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refurbishmeNt -

factory 
of crude 
Palm oil 
at muara 
meraNg

info proyek
the concrete fly-over is ridden of cPo 
trucks as the loading ramp

SoluSi Sika
to repair and strengthen with
sika carbon fibre stripe

produk Sika
 - sika® carbodur® stripe
 - sikadur®-30
 - sikadur®-31 cf Normal
 - sikadur®-752

peSerta proyek
owner : Pt. mentari subur abadi – Jambi 
Palembang
consultant : Pt. harvest mandiri Pratama
contractor : Pt. eracipta binakarya - 
medan 
applicator : cV. kokoh bersama sukses

target market
refurbishment

tgl mulai / tgl berakhir
sept, 18 2016 s/d oct, 23 2016

Jumlah produk
 - 5 rolls of sika® carbodur® stripe & 

sikadur®-30 in 11 sets.
 - sikadur®-31 cf Normal in 25 sets & 

sikadur®-752 in 15 sets.

Sika at work
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dePartemeN
logistik
meNciPtakaN 
raNtai
PasokaN yaNg
efektif daN 
efisieN

Sika internal diviSion

departemen logistik Pt. sika indonesia 
saat ini telah berada di 3 kota di 
indonesia, yaitu medan untuk wilayah 
barat indonesia, cileungsi untuk wiayah 
sentral indonesia dan gresik untuk 
wilayah timur indonesia.

untuk menjamin kualitas pelayanan, 
departemen logistik telah dilengkapi 

dengan peralatan terbaru seperti 
forklift, reach truck, automatic 
wrapping machine dan warehouse 
management system.

dengan pengalaman dan komitmen 
tinggi, departemen logistik akan 
menargetkan untuk memaksimalkan 
program pengiriman dalam pallet, 

peningkatan efisiensi dan efektifitas 
pengiriman dan pengaturan kiriman 
dalam container untuk seluruh 
konsumen Pt sika indonesia sehingga 
dapat memperkuat rantai pasokan 
yang sudah ada, ujar denny altingia 
suryanto, National logistic manager  
Pt. sika indonesia.

sebagai salah satu bagian dari
Pt. sika indonesia, departemen 
logistik memberi kontribusi dalam 
mewujudkan keselarasan antara 
kebutuhan konsumen, rencana 
produksi, penerimaan material dan 
pengiriman barang. didukung oleh 3 
sub departemen yaitu departemen 
outbound, departemen inbound dan 
departemen customer service dan 
sales admin.

“uNtuk temaN -temaN di Pt. sika 

iNdoNesia, harus bisa melayaNi 

PelaNggaN deNgaN baik. 

memuaskaN PelaNggaN adalah 

tuJuaN dari semua yaNg kita 

kerJakaN di Pt. sika iNdoNesia.”

mba sri, biasa orang- orang memanggilnya, lebih dari 25 tahun bekerja di 
Pt. sika indonesia membuatnya menganggap Pt. sika indonesia sebagai 
rumah keduanya. suka dan duka selama bekerja, lingkungan kerja yang 
kekeluargaan membuat pengalaman yang sangat berharga untuk mba sri. 
selama bekerja, mba sri harus bertemu dengan para pelanggan dengan 
berbagai macam karakter, kuncinya adalah sabar dalam merespon setiap 
permintaan pelangan

Sri Sumami, Supervisor Administrasi Dept. Logistik PT. Sika Indonesia

Tim Departemen Logistik PT. Sika Indonesia
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Pt. sika iNdoNesia dukuNg 
masyarakat lokal deNgaN 
PelatihaN keteramPilaN
Pt. sika indonesia bersama dengan watson – yayasan tirta lestari  
(wa-ytl) mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah 
dki Jakarta melalui kegiatan yang berkaitan dengan water, sanitasi dan 
kebersihan lingkungan selama lebih dari 10 tahun. Pada tahun 2016 
untuk pertama kalinya Pt. sika indonesia dan watson - yayasan tirta 
lestari melakukan capacity building untuk masyarakat yang tinggal di 
wilayah rawahingkik, desa limusnunggal, kecamatan cileungsi dengan 
mengadakan pelatihan keterampilan : pengelasan, memasak dan kerajinan 
dari bahan-bahan daur ulang.

untuk pelatihan memasak 
dan pengelasan dilakukan oleh 
wa-ytl dan balai latihan 
kerja bogor. sedangkan untuk 
pelatihan kerajinan dari barang-
barang bekas bekerjasama 
dengan cadres dari rw04 
kelurahan lenteng agung.

saat ini sudah 23 orang yang 
ikut serta dalam program 
pelatihan, semua peserta 
pelatihan memperoleh 
sertifikat dari balai latihan 
kerja bogor.

dengan adanya Pelatihan 
keterampilan ini, diharapakan 
agar masyarakat sekitar 
kantor sika cileungsi dapat 
mengembangkan kapasitas 
keterampilan mereka untuk 
bisa hidup mandiri.

Program corPorate social resPoNsibility yaNg 
dilakukaN Pt. sika iNdoNesia iNi meruPakaN
wuJud sika hadir uNtuk memberdayakaN
masyarakat lokal.

Sika academy

lebih dari 70 orang mahasiswa dari berbagai 
semester menghadiri kuliah umum tersebut.
dengan mengusung tema waterproofing 
solutions for residential banyak mahasiswa yang 
aktif bertanya mengenai masalah kebocoran dan 
solusi yang tepat untuk mengatasinya.

hendrawan winata, kam Pro retail east Pt. sika 
indonesia menjelaskan bagaimana produk-produk 
waterproofing dari sika dapat diaplikasikan sesuai 
kebutuhan residential, seperti sikatop®-107 seal, 
sika® sealtape b, sika® waterproofing mortar,
sikacoat® dan sikacoat® Plus, sikalastic®-560, 
sika® multi seal, sikabit® t-130 sg, sika® crack 
seal.

edukasi ini tidak hanya berguna sebagai 
tambahan ilmu selama masa kuliah namun juga 
sebagai bekal informasi pada saat mahasiswa 
masuk ke dunia kerja.

kuliah tamu
uNiVersitas 
bhayaNgkara
Pt. sika iNdoNesia cabaNg surabaya, 
melakukaN edukasi kePada Para
mahasiswa s1 tekNik siPil uNiVersitas 
bhayaNgkara Pada 13 maret 2017 yaNg 
lalu di auditorium Pasca sarJaNa 
uNiVersitas bhayaNgkara surabaya

keterangan gambar :
1. bpk. yoyo-instruktur, sedang menjelaskan alat-alat yang digunakan dalam proses pengelasan.
2. ibu-ibu peserta pelatihan sedang membuat kue pada saat kelas memasak.
3 & 4. ibu-ibu peserta pelatihan sedang membuat kerajinan wadah buah & piring dari koran bekas.

hendrawan winata, kam Pro retail east area Pt. sika indonesia sedang mempresentasikan keunggulan sika waterproofing di universitas bhayangkara surabaya

1 2 3 4
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total waterProofiNg 
solutioNs
sika terus melakukan inovasi untuk menciptakan produk-produk yang 
memberikan solusi terbaik bagi kebutuhan bangunan anda.

Sikadur®-20 crack Seal
resiN ePoxy uNtuk meNutuP keretakaN betoN di PekerJaaN waterProofiNg

fungSi
 - Pengisi dan perekat retakan / celah sebelum lapisan kedap air pada kamar mandi / 

kolam renang / atap.
 - Perbaikan kebocoran pada nat lantai keramik.

Sikacoat®
acrylic PelaPis aNti bocor elastis serbaguNa

fungSi
Pelapis anti bocor elastis serbaguna berbahan dasar acrylic untuk atap, dinding luar, 
pertemuan dinding dengan atap.

keunggulan
 - mudah dicampur
 - mudah diaplikasikan
 - kedap air
 - semi elastis
 - untuk retak non-struktur

kemaSan
1 liter, 2 komponen (a+b)

keunggulan
 - mudah digunakan
 - menutup keretakan dan warna dasar 

dengan baik
 - dapat dicampur 10% dengan air (se-

bagai lapisan 1)
 - sangat elastis dan tahan terhadap 

sinar uV
 - tidak memerlukan primer dan hemat 

penggunaan

warna
grey, stone grey, white, latte

kemaSan
 - 4 kg pail plastik
 - 20 kg pail plastik

Sika total waterproofing SolutionS akan hadir pada pameran bahan bangunan terbeSar di 
indoneSia, indobuildtech Jakarta, 17 – 21 mei 2017 di indoneSia convention exhibition, ice – bSd city
indoneSia, booth Sika hall 6 e-3
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Sika® Sealtape-b
adhesiVe taPe Pada sudutaN laPisaN kedaP air

fungSi
sebagai penutup celah antara lantai dan dinding, sudut antara dinding dan dinding 
dan sekeliling pipa, kemudian aplikasikan pelapis kedap air dan perekat keramik.

keunggulan
 - 1 komponen siap pakai
 - mudah diaplikasikan
 - sangat elastis
 - kedap air
 - daya rekat tinggi

kemaSan
20m boks

Sikatop®-107 plus
PelaPis kedaP air 2 komPoNeN

fungSi
 - sebagai lapisan anti bocoruntuk internal dan eksternal, menutupi keretakan pada 

beton, mortar, dan bata.
 - dapat digunakan pada kolam renang, tangki air, atap dak beton, balkon, teras, 

kamar mandi, dan kolam ikan.

keunggulan
 - tidak beracun untuk tangki air minum 

dan kolam ikan
 - daya rekat sangat baik
 - elastisitas lebih baik
 - dapat diaplikasikan dengan kuas
 - Praktis, tinggal dicampur di dalam 

pailnya secara manual

warna
Putih susu (komponen a cairan)
abu-abu (komponen b bubuk)

kemaSan
 - 4kg set
 - 36 kg set

Sikalastic®-560
1 komPoNeN modified PolyurethaNe uNtuk PelaPis kedaP air

fungSi
sebagai pelapis kedap air berbahan dasar polyurethane termodifikasi untuk permu-
kaan beton, mortar, bata, atap asbes, genteng, membrane bitumen lama, membrane 
bitumen baru, atap metal, permukaan kayu dan teraso.

keunggulan
 - mudah diaplikasikan
 - elastisitas yang tinggi
 - tahan terhadap perubahan cuaca dan 

sinar uV
 - mempunyai daya tahan yang baik 

(durability)
 - material bersifat ramah lingkungan
 - dapat melekat dengan baik di banyak 

permukaan

warna
 - Putih
 - abu-abu
 - hijau

kemaSan
 - 4kg pail plastik
 - 20 kg pail plastik
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