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REDAKSI ”ENERGI INFRA”
Majalah internal Grup ASTRA Infra berfungsi sebagai media komunikasi 
dan berbagi informasi bagi  seluruh insan ASTRA Infra  dalam upaya 
meningkatkan wawasan pengetahuan,  produktifitas, rasa memiliki 
perusahaan, dan rasa kekeluargaan dalam grup Infra.
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Puji syukur kami panjatkan selaku tim redaksi ENERGI 
INFRA e-Magazine kepada Tuhan YME atas izin-Nya 
memperlancar penerbitan ENERGI INFRA e-Magazine 
Edisi 3.

Walau di tengah masa pandemi COVID-19, ASTRA 
Infra terus berusaha dalam membangkitkan semangat 
seluruh Insan ASTRA Infra. Situasi tidak lagi menjadi 
penghalang, melainkan menjadi semangat baru untuk 
terus berkarya dan menciptakan inovasi.

Pada edisi ini, ENERGI INFRA memberikan ragam 
informasi terkait dengan kegiatan dan peristiwa yang 
terjadi di ASTRA Infra di masa pandemi. Peletakan 
batu pertama Jalan Tol Akses Bandara Internasional 
Jawa Barat Kertajati, Bulan Integritas, momentum Idul 
Adha hingga beragam Inovasi yang diciptakan, 
membuktikan bahwa pandemi tidak lagi menjadi 
penghalang, melainkan menjadi titik baru perjuangan 
untuk kembali bangkit bersama-sama.

Akhir kata, segenap tim redaksi berharap agar informasi 
yang disajikan pada e-Magazine ini dapat memberikan 
semangat dan saling menguatkan insan ASTRA Infra 
untuk kembali melanjutkan perjuangan di masa pandemi. 
Selalu gunakan masker, cuci tangan dengan sabun, 
selalu jaga jarak & selamat membaca!
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: www.astrainfra.co.id                 : @astra.infra                : ASTRAInfra

3

FOKUS UTAMA
4
Ground Breaking Akses
Jalan Tol BIJB Kertajati

6
”Menjadikan Integritas
Sebagai Nafas”

8
Inovasi, Kunci Sukses 
ASTRA Infra Solutions 
Menjadi Total Solution  

10
ASTRA Infra Port Eastkal 
Siap Luncurkan Layanan 
Shorebase Berbasis 
Digital 

PERISTIWA
12
Kick Off Bulan 
Keselamatan Berkendara 
ASTRA Infra di Tol Cipali 

14
Portofolio Baru PLB 
Perairan ASTRA Infra 
Port Eastkal di  
Tengah Pandemi 
Covid-19 

16
ASTRA Infra Port Eastkal 
Luncurkan Eastkal 
Knowledge Management  

19
Inovasi Gardu Tol 
Otomatis Ultralight  

20
ASTRA Tol Tangerang-
Merak Raih 2 
Penghargaan TOP CSR 
Awards 2020

INFRA PEDULI
22
Memaknai Momentum 
Idul Adha 2020, ASTRA 
Infra Berbagi 
Kebahagiaan   

24
ASTRA Tol Tangerang-
Merak Salurkan 9.637 
Bantuan Kemanusiaan

LENTERA INFRA
27
Wisata Alam Argo 
Kekinian



4

PADA 7 September 2020, ASTRA 
Infra kembali melewati prosesi 
penting dalam perjalanan bisnisnya. 

ASTRA Infra melalui ASTRA Infra Solutions 
berhasil menjadi Project Management 
Consultant dalam proyek Tol Akses Bandara 
Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. 
Jalan tol akses menuju BIJB Kertajati 
terkoneksi dengan Jalan Tol Cikopo-
Palimanan yang dimulai dari KM 158+700 
dengan panjang sekitar 3.7 km, dan lebar 
lajur 3,6 meter. Tol tersebut memiliki 4 
lajur untuk 2 arah. 

Hadir pada kegiatan Ground Breaking 
Tol Akses Bandara Internasional Jawa Barat 
(BIJB) Kertajati Menteri Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki 
Hadimuljono. Pada kesempatan tersebut, 
Menteri PUPR menyebutkan, “Kemudahan 
akses menuju BIJB akan semakin dibutuhkan, 
ketika Bandara Husein Sastranegara 
Bandung nanti ditutup. Atas pertimbangan 
itu, pembangunan tol akses BIJB yang 
terhubung dengan Tol Cipali dan Cisumdawu 
itu dinilai merupakan langkah tepat,” 
katanya. 

Menteri PUPR, juga berterima kasih 
pada grup Astra, karena memberikan 
semangatnya untuk berinvestasi, yang 
tentunya akan berdampak pada kemajuan 
ekonomi daerah setempat.

Group CEO ASTRA Infra,  Djap Tet Fa 
dalam sambutannya mengatakan, 
“Pembangunan tol akses  Kertajati yang 
menghubungkan langsung Tol Cipali menuju 
BIJB Kertajati, akan semakin mempermudah 
konektivitas.  Pembangunan tol ini  akan 
memberikan dampak perekonomian bagi  
masyarakat daerah sekitar.”

Tidak dapat dipungkiri, keberadaan jalan 

tol tentu memiliki dampak positif tersendiri 
bagi perekonomian daerah sekitar. Terlebih 
lagi BIJB Kertajati merupakan salah satu 
ikon terbaru kebanggaan Provinsi Jawa 
Barat.

“Jalan Tol Akses BIJB Kertajati ini diprediksi 
akan rampung pada bulan November 
2021, namun diharapkan pada bulan  Juli 
2021 dapat digunakan untuk uji coba 

FOKUS UTAMA

Ground Breaking Akses
Jalan Tol BIJB Kertajati

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), 
Basuki Hadimuljono menerima penjelasan terkait akses tol BIJB.



5

fungsi dan laik operasi oleh 
Kementerian PUPR untuk 
keberangkatan jemaah haji Provinsi 
Jawa Barat yang berpusat di BIJB 
Kertajati,” kata Firdaus Azis, Presiden 
Direktur ASTRA Tol Cikopo-Palimanan.

Pelaksanaan proyek Jalan Tol Akses 
BIJB Kertajati ini tidak lepas dari 
be ragam dukungan oleh pihak lain, 
seperti PT Acset Indonusa Tbk dan 

PT Pembangunan Perumahan (Per-
sero) Tbk sebagai kontraktor pelak-
sana, PT Mitrapacific Consulindo 
Inter national sebagai konsultan 
supervise, serta konsultan pengen-
dalian mutu independen PT Eskapindo 
Matra. Tak  hanya itu, proyek bernilai 
Rp 692 Milyar ini didukung dengan 
kreditur sindikasi yang dipimpin PT 
Bank Central Asia Tbk dengan anggota 
PT Sarana Multi Infrastruktur (Per-
sero),  PT Bank Panin Tbk, PT Bank 
Mandiri (Persero) Tbk, PT Indonesia 
Infrastructure Finance, BPD Jabar 
dan Banten, Bank DKI dan Bank ICBC 
Indonesia.

Tentunya, dengan dukungan dan 
sinergi yang baik dari Pemerintah 
maupun pihak yang terkait, 
diharapkan pembangunan Tol Akses 
BIJB Kertajati ini dapat berjalan 
dengan lancar serta tepat waktu 
sehingga dapat bermanfaat bagi 
Indonesia, khususnya Jawa Barat.

FOKUS UTAMA

Pembangunan tol 
akses Kertajati ini juga 

akan melengkapi 
keberadaan BIJB 

Kertajati. Kontribusi 
ASTRA Infra dalam 
pembangunan tol 
akses ini menjadi 

kebanggaan tersendiri 
dan menjadi 

perwujudan filosofi 
Astra, yaitu menjadi 

milik yang bermanfaat 
bagi Bangsa dan 

Negara” 

DJAP TET FA
Group CEO ASTRA Infra

Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR), 
Basuki Hadimuljono 
bersama Group CEO 
ASTRA Infra, Djap 
Tet Fa.

Pembunyian Sirene Sebagai Bentuk Simbolisasi 
Dimulainya Proyek Tol Akses BIJB Kertajati.

Sesi Tanya Jawab 
Dengan Rekan Media.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono
saat memberikan sambutan. 
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DALAM upaya mewujudkan good corporate governance, 
ASTRA Infra mencanangkan Program Bulan Integritas. 
Program tersebut melibatkan seluruh Insan ASTRA Infra 
untuk membangun kredibilitas melalui nilai integritas. 
Bulan Integritas dilaksanakan bersamaan dengan 
momentum semangat perjuangan menyambut HUT 
Kemerdekaan RI dalam bulan Agustus.

Tepat pada 3 Agustus 2020, Bulan Integritas secara 
resmi dimulai melalui Kick Off yang dilaksanakan bersamaan 
dengan pelaksanan HUT ASTRA Infra Solutions. Mengusung 
tema Semangat Integritas ASTRA Infra Untuk Indonesia 
atau SIAGA, program Bulan Integritas menjadi wujud 
usaha ASTRA Infra dalam menanamkan nilai integritas 
kepada tiap Insan ASTRA infra. Guna memaksimalkan 
pelayanan kepada pelanggan. 

“Nilai Integritas menjadi sebuah nafas, tanpanya saya 
tiada, dan karenanya saya dapat menjadi pribadi seperti 
sekarang ini,” kata Kris Ade Sudiyono, selaku CEO Toll 
Group Business ASTRA Infra. 

Sebagai sebuah nafas, lanjut Kris Ade Sudiyono, maka 
Integritas perlu diciptakan, diperkaya, serta diberikan 
lingkungan yang baik. ‘’Dengan begitu, saya mengajak 
Insan ASTRA Infra turut menciptakan lingkungan yang 
baik untuk menghidupkan nilai Integritas,’’ ujarnya. 

”Menjadikan Integritas
Sebagai Nafas”

Pelaksanaan   
di ASTRA Infra Solutions 
Site Jombang

Simbolisasi Pemasangan 
PIN SIAGA ASTRA Tol 
Tangerang Merak

FOKUS UTAMA

T E R I M A  K A S I H  A T A S  P A R T I S I P A S I  B A P A K / I B U

S e m a n g a t  I n t e g r i t a s  A s t r a  I n f r a  u n t u k  I n d o n e s i a  ( S I A G A )

Semangat  Integr i tas ,  Pelayanan Berkual i tas

AIS Site Semarang

PIN SIAGA
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FOKUS UTAMA

Wakil Presiden Direktur 
MTN melakukan 
penanaman bibit pohon

Program Bulan Integritas dilaksanakan 
melalui beragam kegiatan. Seperti Kontes 
Video #IntegritasMenurutku, hingga ajakan 
penggunaan twibbon serentak ASTRA infra 
Group. Kedua kegiatan tersebut bertujuan 
untuk menyemarakkan Semangat Integritas 
serta memaknai arti dari Integritas.

Diketahui, ASTRA Infra Head Office 
melaksanakan Webinar bersama dengan 
jajaran direksi ASTRA Infra, seperti dengan 
Bapak Djap Tet Fa mengenai karir dan Bapak 
Krist Ade Sudiyono mengenai leadership 
dan integritas. Bersamaan dengan itu, ASTRA 
Infra Toll Road Jombang – Mojokerto dalam 
menyemarakan Bulan Integritas secara rutin 
mengajak Insan ASTRA Infra, untuk membagi 
kisah integritas selama bekerja. ASTRA Infra 
Toll Road Tangerang – Merak melaksanakan 
Upacara HUT Kemerdekaan RI dengan 
simbolisasi PIN SIAGA serta program 
Komitmen Bersama Mitra Kerja. Berbeda 
dari yang lain, Marga Trans Nusantara (MTN) 
mewujudkan nilai Integritas melalui 

penanaman pohon, oleh jajaran direksi dan 
karyawan sebagai bentuk tanggung jawab 
yang merupakan bagian dari Integritas.

Beragam kegiatan Bulan Integritas yang 
dilaksanakan turut dipublikasikan melalui 
media sosial ASTRA Infra Group dengan 
tagar #ASTRAInfraSIAGA dan seruan Semangat 
Integritas ASTRA Infra Untuk Indonesia.

Pelaksanaan  
 ASTRA Infra 

Solutions Site Tangerang.

Kegiatan Senam Bersama Di RESTA Pendopo  
KM 456 dalam Menyambut HUT Kemerdekaan RI

Gerakan Bersama Twibbon Insan ASTRA 
Infra Dalam Menyambut Bulan Integritas

Live Instagram “Semangat Integritas Untuk 
Indonesia” yang Dilaksanakan Secara 
Langsung di RESTA KM 456 Bersama Bapak 
Krist Ade Sudiyono dan Dipandu oleh Insan 
ASTRA Infra Group

Membahas Tuntas Materi Kepemimpinan 
dan Integritas Dalam Webinar SIAGA

SERASA “Reliable” Edition, Membahas Se
putar Karir Bersama Group CEO ASTRA Infra
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FOKUS UTAMA

TAK terasa kini ASTRA Infra Solutions 
(AIS) memasuki tahun ke-2, bersamaan 
dengan Kick Off Bulan Integritas yang 
menjadi kampanye seluruh ASTRA Infra 
Grup. ASTRA Infra Solutions (AIS) merayakan 
hari jadinya secara virtual agar tetap 
terhubung dengan seluruh insan ASTRA 
Infra grup. Direksi ASTRA Infra, Direksi 
Anak Usaha dan seluruh insan ASTRA 
Infra, hadir dalam kegiatan tersebut. 

Pada kesempatan tersebut, Group CEO 
ASTRA Infra Djap Tet Fa menuturkan mimpi 
dan harapannya dalam kesempatan HUT 
ASTRA Infra Solutions Ke-2, “Harapan kita 
tentunya AIS dapat memberikan nilai 
tambah dalam memberikan satu pelayanan 
operasional dan maintenance yang terbaik. 
AIS diharapkan juga menjadi Consultacy 
dan tentu menjadi Total Solution.”

Sepanjang dua tahun eksistensinya, 
AIS telah mengelola beberapa ruas jalan 
tol milik ASTRA Infra dan melakukan 
berbagai inovasi sebagai kunci kesuksesan 
AIS dalam upaya menggapai Operation 
Excellence. 

Pemakaian busa pada pekerjaan joint 
sealant ini menjadi bentuk inovasi yang 

diunggulkan AIS di ruas tol Jombang- 
Mojokerto. Sebelum penggunaan busa 
ini, kedalaman pekerjaan joint sealant itu 
sekitar 7 cm, setelah pemakaian busa 
joint sealant yang digunakan pada pekerjaan 
sekitar 4 cm, karena busa itu sendiri memiliki 
ketebalan 3 cm. Pemakaian busa ini berhasil 
mengefisiensi budget sekitar 9% dari nilai 

pekerjaan joint sealant seharusnya.
Tak kalah dengan inovasi yang dilakukan 

AIS di Site Jombang. AIS Site Subang, juga 
melakukan inovasi pada tahun ini.  Inovasi 
yang diunggulkan adalah pekerjaan dalam 
penggunaan RAP (Recycle Asphalt 
Pavement).  Penggunaan atau aplikasi 
RAP dengan aspal bekas yang dimasak 

Gerbang Tol Satelit Astra Toll Road Cikopo
Palimanan yang Baru Saja Diresmikan dalam 
Menyambut Hari Raya Idul Adha 1441 H

Inovasi, Kunci Sukses ASTRA Infra 
Solutions Menjadi Total Solution

Simbolisasi HUT AIS yang Ke2 yang 
Dilaksanakan Secara Virtual
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ulang dengan additif khusus. Sehingga 
mengurangi penggunaan aspal dan batu 
(agregat). Karena aspal dan batu adalah 
sumber alam yang tidak dapat diperbaharui. 

Selain itu pembuangan aspal bekas yang 
dulu hanya dibuang saja, kini bisa menjadi 
limbah yang bernilai dan dapat dipergunakan 
kembali. Bahkan  memperoleh efisiensi 
secara ekonomis hingga 7-10%.

Sementara itu, bertepatan dengan hari 
raya Idul Adha, AIS di site Tol Cikopo-
Palimanan juga baru meresmikan GTO 
Satelit yang bertujuan untuk meminimalisasi 
kemacetan di Gerbang Tol. AIS sebagai 
mitra pelaksana pada proyek pelebaran 
akses gerbang tol Cikopo-Palimanan ini, 
juga merubah gardu tol manual menjadi 
GTO, serta menambahan 4 unit gardu 
satelit yang berada di Gerbang Tol 
Palimanan. 

Di ruas Tol Tangerang Merak, AIS juga 
melakukan beberapa inovasi. Diantaranya 
perubahan sistem identifikasi golongan 
kendaraan dari dual identification menjadi 
single identification (hanya di entrance/ 
pre audit). Proyek Swakelola Scrap, Filling, 
Overlaying, Reconstruction. Pengaturan 
layout transaksi GT entrance Cikupa, 
penerapan konsep swakelola (self 
management) dan pemanfaatan resources 

existing dalam project peningkatan kapasitas 
transaksi gerbang tol Merak. 

Inovasi lainnya adalah perubahan sistem 
tiket khusus overload (OL), menjadi 
penulisan transaksi OL pada E-money. 
Peningkatan kapasitas transaksi GT entrance 
Cikupa Utama dengan relayouting lajur 
off ramp dan penerapan GTO “ultralight”.

GTO “Ultralight” ini merupakan prototype 
dari pengembangan GTO konvensional 
yang sebelumnya telah terpasang. Saat 
ini GTO “Ultralight” telah terpasang pada 
gardu masuk Gerbang Tol Cikupa sebagai 
peningkatan kapasitas lajur transaksi. 
Direncanakan akan terpasang sebanyak 
5 unit di lajur transaksi pada Agustus 2020. 

Teknologi Ultralight hadir dengan desain 
minimalis, sehingga tidak memakan banyak 
ruang. Dengan mengusung tema desain 
yang unik berupa garis lengkung dinamis 
khas logo korporasi, gardu ini tetap mampu 
melayani semua jenis golongan kendaraan. 

Harapan ke depan AIS dapat terus tumbuh 
berkembang demi meningkatkan kualitas 
pelayanan. Terus berinovasi dan dapat 
beradaptasi dengan semua teknologi 
terbaru, dalam menjalankan bisnis 
prosesnya. Serta mulai memperkuat pilar 
konsultasi untuk memberikan pelayanan 
terbaik bagi pengguna jalan di tengah 

kondisi tatanan hidup baru. 
Beragam pencapaian tentunya tidak 

lantas membuat puas AIS. Justru meyakinkan 
AIS untuk terus mengembangkan usahanya. 
“Operation Exellence kini menjadi hal 
yang sangat dibutuhkan untuk AIS agar 
lebih berkembang. Ada satu hal lagi yang 
baru di dalam organisasi ini adalah 
bergabungnya R&D, yang merupakan 
upaya untuk terobosan inovasi teknologi 
informasi. Dimana pemanfaat teknologi 
itu diharapkan bisa membuat Operation 
Excellence dalam pelaksanaan AIS sehari-
hari. Harapan kedepannya, kita akan coba 
memenuhi semua ekspetasi dari stakeholder 
terkait dengan operation dan maintenance 
di jalan tol ASTRA Infra,” ujar Chief Executive 
AIS Moh. Adhi Resza saat pelaksanaan 
HUT AIS Ke-2.

FOKUS UTAMA

MORNING TALKS
K A M P A N Y E  # 2  B U L A N  I N T E G R I T A S  A I S

J U M A T ,  2 1  A G U S T U S  2 0 2 0

AIS Site Jombang

AIS Site Tangerang

AIS Site Subang

Pemasangan Joint Sealant di 
Ruas Tol ASTRA Infra

Gardu Tol Ultralight 
ASTRA Infra Toll Road 
TangerangMerak.



10

FOKUS UTAMA

Dalam upaya mendukung drive 
operational excellence perusahaan 
disertai meningkatnya aktivitas 

shorebase di area Kalimantan Timur, PT 
Pelabuhan Penajam Banua Taka berencana 
meluncurkan sebuah sistem pelayanan 
shorebase berbasis digitalisasi. 

Digitalisasi ini sangat erat dengan 3 
pilar pendukung inti yaitu System, People 
dan Infrastructure. Dilanjutkan program 
change management phase, yang akan 
melengkapi kesuksesan dalam digital 
transformation. Sehingga akanmemberikan 
nilai lebih pada seluruh mitra bisnis PT 
Pelabuhan Penajam Banua Taka. 

Penerapan digitalisasi beroperasi selama 
24 jam dalam 7 hari seminggu, yang 
merupakan layanan digital berbasis internet 
milik PT Pelabuhan Penajam Banua Taka. 
Digitalisasi tersebut akan mempermudah 
proses order layanan seluruh aktivitas 
yang disediakan di shorebase. 

Sistem ini akan menjadi penghubung 
antara pihak pelabuhan dan mitra bisnis 
untuk mempermudah proses koordinasi. 
Sistem digitalisasi ini mampu menye der-
hanakan prosedur dari pelayanan menjadi 
lebih efisien.

Keuntungan yang didapatkan mitra bisnis 
dalam penerapan digitalisasi adalah 
kemudahan dalam proses order to cash. 

Sistem kontrol monitoring dari peforma, 
antara pihak pelabuhan dan mitra bisnis 
pun lebih transparan demi efisiensi proses 
yang dilakukan.

Digital Tranformation ini sangat didukung 
Internal PT Pelabuhan Penajam Banua 
Taka dan Mitra Bisnis PT Pelabuhan Penajam 

Banua Taka, dalam rangka semangat 
berinovasi dan improvement untuk menuju 
operational excellence.

Direktur Operasional PT Pelabuhan 
Penajam Banua Taka mengatakan, “Digital 
Tranformation dari PT Pelabuhan Penajam 
Banua Taka ini memang bertujuan untuk 
meningkatkan customer delight dari segi 
services yang diberikan dengan 
mengedepankan kemajuan teknologi dan 

akan terus berkembang di tahun tahun 
selanjutnya.”  

Penerapan sistem ini bukan upaya yang 
mudah. Proyek ini memerlukan business 
requirement analysis yang panjang. Namun 
PT Pelabuhan Penajam Banua Taka 
berkomitmen selalu meningkatkan jasa 
kepelabuhan, dengan selalu proaktif 
memberikan nilai lebih kepada semua 
mitra bisnis. 

ASTRA Infra Port Eastkal
Siap Luncurkan Layanan
Shorebase Berbasis Digital

Digitalisasi dengan 3 Pilar Pendukung (System, People, dan Infrastructure)

10
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ASTRA Infra Port Eastkal
Siap Luncurkan Layanan
Shorebase Berbasis Digital

FOKUS UTAMA

Diharapkan dengan adanya sistem ini, 
bisnis proses yang dimiliki PT Pelabuhan 
Penajam Banua Taka akan lebih terstruktur 
dan terintegrasi untuk internal dan mitra 
bisnis. Dari analisis sistem yang sedang 
dipelajari, dan disandingkan dengan  
kemajuan teknologi yang akan diadopsi, 
PT Pelabuhan Penajam Banua Taka siap 
menjadi the 1st Digitalization Shorebase 
di Kalimantan Timur.

Layanan 24 Jam untuk Layanan Maksimal

Digitalisasi untuk Operational Excellence

Kontrol dan Monitoring Kinerja Operasional

11
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PERISTIWA

ASTRA Infra secara resmi mengkampanyekan Bulan Keselamatan 
Berkendara melalui Kick Off, yang dilaksanakan di Rest Area 
KM 102 arah Palimanan pada 21 September 2020. Kampanye 
tersebut bersinergi dengan Korlantas, Kepolisian Daerah dan 
Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). 

Bulan Keselamatan Berkendara merupakan salah satu upaya 
ASTRA Infra dalam meningkatkan pelayanan bagi para pengguna 
jalan.  Khususnya dalam keselamatan berkendara di jalan tol. 
“Dengan semangat mewujudkan jalan tol yang aman, nyaman 
dan lancar, ASTRA Infra mengadakan bulan Keselamatan 
Berkendara yang dipusatkan di Tol Cipali,’’ kata Krist Ade Sudiyono, 
selaku CEO Toll Road Business Group ASTRA Infra

Menurut Ade, ada 3 Aspek dalam Kampanye Keselamatan 
Berkendara ini yaitu Engineering dengan menyediakan alat 
keselamatan, Education melalui pencerahan untuk berlalu 
lintas yang aman dengan bersinergi dan berkolaborasi dengan 
publik dan Enforcement dengan bekerja sama Kapolda, PJR dan 
pihak terkait lainnya,’’ katanya. 

Kampanye di Tol Cipali ini, lanjut Ade, merupakan kampanye 
awal dan akan berlanjut ke ruas tol ASTRA Infra lainnya. Dengan 
mengusung Tema Ayo Aman Berkendara. ‘’Kami berharap 
kampanye ini  menjadi salah upaya untuk mendorong semua 
pihak yang berkendara peduli akan keselamatan,”  jelas Ade.

Sementara itu, Presiden Direktur ASTRA Tol Cipali, Firdaus 

Kick Off Bulan Keselamatan 
Berkendara ASTRA Infra di Tol Cipali

12
Pemasangan Wire Rope  
di Ruas Tol Cipali

Pemasangan PIN 
Keselamatan Berkendara 
kepada salah satu team 
ASTRA Tol Cipali oleh 
Bapak Firdaus Azis
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Azis dalam presentasinya menjelaskan, 
pada tahun berjalan hingga bulan Agustus 
2020, jumlah kecelakaan lebih rendah 
13% dibandingkan periode yang sama 
pada tahun 2019. ‘’Berdasarkan kajian 
KNKT, Jalan Tol Cipali dengan karakteristik 
jalan yang lurus berada di tengah jalan 
Tol Trans Jawa, memiliki faktor reaksi 
manusia yang berdampak pada kecelakaan. 
Yaitu resiko lelah pada pengemudi dan 
tingginya gap kecepatan kendaraan.”  

Skema 3E yang diterapkan di Tol Cipali 
dimulai dengan pengembangan safety 
system  jalan tol dan membangun 
infrastruktur yang dibutuhkan untuk 
keselamatan di jalan tol seperti wire rope, 
rumble dot, signage, sebagai aspek 
engineering. 

Dalam aspek education, ASTRA Tol Cipali 
melakukan sosialisasi keselamatan 
berkendara melalui media luar ruang 
dengan memasang himbauan keselamatan 
pada spanduk, variable message sign 
(VMS) dan videotron yang tersebar di 
sepanjang Tol Cipali serta media social. 

Dalam aspek Enforcement, Astra Tol 
Cipali  berkolaborasi dengan instansi terkait 
seperti Polda serta PJR, untuk melakukan 
penindakan dan penegakan disiplin 
pengguna jalan untuk tidak melanggar 
aturan ODOL (Over Dimension Over Load) 
serta melakukan EHS assessment setiap 
tahunnya menggunakan kriteria Astra 
Green Company kategori jalan tol.

Diharapkan kampanye Bulan Keselamatan 
Berkendara yang akan diterapkan di seluruh 
tol ASTRA Infra ini, akan meningkatkan 
kesadaran masyarakat tentang keselamatan 
berkendara di jalan tol. 

Sesi Tanya Jawab dengan 
Rekan Media pada 
Pelaksanaan Kick Off Bulan 
Keselamatan Berkendara

Pemasangan Stiker 
oleh CEO Toll Road 
Business Group 
ASTRA Infra, Krist Ade 
Sudiyono.
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DAMPAK wabah Covid-19 pada 
perekonomian di Indonesia sangat 
terasa.  Tidak hanya bagi para pelaku 
usaha kecil, namun perusahaan-
perusahaan besar turut merasakan 
dampaknya.  Banyak perusahaan yang 
berjalan terseok-seok dan mencoba 
bertahan untuk melaluinya. Bahkan 
tak sedikit yang melakukan PHK besar-
besaran. Tak hanya itu, sejumlah 
perusahaan ada yang sampai gulung 
tikar. 

Tak terkecuali, dampak pandemi 
Covid-19 juga dirasakan salah satu lini 
bisnis ASTRA Infra Port – Eastkal, Pusat 
Logistik Berikat (PLB). Salah satu dampak 
yang dirasakan PLB Eastkal, adalah 
terjadinya perubahan volume cargo 
yang singgah di PLB Eastkal. Sehingga 
berakibat menurunnya perolehan 

revenue. 
Oleh karena itu, Eastkal aktif mencari 

peluang-peluang baru untuk dapat 
bertahan dan bahkan berkembang di 
tengah kondisi seperti saat ini. 

Pada pertengahan bulan Mei 2020, 
Eastkal mendapatkan informasi bahwa 
salah satu Rig yang digunakan 
Pertamina Hulu Mahakam (PHM), 
yaitu Rig Tasha, akan ditarik dan 
dipindahkan ke area PLB. 

Area PLB yang dibutuhkan Rig Tasha 
bukanlah seperti milik Eastkal saat ini 
di Kariangau, melainkan area PLB yang 
berada di wilayah perairan. Memiliki 
spesifikasi tertentu  yang harus dipenuhi 
agar Rig Tasha dapat singgah. Dan harus 
memenuhi aspek legalitas, teknis, safety, 
maupun keamanannya. 

Dengan berbekal pengalaman, 

kompetensi, dan juga value I CAN DO 
yang dimiliki, Eastkal mencoba untuk 
menangkap peluang tersebut dengan 
meyakinkan PT. Apexindo Pratama Duta 
Tbk, selaku pemilik Rig tersebut, bahwa 
Eastkal mampu memenuhi kebutuhan 
tersebut dengan baik.

Setelah melalui proses yang diperlukan, 
akhirnya Eastkal berhasil mendapatkan 
peluang tersebut. Rig Tasha berhasil 
singgah di PLB perairan Eastkal pada 8 
Juni 2020 dan selama prosesnya juga 
disaksikan Kepala Hangar dan Petugas 
Bea Cukai. 

Lebih dari itu, kesempatan ini juga 
menambah portofolio baru bagi PLB 
Eastkal. Tidak seperti PLB perairan untuk 
Rig Raniworo yang berada di dekat Jetty 
Pelabuhan Eastkal Penajam, area PLB 
untuk Rig Tasha berada 40 km dari 
Pelabuhan Eastkal Penajam (berada di 
open sea/outer buoy). 

Hal tersebut merupakan suatu 
pencapaian baru PLB Estkal yang dapat 
dibanggakan. Karena PLB Eastkal kembali 
memperoleh kepercayaan mengelola 
PLB perairan untuk rig PT. Apexindo. 
Tentunya hal ini menjadi nilai tambah 
bagi PLB Eastkal di mata para calon 
pengguna PLB maupun KPBC Balikpapan.

Portofolio Baru PLB
Perairan ASTRA Infra Port Eastkal

di Tengah Pandemi Covid-19

Rig Tasha milik PT. Apexindo Pratama Duta Tbk 9

PERISTIWA
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BETTER Bentuk Nilai  
ASTRA Infra Port 

di Mata
Karyawan Eastkal

EMPLOYEE Value Proposition atau yang dikenal sebagai 
“EVP” merupakan suatu strategi bagi perusahaan yang 
dibangun berdasarkan nilai perusahaan. EVP dapat diwujudkan 
dalam berbagai cara guna memberikan suatu “pembeda” 
bagi setiap karyawan di ASTRA Infra Port – Eastkal.

Menurut Wisnu Prabakti, direktur ASTRA Infra Port – 
Eastkal dalam membangun EVP sangat erat kaitannya dengan 
nilai perusahaan I CAN DO! Eastkal. Nilai ini diharapkan 
dapat menjadi pondasi dasar perusahaan dalam menghadapi 
tantangan di masa depan.

EVP di ASTRA Infra Port dihasilkan berdasarkan employee 
survey yang berfokus kepada ekspektasi para karyawan dari 
perusahaan. Survei ini sendiri telah dilakukan pada tahun 
2019. Setelah melakukan tahapan survei, nilai – nilai EVP 
Eastkal lalu ditetapkan dengan nama BETTER. Nama BETTER 
mencakup apa yang dirasakan para karyawan ketika bekerja 
di ASTRA Infra Port - Eastkal. 

BETTER sendiri merupakan akronim. Gabungan dari nilai-
nilai yang dirasakan setiap karyawan di ASTRA Infra Port – 
Eastkal. Salah satunya mencakup perasaan bangga, bahwa 
ASTRA Infra Port – Eastkal memberikan tantangan, kebebasan 

berinovasi, tim yang 
solid, reputasi yang 
baik, lingkungan 
yang aman serta 
p e m b e r i a n 
apresiasi bagi 
karyawan.

Demi menjaga 
konsistensi dari 
EVP, ASTRA Infra 
Port juga telah 
melakukan program 
monitoring dan 
kontrol untuk 
masing-masing nilai 

EVP. Sehingga penerapan dan eksekusi dari nilai EVP memiliki 
arah yang jelas, dan juga dapat terkelola dengan baik.

Diharapkan secara Bersama, nilai-nilai “I CAN DO BETTER”, 
mampu secara aktif memberikan kontribusi nyata terhadap 
strategi perusahaan dan menumbuhkan rasa kebanggaan, 
keterikatan, dan kebersamaan dalam usaha mencapai tujuan 
bersama antara perusahaan maupun karyawan.

ASTRA Infra Port Eastkal 
mengedepankan Teamwork _ 
Collaborative Action

Penyerahan Penghargaan pada 
Kompetisi Innovation (INSPIRE).

ICANDO merupakan Values yang ditanamkan oleh 
setiap insan ASTRA Infra Port  Eastkal

PERISTIWA
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Siap Menjadi 
Learning Organization

DALAM beberapa dekade terakhir, 
perubahan kondisi bisnis di Indonesia 
berlangsung dengan sangat cepat, dan 
menciptakan sebuah tantangan bagi bisnis 
di Indonesia untuk dapat beradaptasi 
dengan lingkungannya. Oleh karena itu 
sebagai bentuk komitmen agar  terus 
dapat beradaptasi dengan cepat, ASTRA 
Infra Port – Eastkal meluncurkan Program 
Eastkal Knowledge Management.

Director ASTRA Infra Port – Eastkal Wisnu 
Prabakti mengatakan, Eastkal Knowledge 
Management merupakan program yang 
dapat membantu perusahaan dalam 
mengumpulkan ilmu pengetahuan di setiap 
Insan ASTRA Infra Port – Eastkal. Sehingga 
dapat di akses insan lainnya.

Menurutnya, Knowledge Management 
berperan penting dalam proses Sharing 
Knowledge yang lebih efektif, tepat sasaran, 
dan terukur. “Knowledge Management 
diperlukan di perusahaan, agar setiap 
ilmu yang melekat di setiap insan ASTRA 
Infra Port – Eastkal melekat di perusahaan 
dan dapat diakses karyawan lainnya, melalui 
proses Sharing Knowledge. Karena kita 
mengetahui di era Knowledge Economy 
ini kemampuan untuk dapat belajar dengan 

cepat dan beradaptasi merupakan hal 
yang vital.”

Kedepannya, Program Eastkal Knowledge 
Management ini akan memiliki berbagai 
macam aktivitas.  Untuk memastikan 
bahwa ilmu pengetahuan yang ada di 
perusahaan dapat diketahui dan diakses 
Insan ASTRA Infra Port – Eastkal.  Program 
ini dimulai dari pembentukan KM Map 
dan juga berbagai aktivitas Sharing 
Knowledge, seperti BEKAL (Belajar Bareng 
Eastkal) dan VIRAL (Virtual Learning Eastkal) 
dengan berbagai tema menarik.

Terakhir, Wisnu Prabakti menyampaikan 
bahwa dalam pembentukan program ini, 
perlu adanya komitmen dari seluruh 
stakeholder di ASTRA Infra Port – Eastkal.  
Agar program Eastkal Knowledge 
Management ini dapat berjalan secara 
berkelanjutan. 

“Saya menyampaikan kepada seluruh 
Department Head, bahwa perlu adanya 
komitmen dalam berjalannya program 
ini. Terutama kesediaannya untuk terus 
berbagi ilmu kepada seluruh insan ASTRA 
Infra Port – Eastkal.”

ASTRA Infra Port Eastkal Luncurkan 
Eastkal Knowledge Management

Sharing Session Knowledge Management melalui VIRAL (Virtual Learning Eastkal)

Knowledge Sharing sebagai bentuk pengelolaan 
Knowledge di ASTRA Infra Port  Eastkal

PERISTIWA
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LEBARAN tahun 2020 terasa berbeda 
bagi insan ASTRA Infra Port Eastkal, di 
tengah pandemi Covid-19 ASTRA Infra 
Port Eastkal, harus menggelar acara Halal 
Bi Halal yang dilaksanakan secara daring. 

Acara itu bertajuk KUKIS, yang  
merupakan singkatan dari “Kumpul Virtual 
Kuatkan Ikatan Silaturahmi”. Sebuah 
konsep silaturahmi yang diadakan secara 
virtual. Mengingat kondisi pandemi saat 
ini yang tidak menganjurkan Insan ASTRA 
Infra Port Eastkal bertemu secara langsung. 
Acara tahunan ini diselenggarakan dalam 
3 batch dan diikuti seluruh Insan ASTRA 
Infra Port Eastkal, melalui aplikasi video 
conferences.

Sebagai pembuka, acara KUKIS dimulai 
dengan penayangan video, yang 
menunjukkan semangat ASTRA Infra 
Port Eastkal dalam menghadapi Covid 
19. Serta sebagai bentuk apresiasi kepada 
seluruh insan ASTRA Infra Port Eastkal, 
yang terus berjuang demi keluarga. 
Meskipun tidak bisa mudik selama masa 
pandemi.

Selanjutnya, President Director ASTRA 
Infra Port Billy Perkasa Kadar dalam 
sambutannya mengucapkan Selamat 

Idul Fitri 1441 H pada seluruh insan ASTRA 
Infra Port Eastkal, yang merayakan dan 
menyampaikan walau tahun ini tidak 
bisa berkumpul. Namun tidak mengurangi 
momen penting dari silaturahmi KUKIS 
ini sendiri. 

Billy Perkasa Kadar mengatakan, bahwa 
kondisi saat ini telah membawa perubahan 
kepada bagaimana bisnis ASTRA Infra 
Port Eastkal beroperasi. Billy juga  
mengingatkan kepada seluruh insan 
ASTRA Infra Port Eastkal untuk dapat 
menjadi lebih baik dan efisien.

“Kita semua tahu bahwa ada yang 
berubah akibat pandemi ini. Berimbas 
tidak hanya ke kita. Namun juga dari sisi 
klien. Kondisi perubahan ini mengharuskan 
kita untuk dapat menjadi lebih baik, dan 
lebih efisien. Itulah yang harus kita lakukan 
untuk menjadi The Last One Standing 
untuk bisa bertahan,” ujarnya.

Sedangkan Wisnu Prabakti selaku 
Director mengatakan, bahwa di tengah 
kondisi Covid-19 seperti saat ini banyak 
sekali hal yang tidak menentu. Namun 
ada satu hal yang dapat kita kontrol 
yaitu diri kita sendiri.

“Apa yang saya maksud dengan apa 

yang bisa kita kontrol adalah diri kita 
sendiri, aktivitas kita, dan apa yang 
bisa kita lakukan dengan waktu yang 
ada. Kondisi seperti saat ini merupakan 
momen tepat untuk menginstropeksi 
diri kita dan bertanya apa yang kurang? 
Apa yang belum efektif ? Ini kita 
butuhkan untuk menghadapi kondisi 
yang baru.”

Acara kemudian dilanjutkan dengan 
sesi sharing yang diwakili beberapa Insan 
ASTRA Infra Port Eastkal. Mereka bercerita 
mengenai perbedaan Ramadhan tahun 
ini dengan tahun sebelumnya. Selain itu 
sharing mengenai kondisi mereka selama 
Pandemi Covid-19. 

Kemudian acara lalu dilanjutkan dengan 
sesi hiburan. Berupa games dan 
penayangan video musik Band yang 
dipersembahkan Eastkaloustic.

Acara yang berlangsung selama kurang 
lebih 1 jam ini ditutup dengan pembacaan 
doa dengan khidmat. Dilanjutkan sesi 
foto Bersama yang dilakukan secara 
virtual. Harapannya dengan adanya acara 
ini, Insan ASTRA Infra Port Eastkal dapat 
melepas kerinduan dan terus bersemangat 
di tengah kondisi pandemi.

Jaga Silaturahmi di Masa Pandemi,
ASTRA Infra Port Eastkal Gelar KUKIS

Sesi foto bersama saat acara KUKIS

PERISTIWA
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SEMANGAT inovasi senantiasa selalu hadir di tengah Insan 
ASTRA Infra Tol Tangerang-Merak. Meskipun pandemi Covid-19 
belum berakhir, hal tersebut tidak menyurutkan semangat 
Insan ASTRA Infra melakukan inovasi. Inovasi tersebut lahir 
dari buah pemikiran untuk mempermudah dan meningkatkan 
pekerjaan sehari-hari. Berangkat dari hal tersebut, ASTRA Tol 
Tangerang-Merak, senantiasa memberikan kesempatan kepada 
setiap Insan ASTRA Infra untuk mengimplementasikan ide, dan 
mengapresiasikan inovasi-inovasi melalui ajang perlombaan 
inovasi, Inspiratoll.

Ajang perlombaan inovasi ini sudah rutin dilaksanakan setiap 
tahunnya. Pada tahun 2020 ini, nama Inspiratoll hadir sebagai 
new branding dari Marga Mandala Quality Circle atau biasa 
disebut MMQC. Kegiatan ini sudah berlangsung sejak tahun 
2007. Terhitung sudah 13 tahun Insan ASTRA Tol Tangerang-
Merak senantiasa konsisten melakukan inovasi.

Penamaan Inspiratoll yang berarti Improve Innovate Inspire. 
Inspiratoll sendiri baru diluncurkan bulan April 2020 yang 
merupakan hasil lomba dari Insan ASTRA Infra. Dengan perubahan 
nama ini diharapkan Insan ASTRA Tol Tangerang-Merak lebih 
merasa memiliki ajang ini dan lebih semangat serta aktif dalam 
berinovasi.

Tercatat sebanyak 166 ide Insan ASTRA Tol Tangerang-Merak 
yang masuk dalam Inspiratoll tahun ini. Bila dibandingkan 
dengan jumlah karyawan, rasio inovasi sebanyak 56%. Hal ini 
menunjukkan lebih dari setengah karyawan mengumpulkan 
ide inovasinya. Inovasi tersebut terdiri atas 137 Suggestion 
System (SS), 23 Quality Control Circle (QCC) dan 6 Quality 
Control Project (QCP). Dari 166 ide tersebut akan mengikuti 
proses penjurian hingga tahap final konvensi, yang akan berlangsung 
pada bulan September 2020.

Semoga inovasi yang ada dapat meningkatkan sense of 
belonging dan semangat menuju lebih baik bagi Insan ASTRA 

Infra. Serta turut mendukung keberlangsungan bisnis perusahaan, 
yang manfaatnya dapat dirasakan kepada seluruh pemangku 
kepentingan. 

Masa Pandemi Tak Menghalangi
ASTRA Tol Tangerang-Merak Berinovasi

Workshop Dept Elektrikal

Workshop Patroli

Workshop Dept Keuangan

Workshop Dept PLL

Workshop Dept IA

Workshop PIC Quality
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Gardu Tol Otomatis (GTO) 
Ultralight yang terpasang di gardu 
masuk Gerbang Tol Cikupa.
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Inovasi Gardu Tol
Otomatis Ultralight

SETELAH mengimplementasikan produk unggulan berupa 
gardu tol swakelola di Gerbang Tol Merak, kini ASTRA Tol 
Tangerang-Merak memperkenalkan Gardu Tol Otomatis 
(GTO) Ultralight. GTO Ultralight ini hadir sebagai inovasi 
yang diciptakan untuk memberikan kenyamanan dan kecepatan 
dalam bertransaksi. 

GTO Ultralight ini merupakan prototype dari pengembangan 
GTO konvensional. Saat ini GTO Ultralight telah terpasang 
pada gardu masuk Gerbang Tol Cikupa, sebagai peningkatan 
kapasitas lajur transaksi. Rencananya akan terpasang sebanyak 
5 unit di lajur transaksi pada Agustus 2020.

Sesuai namanya, Ultralight hadir dengan desain minimalis. 
Sehingga tidak memakan banyak ruang. Dengan mengusung 
tema desain yang unik. Berupa garis lengkung dinamis khas 
logo korporasi, gardu ini tetap mampu melayani dari semua 
jenis golongan kendaraan. 

GTO Ultralight merupakan salah satu program inovasi 
unggulan dari ASTRA Tol Tangerang-Merak yang mempunyai 
nilai manfaat bagi perusahaan dan pengguna jalan. Karena 
dirancang untuk mempermudah perawatan dan kenyamanan 
bertransaksi bagi pengguna jalan. Produksi GTO Ultralight 
lebih efisien dibandingkan dengan GTO konvensional. Karena 
dalam pembuatan 1 unit GTO Ultralight mampu menghemat 
biaya produksi hingga 72%, serta menjadi solusi pemanfaatan 
ruang untuk peningkatan lajur transaksi.
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ASTRA Infra Toll Road Tangerang-Merak kembali meraih 
penghargaan dalam ajang TOP CSR Awards 2020. Ada dua  
penghargaan didapatkan. Yakni kategori TOP CSR Awards 
2020 Star 4, dan TOP Leader on CSR Commitment 2020, yang 
dianugerahkan kepada Presiden Direktur PT Marga Mandalasakti, 
Kris Ade Sudiyono.

Sebelumnya telah dilakukan penjurian dengan penilaian 
menggunakan tiga aspek utama. Yakni, aspek kepatuhan 
(compliance) terhadap ISO 26000 tentang Social Responsibility, 
aspek Good Corporate Governance (GCG), dan aspek keselarasan 
program tanggung jawab sosial atau Corporate Social 
Responsibility (CSR), dengan strategi serta daya saing bisnis 
perusahaan.

ASTRA Tol Tangerang-Merak dinilai memiliki tiga aspek 
penjurian pada program CSR yang telah diimplementasikan 
pada masyarakat jalan Tol Tangerang-Merak, dengan menekankan 
pada 4 pilar utama. Yakni, Pendidikan, Kewirausahaan, 
Lingkungan, dan Kesehatan. 

Sebagai bentuk sinergi dari 4 pilar utama tersebut, ASTRA 
Tol Tangerang-Merak mengembangkan program desa atau 
kampung binaan. Kampung binaan itu merupakan implementasi 
program Kampung Berseri ASTRA (KBA). Sampai dengan 
saat ini, sudah ada 2 KBA sebagai binaan ASTRA Tol Tangerang-
Merak. Yaitu Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten 
Tangerang, yang merupakan kampung percontohan sejak 
tahun 2018. Kemudian Desa Cikuasa, Kecamatan Grogol, 
Kelurahan Gerem, Banten, yang pembinaannya dimulai 

tahun 2020 ini. 
Dalam pilar Pendidikan telah dilakukan pembangunan 

Rumah Pintar (Rumpin) dan fasilitas Pendidikan Anak Usia 
Dini (PAUD). Program pembinaan posyandu, perilaku hidup 
bersih dan sehat (PHBS) serta pembangunan sanitasi air 
menjadi bagian dari pilar kesehatan. Pada pilar lingkungan, 
program pengelolaan sampah terpadu dengan membuat 
bank sampah dan kompos. Membangun zona penghijauan 
dan pemberdayaan tanaman atau bank bibit. 

Masyarakat juga diberikan pembinaan dalam membangun 
rumah berseri sebagai bentuk ketahanan pangan. Sebanyak 
25 rumah sudah menghasilkan tanaman dan sayur yang bisa 
memenuhi kebutuhan sendiri. Dalam pilar kewirausahaan 
diwujudkan dengan program pemberdayaan UMKM masyarakat 
setempat. Yakni dengan melakukan pembinaan untuk 
menghasilkan produk kreasi pemanfaatan barang bekas 
berdaya jual. Sebanyak 3 UMKM telah berhasil dibina dan 
menghasilkan produk berdaya jual.

ASTRA Tol Tangerang-Merak
Raih 2 Penghargaan 
TOP CSR Awards 2020

Rinaldi Direktur Teknik Operasi dan Uswatun 
Hasanah Kepala Departemen ESR 

Foto Bersama Saat Menerima 
Penghargaan TOP CSR 2020
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PT Marga Trans Nusantara (MTN) melakukan penanaman 
bibit pohon di area Kantor Pusat MTN, Senin (27/07/2020). 
Kesempatan tersebut juga dihadiri direksi dan seluruh 
karyawan MTN. 

Wakil Presiden Direktur MTN, Novianto Dwi Wibowo 
membuka acara tersebut, dan memberikan sambutan 
sebelum pelaksanaan penanaman pohon. Selanjutnya 
secara simbolis penanaman pohon dilakukan Truly 
Nawangsasi selaku Presiden Direktur MTN dan diikuti 
seluruh jajaran direksi dan karyawan MTN.

Acara penanaman bibit pohon ini bertujuan untuk 
memberikan penghijauan di lingkungan sekitar MTN 
serta dengan semakin banyaknya pohon yang ditanam 
maka semakin banyak pula udara disekitarnya yang 
dapat disaring, karena nantinya pohon tersebut 
dapat menyerap gas dan komponen berbahaya di udara 
lalu mengeluarkan oksigen yang dapat dihirup oleh 
orang disekitarnya. 

Jenis pohon yang ditanam berupa pohon ketapang, 
pohon ketapang kencana, pohon kenari, pohon glodokan 
tiang, pohon jambu, pohon sirsak dan pohon sengon. 
Diharapkan nantinya seluruh karyawan dapat menjaga 
serta merawat pohon yang ditanamnya masing-masing 
dengan baik dan bertanggung jawab.

PT Marga Trans Nusantara
Lakukan Penanaman 

Bibit Pohon di Area Kantor Pusat 

Karyawan MTN berfoto bersama saat 
dalam acara penanaman bibit pohon.

Presiden Direktur MTN secara simbolis 
melakukan penanaman bibit pohon
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INFRA PEDULI

MENYAMBUT Hari Raya Idul Adha 
2020,  ASTRA  Infra membagikan 24  hewan 
kurban berupa 12 sapi dan 12  kambing 
ke masyarakat sekitar.  Momentum Idul 
Adha kerap dikaitkan dengan pengorbanan 
dan berbagi.  Di tengah masa pandemi 
COVID-19, ASTRA Infra tetap tidak lupa 
untuk tetap berbagi.

Dengan tetap menjalankan protokol 
kesehatan yang ketat, ASTRA Infra 
melaksanakan pemotongan hewan kurban. 
Sebanyak 12  hewan kurban diserahkan 
di beberapa titik. Seperti  1 ekor kambing 
pada warga Kampung Berseri Astra (KBA) 
Talagasari, 2 ekor kambing ke warga sekitar 
Gerbang Tol Ciujung Ruas Tol Tangerang 
– Merak, 2 ekor kambing ke warga sekitar 
reapeter (menara pemancar radio 
komunikasi) di Pandeglang Banten, 3 ekor 
kambing ke masjid sekitar ruas tol Kunciran 
– Serpong, 1 ekor sapi ke Masjid Akhdzal 
Asror Banyumanik, Semarang serta 1 

ekor sapi di Masjid Agung Baitul Mukmini, 
Alun-alun Jombang, Jawa Timur.  

Bukan hanya di sekitar ruas tol, ASTRA 
Infra Port Eastkal juga menyerahkan 4 
ekor kambing  pada masyarakat kelurahan  
Gunung Seteng dan Kelurahan Bukuminung. 

Sedangkan 10 ekor sapi lainnya 
didistribusikan dalam bentuk daging 
kurban melalui petugas dan bekerjasama 
dengan masyarakat sekitar. Semoga berbagi 
di hari raya Idul Adha ini  dapat memberikan 
kebahagiaan kepada masyarakat sekitar. 

Memaknai Momentum
Idul Adha 2020, ASTRA Infra 

Berbagi Kebahagiaan
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Simbolis Penyerahan Hewan Kurban 
Kepada warga Ciujung

Penyerahan Hewan Kurban oleh 
ASTRA Infra Port Eastkal.
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LEBARAN Idul Adha 1441 Hijriyah kali 
ini terasa berbeda. Di tengah suka cita, 
masyarakat dihadapkan dengan pandemi 
Covid-19 yang belum berakhir. Meski 
demikian ASTRA Infra Toll Road Tangerang-
Merak tetap melaksanakan ibadah shalat 
Idul Adha berjamaah di Masjid Bambu 
Saka Buana, dan pemotongan hewan kurban 
sebanyak 6 ekor sapi dan 5 ekor kambing.

Penyembelihan hewan kurban dilaksanakan 
di 2 tempat berbeda. Penyembelihan 2 
ekor sapi dilakukan panitia kurban di Kantor 
Operasional Gerbang Tol Serang Timur. 
Sedangkan 4 ekor sapi lainnya disembelih 
di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Serang. 
Hal ini sebagai bentuk upaya meminimalkan 
penyebaran Covid-19. Sedangkan 5 ekor 
kambing didistribusikan langsung ke Kampung 
Berseri Astra (KBA) Talagasari, Pengelola 
Repeater Radio di Gunung Karang dan 
warga, yang membutuhkan di sekitar Kantor 
Operasional Gerbang Tol Ciujung.

ASTRA Tol Tangerang-Merak tetap 
melaksanakan protokol kesehatan untuk 
mencegah penyebaran virus Covid-19. 
Dengan memberikan masker, sarung tangan 
kepada petugas jagal, sohibul kurban yang 
hadir. Serta melakukan pembatasan jumlah 
karyawan yang hadir pada acara 
penyembelihan hewan kurban.

Total Sebanyak 1.077 kantong daging 
kurban akan didistribusikan kepada warga 
sekitar Jalan Tol Tangerang-Merak. Dalam 
penyerahan daging kurban kali ini, ASTRA 
Tol Tangerang-Merak menggunakan besek 
bambu untuk mengurangi penggunaan 

plastik. Hal ini selaras dengan komitmen 
ASTRA Semangat Kurangi Plastik serta 
sebagai wujud nyata kepedulian terhadap 
lingkungan.

Idul Adha Bersama ASTRA Tol 
Tangerang-Merak di Tengah Pandemi

Distribusi daging qurban dalam 
kemasan besek bambu

Rinaldi, Direktur Teknik Operasi 
menghadiri Shalat Ied

Petugas sembelih Hewan Qurban

INFRA PEDULI

23



24

ASTRA Tol Tangerang-Merak telah mendistribusikan 
bantuan Covid-19 Nurani ASTRA kepada para stakeholder 
khususnya di wilayah Tangerang, Serang dan Cilegon, Provinsi 
Banten. Bantuan Nurani ASTRA terdiri atas 8.025 Alat 
Pelindung Diri (APD) dan 435 paket sembako Nurani ASTRA, 
serta 1.177 paket sembako ASTRA Tol Tangerang-Merak.

Bantuan APD berupa 8.000 masker medis dan 25 face 
shield diserahkan langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan 
Provinsi Banten, untuk menunjang kebutuhan rumah sakit 
rujukan Covid-19 di Provinsi Banten. Selain itu, masker 
bedah juga disalurkan untuk Puskesmas Balaraja Tangerang, 
yang berada di kawasan Desa Talagasari, Kampung Berseri 
ASTRA.

Sebanyak 435 paket sembako Nurani ASTRA juga disalurkan 
tidak hanya kepada masyarakat terdampak Covid-19, namun 
juga korban musibah banjir yang terjadi di beberapa lokasi 
saat pandemi.

ASTRA Tol Tangerang-Merak juga menyalurkan sembako 
sebanyak 1.177 paket. Paket sembako tersebut didistribusikan 
kepada warga di sepanjang Tol Tangerang-Merak,  dengan 
total lokasi pendistribusian paket sembako pada 50 titik. 

Melalui bantuan ini, semoga semangat ASTRA untuk 
saling bantu dalam menangani dan mencegah penyebaran 
Covid-19 dapat dirasakan masyarakat. Serta meringankan 
beban korban terdampak Pandemi Covid-19, dan bencana 
banjir yang terjadi di beberapa lokasi sekitar Tol Tangerang-
Merak. 

ASTRA Tol 
Tangerang-Merak 

Salurkan 
9.637 Bantuan 

Kemanusiaan

INFRA PEDULI
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ASTRA Tol Jombang-Mojokerto berbagi 
kebahagiaan kepada anak-anak di sekitar 
jalan tol, pada peringatan Hari Anak Nasional, 
23 Juli lalu. Yakni memberikan donasi berupa 
mainan yang berasal dari karyawan. Mainan 
ini disalurkan melalui PAUD Desa Ngrawan, 
SLB Tunas Harapan I Tembelang, dan Rumah 
Pintar “Alam Riang”.

Tidak hanya mainan, ASTRA Tol Jombang-
Mojokerto juga memberikan alat peraga 
edukasi berupa Panggung Boneka melalui 
Rumah Pintar “Alam Riang”. Dengan adanya 
alat tersebut, anak-anak diharapkan bisa 
terus berkreasi. Donasi ini diserahkan secara 
bertahap pada tanggal 13 dan 24 Agustus 
2020. 

Hadi Widodo, Kepala Departemen GS, 
EHS dan SR, mengatakan bahwa ini bisa 
dimanfaatkan sebagai sarana edukasi yang 
menghibur bagi anak-anak. Sehingga materi 
bisa cepat dipahami. Ia juga mengapresiasi 
tenaga didik yang dituntut untuk terus kreatif 
dalam proses pembelajaran anak di masa 
pandemi ini. 

Dalam acara penyerahan di Rumah Pintar 
Alam Riang, beberapa anak unjuk kebolehan 
memainkan drama boneka dengan tema 
rambu-rambu lalu lintas. Aksi ini disambut 
meriah dan antusias anak-anak lainnya. 
Pengurus Alam Riang juga tidak memberikan 
mainan hasil donasi secara bebas. Mereka 
harus membawa hasil benih bunga matahari 
yang diberikan untuk ditukar dengan mainan 
yang mereka inginkan.

Berbagi Edukasi dalam Pandemi
di Hari Anak Nasional 2020

Seorang anak di Alam 
Riang menukarkan benih 
bunganya yang telah 
tumbuh dengan boneka.

Insan ASTRA Tol Jomo turut berpartisi-
pasi dalam donasi mainan yang diletak-
kan di area kerja. Mereka mengisinya 
dengan berbagai mainan layak pakai.

INFRA PEDULI

Donasi mainan diberikan kepada 
anakanak yang membutuhkan 
melalui (dari kika) SLB Tunas 
Harapan I, PAUD Desa Ngrawan 
dan Rumah Pintar Alam Riang.

Donasi mainan diberikan kepada 
anakanak yang membutuhkan 
melalui (dari kika) SLB Tunas 
Harapan I, PAUD Desa Ngrawan 
dan Rumah Pintar Alam Riang.
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LENTERA INFRA

IKAN bandeng merupakan ikan pangan 
yang sangat popular di Asia Tenggara. 
Dalam bahasa Bugis dan Makassar ikan 
ini dikenal dengan nama “ikan bolu”. Pada 
habitat aslinya, Ikan ini hidup di Samudera 

Hindia dan Samudera Pasifik 
dan cenderung hidup secara 
berkelompok di sekitar 
pesisir pantai dan pulau-
pulau yang memiliki 
terumbu karang.

Ikan bandeng dapat hidup 
di air asin dan payau. Ikan 
yang memiliki duri pada 
dagingnya ini sangat lezat 
dijadikan panganan. 
Meskipun durinya cukup 
mengganggu pada saat 

menikmati dagingnya, bagi pecinta ikan 
bandeng, ikan ini tetap dicari.

Salah satu kuliner yang menyajikan ikan 
bandeng adalah “Pecak Bandeng Tanpa 
Duri” Sawah Luhur Kota Serang. Makanan 

ini menjadi kuliner khas Kota Serang. Ikan 
Bandeng yang dibaluri sambal matah dan 
disajikan dengan nasi panas sangat 
menggugah selera bagi siapa saja yang 
melihatnya.

Bagi pengunjung yang berasal dari luar 
Kota Serang, tempat makan ini dapat di 
akses melalui Gerbang Tol Serang Timur 
atau Gerbang Tol Serang Barat. Di Pecak 
Bandeng Tanpa Duri ini, pengunjung tidak 
perlu khawatir akan tertusuk duri pada 
saat menikmati ikan ini karena dipastikan 
Ikan Bandeng sudah dibersihkan. 
Pengunjung yang hobi memancing, juga 
dapat menyalurkan hobinya di tempat 
ini. Tersedia kolam pemancingan khusus 
Ikan Bandeng. Tempat ini juga cocok untuk 
keluarga yang ingin menghabiskan waktu 
bersama dengan memancing Ikan Bandeng 
sekaligus santap kuliner Pecak Bandeng.

Ayo, ajak keluarga dan kerabat kalian 
untuk mencicipi kuliner khas Kota Serang 
ini.

Sensasi Menikmati
Pecak Bandeng 
Tanpa Duri

26



27

LENTERA INFRA

TEMPAT wisata yang sedang “booming” di Kota Serang 
saat ini adalah Bukit Waruwangi. Terletak di tengah 
bukit kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Banten.  
Kita dapat menyaksikan terbenamnya matahari, hijaunya 
rumput seperti padang sabana dan sejuknya udara yang 
asri di tengah perbukitan. Untuk menuju tempat ini, 
diperlukan waktu kurang lebih 1 jam dari pintu keluar 
Tol Serang Timur. Dengan HTM Rp3.000,- per orang kita 
dapat menikmati pemandangan alam yang begitu indah.

Destinasi wisata ini sangat cocok untuk menjadi tujuan 
berakhir pekan bersama keluarga. Selain berlibur, tempat 
ini sekaligus dapat memberikan edukasi kepada anak- 
anak. Karena tersedia peternakan sapi dan rusa. Selain 
menyajikan pemandangan alam yang asri, Bukit Waruwangi 
juga terdapat taman buah, taman bunga, hutan wisata, 
outbound, camping ground. Selain itu pengunjung bisa 
menikmati tempat bersantai untuk mencicipi kuliner 

dengan pemandangan perbukitan yang indah, 
udara sejuk sambil ditemani alunan live 
music.

Selain itu, ditempat ini juga menyediakan 
tempat bagi anda yang ingin menginap. 
Mulai dari homestay, villa dan pondok. Biaya 
yang ditawarkan pun sangat beragam 
disesuakan dengan fasilitas yang diberikan. 
Bagi yang ingin menikmati suasana malam 
di alam terbuka, Bukit Waruwangi juga 
menyediakan tempat kemah. Tidak perlu 
repot-repot membawa perlengkapan kemah 
karena ditempat ini menyediakan fasilitas 
penyewaan peralatan kemah. Ayo ajak teman 
dan keluarga ke Bukit Waruwangi.

Wisata Alam
Argo Kekinian
Bukit Waruwangi
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Arena Camping

Bukit Waruwangi

Kolam renang berviewkan gunung

Kolam Renang di bukit Waruwangi
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TAHUKAH
KAMU?

Mengulik Energi 
di Balik Logo ASTRA Infra”

Logo berbentuk lingkaran berwarna abu-abu menggambarkan 
energi yang bergerak melingkari bumi menuju suatu arah baru 

dengan guratan sinar merah yang menggambarkan kedinamisan 
ASTRA Infra dalam mewujudkan Pride of The Nation berlandaskan 

falsafah Catur Dharma.

”Advancing the Nation’s Infrastructure”

Tagline yang menunjukan komitmen ASTRA Infra 
dalam memajukan infrastruktur yang bermanfaat 

bagi bangsa dan negara

Filosofi 
warna Logo ASTRA Infra

•	 Menggambarkan kompetensi ASTRA 
Infra untuk memajukan hard dan 
soft infrastructure

•	 Melambangkan kekuatan, semangat, 
dan jiwa Indonesia

•	 Merepresentasikan integritas dan 
kualitas

Dalam logo ASTRA Infra dapat ditemukan 
efek gradasi, selain menambah estetika 

pada logo, ternyata efek gradasi ini 
menunjukan kedinamisan 

ASTRA Infra lho!

Filosofi Huruf
•	 Font Frutiger diadaptasi dari font pada 

logo Astra International sebagai induk 
perusahaan.

•	 Warna hitam pada font menonjolkan 
karakter ASTRA Infra yang kuat dan 
konsisten, memberikan keyakinan pada 
setiap pemangku kepentingan.

INFRA PEDIA
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KOMENTAR

Integritas dapat diimplementasikan dalam 
berbuat, berucap serta bertindak dengan baik 
dan benar dalam berorganisasi. Sekecil apapun 

yang kita perbuat dalam pekerjaan jika 
dilandasi dengan integritas, akan menghasilkan 

suatu output untuk organisasi.

DARMA HADI 
Budget Analyst

Integritas menurut saya 
yaitu “walk the talk”, 

dimana kata-kata 
sejalan dengan 

perbuatan.
 

NASYEILLA ADELIA
Corp. Organization & 

Human Capital 
Development Analyst

Integritas menurutku 
adalah “komitmen” 
untuk put priority, 

untuk hal yang menjadi 
responsible kita.  (yhaa 
komitmen ga hanya aku 
& kamu ciee.. but bigger 

than that, it is an 
integrity)

INDAH ANANDYA 
Research & 

Development Division 
ASTRA Infra Solutions

Integritas adalah 
sebuah komitmen dan 

konsistensi menyeluruh 
dari seorang individu 
untuk dapat berpikir, 
berkata, berperilaku 
dan bertindak sesuai 

dengan prinsip-prinsip 
moral.

 
FAUZAN KURNIAWAN

Corp. Business 
Development Analyst

Menurut saya, integritas 
itu tentang moral. 

“Doing the right thing 
even though no one 

sees us”

INA RUFAIDAH 
Corporate Planning, 

Finance and 
Management Analyst

29

INTEGRITAS MENURUTKU 



30

1. Masker
2. PSBB
3. Tidak Mudik
4. WFH

5. Cuci Tangan
6. APD
7. Pandemi
8. Zoom

9. Virtual
10. Imunitas
11. Jarak
12. Wuhan

13. Dokter
14. Perawat
15. Swab

Jawaban Quiz Edisi 2

GAMBAR 1

GAMBAR 2

Pemenang Quiz Edisi 2
1. Kevin Wijaya (ASTRA Infra Port)

2. Maulana NH (ASTRA Infra Solutions)

Temukan lima perbedaan pada kedua gambar diatas!
Kirimkan jawaban Insan ASTRA Infra ke email redaksienergiinfra@astrainfra.co.id

Tersedia souvenir menarik bagi 3 orang tercepat yang menjawab dengan benar.

INTERMESO
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