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Puji syukur kami panjatkan selaku 
tim redaksi ENERGI INFRA 
E-Bulletin kepada Tuhan YME 

atas izin-Nya memperlancar penerbitan 
ENERGI INFRA E-Bulletin Edisi 2.

Sejak Maret lalu, Indonesia berada 
dalam pandemi COVID-19, dampaknya 
sangat terasa pada seluruh sektor 
kehidupan, tak terkecuali ASTRA Infra. 
Banyak penyesuaian yang telah dilakukan 
ASTRA Infra baik itu di kantor pusat 
maupun di anak usaha. 

Pada edisi ini, ENERGI INFRA 
memberikan ragam informasi terkait 
mitigasi dan kegiatan yang dilakukan 
ASTRA Infra menghadapi pandemi 
COVID-19.  Diantaranya kesiapsiagaan 
tol ASTRA Infra dalam menghadapi arus 
silaturahmi lebaran 2020, kampanye 
ASTRA Infra Beri Aman dan semangat 
membantu masyarakat sekitar jalan 
tol yang terdampak Covid-19.

Akhir kata, segenap tim redaksi 
berharap agar informasi yang disajikan 
pada E-Bulletin ini dapat memberikan 
semangat dan saling menguatkan insan 
ASTRA Infra untuk bersama berjuang 
menghadapi pandemi Covid-19.  Selalu 
cuci tangan dengan sabun, selalu jaga 
jarak & selamat membaca!  

Salam Redaksi

2
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Meski Pandemi Covid-19 
masih berlangsung, namun 
ASTRA Infra tetap 
menunjukan komitmennya 
memberi pelayanan pada 
masyarakat jelang Lebaran 
2020. Yakni, dalam payung 
kampanye Beri Aman: 
Bersama Jaga Diri – 
Tingkatkan Iman. 

A STRA Infra tetap siaga melayani 
pengguna jalan tol pada lebaran 
tahun ini. Tentunya dengan 

penerapan  protokol pencegahan dan 
penanganan Covid-19 yang ketat. ASTRA 
Infra BERI AMAN masyarakat tetap 
melakukan layanan optimal bagi moda 
transportasi pengangkut logistik. Demikian 
pula pada pengguna jalan perorangan 
yang memiliki kepentingan khusus. ASTRA 
Infra juga mengantisipasi adanya arus 
silaturahmi lokal pada hari H dan H+1 
Lebaran 2020. 

Enam ruas jalan tol ASTRA Infra yaitu 
Tangerang-Merak, Cikopo-Palimanan, 
Semarang-Solo, Jombang-Mojokerto, 
Surabaya-Mojokerto dan Kunciran-Serpong, 

menyiapkan berbagai layanan operasional. 
Seperti fasilitas pendukung layanan, dan 
berbagai pusat diseminasi informasi, 
dengan tetap menjalankan kebijakan, 
prosedur, maupun mekanisme mitigasi, 
pencegahan, penanganan Covid-19.

Layanan operasional yang disiapkan 

dimulai dari layanan transaksi di gerbang 
tol, kesiagaan kendaraan pelayanan lalu 
lintas seperti derek, patroli dan petugas. 
Mereka dilengkapi dengan perlengkapan 
sesuai protokol Covid-19. Selain itu 
disediakan pula mobil ambulan khusus 
untuk penanganan kasus Covid-19.

ASTRA Infra BERI AMAN 
Kampanyekan Mitigasi Covid-19

dan Siagakan Layanan Lebaran 2020 

FOKUS UTAMA

Petugas pultol siap 
membantu pengguna 
jalan sesuai protokol 
Covid-19.
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Untuk fasilitas pendukung, ASTRA Infra 
melakukan optimalisasi monitoring 24 
jam melalui surveillance dan kamera CCTV 
di berbagai area. Membuka Tempat Istirahat 
Pelayanan (TIP) dengan berbagai fasilitasnya. 
Selain itu meningkatkan layanan mitigasi 
Covid-19, seperti ruang observasi 
sementara. Untuk posko kesehatan di 
setiap TIP bekerjasama dengan dinas 
kesehatan maupun rumah sakit setempat. 

Beberapa penerapan protokol Covid-19 
yang diberlakukan di setiap TIP, diantaranya 
penerapan physical distancing, memperbanyak 
fasilitas cuci tangan, pengecekan suhu tubuh 
serta penggunaan masker.

Optimalisasi sosialisasi pencegahan 
Covid-19 pun dilakukan melalui media VMS, 
media sosial dan spanduk di setiap rest 
area, agar pengguna jalan tetap waspada.

ASTRA Infra juga menghimbau masyarakat 
agar mematuhi arahan pemerintah untuk 
physical distancing, tidak mudik, tidak 

piknik, serta menjaga kesehatan dan 
kebersihan. Bagi pengguna jalan tol agar 
memastikan kecukupan saldo kartu e-toll 
sebelum masuk tol.

Lebih jauh, ASTRA Infra BERI AMAN 
masyarakat disampaikan melalui rangkaian 
video campaign, yang menghimbau 
masyarakat agar ikut mendukung program 
pemerintah untuk Tidak Mudik dan Tidak 
Piknik. Melalui serangkaian informasi dalam 
bentuk video campaign tersebut, ASTRA 
Infra mengajak tetap bersabar Bersama 
Jaga Diri, Tingkatkan Iman, walaupun dengan 
perasaan rindu untuk mengunjungi kampung 
halaman (#kangenmudik). Video-video 
tersebut dikemas dalam bahasa sederhana 
dengan tema yang menggambarkan situasi 
akibat Covid-19.

Keseluruhan rangkaian kampanye melalui 
video tersebut  dapat disaksikan di akun 
Instragram ASTRA Infra, Instagram ASTRA 
Infra Tangerang-Merak Toll Road, ASTRA 
Infra Cikopo-Palimanan Toll Road, dan 
ASTRA Infra Jombang-Mojokerto Toll Road, 
serta akun YouTube milik ASTRA Infra. 

Petugas Ambulan dengan Alat 
Pelindung Diri (APD) lengkap 
siap melayani.

Petugas kepolisian 
tengah apel di Kantor 
PJR Tol Tangerang-
Merak, Ciujung, Serang.

Tetap melayani di tengah 
Pandemi, petugas tol 
menggunakan masker sesuai 
protokol Covid-19.

https://www.youtube.com/channel/
UCMurtZkrIpj8sKA351ZJUqA

S C A N E  H E R E

Dilakukan penyekatan 
dalam mendukung kebijakan 
Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB).
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Tidak semua pekerja dapat bekerja dari 
rumah saat pandemi Covid-19 melanda 
negeri kita. Sebagian dari mereka tetap 
harus bekerja seperti biasa, demi melayani 
kebutuhan warga sekitar. 

Melihat kondisi penyebaran Covid-19 
yang makin meluas, seluruh petugas 
operasional Tol ASTRA Infra di area Tol 
Jombang - Mojokerto, Tol Tangerang - 
Merak, dan Tol Cikopo - Palimanan tetap 
siaga. Mereka yang berada di Garda Depan 
sampai dengan Garda Pendukung, selalu 
siaga dalam melakukan protokoler 

pencegahan seluruh Tol ASTRA Infra, demi 
mengurangi penyebaran Covid-19.

Para petugas Garda Depan Tol ASTRA 
Infra yang masih harus bekerja antara 
lain, petugas patroli, PJR jalan tol, pultol, 
keamanan dan ketertiban, serta tim medis. 
Kini mereka telah melakukan pencegahan 
protokoler Covid-19 yang diarahkan 
pemerintah. Seperti  untuk menyemprotkan 
desinfektan secara berkala di area bekerja, 
area gerbang tol, peralatan tol, mobil 
operasional, mobil layanan lalu lintas, 
mobil ambulan dan area masjid sekitar 

tol ASTRA Infra.
Selain itu, para petugas tol juga menerima 

masker dan sarung tangan setiap harinya 
saat bertugas di lapangan. Mereka juga 
melakukan pemeriksaan suhu tubuh 
karyawan atau tamu yang datang ke area 
kantor maupun lapangan. 

Setiap hari, saat bertugas di lapangan, 
para petugas tol menerima masker dan 
sarung tangan. Mereka juga melakukan 
pemeriksaan suhu tubuh karyawan atau 
tamu yang datang ke area kantor maupun 
lapangan. 

Tetap Bertugas Saat Pandemi Covid-19

Petugas melakukan 
penyemprotan disinfektan di 
gardu transaksi tol ASTRA Infra.

FOKUS UTAMA
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Petugas Tol ASTRA 
Infra memakai masker 
dan sarung tangan saat 
bertugas.

Petugas pemeliharaan ASTRA 
Infra memotong dan merapikan 
rumput di sekitar Tol.

Petugas menyemprotkan 
desinfektan di area 
Masjid Saka Buana 
sekitar Tol ASTRA Infra. 

Tak hanya itu, untuk tetap menjaga 
daya tahan tubuh, setiap hari disiapkan 
susu dan vitamin C bagi para petugas 
sebelum bekerja. Sebagai salah satu upaya 
pencegahan, petugas juga melakukan 
publikasi untuk menginfokan terkait 
pencegahan di rest area serta area kantor. 
Info pencegahan Covid-19 ini juga dilakukan 

melalui media sosial, website, dan blast 
email ke media cetak, elektronik, dan 
online. 

Tak hanya petugas Garda Depan Tol 
ASTRA Infra yang bekerja saat pandemi 
Covid-19. Petugas Garda Pendukung Tol 
ASTRA Infra juga tetap melaksanakan 
pekerjaannya. Diantaranya Toll Cleaning 

Road (TCR) team, bertugas memotong 
rumput, menyapu jalan tol dan 
membersihkan saluran median. Landscape 
team, tugasnya merapikan tanaman median 
di sekitar jalan tol. Maintenance team 
memelihara sambungan jembatan jalan 
tol, dan memperbaiki expantion joint 
jembatan jalan tol.

FOKUS UTAMA
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Kita harus menjadi ‘The Last Man 
Standing and The First Man Running’. 
Pada saat semua jatuh 

bertumbangan, kita terus menjadi orang 
terakhir yang berdiri. Pada saat  ekonomi 
kembali membaik, kita menjadi orang 
pertama yang berlari menjaga perusahaan 
kita. Untuk itu kita tetap harus menjaga 
kesehatan dari sisi pribadi dan dari sisi 
perusahaan.  ‘’Saya berharap, semoga 
pandemi ini segera berlalu dan diharapkan 
bisnis kita kembali seperti semula,’’ kata 
CEO Group ASTRA Infra, Djap Tet Fa, saat 
memberikan sambutan pada acara 
‘Silaturahmi Meet ASTRA Infra’, secara 
daring dengan aplikasi Zoom, pada Selasa 
(26/05/2020). 

Acara yang diikuti 280 insan ASTRA Infra 
itu, juga diikuti jajaran managemen dan 
Direksi ASTRA Infra. Diantaranya, Group 
CFO, Vilia Husin, CEO Toll Road Business 
Group, Krist Ade Sudiyono, dan CEO Logistics 
Infrastructure Business Group, Billy Perkasa.

Lebih jauh Djap Tet Fa mengatakan, 
pertemuan secara online bukan lagi hal 
baru di masa pandemi seperti ini. ‘’Kini 
kita terpisah karena jarak. Tetapi tidak 

mengurangi esensi bersilahturahmi secara 
online untuk saling membuka pintu maaf,’’ 
ujarnya. 

Sedangkan CEO Logistics infrastructure 
ASTRA Infra, Billy Perkasa mengatakan, 
pasca adanya aturan PSBB, kita berupaya 
menahan diri tidak beribadah ke masjid, 
yang biasanya menjadi pelengkap hari-
hari Ramadan.  

‘’Terima kasih atas semangat untuk terus 
berkontribusi dalam bidangnya masing-
masing. Dengan terus berdoa kepada 
Tuhan, bersama kita bisa lewati ini semua 
dan optimis hadapi tantangan selanjutnya,’’ 
ujarnya.

Sementara itu pada kesempatan yang 
sama, CFO ASTRA Infra, Vilia Husin 
mengatakan, kita semua berharap pandemi 
ini segera berakhir. Semua dapat terwujud 
jika kita tetap peduli kepada kesehatan 
diri, rekan kerja dan keluarga. “Tetap patuhi 
aturan pemerintah, perhatikan protokol 
Covid-19. Gunakan masker, rajin cuci tangan 
dan lakukan physical distancing. Jadikan 
kebiasaan sehat kita terus berlanjut karena 
tidak ada yang tau pasti kapan pandemi 
ini berakhir,” katanya.

Acara yang berlangsung Khidmat selama 
dua  jam ini, juga memberikan kesempatan 
pada Insan ASTRA Infra yang diwakili 
seorang karyawan dari ASTRA Infra Tol 
Jombang-Mojokerto, dan seorang karyawan 
Eastkal. Mereka menyampaikan pengalaman 
merayakan Idul Fitri di tengah Pandemi 
Covid-19. 

Tidak hanya itu, spirit Energi Infra sebagai 
lambang dari semangat Insan ASTRA dalam 
bertahan dan mengambil peran memutus 
mata rantai Covid-19, ditayangkan dalam 
sebuah video campaign berjudul Passing 
Spirit ASTRA Infra. Video tersebut 
melibatkan puluhan insan ASTRA Infra.

Acara kemudian ditutup dengan doa 
bersama yang dipandu Hamdan, salah 
satu insan ASTRA Infra Tol Tangerang-
Merak. Setelah itu, seluruh peserta 
mengabadikan momen kehangatan secara 
virtual dengan foto bersama dalam 
merayakan hari kemenangan bersama. 
Pada penghujung acara, panitia 
memberikan kejutan untuk seluruh Insan 
ASTRA Infra, yakni hiburan kolaborasi 
musik secara virtual dari Band ASTRA 
Infra.

Kita Harus Menjadi ’The Last Man 
Standing and The First Man Running’

CEO ASTRA Infra Group Djap Tet Fa Pada Acara 
‘Silahturah Meet ASTRA Infra’

Momen foto sesi virtual 
bersama seluruh perserta yang 
ikut berpatisipasi.

Momen pada saat 
Group CEO, Djap Tet Fa 
memberikan sambutan 
secara virtual kepada 
seluruh Insan ASTRA Infra

FOKUS UTAMA
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Bulan Ramadan tahun ini terasa 
sangat berbeda dari tahun 
sebelumnya. Masyarakat tidak 

leluasa menjalankan tradisi silaturahmi 
keliling di bulan Ramadan, maupun 
pada Hari Raya Idul fitri 1441 Hijriah. 
Hal itu dikarenakan masih mewabahnya 
pandemi Covid-19 di tanah air.

Namun demikian, masyarakat mencari 
cara lain agar tetap bisa bersilaturahmi 
maupun menjalankan pekerjaannya. 
Meski tidak melakukan kontak fisik atau 
tatap muka langsung, namun bisnis 
tetap bisa dijalankan secara baik. Untuk 
itulah agar tetap berkomunikasi dengan 
seluruh insan ASTRA Infra, Krist Ade 
Sudiyono CEO Toll Road Business Group, 
melakukan Safari Ramadan secara virtual 
dengan aplikasi zoom.  

Virtual Safari Ramadan untuk 
bersilaturahmi sekaligus memberi arahan 
dan sharing tentang strategi ASTRA 
Infra menghadapi dampak pandemi 
Covid-19. “Pandemi Covid-19 yang 
sedang melanda Indonesia telah 
menyebabkan  trend penurunan volume 
kendaraan di jalan tol sebesar 40%-60%. 
Hal ini tentunya berdampak pada bisnis 
jalan tol. Untuk itu saya ingin mengajak 
insan ASTRA Infra untuk bersama 
menjalankan beberapa langkah strategis. 
menciptakan value creation melalui 
optimalisasi aset yang dimiliki, melakukan 
disiplin financial yang ketat untuk 
menjaga likuiditas yang baik,” Ujar Kris.

Lebih jauh, Krist juga mengingatkan  
untuk senantiasa menjalankan protokol 
pencegahan dan penyebaran Covid-19 
dengan ketat dan selalu menjaga 
kesehatan insan ASTRA Infra.

Virtual Safari Ramadan ini dibagi 
menjadi 4 sesi pertemuan.  Sesi pertama, 
dimulai pada Rabu (14/05/2020). Acara 
tersebut dihadiri Jajaran Direksi dan 
Insan ASTRA Tol Tangerang-Merak, 
ASTRA Tol Jombang-Mojokerto, 
Jasamarga Surabaya-Mojokerto, dan 
ASTRA Infra Solutions Tangerang 
Operation dengan total peserta 73 
orang. 

Sesi kedua, dilaksanakan hari Kamis 
pagi (15/05/2020),  yang dihadiri Jajaran 
Direksi dan insan ASTRA Tol Cipali, ASTRA 
Infra Solution Subang Operation dengan 
total peserta 94 orang. 

Selanjutnya, sesi ketiga pada siang 
hari. Dihadiri Trans Marga Jateng, ASTRA 
Infra Solutions - Head Office, ASTRA 
Infra Solutions - Jombang Operation, 
ASTRA Infra Solution-Semarang 
Operation, dan RESTA dengan total 
peser ta 31 orang. Sesi ke empat atau 
terakhir ditutup pada Selasa 

(19/05/2020). Dihadiri Marga Trans 
Nusantara dengan peserta 14 orang.

Keseluruhan peserta yang mengikuti 
acara Safari Ramadan virtual tersebut 
sebanyak 212 orang. Selama 
berlangsungnya Virtual Safari Ramadan, 
para peserta tampak antusias mengikuti 
arahan dan berharap acara seperti ini 
sering dilakukan. Krist Ade Sudiyono 
juga menyampaikan rasa syukurnya, 
walaupun dalam kondisi seperti ini 
masih bisa melakukan silahturahmi, 
dan bertatap muka langsung secara 
virtual bersama seluruh Insan ASTRA 
Infra. 

Sebelum menutup acara, seluruh 
peserta mengabadikan momen 
kehangatan secara virtual dengan 
mengepalkan tangan kanannya yang 
memiliki arti semangat. ‘’Semoga 
Covid-19 ini segera sirna dari muka 
bumi dan seluruh bisnis industri dapat 
kembali normal seperti sediakala,’’ ujar 
Krist Ade Sudiyono.

Virtual Safari Ramadan ASTRA Infra

9

FOKUS UTAMA
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Astra Award merupakan penghargaan tertinggi yang 
diberikan kepada perusahaan Grup Astra. Perusahaan  
yang mampu menunjukkan kinerja terbaiknya dalam 

berbagai aspek berdasarkan prinsip 3W (Winning Concept, 
Winning Team, Winning System). Selain aspek strategi, pencapaian 
selama setahun juga menjadi salah satu indikator penilaian. 

Pemenang dari kompetisi ini diumumkan saat perayaaan 
HUT Astra. Tepatnya pada malam pagelaran Astra Award, 21 
Februari 2020, di Catur Dharma Hall, Jakarta. ASTRA Infra 
kembali meraih penghargaan pada kategori The 1st Place Astra 
Award 2020 Grup 4. 

Sebagai rasa syukur atas kemenangan tersebut, seluruh 
jajaran direksi bersama karyawan ASTRA Infra mengadakan 
perayaan syukuran yang bertempat di Breakout ASTRA Infra. 
Pada acara tersebut Djap Tet Fa selaku Group CEO ASTRA Infra 
menyampaikan rasa syukur dan terima kasih, atas hasil kerja 
keras dari seluruh karyawan. ‘’Saya bersyukur dan terima kasih 
pada seluruh karyawan, sehingga ASTRA Infra kembali meraih 
penghargaannya pada tahun 2020. Saya berharap, ASTRA Infra 
tetap tumbuh lebih maju lagi,’’ katanya. Sebelum menutup 
acara, seluruh direksi hingga karyawan ASTRA Infra mengabadikan 
momen kehangatan dalam perayaan ini. 

”ASTRA Infra Kembali Raih Penghargaan 
Astra Awards di Tahun 2020”

Momen Pemberian penghargaan Astra Awards 2020 
Kategori Grup 4 oleh Direktur Astra Suparno Djasmin 
kepada jajaran Direksi ASTRA Infra.

Momen kebersamaan Jajaran Direksi dan Karyawan 
pada perayaan kemenangan Astra Awards 2020 Kategori 
Grup 4 ASTRA Infra10

FOKUS UTAMA
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ASTRA Tol Tangerang-Merak 
mulai mengoperasikan 
Simpang Susun Balaraja Timur 

di KM 35+200 Tol Tangerang-Merak, 
Rabu (1/4/2020). Pengoperasian itu 
dilaksanakan setelah Simpang Susun 
Balaraja Timur lulus uji laik operasi.

Ijin pengoperasian itu berdasarkan 
surat Direktorat Jenderal 
Bina Marga Kementerian 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) 
No.BM0702-Db/295 
tanggal 17 Maret 2020. 
Dalam surat tersebut 
dinyatakan juga bahwa 
penambahan lajur ke-4 
segmen Tangerang Barat 
- Balaraja Barat dan 
Simpang Susun Cikupa 
telah lulus uji laik operasi. 

Pembangunan Simpang 
Susun Balaraja Timur 
berlokasi di KM 35+200 
Ruas Tol Tangerang-Merak 
dengan total panjang 
akses 3,754 km. 
Pembangunan ini meliputi pembangunan 
jembatan simpang susun 4 ramp (jalan 
penghubung), terdiri dari ramp 1 (off 
ramp arah Jakarta), ramp 2 (on ramp 
arah Jakarta), ramp 3 (off ramp arah 
Merak), ramp 4 (on ramp arah Merak) 
dan jalan akses sampai dengan 
pertemuan jalan nasional. Simpang 
Susun Balaraja Timur ini dilengkapi 4 
gardu keluar dan 3 gardu masuk. 

Kehadiran Simpang Susun Balaraja 

Timur diharapkan mampu meningkatkan 
aksesibilitas dan mempermudah 
mobilisasi pengguna jalan. Semula 
Simpang Susun Balaraja Timur hanya 
memiliki akses dari arah Jakarta menuju 
Balaraja Timur, dan dari Balaraja Timur 
ke arah Jakarta. Namun Sekarang bisa 
diakses dari dan menuju arah Merak.

Presiden Direktur PT 
Marga Mandalasakti (MMS), 
Krist Ade Sudiyono 
mengatakan, proyek 
Pembangunan Simpang 
Susun Balaraja Timur adalah 
proyek yang bertujuan untuk 
meningkatkan akses pintu 
keluar masuk jalan Tol 
Tangerang-Merak. 

“Kehadiran Simpang 
Susun Balaraja Timur 
diharapkan meningkatkan 
aksesibilitas dan mem-
permudah mobilisasi 
pengguna jalan. Semula 
hanya memiliki akses dari 
arah Jakarta menuju 
Balaraja Timur dan dari 

Balaraja Timur ke arah Jakarta. Namun 
Sekarang bisa diakses dari dan menuju 
Merak,” ujarnya. Krist menjelaskan, 
Gerbang Tol Balaraja Timur menjadi 
akses terdekat untuk menuju Kawasan 
Pusat Pemerintahan Kabupaten 
(Puspemkab) Tangerang yang berada 
di Tigaraksa. Keberadaannya diharapkan 
mampu membawa manfaat bagi 
pemangku kepentingan.

“Keberadaan Simpang Susun Balaraja 

Lulus Uji Laik Operasi, Simpang 
Susun Balaraja Timur Dioperasikan
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Keberadaan Simpang 
Susun Balaraja Timur 
tidak semata bisnis 
yang dikembangkan 
ASTRA Tol Tangerang-
Merak, dalam hal ini 
terdapat nilai sosial 
dan keagamaan bagi 
warga atau pengguna 
jalan tol.”

KRIST ADE SUDIYONO
Presiden Direktur PT Marga 
Mandalasakti (MMS)

Presiden Direktur PT Marga 
Mandalasakti, Krist Ade Sudiyono, 
langsung menyapa pelanggan saat SS 
Balaraja Timur resmi beroperasi.

PERISTIWA

Timur tidak semata bisnis yang dikembangkan 
ASTRA Tol Tangerang-Merak, dalam hal ini terdapat 
nilai sosial dan keagamaan bagi warga atau 
pengguna jalan tol,” ujar Krist. 

Simpang Susun Balaraja Timur diharapkan dapat 
menjadi alternatif penyebaran trafik lalu lintas, serta 
mengurangi antrean di Gerbang Tol Balaraja Barat. 
Dengan adanya Simpang Susun Balaraja Timur ini, 
diprediksi dapat dilalui sekitar 24.492 kendaraan 
menuju Jakarta dan Merak. Hal ini diharapkan mampu 
memberikan dampak positif pengembangan daerah 
sekitar, yang juga mendorong pertumbuhan 
masyarakat Provinsi Banten. 

Dengan pembangunan Simpang Susun Balaraja 
Timur ini, total terdapat 10 simpang susun di 
sepanjang Ruas Tol Tangerang-Merak. Hal ini 
merupakan wujud kontribusi ASTRA membangun 
negeri.
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Astra Tol Tangerang-Merak 
implementasikan gardu tol 
swakelola dengan metode lajur 

gardu satelit di Gerbang Tol Merak yang 
beroperasi sejak 13 Mei 2020. Metode 
tersebut merupakan hasil penelitian 
dan pengembangan untuk menghasilkan 
peralatan tol dengan memanfaatkan 
sumber daya internal. Mulai dari 
infrastruktur lajur gardu, hingga 
pemasangan peralatan tol.

Prototipe gardu ini terdiri atas 3 lajur 
gardu transaksi. Sebelumnya Gerbang Tol 
Merak telah beroperasi 2 lajur transaksi. 
Kehadiran inovasi gardu tol swakelola ini 
menambah kapasitas transaksi Gerbang 
Tol Merak menjadi 7 lajur. Terdiri dari 3 
lajur gardu masuk dan 4 lajur gardu keluar.

Penambahan lajur gardu ini bertujuan 
untuk menambah kapasitas transaksi di 
Gerbang Tol Merak. Upaya ini juga sebagai 
bentuk antisipasi lonjakan volume 
kendaraan ke jalan Tol Tangerang-Merak, 
melalui Gerbang Tol Merak. Lintasan 

tersebut merupakan pintu gerbang jalur 
Trans Jawa-Sumatera.

“Bagi kami inovasi ini merupakan hal 
yang harus terus dikembangkan. Sehingga 
kedepannya kami akan menghasilkan 
produk lain dengan memperhatikan 
keunggulan aspek metode kerja dan 
engineering yang dapat dipromosikan. 
Keunggulan dalam hal efektivitas waktu 
dan efisiensi biaya menjadi perhatian 

dalam setiap produk yang dihasilkan,” 
tutur Krist Ade Sudiyono, Presiden Direktur 
ASTRA Tol Tangerang-Merak.

Selanjutnya metode pelaksanaan 
swakelola ini juga akan dilakukan pada 
penambahan lajur gardu Gerbang Tol 
Cikupa, yang rencananya mulai semester 
II tahun ini.

Inovasi ASTRA Tol Tangerang-Merak 
Implementasikan Gardu Tol Swakelola

Gardu tol swakelola dengan 
metode lajur gardu satelit di 
Gerbang Tol  Merak
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Termasuk Ruas tol Cikampek 
– Palimanan sejak tanggal 
31 Oktober 2017 dengan 

penggunaan Uang Elektronik yang 
dikeluarkan dari HIMBARA 
(Himpunan Bank Negara). Seperti 
Bank Mandiri, BNI, BRI dan juga 
bank swasta BCA.

Berdasarkan data realisasi 
implementasi  transaksi tol non 
tunai di Cipali tahun 2019 
mengalami penurunan sebesar 
87.47%, hal inilah yang menjadi 
dasar program peningkatan 
penetrasi non tunai.

Secara garis besar pelaksanaan 
program ini kami bagi menjadi 3 
tahapan :

Pelaksanaan Top-Up dan 
Pembayaran Tunai di kantor 
gerbang selama 14 hari, sejak 
Tanggal 10 -23 Februari 2020.

Upaya ini dilakukan untuk 
memberikan sosialisasi dan juga 
mengedukasi pengguna  jalan   

yang mempunyai saldo kurang. 
Sehingga melakukan top up 
atau pembayaran uang tunai 
di luar gardu tol.  Tepatnya wajib 
turun dan membayar di kantor 
gerbang. 

Pelaksanaan Tahap 2, ASTRA 
Tol Cipali  menerapkan tidak 
menerima transaksi tunai mulai 
tanggal 24 Februari 2020 dan hanya 

Program Peningkatan Penetrasi Transaksi 
Non Tunai di Gerbang Tol Cipali 
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Suasana di Gerbang Tol Cikopo.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat nomor 16/PRT/M/2017 

tentang Transaksi Tol Non Tunai di Jalan Tol, maka 
pelaksanaan transaksi tol non tunai diberlakukan 

sepenuhnya di seluruh jalan tol.

melayani Top Up. Tahap 2 ini dilaksanakan 
selama 6 hari, sejak Tanggal 24 Februari 2020 
– 29 Februari 2020. Selain  itu diakukan 
sosialisasi terkait pemberlakuan, tidak 
menerima transaksi tunai dan top up di 
gerbang per 1 Maret 2020.

Target 01 Maret 2020 terimplementasi 
dalam Program Peningkatan Penetrasi Non 
Tunai di seluruh Gerbang Tol Cipali (100% 
Cashless).
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TEMPAT peristirahatan di Ruas Tol 
Semarang – Solo, Jawa Tengah 
yang terletak di kilometer 456, 

resmi beroperasi untuk publik pada Kamis 
(20/02/2020), bertepatan dengan HUT 
Astra yang ke-63. Resta Pendopo 
berkomitmen untuk memaksimalkan 
pelayanan dan memenuhi kebutuhan 
pengguna jalan tol.

Beberapa tenan UMKM khas Jawa Tengah 
menempati Site A lantai UG. Diantaranya 
Ronde Jago Salatiga, Sate Sapi Suruh, 
Bakmi Sundoro, Ayam Goreng Bu Toha, 
Srabi Notosuman. Sedangkan di lantai G, 
sudah mulai beroperasi pula gerai 
Indomaret, Kopi Banaran, dan Solaria. 

Adapun Resta Pendopo Site B di Ruas 
Tol Solo – Semarang, Jawa Tengah saat 
ini dalam tahap finishing. Sedangkan Sky 
Bridge, jembatan penghubung antara Site 
A dan Site B yang merupakan ikon Resta 
Pendopo sudah dapat dipergunakan. 

Aktivitas Resta Pendopo ini akan 
dilaksanakan sepenuhnya setelah masa 
pandemi Covid-19 selesai. Hal ini juga 
untuk memenuhi himbauan pemerintah 
selama masa pandemi, #jaga jarak, #tidak 
mudik,  yang bertujuan memutus rantai 
penyebaran virus corona.

PERISTIWA

Bertepatan HUT ASTRA ke-63 
Resta Pendopo Site A Resmi Beroperasi 
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Sebagai bentuk perwujudan misi perusahaan untuk 
menjadi tetangga yang baik, ASTRA Tol Jomo melakukan 
program pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar 

jalan tol. Salah satunya pada kelompok wanita di Desa Balongsari, 
Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Program ini sudah 
berjalan sejak 2016. Hasilnya, produksi keripik bonggol pisang 
yang dinamakan Si Bonggi. 

ASTRA Tol Jomo memberikan bantuan peralatan kerja, 
melakukan pelatihan produksi & packaging, serta penyuluhan 
keamanan pangan. Kelompok UKM wanita yang kini berbadan 
usaha Balongsari Food ini, juga didampingi saat melakukan 
pengajuan Sertifikat Produksi Pangan – Industri Rumah Tangga 
(SPP-PIRT). Selain itu, unit usaha ini bekerja sama dengan 
Desain Komunikasi Visual (DKV) ITS Surabaya.  ASTRA Tol Jomo 
juga membantu membuat brand design kemasan jajanan yang 
diproduksi Balongsari Food.

Si Bonggi merupakan komitmen ASTRA Tol Jomo untuk 
mengembangkan dan memajukan perekonomian masyarakat. 
Tidak sebatas pendampingan dan pemberian modal, tetapi 
juga ikut dalam hal pemasaran produk. 

ASTRA Tol Jomo juga membantu memasarkan Si Bonggi baik 
secara offline maupun online. Setelah berjualan dari pameran 
ke pameran, kini Si Bonggi dapat dibeli di rest area Tol Jomo, 
pusat oleh-oleh khas Jombang Kunara dan toko oleh-oleh 
Jenang Kelapa Muda Jombang. Selain itu juga dipasarkan secara 
umum dan melalui media sosial. 

Ini merupakan tahun ke-4 ASTRA Tol Jomo melakukan 
pendampingan. Berkat program pemberdayaan ini, kelompok 
wanita Desa Balongsari mampu mendapatkan penghasilan 
mandiri yang dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari 
mereka. 

Si Bonggi Meluncur di Pasaran

Si Bonggi merupakan program 
pemberdayaan masyarakat di 
ASTRA Tol Jomo. Kini sudah 
menginjak tahun ke-4.

INFRA PEDULI
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ASTRA Tol Jombang-Mojokerto (ASTRA 
Tol Jomo) memberikan paket bantuan 
sebanyak 1.117 paket pada beberapa 

desa di wilayah tol Jombang-Mojokerto. Bantuan 
ini merupakan bentuk kepedulian kepada 
masyarakat yang terdampak COVID-19.

Sebanyak 1050 paket berupa beras 5 kg dan  
67 paket lainnya berupa sembako, terdiri dari 
5 kg beras, 1 bungkus minyak goreng kemasan 
2 liter, 10 bungkus mie instan, 1 botol kecap 
ukuran besar, 2 bungkus gula kemasan 1 kg, 
250 gram kopi instan, 2 buah vitamin C.

Bantuan diserahkan secara bertahap. Pada 
8 Mei 2020, Kepala Departemen GS, EHS & SR 
ASTRA Tol Jomo, Hadi Widodo,  yang juga Ketua 
Forum CSR/TJSL Perusahaan Jombang, 
menyerahkan secara simbolis sebanyak 267 
paket bantuan kepada Bupati Jombang Hj. 
Mundjidah Wahab dan Wakil Bupati Jombang 
Sumrambah. Penyerahan dilaksanakan  di 

Pendopo Kabupaten Jombang.
Sisanya sebanyak 800 paket, pada 13-18 

Mei 2020 dibagikan pada  8 desa di Jombang 
dan Mojokerto, masing-masing sebanyak 100 
paket. Yakni, Desa Pesantren, Desa Tampingmojo, 
Desa Banjarsari, Desa Karangdagangan, Desa 
Kayen, Desa Plosogenuk, Desa Pagerluyung 

dan Desa Kedungmlati. Selain itu penyerahan 
50 paket pada Disnaker Jombang, sebagai 
partisipasi peringatan Hari Buruh.

Bantuan ini diharapkan dapat memberi 
manfaat bagi masyarakat dengan berbagai 
latar belakang, untuk menambah optimisme 
dalam menghadapi pandemi.

ASTRA Tol Jomo Salurkan 1.117 Paket Bantuan 
untuk 8 Desa Terdampak Pandemi COVID-19

PT Trans Marga Jateng bersama mitra 
kerja melakukan aksi sosial, dengan 
membagikan paket sembako secara 

bertahap kepada seribuan warga di sekitar 
ruas jalan tol Semarang-Solo. Aktivitas sosial 
ini untuk meringankan beban mereka yang 
terdampak pandemi COVID-19.

“Pandemi COVID-19 yang melanda 
Indonesia secara tidak langsung memberikan 
dampak ekonomi yang sangat besar pada 
masyarakat. Hal inilah yang melatarbelakangi 
kami selaku perusahaan pengelolaan jalan 
tol Semarang-Solo, beserta mitra kerja 
melaksanakan kegiatan sosial ‘Penyaluran 
Bantuan 1.000 Paket Sembako’,” kata Direktur 
Utama PT TMJ David Wijayatno di Semarang, 
Kamis (30/04/2020).

Kegiatan “Penyaluran Bantuan 1.000 
Paket Sembako” tersebut, dilaksanakan 

pada 29-30 April 2020. Melibatkan sejumlah 
pihak terkait. Pada tahap pertama, paket 
sembako tersebut dibagikan kepada warga 
di Kelurahan Pedalangan dan Kelurahan 
Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Kota 
Semarang, masing-masing 150 paket.

Kemudian, Dusun Tegalrejo (61 paket 
sembako) dan Dusun Ngancar (68 paket 
sembako), Kecamatan Bawen, Kabupaten 
Semarang, dan Desa Gumukejo, Kecamatan 
Teras, Kabupaten Boyolali sebanyak 60 
paket sembako.

Selain itu TMJ menyerahkan 11 paket 
sembako kepada petugas satpam 
perumahan pos terdekat, tukang parkir, 
dan takmir masjid.

Selanjutnya bantuan sembako yang 
terdiri dari beras, minyak goreng, sarden, 
mi instan, gula, sabun cuci tangan, dan 

masker, dibagikan kepada masyarakat 
terdampak COVID-19 pada perangkat 
kelurahan dibantu oleh RW dan RT 
setempat. “Hal itu dilakukan agar 
pembagian paket sembako dapat berjalan 
dengan lancar dan tepat sasaran,” ujarnya.

General Manager Administrasi dan 
Keuangan PT TMJ Ricky Ricardo 
menambahkan, kegiatan sosial pembagian 
paket sembako ini sebagai bentuk empati 
dari pihaknya sekaligus mengurangi beban 
masyarakat akibat pandemi COVID-19, 
terutama warga yang tidak mampu.

“Sasaran aksi sosial ini adalah masyarakat 
atau pekerja informal yang kurang mampu. 
Mereka berada dalam lingkungan sekitar 
ruas jalan tol Semarang-Solo, yang 
jumlahnya sekitar 1.000 kepala keluarga,” 
katanya.

TMJ Bagikan Sembako Pada Warga Sekitar Tol Semarang-Solo

INFRA PEDULI
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PT TMJ menyerahkan 
bantuan kepada warga di 
Kelurahan Pedalangan 
dan Kelurahan Sumurboto, 
Kecamatan Banyumanik, 
Kota Semarang.

ASTRA Tol Jomo menyerahkan secara simbolis, 267 
paket kepada Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab dan 
Wakil Bupati Jombang Sumrambah.
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Pada tanggal 1 Maret 
2020, PT Marga Trans 
Nusantara bekerja 

sama PT Jasamarga Tollroad 
Ruas Kunciran-Serpong dan 
PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk Cabang Bumi 
Serpong Damai, mengadakan 
kegiatan penanaman pohon 
yang berlokasi di Interchange 
Kunciran Jalan Tol JORR II 
Ruas Kunciran-Serpong. 
Kegiatan ini dilakukan 
sebagai bentuk kepedulian 
terhadap penghijauan, serta 
bertujuan mengurangi 
terjadinya global warming 
dan upaya pencegahan terjadinya banjir. 

Penanaman pohon dilakukan secara 
simbolis oleh perwakilan pejabat dari, 
PT Marga Trans Nusantara dan PT Jasamarga 
Tollroad. Jenis pohon yang ditanam dalam 
kegiatan ini adalah pohon Mahoni dan 
Tabebuya. Sebanyak 1.807 pohon ditanam 
di sepanjang Jalan Tol JORR II Ruas Kunciran-

Serpong. Manfaat yang diperoleh dengan 
pelaksanaan kegiatan ini yaitu, untuk 
membuat jalan tol menjadi asri dan hijau. 

Selain itu diharapkan dapat meningkatkan 
kesadaran masyarakat untuk menanam 
dan memelihara tanaman. Karena pohon 
yang ditanam dapat menghasilkan oksigen 
serta menangkal dan mengurangi karbon 
dioksida di sepanjang jalan tol. 

Penanaman Pohon di Ruas Kunciran-Serpong

Permasalahan lingkungan yang 
diakibatkan sampah plastik 
merupakan salah satu permasalahan 

besar di Indonesia.  Astra Tol Cipali, yang 
merupakan salah satu anak usaha ASTRA 
Infra, memiliki kepeduliaan terhadap 
pencemaran lingkungan terutama sampah 

plastik.  Hal ini seiring dengan program 
yang dicanangkan ASTRA “Semangat 
Kurangi Plastik” pada HUT ke-63.

ASTRA Tol Cipali sudah melakukan 
berbagai upaya kampanye less plastic. 
Yakni dengan tidak memberlakukan 
penggunaan kantong plastik sekali pakai. 
Penggunaan membawa botol minum 
sendiri, baik di lingkungan kerja maupun 
lingkungan masyarakat. Memanfaatkan 

limbah seperti botol minum plastik 
dibuat menjadi barang bernilai ekonomis, 
yang diaplikasikan di rest area ruas Tol 
Cipali.

Semangat pengurangan sampah plastik 
ini diharapkan mampu menularkan 
kebiasaan positif kepada masyarakat, 
sebagai salah satu upaya menjaga bumi 
dan lingkungan kita lebih baik dan 
mengurangi polusi udara yang tercemar.
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Presiden Direktur PT Marga 
Trans Nusantara Truli 
Nawangsari secara simbolis 
melakukan penanaman 
pohon di Tol JORR II Ruas 
Kunciran-Serpong.
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Makanan khas Jombang ini sekilas seperti 
sajian pada umumnya. Namun yang 
unik adalah atraksi yang dilakukan 

penjual. Namanya Soto Dhok. Soto ini merupakan 
soto daging yang disiram kuah kuning nan nikmat. 
Jika soto umumnya menggunakan telur rebus, 
topping Soto Dhok menggunakan tauge, potongan 
daun kucai dan bawang goreng. Lauknya bisa 
tambah dengan jerohan seperti babat, paru, hati, 
lidah dan limpa, atau hanya dengan perkedel 
kentang.

Pemberian nama Soto Dhok sendiri diambil 
dari cara penyajiannya. Setelah menuang kecap, 
penjual memukulkan botol kecap ke meja hingga 
berbunyi “DHOK!”. Atraksi ini bisa menimbulkan 
rasa kaget bagi pembeli yang menikmati Soto 
Dhok. Terutama bagi pelanggan baru. Bisa mengira 
penjual sedang marah-marah. Tapi bagi pelanggan 
lama, suara itu bikin cengar-cengir sambil terus 
menyantap sotonya.

Di Jombang, soto Dhok mudah didapatkan. 
Mulai dari pedagang gerobak dorong, pujasera 
hingga restoran. Salah satunya tempat legendaris 
Soto Dhok Kuali Ringin Contong yang buka setiap 
hari sejak pukul 17.00 hingga 22.00. Lokasinya 
berada di taman belakang pos pantau KTL dekat 
Ringin Contong. Untuk menuju lokasi pengguna 
jalan tol dari Surabaya bisa keluar melalui Gerbang 
Tol Bandar Jombang. Demikian pula  pengguna 
tol dari arah barat. Selamat menikmati Soto Dhok.

Makan Soto
Sambil Deg-degan

Siapa yang tidak menyukai buah-
buahan yang satu ini. Buahnya 
sangat manis, harum dan 

menggugah selera. Durian sang “Raja 
Buah”. Sensasi menikmati Durian semakin 
terasa nikmat jika didukung oleh suasana 
lingkungan yang asri dan alami. Salah 
satu tempat yang bisa direkomendasikan 
untuk menikmati sang Raja Buah bersama 
rekan atau sanak keluarga adalah Durian 
Jatohan Haji Arif Serang, Banten. Tempat 
ini salah satu wisata kuliner yang wajib 
dikunjungi di Banten.

Berlokasi di jalan Raya Serang – 
Pandeglang Km.14 Kecamatan Baros, 
Kabupaten Serang. Butuh waktu sekitar 
30 menit dari Kota Serang untuk menuju 
tempat ini. Gerbang Tol Serang Timur 
adalah akses terdekat dari lokasi jika 
anda yang melintasi Jalan Tol Tangerang-
Merak. Di tempat ini kita dapat menikmati 
makan Durian dengan sensasi natural, 
karena kita bisa menikmati makan Durian 
langsung yang jatuh dari pohonnya.

Salah satu yang mejadi daya tarik 
pengunjung dari tempat ini adalah adanya 
“Jaminan” yang diberikan oleh pemilik, 
yaitu jika didapati Durian yang kurang bagus 
kualitasnya maka dapat ditukar dengan 
Durian yang baru. Tentunya dengan 
rekomendasi dari pramusaji yang sudah 
berpengalaman. Hal ini tidak lain agar 
konsumen tidak kecewa dengan pelayanan 
yang diberikan oleh Durian Jatohan Haji 
Arif. 

Ayo, ajak teman dan keluarga ke tempat 
Durian Jatohan Haji Arif, yang siap 
dikunjungi di hari biasa maupun akhir 
pekan. 

#AyokeBanten 
#LewatAstraTolTangerangMerak

Sensasi Menikmati ”Durian Jatohan Haji Arif”

LENTERA INFRA
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Desa Belawa
DESA Belawa, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, 

memiliki kawasan konservasi kura-kura langka, yaitu Objek 
wisata Cikuya. Kura-kura tersebut bernama Kura-kura Belawa. 
Selain hanya dapat ditemui di Cirebon saja, hewan bercangkang 

ini memiiki bentuk tubuh 
berbeda dari kura-kura 
pada umumnya. 

Jika kura-kura pada 
umumnya bertempurung 
cembung seperti 
setengah lingkaran, yang 
ini malah cekung di 
tengah dan berwarna 
hitam polos, hingga 
menyerupai punggung 
m a n u s i a ,  s e r ta 

mempunyai berat badan 50 – 100 Kg.
Bertahannya kura-kura ini berkat mitos yang mengatakan 

bahwa barangsiapa yang membawa kura-kura Belawa keluar 
dari Desa Belawa, maka akan mendapat musibah. Sehingga, 
masyarakat sekitar enggan untuk memperjual-belikan atau 
mengonsumsinya. 

Saat ini jumlah kura-kura Belawa di penangkaran serta obyek 
wisata Cikuya ada sekitar 400 ekor. Setiap tahunnya, ada 600 
butir telur baru. Namun, hanya 50 persen yang berhasil menetas, 
yaitu sekitar 300 telur, hanya Sebagian kecil saja yang mampu 
bertahan hidup.

Selain sebagai wisata edukasi, kita juga secara tidak langsung 
akan memberikan dukungan dari penjegahan punahnya kura-
kura Belawa ini. Objek wisata CIkuya dapat dijangkau melalui 
Tol Cikopo-Palimanan, Gerbang Tol Plumbon.

KURA-KURA BELAWA

TIDAK hanya wisata alamnya yang 
sangat indah yang dapat kita temui di 
Mojokerto. Kota ini juga memiliki sebuah 
candi yang kaya akan sejarah, yaitu 
Candi Jolotundo yang berada di Dukuh 
Balekambang, Desa Seloliman, Kecamatan 
Trawas, Mojokerto, Jawa Timur. Kita 
dapat melalui Tol Surabaya-Mojokerto 
exit Tol Penompo untuk menjangkaunya.

Candi Jolotundo memiliki wahana 
wisata yang unik dan menarik yaitu 
pemandian air yang dipercayai warga 
setempat memiliki banyak khasiat. 
Mitosnya jika kamu mandi di candi ini 
kamu akan awet muda.

Secara geografis Candi Jolotundo 
berada di ketinggian sekitar 800 meter 
di atas permukaan laut (Mdpl). Tepatnya 
di bukit Bekel, lereng barat Gunung 
Penanggungan. Menariknya situs ini 
juga memiliki sumber mata air yang 
kualitasnya dipercaya terbaik setelah 
air zam-zam atau nomer dua dunia. 

Inilah yang menyebabkan masyarakat 
Mojokerto maupun luar Mojokerto, 
banyak datang untuk melakukan ritual 
dan mengambil air yang dipercaya 
memiliki banyak khasiat ini. Yaitu bisa 
menyembuhkan berbagai penyakit dan 
bisa membuat awet muda. 

Photo credit:  moodster.id

Candi Jolotundo
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De Tjolomadoe
MULANYA tempat ini merupakan pabrik gula yang dibangun 

ketika era Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 
IV pada 1861. Namun, pada tahun 2017 bekas bangunan 
pabrik gula seluas 1,3 hektar ini direvitalisasi sebagai tempat 
wisata dan kawasan komersial. Meski beralih fungsi, nilai 
historis dari pabrik gula ini tetap dipertahankan. Sehingga 
siapapun yang berkunjung bisa melihat langsung perkembangan 
sejarah De Tjolomadoe. 

Mempertahankan identitasnya
Nama ruangan-ruangan dibuat tetap mengacu pada nama 

awal ketika tempat tersebut masih berfungsi sebagai pabrik 
gula. Seperti Stasiun Gilingan, Stasiun Ketelan, Stasiun 
Penguapan, dan Stasiun Karbonatasi. 

Museum ini juga dilengkapi dengan beragam fasilitas 
digital. Sehingga memudahkan pengunjung mendapatkan 
informasi seputar museum dan sejarah tebu hingga gula. 
Berbagai sudut museum didesain sedemikian rupa, sehingga 
cocok dijadikan lokasi berfoto yang instagramable. 

Bangunan seluas 13.000 meter persegi ini memiliki fasilitas 
yang sangat nyaman bagi pengunjung. Mulai dari kebersihan 
bangunan, penataan museum yang apik, hingga pendingin 
ruangan yang akan membuat Kamu betah berkeliling di 
dalamnya. Selain museum, ada beberapa venue dan kafe 
bernuansa lawas untuk santai bersama teman-teman atau 
keluarga. Tempat ini juga menyiapkan concert hall dan convention 
hall. Di area outdoor terdapat taman serta lahan parkir. Area 
parkir dapat digunakan sebagai venue pertunjukan outdoor 
yang mampu menampung 6.000 tamu dan ratusan kendaraan.

De Tjolomadoe berada di Jalan Adi Sucipto No. 1 Paulan 
Wetan, Karanganyar. Tiket masuknya Rp 25.000/orang. Untuk 
menuju ke sana, kita bisa melalui Tol Semarang-Solo.

Photo credit: Shutterstock

Candi Jolotundo

Photo credit:  Portalsains.org
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SRI HIDAYATI
Petugas Pengumpul Tol Gerbang 

Balaraja Timur

SRI Hidayati, begitu nama lengkapnya 
tetapi teman-teman sering 
memanggilnya dengan sebutan “emak”. 
Sri merupakan karyawan yang bekerja 
sebagai petugas pengumpul tol di PT 
Marga Mandalasakti, sekitar 24 tahun. 
Tepatnya sejak Januari 1996. 

Sebagai petugas pengumpul tol, 
menjadi kewajiban Sri untuk tetap 
bertugas melayani pengguna jalan di 
tengah kondisi pandemi ini. Meskipun 
sempat merasa khawatir, Sri tetap 
semangat dan profesional dalam 
melaksanakan tugasnya.

“Di tengah kondisi merebaknya virus 
Covid-19, kadang membuat saya merasa 
was-was saat bertugas.  Tetapi saya 
selalu berikhtiar dan berdoa kepala 
Allah SWT,  agar saya dan rekan-rekan 
serta keluarga selalu dilindungi sang 
pencipta. Selalu menjaga kondisi 
kesehatan dan waspada menjadi kunci 
utama bagi saya agar terhindar dari 
virus yang mengerikan tersebut.” 

Begitulah semangat yang diyakini 
Sri, petugas senior yang dikenal sebagai 
sosok humoris dan baik hati 
menyampaikan perasaannya kepada 
redaksi.

Sri merasa tenang dengan 
mendapatkan dukungan dari teman 
dan atasan. Managemen juga 
memberikan suplemen tambahan 
dan multivitamin setiap bertugas. Ini 
merupakan bentuk perhatian 
managemen kepadanya. 

IIM
Petugas MOT  

(Monitoring Operasional Tol)

SUDAH hampir 5 tahun Iim 
bergabung di PT Marga Mandalasakti. 
“Ojan” sapaan kecilnya. Pria lulusan 
Sistem Informasi Universitas Serang 
Raya tahun 2013 ini, saat ini bertugas 
sebagai petugas Monitoring 
Operasional Tol (MOT) di Departemen 
Informasi Teknologi. Sebelumnya, 
Iim bertugas sebagai pengumpul 
tol di Gerbang Tol Serang Timur.

Dengan kewajibannya tersebut, 
Iim tetap bertugas menyampaikan 
informasi dan memonitoring trafik 
lalu lintas di tengah mewabahnya 
virus Covid-19. Iim memiliki rasa 
khawatir saat bekerja walaupun tidak 
bersentuhan langsung dengan 
pengguna jalan. Tetapi dirinya 
memahami hal ini sudah menjadi 
tugas dan tanggung jawab untuk tetap 
bekerja. 

Sebagai bentuk perlindungan diri, 
Iim lebih memproteksi pada diri sendiri 
dengan cara memakai jaket setiap 
keluar rumah, juga mengenakan masker 
dilapisi tisu basah nonpewangi. Setelah 
kembali dari bertugas, ia pun langsung 
mencuci pakaian yang ia kenakan 
tersebut dan tidak lupa untuk selalu 
menjaga kebersihan. 

Sebelum menutup percakapan, Iim 
berharap virus ini cepat berlalu, agar 
kondisi bekerja dan di lingkungan 
sekitar menjadi lebih kondusif seperti 
sebelumnya. 

AHMAD JUNAEDI
Petugas Patroli

BANG Jun, Laki-laki yang sudah 
mengabdi 26 th di PT Marga 
Mandalasakti ini memiliki nama lengkap 
Ahmad Junaedi. Awal karir bekerja 
sebagai petugas patroli. Memastikan 
keadaan di jalur tol aman dan nyaman 
bagi pengguna jalan merupakan 
kewajiban yang harus dilaksanakan 
petugas patroli.

Ayah dari 3 anak ini memulai 
perjuangan ekstra untuk berangkat 
bekerja dibandingkan hari-hari 
biasanya, karena Bang Jun tinggal di 
Jakarta. Armada (angkutan umum) 
yang beroperasi semakin berkurang. 
“Tetapi, saya berkerja ikhlas untuk 
menghidupi keluarga dan karena Allah 
Ta’ala, apapun akan saya jalankan,” 
Celotehnya. Tetap semangat dan 
pantang menyerah menjadi moto 
hidupnya dan tak lupa untuk selalu 
bersyukur kepada Allah SWT saat Bang 
Jun mengakhiri obrolannya.  
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WORK FROM HOME

RETNO WIDYANI
Staf Pengembangan Bisnis dan 

Penciptaan Nilai | ASTRA Infra Toll 
Road Tangerang Merak

Work From Home (WFH) bagi Retno memiliki 
pengaruh dalam menjalani rutinitas 
pekerjaannya. Keseharian Retno dalam bekerja 
dituntut selalu berkomunikasi serta 
berkoordinasi dengan rekan kerja, hingga 
rekan bisnis. Retno berusaha membuat WFH 
ini tetap asik dan produktif. Selalu menjaga 
pikiran positif dan menyelipkan kegiatan 
yang menyenangkan. Seperti mendengarkan 
musik, berolahraga ringan, video call dengan 
teman-teman, hingga memanfaatkan waktu 
dengan keluarga di rumah.

Retno berharap keadaan cepat kembali 
normal. Bisa kembali bekerja di kantor, dapat 
kembali berinteraksi dengan teman dan sanak 
saudara. Sehingga dapat kembali melakukan 
kegemarannya, yaitu kulineran dan travelling.

BUDIASIH
Staf Pelayanan SDM | ASTRA Infra 

Toll Road Tangerang Merak

Sebagai staf pelayanan SDM, tentu 
Budiasih harus selalu aktif memonitor 
karyawan walaupun di tengah sistem 
Work From Home (WFH). Banyak 
perbedaan yang dirasakan Budiasih 
dikala melakukan pekerjaannya. Namun 
tentu hal tersebut dapat dimengerti, 
karena peralatan bekerja di rumah tidak 
sama seperti saat bekerja di kantor. 
Budiasih berharap  dapat segera kembali 
bekerja dengan normal, sehingga aktif 
seperti sebelumnya. 

Selama bekerja dari rumah atau WFH, 
Tere, sapaan akrabnya, kerap 
menyempatkan diri untuk dapat 
berkomunikasi melalui videocall dengan 
keluarganya jauh di Medan. Hal tersebut 
dirasa sulit dilakukan ketika kembali 
bekerja dari kantor atau WFO.

Berdasarkan pengalaman Wegit, pekerjaan 
dirasa bertambah ketika bekerja dari rumah 
atau WFH. Pasalnya ia harus berkomunikasi 
secara terus menerus dengan berbagai 
pihak. Namun, WFH yang memberikannya 
waktu untuk bisa memasak sendiri 
makanannya membuat ia menjadi banyak 
makan.

THERESIA GABRIELA C 
SINURAYA 

Legal Officer Development 
Program (LODP) | ASTRA Infra 

Head Office

WEGIT TRIANTORO 
Corporate Business Development | 

ASTRA Infra Head Office

RIZKA PRATIWI
Human Capital Section Head | 

EASTKAL

 Yang  dikangenin rizka saat WFH 
adalah momen berkumpul kembali 
bersama keluarga. Bekerja bersama 
teman-teman di site, hang out dengan 
teman-teman, travelling. Hingga 
berwisata kuliner dan masih banyak 
lagi hal yang ingin Ia lakukan. “Hope 
the outbreak will end soon,” ucap 
Rizka kepada tim redaksi.

NOVIA FARADELLA 
Legal Officer| ASTRA Infra Solutions

Della mengaku pandemi ini menyadarkannya. 
Dulu mungkin ia kerap menomorduakan 
kebersihan. Namun sekarang harus 
membenahinya dengan benar. Selain itu, 
bekerja secara WFH juga membuatnya semakin 
dekat dengan keluarga di rumah. Jadi semakin 
saling mengerti. Sembari WFH, Della juga 
meng-upgrade diri dan menambah new skill.

SAMSURI
Section Head at AIS |
ASTRA Infra Solutions

Menurut Samsuri, dengan sarana yang 
memadai, ternyata pekerjaan rutin kantor 
bisa juga diselesaikan di rumah dan ia 
pun dapat menjadi lebih dekat dengan 
anak-anaknya.
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TAHUKAH
KAMU?

ASTRA Infra memiliki Ultimate 
Value bernama INFRA, yaitu 
Innovative, Networking, Fun, 

Reliable dan Agile

ADVANCING THE NATION’S 
INFRASTRUCTURE merupakan 

Tagline dari ASTRA Infra

ASTRA Infra meraih juara 1 
(grup 4) ASTRA AWARDS 

secara berturut-turut sejak 
tahun 2019-2020

ASTRA Infra BERI AMAN adalah 
kampanye ASTRA Infra di bulan 
Puasa hingga Hari Raya Lebaran 

saat Covid-19, yang mengajak 
masyarakat untuk Bersama Jaga 

Hati Tingkatkan Iman 

40% Karyawan ASTRA 
Infra Group adalah 
generasi milineal
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Kirimkan jawaban Insan ASTRA Infra ke 
email redaksienergiinfra@astrainfra.co.id

Tersedia souvenir menarik bagi 3 orang 
tercepat yang menjawab dengan benar

Selamat kepada pemenang Intermezo E-Bulletin Energi 
Infra edisi pertama berikut yang berhak 

menadapatkan souvenir dari ASTRA Infra

1. Kevin Wijaya Tanotogono (EASTKAL)

2. Achmad Rifan Tsamany (ASTRA Infra Solutions)

3. Ganesvara Jusa Katuuk (ASTRA Tol Tangerang-Merak)

INTERMESO E-BULLETIN ENERGI INFRA Edisi 2
Temukan 15 kata yang berhubungan dengan Covid-19

C U P E R A W A T E

U K P A N D E M I F

C M A S K E R E D O

I M U N I T A S A V

T A L P S B B E K I

A W F H J Z O O M R

N U S W A B G B U T

G H U N R Y A P D U

A A N J A I U M I A

N N D O K T E R K L
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JAWABAN EDISI 1

MENURUN 

1. Buana 
2. Extra Mile 
3. Trans Jawa 
4. Pride 
 
MENDATAR 

1. Lentera 
2. Partner 
3. Jalan Tol 
4.  Penajam

INTERMESO
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Saya menjadi sering bertanya mandiri, 
mengapa Ramadhan harus 1 bulan 
penuh, tidak 20 hari, atau cukup 

10 hari saja. Mungkin simbolik, 
permenungan ini harus tuntas, sempurna, 
dan paripurna. Supaya menjadi fitri, 
kemenangan yang memerdekakan lahir 
dan bathin.

Selama puasa kita menahan diri, 
memperbanyak berbagi, memenangkan 
orang melalui pengorbanan, atau malah 
justru berlomba menjadi terkemuka dan 
berkuasa, yang tersuci, yang paling berhak 
duduk di sebelah kiri dan kanan Allah, 
pemegang kunci surga

Sepertinya fitrah Ramadhan bukan dalam 
arti kemenangan kekuasaaan atau 
kewilayahan religi. Apalagi hanya soal 
makanan dan minuman. Ini kebenaran 
soal damai, sejahtera, dan sukacita bersama. 
Harusnya ‘tidak ada seorangpun 
berkurangan di antara mereka’.

Premis awalnya, adalah karena martabat 
manusia harus dijunjung tinggi, dihargai 
sejak awal sampai akhir. Tidak ada 

diskriminasi atas status sosial, suku, agama, 
atau alasan2 apapun. Segala sumber daya, 
perangkat hukum, sistem ekonomi, dan 
pranata kehidupan bersama lainnya, harus 
diarahkan membangun kebaikan, 
‘memanusiakan manusia’.

Untuk itu, perlu bertumbuh semangat 
solidaritas yang unggul. Dan jika tanggung 
jawab ini semakin disadari, harapannya 
manusia akan bahagia, semua mahluk 
mengalami sukacita, dan alampun akan 
damai sejahtera. 

Salah satu pemuka masyarakat, 
mengatakan mestinya agama dan 
kepercayaan menjadikan kita semua 
semakin beriman, bersaudara, dan berbela 
rasa. 

Dalam kontektual Covid-19 saat ini 
belum berakhir, mungkin memang waktunya 
belum tuntas, belum paripurna. Kita masih 
diberi waktu untuk merancang hidup 
berdasarkan ‘normalitas baru’.

Ada pendapat, wabah ini adalah reaksi 
natural atas kesalahan kolektif manusia 
terhadap alam, dosa ekologis, ‘wabah 

menyadarkan bahwa hidup itu rapuh, 
ambyar yang tidak mungkin bertahan jika 
alam lainnya dihancurkan’. 

Walaupun kadang dipertontonkan ego 
keangkuhan, tetapi di sisi lain pandemi 
ini membawa harapan tentang solidaritas 
dan kerelaan berkorban. Memulihkan 
alam, menjaga dan merawatnya sebagai 
ibu bumi rahim kehidupan.

Saya merasa, kemenangan fitri Ramadhan, 
juga akan berlaku dalam perjuangan 
bersama melawan Covid-19. Ini kebenaran 
soal berdamai, sejahtera, dan sukacita 
bersama, ‘tidak ada yang harus terpaksa 
menangis karenanya’.

“Biasanya... takbirku menyatu simpuh 
padamu ibu, daras maaf memohon 
pangestu, kini sepi harus direngkuh jauh”

 
Tangerang, 24 Mei 2020.

Ramadhan, Idul Fitri, dan Covid-19
KRIST ADE SUDIYONO


