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Salam Redaksi
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME atas ridho Nya sehingga penerbitan ENERGI INFRA 
E-Bulletin edisi 7 berjalan dengan lancar.
 
Menjunjung nilai INFRA (Innovative, Networking, Fun, Reliable dan Agile) dalam menghadapi 
tantangan tahun 2021 yang masih dalam suasana pandemi, ASTRA Infra terus melompat lebih 
tinggi (bounce back higher). Dedikasi insan ASTRA Infra tecermin pada pencapaian perusahaan. 

Pada edisi ini, ENERGI INFRA memberikan ragam informasi terkait peristiwa ASTRA Infra di ujung 
tahun 2021 dan awal tahun 2022. ASTRA Infra menambah panjang daftar portofolio jalan tol dengan 
mengakuisisi PT Jasamarga Pandaan Malang, yang diikuti dengan kampanye Nataru Setuju pada 
momen Natal dan Tahun Baru 2022. Selain itu, dilanjutkan juga informasi terkait Accelerating 
Growth yang menjadi landasan semangat bertumbuh di tahun 2022. Tidak ketinggalan kegiatan lain 
yang menjadi bukti kerja keras insan ASTRA Infra sekalian.

Akhir kata, segenap tim redaksi berharap agar informasi yang disajikan pada E-Magazine ini dapat 
memberikan semangat percepatan pertumbuhan di tahun 2022 yang penuh dengan harapan ini. 
Salam sehat dan selamat membaca! 

SCAN ME

Berikan komentar, saran, dan masukan  Anda terkait 
E-Magazine ENERGI INFRA demi kualitas ENERGI INFRA 
yang lebih baik ke depannya! Dapatkan apresiasi hadiah 
menarik untuk 10 pengisi survey pertama dari tim 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,  produktivitas, rasa memiliki 
perusahaan, dan rasa kekeluargaan dalam grup Infra.
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FOKUS UTAMA

Di penghujung tahun lalu yaitu pada 30 Desember 
2021, ASTRA Infra kembali menambah portofolionya 
dengan menuntaskan akuisisi 49% saham               
PT Jasamarga Pandaan Malang (JPM), selaku 
pengelola ruas jalan tol Pandaan–Malang sepanjang 
38.5 km. Tol Pandaan–Malang ini menjadi ruas tol 
ke-8 bagi ASTRA Infra, menjadikan kontribusi 
perusahaan di jalan tol menjadi total sepanjang 396 
km. Keberadaan ruas tol yang dikelilingi dengan 
Gunung Bromo, Semeru, Arjuno, Kawi, Panderman, 
dan Penanggungan ini merupakan penghubung Kota 
Surabaya dan Kota Malang.  ASTRA Infra akan 
mengambil andil besar dalam mengembangkan 
salah satu jalan tol terbaik versi Kementerian PUPR 
tersebut, sekaligus  mengembangkan potensi 
ekonomi wilayah sekitarnya sehingga menciptakan 
efek berganda bagi kesejahteraan masyarakat.

Masih di bulan Desember 2021, yaitu tanggal 20, 
ASTRA Infra melalui ASTRA Tol Cipali resmi 
mengoperasikan Jalan Tol Akses BIJB Kertajati 
sepanjang 3.7 km. Pekerjaan pembangunan Jalan 

Tol Akses BIJB Kertajati tersebut terhubung langsung 
dengan Jalan Tol Cisumdawu yang menjadi bagian 
dari program Rebana Metropolitan dengan 
menghubungkan tiga pusat pertumbuhan ekonomi di 
wilayah Jawa Barat yakni Bandara Kertajati, 
Pelabuhan Patimban, serta pengembangan ekonomi 
Kawasan Ciayu Majakuning. Pekerjaan 
pembangunan yang bekerjasama dengan Project 
Management Consultant ASTRA Infra Solutions ini 
berhasil dirampungkan sesuai target yakni pada 
bulan September 2021. Terkait hal ini, ASTRA Infra 
juga membangun ikon atau landmark berbentuk 
angklung dan terasering dengan tema “Melodi 
Panarima” yang memiliki arti menyambut kedatangan 
dan mengiringi perjalanan. 

Di sisi lain, di tahun 2021 ASTRA Infra juga sudah 
menyelesaikan proses pembangunan jembatan 
Ciujung hingga 65%. Rejuvenate atau 
meremajakan Rest Area & fasilitas publik pun telah 
terlaksana, yaitu Rejuvenate Rest Area Km 130 A Tol 
Cikopo–Palimanan, Groundbreaking Rejuvenate 
Rest Area Kedungmlati Km 695 B dan 
Karangdagangan Km 678 A Tol Jombang–Mojokerto, 
rejuvenate akses Serang Timur menjadi fasilitas 
publik dengan nama “PETAK PAPAT”.

ASTRA Infra juga telah mewujudkan Accelerating 
Digital Transformation di tahun 2021, yaitu melalui 
penerapan Sistem Monitoring Terpusat dan Struk 
Digital di 3 Ruas Tol (MMS, LMS, MHI), Traffic 
Management System di Tol Jombang–Mojokerto.
Selain portofolio dan proyek operasional, di tahun 
2021 ASTRA Infra juga mulai menjalankan beberapa 
Sustainability Initiatives seperti meningkatkan 
layanan keselamatan lalu lintas dan menciptakan 
jalan tol yang aman, nyaman, dan lancar, melalui 
tindakan proaktif program 3E (Engineering, 
Education, Enforcement) hingga berhasil 

menurunkan frekuensi kecelakaan jalan tol sebanyak 
20% dan fatality incident rate sebanyak 30%. 

Di bidang pemberdayaan masyarakat ASTRA Infra 
juga telah melakukan pembinaan terhadap 98 
UMKM dengan menyerap 484 tenaga kerja, serta 
melakukan penanaman 230.106 pohon dan 38 jenis 
tanaman buah langka yang tersebar di 4 Business 
Unit Pranaraksa Centre. Satu Kampung Berseri 
Astra (KBA) berhasil dilahirkan, yaitu di Desa 
Bongas Kulon, melengkapi 2 KBA yang telah ada.

PENCAPAIAN 2021

engan semangat Bounce Back Higher, 
ASTRA Infra menjawab tantangan yang 
hadir di sepanjang tahun 2021. Berbagai 
pencapaian telah diraih oleh ASTRA Infra 

dan anak usahanya. Performa perusahaan di tahun 
2021 disinyalir meningkat dibanding tahun 
sebelumnya.

Semangat “melompat lebih tinggi” tersebut terus 
diwujudkan hingga di penghujung tahun 2021. 
ASTRA Infra berhasil mencapai target-target yang 
sudah ditetapkan, hingga penambahan portofolionya.

D

SEMANGAT BOUNCE BACK HIGHER
MENUJU Accelerating Growth

3
Ir. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D, Menteri PUPR, menghadiri 

acara pengoperasian akses tol BIJB Kertajati 

Signing Ceremony Sales Purchase Agreement of PT Jasamarga Pandaan 
Malang pada 30 Desember 2021.
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SIAP MENGHADAPI TAHUN 2022
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Melangkah menuju tahun 2022 yang masih dalam 
kondisi pandemi, ASTRA Infra mentransformasi 
semangat Bounce Back Higher menjadi semangat 
akselerasi pertumbuhan atau “Accelerating Growth” 
yang menjadi bagian Ikhtiar ASTRA Infra untuk 
Negeri. 

Semangat tersebut ditegaskan kembali dalam acara 
Year End Appreciation and Commitment ASTRA Infra 
yang dilaksanakan pada 4 Desember 2021. Group 
CEO ASTRA Infra, Djap Tet Fa dan CEO Toll Road 
Business Group ASTRA Infra, Kris Ade Sudiyono 
dalam acara tersebut menyampaikan bahwa 
implementasi Accelerating Growth membutuhkan 
pribadi-pribadi yang tangguh dan unggul.  

Secara khusus, Tet Fa mengapresiasi insan ASTRA 
Infra yang telah menunjukkan komitmen untuk 
memilih menghadapi atau fight setiap tantangan, 
dibandingkan menghindar atau flight. Tantangan 
tersebut ada yang datang dari faktor eksternal dan 
dari faktor internal (negativity dalam diri).

Kris menambahkan bahwa Accelerating Growth di 
tahun 2022 bukan lagi tentang bertahan di atas 
perubahan lingkungan dan dampak pandemi yang 
masih belum menentu namun “riding the wave”, yakni  
terus bertumbuh dan mengakselerasi pertumbuhan 
dengan mengeksplorasi dan mengeksploitasi 
peluang pertumbuhan bisnis yang ada, sembari 
me-nurturing bisnis eksisting.

Kris berharap karakter unggul insan ASTRA Infra 
diwarnai Catur Dharma, value INFRA dan tata nilai 
lain yang berlaku di masing-masing business unit 
sehingga dapat memiliki kredibilitas kuat dan 
mendayagunakan semua talenta yang diberikan 
Tuhan. Pada kesempatan tersebut juga kembali 
diingatkan kepada semua insan ASTRA Infra untuk 
dapat menjadi pribadi yang knowledgeable, memiliki 
keadaban publik, serta senantiasa menjaga perilaku 
terhormat dan tepercaya. 

Di tahun “Accelerating Growth”, kampanye 
#AyoBangkit: Ikhtiar Untuk Negeri, masih akan 
menjadi tagline utama ASTRA Infra. Sedangkan 
komunikasi internal akan dikampanyekan tagline: 
#Let's GO Out dan #Let's SPEAK Out. 

Tagline Go Out, mengandung ajakan untuk ikhtiar 
yang berorientasi keluar, semakin melayani orang 
dan pihak lain, mau mencoba hal baru, turun ke 
lapangan, serta mencari sumber informasi tepercaya. 
Sedangkan Speak Out adalah kemauan 
mengekspresikan diri baik secara verbal maupun 
perilakunya, berani mengungkapkan kebenaran, dan 
tidak menutupi terjadinya frauds atau ketidakbenaran 
di sekitarnya. 

BOD ASTRA Infra menyampaikan paparan Accelerating Growth kepada ASTRA Infra Solutions

ENERGI INFRA Edisi Februari 2022
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Selain diabadikannya penandatanganan Komitmen 
Kolaborasi secara virtual oleh Manajemen setiap 
bisnis unit, dalam acara tersebut juga diberikan 
apresiasi dan penghargaan kepada bisnis unit dalam 
berbagai kategori pencapaian di tahun 2021. 

The Best Operational Performance by Revenue 
Growth diberikan kepada PT Marga Trans Nusantara. 
The Best Operational Performance by Ebitda Growth 
diberikan kepada PT Astra Infra Solutions. Most 
Efficient Company by Ebitda Margin dan Most 
Efficient Company by Opex/km kepada PT Trans 
Marga Jateng. Best Operational Safety by Loss Time 
Injury diberikan kepada PT Penajam Banua Taka. 
Landslide Handling & Construction diberikan kepada 
PT Lintas Marga Sedaya. Ideation Top Contributor 
diberikan kepada PT Marga Mandala Sakti.

Selanjutnya, Semangat Akselerasi Pertumbuhan ini 
kembali dikuatkan melalui kegiatan Roadshow 
Silaturahmi Awal Tahun.  Sebagai CEO Toll Road 
Business Group, Kris Ade Sudiyono melakukan 
kunjungan secara bergilir di 8 Badan Usaha Jalan Tol 
(BUJT). Kunjungan dimulai pada tanggal 7 Januari 
2022 dari ujung Timur yaitu Tol Jombang–Mojokerto, 
Tol Pandaan–Malang, Tol Semarang–Solo, Tol 
Cikopo–Palimanan, Tol Tangerang–Merak, ASTRA 
Infra Solutions Head Office, Tol Kebon 
Jeruk–Ulujami, dan diakhiri di Tol Kunciran–Serpong 
pada tanggal 4 Februari 2022.

Dalam pertemuan tatap muka dengan insan ASTRA 
Infra tersebut, Kris menyampaikan bahwa 
perusahaan ibarat kendaraan yang tengah berjalan 
menuju objektif bersama. Untuk mencapai objektif 
akselerasi pertumbuhan tersebut, kendaraan 
digerakkan oleh roda-roda. Roda depan merupakan 
value perusahaan dan roda belakang dibutuhkan 
pribadi-pribadi yang unggul dan tangguh. Pribadi 
yang unggul dan tangguh ini secara internal akan 
terlihat dalam  karakter dan perilaku sedangkan 
dimensi eksternal adalah bagaimana membangun 
relasi hubungan/ partnership, kepemimpinan dan 
kedekatan. Jadi roda-roda tersebut memiliki peranan 
penting bagi perusahaan untuk mencapai cita 
akselerasi pertumbuhan di tahun 2022.

Foto bersama BOD ASTRA Infra dengan Direksi dan Karyawan 
ASTRA Infra Solutions

ENERGI INFRA Edisi Februari 2022
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Momen Natal
dan Tahun Baru 2022
ASTRA Infra Utamakan Keselamatan
Melalui Kampanye NATARU SETUJU:
Selamat Sampai Tujuan

Di tengah pandemi yang masih melanda 
Indonesia dan kebijakan pemerintah dalam 
penerapan PPKM pada momen Natal dan 
Tahun Baru 2022 (Nataru) menuntut 
masyarakat untuk mengutamakan kesehatan 
dan keselamatan. ASTRA Infra menunjukkan 
komitmen dan kesiapan untuk memberikan 
pelayanan terbaik selama momen Natal dan 
Tahun Baru 2022 kepada pengguna jalan tol.

CEO Toll Road Business Group, Kris Ade Sudiyono, 
menjelaskan, “Menjelang momen akhir tahun, 
ASTRA Infra melalui 7 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) 
saat itu yaitu Tangerang-Merak, Cikopo-Palimanan, 
J o m b a n g - M o j o k e r t o , S e m a r a n g - S o l o , 
Surabaya-Mojokerto, Kunciran-Serpong, dan Kebon 
Jeruk-Ulujami telah melakukan persiapan yang 
menyeluruh untuk melayani pengguna jalan tol agar 
selamat sampai tujuan (SETUJU).” 

Optimalisasi layanan operasional maupun 
infrastruktur telah disiapkan untuk mendukung 
keselamatan berkendara di jalan tol ASTRA Infra, di 
antaranya menyiapkan petugas khusus atau Satuan 
Tugas (Satgas) Nataru yang berjumlah lebih dari 
1.000 (seribu) personel yang terdiri dari petugas 
Sentra Informasi & Komunikasi, Patroli, Derek, 
Medis, Rescue, Patroli Jalan Raya (PJR), 
pemeliharaan jalan tol, hingga keamanan. Satgas 
telah bersiap bahkan sejak 24 November 2021, di 
mana Kick Off Satgas Nataru dilaksanakan secara 
serentak oleh BUJT ASTRA Infra.

Kick Off Satgas Nataru Setuju 24 November 2021

ENERGI INFRA Edisi Februari 2022
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ASTRA Infra menginformasikan kepada publik terkait 
persiapan keamanan dalam kampanye Nataru Setuju 
dengan menyelenggarakan Media Gathering pada     
9 Desember 2021. Kepada lebih dari 80 rekan media, 
Direksi ASTRA Infra dan Direksi BUJT memaparkan 
kondisi jalan, kondisi sarana dan prasarana 
keamanan, hingga layanan keamanan seperti 
armada PJR, armada derek, kendaraan rescue dan 
ambulans, dan call center di ruas tol yang dikelola 
ASTRA Infra.

Layanan keselamatan Nataru pastinya juga 
dilengkapi dengan layanan mitigasi Covid-19. ASTRA 
Infra memastikan penerapan protokol pencegahan 
dan penanganan Covid-19 yang ketat termasuk 
Satgas Nataru yang telah mendapatkan vaksin 
Covid-19. Fasilitas mitigasi Covid-19 di rest area 
dipastikan tersedia. Setiap pengunjung akan 
dilakukan pengecekan suhu tubuh serta diwajibkan 
mengakses aplikasi Peduli Lindungi sebagai upaya 
tracking Covid-19. Himbauan untuk menjalankan 
protokol kesehatan 5M juga terus disosialisasikan. 

Sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran virus Covid-19 melalui kontak fisik pada layanan 
transaksi, ASTRA Infra mengoptimalkan dan menambah Gerbang Tol Otomatis (GTO) dan Mobile Reader. 

Inovasi digital struk juga tersedia bagi pengguna jalan tol Tangerang-Merak, Cikopo-Palimanan, dan 
Jombang-Mojokerto. ASTRA Infra bekerja sama dengan pemangku kepentingan yang terkait penerapan 
kebijakan pemerintah saat Nataru di jalan tol.

ASTRA Infra senantiasa mengimbau kepada pengguna jalan untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu 
lintas yang telah terpasang. Batas kecepatan maksimal di dalam tol 100 km/jam dan batas kecepatan 
minimum 60 km/jam. ASTRA Infra juga mengimbau pengguna jalan untuk tetap waspada dan berhati-hati, 
terutama saat kondisi hujan dengan batas kecepatan maksimal 70 km/jam.

Periksa kendaraan sebelum digunakan, jaga tubuh tetap fit dan tidak dalam keadaan mengantuk atau 
lelah ketika berkendara. Beristirahat di rest area saat merasa lelah atau mengantuk. Selalu aman 
berkendara agar tercipta kondisi lalu lintas yang lancar, aman, dan nyaman. Selamat Sampai Tujuan. 

Kick Off Satgas Nataru Setuju 24 November 2021

Kick Off Satgas Nataru Setuju 24 November 2021
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INFRA STORY, wadah sharing dan diskusi mengenai 
isu hangat yang sedang terjadi di Bisnis ASTRA Infra 
Grup, kembali digelar pada 13 Januari 2022. 
Sebelumnya, INFRA STORY dilaksanakan pada 
pertengahan tahun 2021 membahas serba-serbi 
vaksinasi Covid-19 dan Success Story ASTRA Tol 
Cipali Km 122. INFRA STORY kali ini mengangkat 
topik penanganan kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol 
melalui Success Story ASTRA Tol 
Jombang-Mojokerto (Jomo) dalam menangani 
kecelakaan lalu lintas di Km 672 serta ASTRA Tol 
Tangerang-Merak (Tamer) dalam menangani 
kecelakaan lalu lintas di Km 75.

Menghadirkan narasumber yang kompeten di 
bidangnya, topik diulas mendalam sehingga insan 
ASTRA Infra terutama PIC HSE, CSR & Corcomm 
mendapatkan informasi dan ilmu yang dapat 
diterapkan di perusahaan masing-masing. 

Udhi Dwi S., Yuni Rihal, dan Drapsilo dari ASTRA Tol 
Jomo membagikan pengalaman penanganan 
kecelakaan lalu lintas di Km 672 yang viral karena 
memakan korban sepasang public figure. 
Kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh faktor 
manusia tersebut disinyalir memancing banyak 
komentar dari publik yang dapat berdampak pada 
brand image perusahaan. Melalui presentasi singkat 
dan diskusi tanya jawab, tergambar bagaimana 
kesigapan ASTRA Tol Jomo menangani kecelakaan 
tersebut, mulai dari penanganan korban hingga 
penanganan atas opini publik yang terbentuk. Salah 
satu bukti kesuksesan Astra Tol Jomo dalam hal ini 
adalah tidak terjadinya krisis brand image 
perusahaan. Bahkan, ASTRA Tol Jomo telah 
melaksanakan penyesuaian tarif jalan tol tanpa 
penolakan publik yang mungkin saja diakibatkan oleh 
kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut.

Di sisi lain, Emon S. perwakilan dari ASTRA Tol 
Tamer membagikan kisah penanganan khusus atas 
kecelakaan lalu lintas di Km 75. Pasalnya, 
kecelakaan lalu lintas beruntun yang melibatkan satu 
bus penumpang, satu truk tangki muatan bahan 
kimia, satu unit mini bus atau kendaraan pribadi 
tersebut menyebabkan tumpahnya bahan kimia 
berbahaya di jalan tol yang mudah terbakar. ASTRA 
Tol Tamer menangani hal tersebut secara cepat dan 
tepat, dengan mengedepankan koordinasi dengan 
pihak-pihak terkait seperti kakorlantas, polisi khusus 
penanganan bahan kimia untuk menetralisasi 
tumpahan bahan kimia hingga Dinas Lingkungan 
Hidup (DLH) untuk pengecekan lahan atau area yang 
terkena tumpahan bahan kimia.

Acara INFRA STORY ditutup dengan sesi tanya 
jawab serta diskusi yang diikuti peserta acara dengan 
antusias. Tecermin dari para peserta yang berusaha 
memanfaatkan acara INFRA STORY dengan 
sebaik-baiknya.

INFRA STORY
Sharing & Discussion
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Mengawali tahun baru 2022, ASTRA Tol Cipali 
(Cikopo-Palimanan) menyelenggarakan acara Dialog 
Awal Tahun 2022, pada Rabu, 12 Januari 2022 di 
kantor operasional Subang dengan tema 
“Accelerating Growth”. Acara dihadiri oleh Kris Ade 
Sudiyono selaku CEO Toll Road Business Group, 
jajaran Direksi dan manajemen ASTRA Tol Cipali 
beserta ASTRA Infra Solutions. 

Pada kesempatan tersebut, Kris Ade menyampaikan, 
“Accelerating Growth” sebagai tema tahun 2022 dari 
ASTRA Infra yang juga diikuti oleh anak perusahaan 
yang dinaungi. Dengan Accelerating Growth artinya 
memberikan upaya ekstra untuk mengakselerasi 
pertumbuhan dengan penuh tekad dan antusiasme 

yang tinggi. Program-program atau yang disebut 
ikhtiar untuk mencapai “Accelerating Growth” ada 6, 
yaitu: Nurturing Existing Business melalui sistem 
layanan prima (operation excellence), eksplorasi 
peluang bisnis baru dan pengembangan 
konektivitas/aksesabilitas melalui strategi kemitraan, 
penciptaan nilai (value creation), pengembangan 
organisasi/talent, kontribusi lingkungan dan tanggung 
jawab sosial, serta partisipasi digitalisasi. 
Program-program tersebut dapat dijalankan oleh 
seluruh insan ASTRA Infra yang memiliki karakter 
unggul diwarnai nilai-nilai Catur Dharma dan value 
Infra.

Latar belakang adanya program-program tersebut 
karena adanya 3 opportunities, yaitu proyek 
konektivitas dan aksesibilitas, pengembangan 
investasi di area sekitar, dan penyesuaian tarif 
(reguler dan spesial). Kris Ade menyampaikan, Insan 
ASTRA Infra harusnya mencapai program/ikhtiar 
tersebut dengan menari dan melompat seperti 
menjangan yang lincah dan terus bergerak. Dalam 
kesempatan yang sama, Firdaus Azis, Presiden 
Direktur ASTRA Tol Cipali menyampaikan terkait 
Strategic Initiatives Accelerating Growth ASTRA Tol 
Cipali.

Penasaran kan, apa saja Key Strategic Initiatives 
ASTRA Tol Cipali 2022? 

Di tahun 2022 ASTRA Tol Cipali meramu Key 
Strategic Initiatives yang terbagi menjadi 3; 
Operational Excellence, New Business Opportunities, 

dan Organizational & People Readiness. 
Pembahasan Strategic Initiatives ditutup dengan 
penandatanganan komitmen Strategic Initiatives 
2022 yang diawali oleh Kris Ade, Firdaus Azis, Agung 
Prasetyo, yang dilanjutkan oleh ASTRA Infra 
Solutions dan seluruh karyawan. 
Selanjutnya, dilakukan penjelasan tentang values 
SATU sebagai value ASTRA Tol Cipali yang terbaru, 
diharapkan nantinya values SATU dapat 
menginternalisasi dalam keseharian sikap dan 
perilaku insan ASTRA Tol Cipali (warga Cipali). Acara 
ditutup dengan penyematan topi SATU kepada 
perwakilan ASTRA Tol Cipali dan ASTRA Infra 
Solutions.

ENERGI INFRA Edisi Februari 2022



PERISTIWA

10

Rejuvinasi Values 
ASTRA Tol Cipali

Untuk lebih meningkatkan budaya kerja yang unggul, 
dilakukan rejuvinasi values di penghujung 2021. 
Dengan adanya rejuvinasi values ini diharapkan 
Program Internalisasi Values bisa dilakukan secara 
konsisten dan baik dimulai tahun 2022, sehingga 
perilaku karyawan diharapkan dapat mendukung 
kinerja perusahaan

Memasuki akhir 2021, Astra Tol Cipali 
menyederhanakan nilai-nilai perusahaan (values) 
yang sudah ada sebelumnya agar dapat berjalan 
sesuai dengan visi misi perusahaan. Perubahan 
values ini inline dengan Catur Dharma ASTRA dan 
juga visi perusahaan untuk menjadi role model yang 

Value SATU adalah suatu bentuk komitmen dan 
kesungguhan dari jajaran manajemen dan seluruh 
karyawan dalam mendukung dan terlibat secara 
langsung di dalam internalisasi budaya perusahaan; 
proses internalisasi budaya SATU ke seluruh 
anggota organisasi agar berjalan lancar, terstruktur 
dan tersistematis, serta tepat sasaran; membangun 
unit kerja yang solid serta memiliki identifikasi 

mempraktikkan profesionalisme kerja yang tinggi, 
budaya inovasi dan bisnis yang berkelanjutan yang 
memberikan dampak positif bagi lingkungan dan 
masyarakat. Seiring dengan nilai tersebut, maka 
proses penyusunan values ini melibatkan Insan 
ASTRA Tol Cipali yang nantinya akan “menghidupi” 
values tersebut di dalam setiap pekerjaan yang 
dilakukan, sehingga menghasilkan kinerja yang 
maksimal untuk mewujudkan visi dan misi 
perusahaan.

Setelah melewati proses brain storming dan 
perenungan yang mendalam, maka terwujud SATU 
sebagai values ASTRA Tol Cipali.

keanggotaan maupun kerja sama yang kuat.

Adapun proses internalisasi value SATU masih 
dalam tahap awareness. Diharapkan value SATU ini 
dapat mencapai tahap ownership yang nantinya 
dapat menginternalisasi dalam keseharian sikap dan 
perilaku Insan ASTRA Tol Cipali (warga Cipali).
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baik melalui offline events maupun live Instagram, 
pada penghujung tahun 2021 ini ASTRA Tol 
Jombang-Mojokerto mengadakan Safety Riding 
Class untuk siswa-siswi SMA/SMK/Madrasah 
sederajat sebagai bagian dari masyarakat yang 
mempunyai peran penting dalam menyampaikan 
semangat keselamatan berlalu lintas.

Safety Riding Class ini diselenggarakan secara 
virtual pada Sabtu, 27 November 2021 dan dihadiri 
oleh 264 peserta yang terdiri atas pelajar 
SMA/SMK/Madrasah di Jawa Timur, pegiat 
pendidikan, serta instansi pemerintah. Bersama 
moderator Eliza Yanuar dari Politeknik Keselamatan 
Transportasi Jalan dan narasumber Tri Susila 

etelah beberapa kali melakukan edukasi 
keselamatan berkendara pada pengguna 
jalan tol, pelajar Sekolah Dasar, komunitas 
mobil, serta masyarakat pada umumnya, 

Hidayati S.Pd., M.Si., Trainer Nasional Penyuluh 
Keselamatan Transportasi Darat Kementrian 
Perhubungan, Safety Riding Class ini membahas 
tentang cara aman berkendara, mulai dari 
mempersiapkan kondisi kendaraan hingga 
pengenalan rambu lalu lintas. Tema ini sengaja dipilih 
oleh Tri, karena beliau merasa pelajar sekolah 
menengah atas merupakan generasi penerus yang 
dapat turut serta dalam meningkatkan kesadaran 
masyarakat akan budaya aman berlalu lintas, 
sehingga harus paham hal-hal dasar.

ASTRA Tol Jomo berkomitmen meningkatkan 
awareness akan keselamatan berlalu-lintas sebagai 
salah satu upaya pengelola jalan tol untuk 
mewujudkan Toll Road Safety Culture yang 
diwujudkan dengan berbagai macam kampanye 
edukasi, baik melalui media sosial, instansi 
pendidikan, serta komunitas.

ASTRA Tol Jombang-Mojokerto
Ajak Pelajar Sadar Keselamatan
Berlalu-Lintas

S
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Pada Senin (10/1) PT Astra Tol Nusantara (ATN) 
sebagai salah satu pemegang saham Tol 
Pandaan-Malang sebesar 49% (empat puluh 
sembilan persen) melakukan kunjungan pada ruas 
tol Pandaan Malang dan perkenalan kepada Direksi 
dan Karyawan dari PT Jasamarga Pandaan Malang 
(JPM).  

Dalam kegiatan kunjungan kerja tersebut, PT ATN 
diwakili oleh CEO Toll Road Business Group ASTRA 
Infra Kris Ade Sudiyono, Chief ASTRA Infra Solutions 
Ega Boga, Chief Operation ASTRA Infra Solutions 
Dedi Halim dan Corcomm ASTRA Infra Danik. 
Rombongan PT ATN dalam kunjungan tersebut 
didampingi oleh Direktur Utama PT JPM Netty 
Renova, Direktur Keuangan PT JPM Fajar Andi SP 
beserta segenap jajarannya. 

Kunjungan kerja PT ATN dimulai dari Rest Area Km 
66 dan Rest Area Km 84 untuk memantau kondisi dan 
sarana di kedua rest area tersebut. Dilanjutkan 
menuju Gerbang Tol Singosari di mana lalu lintas 
mayoritas tertinggi melalui gate tersebut dan sebagai 
jalur wisatawan menuju Kota Wisata Batu dan 
Malang. Kunjungan berakhir di kantor PT JPM untuk 
menggelar dialog bersama untuk membahas seputar 
overview PT JPM kepada rombongan PT ATN.

CEO Toll Road Business Group ASTRA Infra Kris Ade 
Sudiyono berharap bersama PT JPM dapat terus 
bersinergi demi terciptanya value creation. “Jalan Tol 
Pandaan Malang sudah memiliki package yang bagus 
dan banyak hal yang dapat terus dikembangkan, 
pastinya kita tetap berharap agar dapat terus 
bersinergi dengan baik sehingga terciptanya value 
creation,” ujar Kris Ade.

Sementara itu, Direktur Utama PT JPM, Netty 
Renova, dalam kegiatan tersebut mengatakan, lewat 
kunjungan Tim ATN kali ini diharapkan memperkuat 
kerja sama yang sudah dijalin, sehingga dapat 
memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna Jalan 
Tol Pandaan-Malang. 

Kunjungan PT Astra Tol Nusantara 
ke PT Jasamarga Pandaan Malang (JPM)

Kris Ade Sudiyono mengunjungi Gerbang Tol Singosari

Kris Ade Sudiyono menyampaikan pemaparan terkait sinergi 
demi terciptanya value creation
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EASTKAL AGENT DAY 2021
Harapannya dengan terlaksananya apresiasi ini, 
agent of culture dapat terus berkontribusi dalam 
setiap program culture yang ada. Eastkal! ICANDO!

Eastkal Agent Day merupakan bentuk apresiasi 
terhadap agent culture ASTRA Infra Port - Eastkal, 
yang telah menjadi role model atau internal 
ambassador dalam menyosialisasikan visi, misi, 
strategi, nilai-nilai, serta program culture ASTRA Infra 
Port – Eastkal.

Program apresiasi tersebut diselenggarakan pada      
9 September 2021 secara virtual dan diikuti oleh 
seluruh agent culture. Acara diawali dengan 
sambutan dari Rizka Pratiwi sebagai HC Section 
Head, sekaligus me-refresh kembali nilai-nilai 
ICANDO! Kemudian, dilanjutkan dengan acara 
apresiasi agent, games online berhadiah, sosialisasi 
lomba untuk internal event program yang rutin di 
adakan setiap dua bulan sekali, serta pemberian baju 
Agent sebagai bentuk apresiasi.

“Apresiasi untuk agent ini sangat 
bagus dan saya pikir perlu dilakukan 

secara berkala minimal satu tahun 
sekali. Sehingga para agent tetap 

bersemangat dalam 
mensosialisasikan nilai-nilai 

ICANDO!.”

ucap Syarifuddin sebagai agent culture. 

Internal Event Program merupakan program culture 
yang rutin dilakukan setiap dua bulan sekali dengan 
bertemakan value dari ICANDO! Pada bulan 
Desember, tema yang diambil adalah Value Decisive.

Program ini dimeriahkan dengan lomba pembuatan 
video edukasi menarik bertema decisive yang diikuti 
oleh insan ASTRA Infra Port - Eastkal. Terdapat 
empat tahap yang harus dilalui oleh peserta hingga 
sampai ke tahap pengumuman pemenang. 

Penilaian komite dilaksanakan pada 11 Januari 2022 
secara virtual, di mana hasil akhirnya didapatkan tiga 
pemenang, juara 1 dimenangkan oleh tim M. Y. 
Febriana, juara 2 dimenangkan oleh tim Anggadhika, 
dan juara 3 dimenangkan oleh tim Siswanto.

Dengan kegiatan ini, diharapkan karyawan 
mendapatkan banyak manfaat, salah satunya 
tentunya lebih memahami tentang value decisive. 

Internal 
Event

Program: 
Value 

Decisive
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Gelar kegiatan Knowledge Sharing, ASTRA Infra Port 
- Eastkal mengangkat tema Samudra Ilmu. Samudra 
Ilmu merupakan kegiatan sharing ilmu antar 
departemen yang dilaksanakan empat kali dalam 
bulan Oktober. Kegiatan ini dibawakan oleh pemateri 
internal mulai dari Department Head hingga Staff 
yang merupakan ahli di bidangnya. Peserta pada 
sharing ilmu ini adalah seluruh karyawan ASTRA 
Infra Port - Eastkal. Harapannya dari kegiatan ini, 
karyawan memiliki ilmu pengetahuan seluas 
samudra agar dapat berkontribusi untuk kemajuan 
ASTRA Infra Port – Eastkal. Kegiatan ini juga 
bersamaan dengan terlaksananya Bulan Integritas 
dari ASTRA Infra.

Kegiatan ini diadakan secara virtual dan disambut 
baik oleh karyawan. Dalam wawancara yang 
dilakukan saat selesai sesi sharing, salah satu 
karyawan menyampaikan, “kegiatan ini sangat 
bermanfaat untuk membahas critical issue pada 
perusahaan, semoga kegiatan seperti ini tidak 
padam” pesan peserta kegiatan.

SAMUDRA ILMU

GOING TO BE A CHAMPION 2022

T
berkompetisi dengan inovasi-inovasi brilian di tahun 
2022. Persiapan inovasi ini dilakukan di kuartal empat 
tahun 2021, yang akan membuat ASTRA Infra Port - 
Eastkal akan lebih siap dan fleksibel dalam tantangan 
bisnis ke depannya. Serangkaian acara Inovasi 
ASTRA Infra Port - Eastkal akan berlangsung hingga 
akhir kuartal tiga tahun 2022.

Besar harapan, komitmen antara manajemen dan 
karyawan dapat mendukung target perusahaan untuk 
menjadi THE LAST ONE STANDING. Semangat 
karyawan dan implementasi ICANDO! yang diawali 
oleh pilar (I) Innovation akan dikawal bersama untuk 
pengembangan perusahaan yang lebih baik ke 
depannya.

anggal 29 November 2021 menjadi momen 
akhir tahun penuh semangat untuk 
membuka awal tahun 2022. Semangat 
Inovasi dari pencapaian akhir ASTRA Infra 

Port - Eastkal dilanjutkan dengan fase alignment ke 
seluruh karyawan.

Di tahun 2022, ASTRA Infra Port - Eastkal 
mengangkat Tema GOLD Innovation 2022: Going to 
Be A Champion. GOLD yang berarti Going to the 
Next Level of Development menjadi pondasi utama 
untuk tema Going to be a Champion.

Dalam implementasi value perusahaan yaitu 
ICANDO!, seluruh karyawan menunjukkan 
antusiasme yang sangat besar dengan semangat 
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melalui pilar-pilar Corporate Social Responsibility. 
Hal ini diwujudkan dalam program kontribusi sosial 
bernama Jomo Peduli, salah satunya adalah 
mendukung penyelenggaraan Kampung Literasi 
Alam Pesantren yang berada di Desa Pesantren, 
Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, yang 
diresmikan pada Sabtu, 30 November 2021 oleh 
Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab.

Dalam peresmian tersebut, turut tampil pendongeng 
cilik binaan ASTRA Tol Jomo. Maret 2021 lalu, 
ASTRA Tol Jomo melakukan pelatihan pada 7 
pendongeng cilik, mulai dari cara menulis cerita 
dongeng sampai menampilkannya di depan publik. 

Sebagaimana penunjukan dari Direktorat Pendidikan 
Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbud 
Ristek, TBM Alam Riang didukung oleh ASTRA Tol 
Jomo menyelenggarakan berbagai macam kegiatan 
untuk meningkatkan minat baca dan pengetahuan 
masyarakat sekitar. Kampung Literasi Alam Riang 
memiliki 6 pojok baca yang berdasarkan kepada 6 
komponen literasi, yaitu: literasi baca tulis, numerasi, 
sains, digital/teknologi informasi dan komunikasi 
(TIK), literasi keuangan, serta literasi budaya dan 
kewarganegaraan.

Sebelumnya, ASTRA Tol Jomo mendukung program 
eco-activity TBM Alam Riang dengan menyerahkan 
bibit buah langka Juwet Putih serta melakukan 
edukasi keselamatan berkendara pada Safety 
Pioneer Cilik melalui panggung boneka. 

ejalan dengan Catur Dharma ASTRA 
“Menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa 
dan negara”, ASTRA Tol Jombang-Mojokerto 
terus berupaya turut mencerdaskan bangsa S
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turut merayakan peringatan Hari Pelanggan Nasional 
dengan tema acara customer day. Acaranya berupa 
pemberian bingkisan untuk para customer ASTRA 
Infra Port – Eastkal oleh pihak management sebagai 
bentuk silaturahmi dan menjalin hubungan yang baik 
dengan para customer.

Pada 6 September 2021, management membagikan 
langsung bingkisan tersebut yang diwakilkan oleh 
Bapak Budimansyah Ambo selaku Operation 
Department Head dan Ibu Dysilina Dwiyanti sebagai 
Facility Care Unit Head.  Bingkisan tersebut diterima 
dengan baik dan antusias oleh para perwakilan 
customer yang berada di Site Penajam.

Salah satu dari rangkaian perayaan customer day 
adalah para perwakilan customer akan mengisi 
lembar testimoni sebagai bentuk feedback untuk 
ASTRA Infra Port – Eastkal dalam rangka 
meningkatkan kualitas pelayanan ASTRA Infra Port– 
Eastkal. Dengan terselenggaranya momen ini 
diharapkan hubungan antara ASTRA Infra Port– 
Eastkal dan customer terus berjalan baik.  

alam rangka Hari Pelanggan Nasional atau 
yang biasa disingkat dengan Harpelnas  pada 
September 2021, ASTRA Infra Port – Eastkal D

Penyerahan Bingkisan untuk Client

Penyerahan Bingkisan untuk Client
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Ini bisa jadi pilihan kuliner di kala senja. Sederhana namun 
meledak di lidah. Namanya Nasi Lodeh Mbok Semah.

Menunya sangat sederhana: nasi lodeh dan tahu suwir 
yang dikombinasikan dengan lauk seperti daging sapi dan 
berbagai macam jeroan.

Terletak di Desa Kapas, Dukuh Klopo, Peterongan, 
Jombang, warung ini buka mulai pukul 17.00 WIB. Untuk 
menuju kemari Sahabat ASTRA Infra bisa keluar Gerbang 
Tol Jombang menuju arah Peterongan.

INFRA LENTERA

Nasi Lodeh Semah Kapas 
Jombang, Nikmat Tiada Duanya

Bagi penggemar wewangian atau essential oil pasti happy 
banget kalau berkunjung ke Rumah Atsiri yang ada di 
Karanganyar.

Dipadukan dengan hamparan bunga marigold, arsitektur 
bangunan khas Eropa juga menambah cantik 
pemandangan yang ada di sana. Berlokasi di Desa 
Plumbon, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar, Rumah 
Atsiri buka pukul 09.00 WIB dan tutup pukul 17.00 WIB. 

Sahabat ASTRA Infra yang dari arah timur, bisa melalui Tol 
Jombang–Mojokerto dan keluar di Gerbang Tol Sragen.

Rumah Atsiri, Surganya Wewangian

Bukit Waruwangi, terletak di tengah bukit yang berhadapan 
langsung. Di sini Anda bisa bisa menyaksikan terbenamnya 
matahari, hijaunya rumput seperti padang sabana, dan 
sejuknya udara yang asri di tengah perbukitan. Selain 
berlibur, Anda juga dapat memberikan edukasi kepada anak 
juga lho. 

Terdapat juga kebun buah, taman bunga, peternakan, hutan 
wisata, outbound, camping ground, dan tempat bersantai 
untuk mencicipi kuliner dengan pemandangan perbukitan 
yang indah dan udara sejuk.

Untuk mengunjungi Bukit Waruwangi, Sahabat ASTRA Infra 
bisa keluar di Gerbang Tol Serang Timur atau Cilegon Timur 
menuju Anyer.

Bukit Waruwangi untuk Si Sunset Hunter
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Sepele, Tapi Penting.
Komunikasi yang Sehat adalah 
Pintu Utama Kesuksesan.

Sering kita temui dalam kasus-kasus sederhana 
tentang "miscommunication". Apa sih penyebab 
utama pesan tidak tersampaikan dengan baik dan 
benar? Ada hal yang kita tidak perlu memahami 
lawan bicara kita seutuhnya, hanya perlu toleransi 
dan bertanya jika ada hal yang tidak begitu dipahami. 
Pintu sukses tidak hanya sekedar dalam bidang 
pekerjaan, tapi juga dalam relasi antar rekan kerja, 
hubungan percintaan, dan keluarga.

Mengapa penting? Menjalin relasi yang baik 
menjadikan diri kita menjadi lebih positif. Di sisi lain 
kegunaan komunikasi yang baik adalah membangun 
kepercayaan dan meningkatkan produktivitas. Cara 
berkomunikasi yang baik dapat membangun 
kedekatan dan hubungan sehingga meningkatkan 
keterlibatan seseorang dalam kelompok. Suasana 
komunikasi yang harmonis juga mendorong masalah 
selesai lebih cepat sehingga produktivitas dapat 
meningkat karena Anda dapat sepenuhnya fokus 
pada pekerjaan.

Cara berkomunikasi dengan baik akan membuat 
orang lain merasa dihargai, dan kemudian akan 
memupuk perasaan saling menghormati. Dalam 
Teras Infra kita bersama-sama tidak hanya 
membantu masalah, namun meningkatkan diri 
menjadi lebih baik. Langkah utama dalam 
menciptakan komunikasi adalah bertanya balik pada 
diri sendiri "Jika saya berada di pihak lawan bicara, 
apakah saya akan menerima perkataan saya?" Jika 
iya, baik untuk dibicarakan. Jika dirasa tidak, mulailah 
untuk menyusun kata-kata yang lebih baik dengan 
tujuan yang sama. Komunikasi harus bersifat dua 
arah. Oleh karena itu, cara berkomunikasi yang baik 
dan benar adalah tidak mendominasi pembicaraan 
dan tidak mengutamakan fokus pada diri Anda 
sendiri. Berikan perhatian dan kesempatan yang 
sama pada lawan bicara Anda. Perlakukan pendapat 
dan perasaan orang lain sama pentingnya dengan 
Anda.

JOLANDA VAN PAMELEN., S.PSI.
PSIKOLOG
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Terkait Accelerating Growth menurut saya adalah gerakan yang sangat ambisius bagi ASTRA 
Infra untuk bangkit dari kondisi pandemi ini dan juga untuk mencapai pertumbuhan sesuai target 
yang ditentukan pada tahun 2022 ini.

Gerakan yang sangat realistis  karena didukung oleh program-program dan berbagai elemen 
pekerja di ASTRA Infra yang bersinergis untuk mencapai Accelerating Growth untuk mencapai 
pertumbuhan yang diinginkan.

Adiansyah Emiral Rahman
Marketing and Customer Analyst ASTRA Infra Solutions

Accelerating Growth adalah kondisi di mana ketika sebuah perusahaan tumbuh pada tingkat 
yang lebih cepat daripada perusahaan sejenis lainnya di industri yang sama.
  
“Infrastruktur” yang kokoh dan “kompetensi” adalah salah satu pilar penting untuk membantu 
bisnis dalam mencapai dan mempertahankan Accelerated Growth dalam bisnis pelabuhan.

Retno Wulandari
EIMS Section Head ASTRA Infra Port - Eastkal

Accelerating Growth menurut saya adalah cara kita untuk mengimbangi laju perkembangan 
ASTRA Infra yang semakin berkembang untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan 

sehingga dapat mewujudkan mimpi Astra yakni sejahtera bersama Bangsa.

Rezky Utomo
HSE Analyst ASTRA Infra

Mendengar tagline Accelerating Growth dalam acara silaturahmi awal tahun yang disampaikan 
oleh CEO Toll Road Business Group, saya sebagai insan ASTRA Infra merasa dibawa 

kedalam alam mimpi yang di dalamnya penuh dengan cita-cita, kesempatan, dan harapan 
yang ingin dicapai di tahun 2022. ASTRA Infra sebagai salah satu investor jalan tol terbesar di 

Indonesia terus berkomitmen meningkatkan layanan terbaik melalui lini bisnis yang ada dan 
selalu antusias mencari peluang untuk pengembangan bisnis kedepan. Sebagai insan ASTRA 

Infra selain menyiapkan diri untuk menjadi pribadi yang unggul dan tangguh, tentunya harus 
memiliki fitur “Turbo”, sehingga cita-cita dan kesempatan bisa diraih bersama.

Deni Hardani
Procurement Management Head ASTRA Infra Solutions

Menurut saya dengan adanya akselerasi pertumbuhan maka pengembangan bisnis dapat 
tumbuh dengan baik dengan memanfaatkan digitalisasi, serta di samping itu tetap 
memberikan kontribusi kepada lingkungan sekitar

Rista Cindy Kurniawi
Legal PT Marga Trans Nusantara

Upaya kita untuk tidak sekedar bertahan di atas perubahan lingkungan dan pandemi yg masih 
belum menentu, kita harus terus mengayuh bertumbuh dan mengakselerasi pertumbuhan 

tersebut dengan mengekplorasi peluang pertumbuhan bisnis yg ada.

Emon Sukarya ST
Kadep Manajemen Operasi PT Marga Mandalasakti
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● Jalur Trans Jawa
Jalan Tol Tangerang-Merak 72,5 km

Jalan Tol Cikopo-Palimanan 116,8 km (terpanjang)
Jalan Tol Jombang-Mojokerto 40,5 km

Jalan Tol Semarang-Solo 72,6 km
Jalan Tol Surabaya-Mojokerto 36,3 km

Jalan Tol Pandaan-Malang 38,5 km (terbaru)

● Jalur Metro Area
Jalan Tol Kunciran-Serpong 11,2 km

Jalan Tol Kebon Jeruk-Ulujami 7,67 km

TAHUKAH
KAMU ?

Kini total kontribusi ASTRA Infra di jalan tol adalah
sepanjang 396 km, yang terdiri dari:

INFRAPEDIA
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Tebaklah kata yang dibentuk
oleh gambar di bawah ini!

Kemudian carilah salah satu dari ketiga gambar
rest area di bawah ini yang sesuai dengan

kata yang kamu tebak dari gambar sebelumnya!

Kirimkan jawaban Insan INFRA
ke e-mail redaksienergiinfra@astrainfra.co.id,
tersedia souvenir menarik bagi 3 orang yang beruntung.

(.......................................................)

Sumber Gambar : Freepik
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astra.infra astra.infrawww.astrainfra.co.id ASTRA Infra

JUMAT MENANAM 
& INOVASI LINGKUNGAN

ASTRA INFRA GROUP
FEBRUARI – JUNI 2022

Jumat Menanam
tanaman produksi, buah langka, buah 
lokal, sayuran hidroponik, pohon 
peneduh, dan pohon penyerap polusi

Penerapan Inovasi Lingkungan 
6R (Refine, Reuse, Reduce, Recycle, 

Recovery, Retrieve to Energy)


