L, dosis 300 gr per
m2 untuk memastikan penetrasi yang cukup (5 hingga 7 mm)
PRODUK-PRODUK SIKA
▪ Sikadur® 1 MP
▪ Sikament® NN
▪ Sika® Intraplast Z
▪ Sikagrout® 215 new
▪ Sikabond® NV
▪ Sikatop® 144 ID
▪ Sika® Separol
PESERTA PROYEK
Owner
: Jakarta Toll Development
Contractor
: Adhi Karya
Architect,
Engineering &
Consultant
: Jakarta Toll Development
TARGET MARKET
Refurbishment
KONSTRUKSI BANGUNAN
(Refurbishment)
Mulai Pengerjaan		
: SEPTEMBER 2018
Selesai Pengerjaan
: JULI 2021

Refurbishment

Perlindungan Beton di Jakarta
6th Inner Toll Road (Elevated
Toll Road), Indonesia.

A

plikasi Sikagard® 705 L sebagai hydrophobic
impregnation coating pada beton exposed Box Girder,
Pier dan Pierhead.

Sikagard®-705 L berfungsi sebagai mengurangi penyerapan
air kapiler (hydrophobic) perlindungan dari air hujan, percikan
vertical, mengurangi resiko pertumbuhan lumut, kontrol
kelembaban dan memperlambat laju korosif akibat carbon
dan chloride.
Material ini menyerap masuk kedalam beton membentuk
perlindungan dengan tidak merubah tampilan beton
eksisting (transparent).
Sangat cocok untuk bangunan dekat dengan air laut dan
lingkungan agresif yang memenuhi standard EN 1504-2.
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SIKA UPDATE

Video Komersial

Penghargaan

SikaCeram®-180 GA

Sika Asia Pasifik

U

A

ntuk semakin memperkenalkan produk mortar Sika
kepada khalayak ramai, terutama di lini perekat Granit
dan keramik yang memiliki ke unggulan 3R, yaitu:

å

SikaCeram®️ TileFix-180 GA memiliki partikel yang
RAPAT, menjadikan adukan lebih “pulen”, sehingga
pemasangan Granit dan Keramik lebih merata, hasilnya
tidak kopong atau popping.

å

SikaCeram®️ TileFix-180 GA pun memiliki daya REKAT
yang lebih kuat, sehingga Granit dan Keramik yang
terpasang nempel lebih awet.

å

Adukan mortar SikaCeram®️ TileFix-180 GA memiliki
“open time” lebih lama, keunggulan ini memungkinkan
untuk pengaturan posisi pasang Granit dan Keramik
menjadi lebih presisi, sehingga hasil akhir menjadi lebih
RAPI.

Sika Indonesia akhirnya merilis video komersial yang sudah
dapat diakses di akun youtube Sika Indonesia dan Sosial
Media Sika, seperti Instagram dan Facebook.
Nah, Jangan sampai salah pilih perekat keramik atau granit ya!

cara penghargaan yang diadakan setiap 3 bulan sekali
oleh Sika Regional Asia Pasifik ini diikuti oleh peserta dari
berbagai negara di Asia Pasifik diantaranya Australia, China,
Philippine, Myanmar, Malaysia, Indonesia dan Singapura.
Dari beberapa kategori yang ada, Sika Indonesia mampu
memenangkan penghargaan Juara 2 Best Short Video dan
Juara 1 Best Merchandising Display.

Untuk kategori Best Short Video yang Kami kirimkan
adalah video produk dari Launching Kemasan Baru Tile
Grout 1kg. Konsep dari perkenalan kemasan baru ini lebih
mengedepankan formula terbaik dan terbaru dari Sika yaitu
Sika Special Polymer dimana formula ini mampu memberikan
daya tahan yang lebih kuat.
Selain itu, dalam video ini Kami memberikan tambahan varian
warna baru yang bisa menjadikan pilihan sesuai keinginan
Sika Partners. Total varian warna yang ditawarkan saat ini ada
17 warna.

Dalam kategori Merchandising Display Kami memberikan
program display yang diselenggarakan di Depo Bangunan
Serpong. Dalam display produk tersebut Kami memberikan
informasi juga seputar program, promosi, dan informasi terkait
produk agar mudah dimengerti oleh para calon customer.
Dengan Kerjasama yang baik antara Internal Sika dan External
(Pelanggan, Pemilik Toko dan Distributor) Kami percaya akan
mampu terus bersinergi meningkatkan kualitas pelayanan
dan produk SIKA di kemudian hari menjadi semakin lebih baik
lagi.
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SIKA UPDATE

National Sales Meeting 2021

Sika Indonesia

K

egiatan tahunan National Sales Meeting (NSM) tahun
2021 kali ini diselenggarakan pada hari Senin dan Selasa,
29-30 November 2021 secara hybrid, kombinasi tatap
muka langsung yang bertempat di Sika CIleungsi dan secara
virtual. Acara tatap muka tetap diselenggarakan dengan protokol
kesehatan seperti membatasi jumlah peseta yang hadir, jaga
jarak masing-masing kursi peserta dan memakai masker.

Tema yang dikedepankan kali ini adalah “Beyond The
Expected”. Dimana Sika lebih ingin mengedepankan sisi
humanisme daripada produk, mengedepankan kualitas
sesuai harapan dan permintaan pasar saat ini yang
cenderung lebih dinamis, disampaikan saat kata pembuka
oleh Pak Eddy Sutanto – General Manager Sika Indonesia.
Dalam agenda 2 hari tersebut dibagi menjadi 2 bagian penting
di masing-masing hari. Pada hari pertama, lebih membahas
issue yang terjadi di internal dan tindakan preventif yang bisa
dilakukan Sika Indonesia agar siap menghadapi pergerakan
pasar di 2022. Keseruan berlanjut di hari kedua, dimana sesi
ini ada juga meeting internal masing-masing divisi dan juga
ada sesi training serta demo produk Sika Indonesia yang
diselenggarkan secara offline dan online.
Pada sesi penutupan acara, bapak Eddy Sutanto berpesan
bahwa pada tahun 2022 tantangan ke depan akan semakin
berat, perlu persiapan yang matang dan baik agar mampu
melawan situasi yang hampir sulit diprediksi, terlebih
pandemi Covid-19 masih terus berlanjut.
Oleh karena itu, seluruh leader dan tim Sika Indonesia
diharapkan mampu terus berinovasi memberikan solusi dan
penyelesaian masalah pada tiap kebutuhan dan kendala
yang dihadapi pelanggan baik pada level Distributor, Retail,
Proyek maupun End User.
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SIKA UPDATE

Live Streaming

Sika di Tokopedia

D

alam perkembangan dunia Ecommerce saat ini,
Sika Indonesia mencoba untuk lebih dekat dengan
Sika Partners untuk berkomunikasi dan berinteraksi
langsung seputar kendala dan solusi yang bisa diberikan oleh
Sika.

SIKA ACADEMY

Pelaksanaan Vaksinasi
Gotong Royong

Training

PT. Sika Indonesia

S

Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah dengan Live
Streaming di platform Tokopedia pada hari Kamis, 28 Oktober
2021. Dalam kesempatan ini pula tim Sika memberikan
berbagai penawaran menarik untuk berbagai jenis solusi mulai
dari waterproofing lantai, dak atap, dinding serta sealant
untuk keperluan rumah juga otomotif yang dihadirkan saat
acara Live Streaming.

di Sika Gallery
ika Partner, kabar menggembirakan tentunya untuk
kita semua seiring melandainya kasus Covid-19 dan
telah dilaksakannya program Vaksin dengan dua dosis,
Sika Gallery kembali dibuka tentu menyesuaikan dengan
memberlakukan protokol Kesehatan yang ketat, di mana
saat Kembali dibuka seluruh karyawan Sika yang bertugas
di Sika Gallery sudah melengkapi vaksin Covid-19, dua dosis.
Seperti beberapa waktu lalu, Team Sika Gallery memberikan
Training kepada PT Kulit Batu dan PT Penta Intenational.
Jika Sika Partner dan team ingin bergabung dalam training
khususnya training mengenai produk-produk Sika mulai
dari pengenalan produk, hingga cara aplikasi yang benar,
silahkan hubungi kami di : 021-50105860, untuk Training ini
tidak dipungut biaya, ya… benar Gratis!

Pembahasan utama dalam acara Live Streaming tersebut
adalah produk SikaCeram® 850 Epoxy Tile Grout terbaru
dari Sika. Produk ini sangat cocok untuk Sika Partner yang
ingin memiliki tampilan elegan dan mewah di setiap list nat
keramik, granite atau batu alam di lantai atau dinding rumah.
Memiliki varian warna dengan tambahan Glittering (Golden
Rod) tentu membuat siapa saja tamu yang dating ke rumah
Anda akan sangat terkesan. Selain itu, produk Sikaceram850
ini sudah memiliki fitur Tahan Kotoran, Minyak, Debu dan
Cairan Pembersih. Sangat cocok untuk di ruangan Kamar
Mandi, Dapur, Ruang Keluarga dan bahkan Kamar Tidur.

P

T Sika Indonesia mendukung upaya pemerintah dalam
memutus rantai penularan dan penyebaran COVID-19
melalui pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong bagi karyawan
dan keluarganya sesuai ketentuan Menteri Kesehatan RI No.
10 Tahun 2021 tentang Pelaksaan Vaksinasi Dalam Rangka
Penanggulangan Pandemi COVID-19.
PT Sika Indonesia berinvestasi membiayai pelaksanaan
Vaksinasi Gotong Royong ini sebagai salah satu upaya
melindungi segenap pekerja dan keluarganya, di mana bagi
PT Sika Indonesia, karyawan merupakan asset Perusahaan
sebagai salah satu elemen penting dalam keberhasilan
Perusahaan.
Pelaksanaan Tahap Pertama vaksinasi Covid-19 akan dilakukan
secara serentak di Kantor Pusat & Pabrik Cileungsi, Kantor
& Pabrik Gresik serta Kantor & Pabrik Bekasi. Perusahaan
akan bekerja sama dengan RS setempat yang telah memiliki
sertivikasi sebagai fasyankes dalam pelaksanaan Vaksinasi
Gotong Royong, serta pelaksanaannya dilakukan dengan tetap
mematuhi protokol pencegahan penularan dan peyebaran
Covid-19 selama kegiatan berlangsung.
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Segera Kunjungi Sika
di Marketplace Pilihan
Segera Order & Scan Barcode dibawah ini untuk
mendapatkan Promo dan Hadiah Menarik dari
Sika indonesia

bit.ly/TokpedSika

PT. SIKA INDONESIA
Marketing Department
Jl. Raya Cibinong - Bekasi Km.20
16820, Cileungsi, Bogor
Indonesia
idn.sika.com

