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ENERGI INFRA
Salam Redaksi
REDAKSI

Salam perkenalan dari kami, segenap redaksi ENERGI INFRA
E-Bulletin. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME atas izinNya memperlancar penerbitan perdana E-Bulletin di tahun 2020 ini.

PENASIHAT

ENERGI INFRA adalah sebuah majalah internal persembahan
corporate communication yang akan menjadi media komunikasi
dan berbagi informasi bagi seluruh insan ASTRA Infra.

PEMIMPIN REDAKSI

Insan ASTRA Infra yang budiman, tahun 2019 sudah kita lewati
bersama. Berbagai prestasi telah dicapai oleh ASTRA Infra,
diantaranya penghargaan Astra Award, akuisisi ruas tol Surabaya
Mojokerto, peningkatan kepemilikan saham di ruas tol CikopoPalimanan, hingga beroperasinya 6 ruas tol ASTRA Infra. Semua
itu merupakan hasil kerja keras dan kebersamaan kita untuk
mewujudkan tujuan ASTRA Infra menjadi “PRIDE OF THE NATION”.

Djap Tet Fa
Krist Ade Sudiyono
Danik Irawati

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI
Nanda Nidya (ATN)

REDAKTUR PELAKSANA
Nanda Nidya (ATN)
Theresia Dyah (LMS)
Rawiah Hijjah (MMS)

TIM REDAKSI
Ashita (ATN)
Akbar (MMS)
Asri (LMS)
Dela (MHI)

KORESPONDEN
Rizka (PPBT)
Ratu Faidar (MMS)
Dini (LMS)
Riesta (MTN)
Shinta (TMJ)
Indah (JSM)
Nixie (RESTA)

Khusus edisi perdana ini, kami mempersembahkan tema ASTRA
Infra Go The Extra Mile. Merepresentasikan seluruh lini bisnis
ASTRA Infra, kami mengulas kilas balik pencapaian grup ASTRA
Infra di 2019 yang menjadi kebanggaan bagi kita semua. Selain itu,
serangkaian peristiwa, event kepedulian sosial, dan informasi wisata
dan kuliner juga disajikan pada edisi ini.
Akhir kata, segenap tim Redaksi, mengucapkan selamat membaca.
Semoga buletin ini dapat meningkatkan wawasan pengetahuan,
rasa memiliki dan rasa kekeluargaan di ASTRA Infra. Sekaligus
memotivasi kita semua untuk mewujudkan Go The Extra Mile di
2020.

Salam Hangat,
Editorial

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.
Semua tulisan yang dimuat di dalam majalah dilarang untuk dikutip tanpa izin khusus dari Redaksi.
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Prosesi pemotongan tumpeng Ulang Tahun ASTRA Infra
bersama Direktur ASTRA - Paulus B.W. (Kiri) dan Group
CEO ASTRA Infra - Djap Tet Fa (Kanan)

Syukuran Prestasi di Momen Ulang Tahun,
ASTRA Infra Siap Go The Extra Mile 2020
Untuk mewujudkan Goal Astra 2030 “Pride of the Nation”, ASTRA Infra
telah menorehkan banyak pencapaian dalam berkontribusi mendukung
pembangunan infrastruktur Indonesia. Hal ini menjadi salah satu bahasan
utama dalam perayaan ulang tahun ke-2 ASTRA Infra yang dilaksanakan
pada pada Senin, 20 Januari 2020 di area Breakout ASTRA Infra. Acara
menjadi lengkap dengan prosesi pemotongan tumpeng bersama Direktur
ASTRA, jajaran direksi ASTRA Infra, direksi anak usaha, perwakilan dari mitra
Canada Pension Plan Investment (CPPIB), serta karyawan ASTRA Infra.
SEBAGAI pembuka acara, Group CEO ASTRA
Infra Djap Tet Fa menyampaikan bahwa perayaan
ulang tahun grup ASTRA Infra yang ke-2 ini
merupakan bentuk syukur atas pencapaian ASTRA
Infra yang luar biasa dari tahun sebelumnya. Pada
2019, semua tol ASTRA Infra sudah beroperasi
seluruhnya. Selain itu, portfolio ASTRA Infra di tahun
2019 juga diwarnai oleh akuisisi saham tol SurabayaMojokerto, peningkatan kepemilikan saham tol
Cikopo-Palimanan, groundbreaking Resta KM456,
pengelolaan 150 km oleh ASTRA Infra Solutions
(AIS) dan pencapaian ASTRA Infra Port Eastkal.
“Kita patut bangga dengan hasil pencapaian
sampai detik ini. Kita harus terus mengembangkan
bisnis, dan yang terpenting juga harus terus
mengembangkan culture dan people ASTRA Infra.
Sehingga kita dapat terus bertumbuh bersamasama di tahun berikutnya”, ujar Djap Tet Fa, selaku

Group CEO ASTRA Infra.

Mengawali tahun 2019 dengan penghargaan
sebagai pemenang ASTRA AWARD 2019 di grup
IV, sebuah apresiasi tertinggi dari ASTRA kepada
perusahaan yang memiliki kinerja baik dan potensi
bertumbuh yang baik kedepannya.

Selama tahun 2019, total kontribusi ASTRA infra
di jalan tol mencapai sepanjang 350 km, di mana
339 km diantaranya terletak di ruas tol Trans Jawa.
Dengan kata lain, selain peran mengintegrasikan
jalan tol Trans Jawa, ASTRA infra telah berkontribusi
hingga 30 % dari total panjang tol Trans Jawa
tersebut.
Ruas tol ASTRA Infra yang berada di jalur tol
Trans Jawa meliputi ruas tol Tangerang-Merak (72,5
km), Cikopo Palimanan (116,8 km), Semarang-Solo
(72,6 km), Jombang-Mojokerto (40,5 km), Surabaya-
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Mojokerto (36,3 km). Sementara ruas tol lainnya
berada di di JORR 2 (Jakarta Outer Ring Road), yaitu
jalan tol Serpong-Kunciran (11,1 km).
Tidak hanya itu, di tahun 2019 ASTRA Infra juga
telah menambah portofolio dengan mengakuisisi
44,5% saham ruas tol Surabaya-Mojokerto dan
meningkatkan kepemilikan saham ruas tol CikopoPalimanan menjadi 55%. ASTRA Infra bahkan
berhasil menggandeng mitra strategis berskala
internasional yaitu CPPIB. Bermitra dengan CPPIB
merupakan capaian pertama di Indonesia, yang
berhasil menarik investor asing untuk menanamkan
modal untuk pembangunan infrastruktur jalan tol.

Lebih jauh, ASTRA Infra juga menutup tahun 2019
dengan memastikan bahwa 6 ruas tol ASTRA Infra
sudah resmi beroperasi sepenuhnya, yaitu ditandai
dengan diresmikannya tol Kunciran – Serpong oleh
Presiden Joko Widodo pada 6 Desember.

Kita patut bangga dengan
hasil pencapaian sampai
detik ini. Kita harus terus
mengembangkan bisnis, dan
yang terpenting juga harus
terus mengembangkan culture
dan people ASTRA Infra.
Sehingga kita dapat terus
bertumbuh bersama-sama di
tahun berikutnya.
Djap Tet Fa,

Group CEO ASTRA Infra

Terus Kembangkan Sektor Lain

Dalam kesempatan yang sama, Direktur ASTRA
Paulus Bambang W. juga mengatakan bahwa ASTRA
sangat menghargai pencapaian yang telah dicapai
oleh ASTRA Infra di tahun 2019. “Di tahun 2020
ASTRA Infra harus terus meningkatkan kinerjanya”,
ujar Paulus Bambang.
ASTRA Infra juga terus meningkatkan kontribusinya dalam tata kelola berbagai keunggulan
operasional jalan tol di Indonesia. Yaitu melalui
ASTRA Infra Solutions (AIS) yang diusianya yang
masih dini, telah berhasil melayani 3 ruas tol, sekitar
total 150 km.
1

4
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Selain itu, ASTRA Infra bersama ASTRA
Property menginisiasi Transit Destinasi di
Jalan Tol (Rest Area) bernama RESTA Pendopo
KM 456. Sedangkan untuk bisnis pelabuhan,
ASTRA Infra Port Eastkal yang berlokas di
Kalimantan Timur memperkuat pengalaman
bisnisnya terbukti dengan telah melayani
perusahaan besar. Tahun ini ASTRA Port
Eastkal dipercaya melayani shore base untuk
proyek ultra-deep water drilling pertama di
Indonesia.

3

Di akhir sambutannya, Djap Tet Fa
berharap ASTRA Infra menjadi Center of
Excellence dengan terus mengembangkan
budaya inovasi dan memperkuat budaya kerja
INFRA (Inovatif, Networking, Fun, Reliable,
Agile) menjadi sebuah Energy of INFRA. Siap
Go The Extra Mile 2020!
1.

2.

3.
4.

Antrean kendaraan para pemudik
Lebaran tahun 2019 mencapai sekitar
112.000 pada H+3 Lebaran yang
berlangsung hingga malam hari di
gerbang Palimanan, ruas tol Cipali.
ASTRA Infra Port Eastkal, pelabuhan
dan Pusat Logistik Berikat (PLB), yang
terletak di wilayah Selat Makasar,
Kalimantan Timur.
Direksi ASTRA Infra menerima
penghargaan sebagai pemenang ASTRA
AWARDS pada tahun 2019
Seremoni penandatanganan transaksi
akuisisi 55% saham PT Lintas Marga
Sedaya (LMS), sebagai pemegang
konsesi tol Cikopo Palimanan, oleh
Astra Infra dan Canada Pension Plan
Investment Board (CPPIB) dari Plus
Expressways International Berhad (PEIB).
Setelah akuisisi, saham LMS dimiliki 55%
oleh Astra Infra dan 45% oleh CPPIB.

4
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Christmas Tree Pertama di ASTRA Infra Port Eastkal,
Beratnya Mencapai 60,8 Ton
PT Pelabuhan Penajam Banua Taka atau dikenal dengan nama ASTRA Infra Port
Eastkal merupakan Pelabuhan dan Pusat Logistik Berikat (PLB) yang terletak di
wilayah Selat Makasar, Kalimantan Timur.

ASTRA Infra Port Eastkal yang berfungsi sebagai shore
base untuk industri minyak dan gas ini semakin memperkuat
pengalaman bisnisnya. Terbukti dengan perusahaanperusahaan besar yang kini menjadi customer Eastkal yaitu Mi
Swaco, Halliburton, ENI East Sepinggan Ltd, Pertamina Hulu
Mahakam, Saipem, TechnipFMC, Java Star Rig, Apexindo, dan
Prasadha Pamunah Limbah Industri.
Hingga memasuki tahun ke-7, ASTRA Infra Port Easkal
kembali mencatatkan pengalaman baru dalam perjalanan
bisnisnya. Deepwater Enhanced Horizontal Trees (EHXT) atau
biasa disebut “Christmas Tree” yang merupakan susunan
katup (valve) berfungsi sebagai pengatur aliran produksi di
permukaan sumur minyak (oil well) berhasil berlabuh di Site
Penajam pada tanggal 7 Januari 2020.
Rabu, 8 Januari 2020, menjadi sejarah baru bagi ASTRA
Infra Port Eastkal ketika “Christmas Tree” dengan dimensi 4441
x 4173 x 5679 mm milik TechnipFMC, yang dikirimkan dari
Norwegia menggunakan Kapal Zea Fame dengan panjang
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150 meter, mulai diangkat dan dipindahkan
dari kapal ke open yard area. “Christmas
Tree” tersebut merupakan benda terberat
pertama yang diangkat di ASTRA Infra
Port Eastkal, yaitu dengan berat mencapai
60,8 ton dan perkiraan harga mencapai 15
juta dollar. Hal ini juga merupakan bentuk
pengembangan kompetensi ASTRA Infra
Port Eastkal dalam melayani oil & gas
terutama pada penanganan heavy lift
cargo yang mengandung radio aktif.
Adapun
keberhasilan
tersebut
tentunya tidak luput dari kerja sama
yang sangat baik antara ASTRA Infra Port
Eastkal, ENI, TechnipFMC, Deugro, Bea
Cukai, Badan Tenaga Nuklir Nasional, dan
Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia,
yang telah mempersiapkan kedatangan

FOKUS UTAMA

“Christmas Tree” selama kurang lebih
selama lima bulan. Konsistensi dan
semangat I CAN DO dari seluruh
bagian ASTRA Infra Port Eastkal untuk
memberikan pelayanan terbaik juga turut
berkontribusi
dalam
mempersiapkan
secara matang. Mulai dari fasilitas utama
di site, fasilitas pendukung, lifting plan,
hingga
mempersiapkan
kompetensi
people yang ada.

Dari kiri ke kanan, searah jarum jam:
1. Proses Berthing Zea Fame di ASTRA Infra Port
Eastkal
2. Vessel Crane dengan kapasitas 450T
3. Foto bersama dengan Operation Team
Christmas Tree dari Eastkal, TechnipFMC, dan
Deugro
4. Proses Stevedoring Umbilical Reel
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Liburan NATARU SANTUI, Lebih 7.500.000 Kendaraan
Lewati Tol ASTRA Infra
ASTRA Infra telah berkontribusi sepanjang 350 km infrastruktur jalan tol,
senantiasa berkomitmen untuk mewujudkan layanan jalan tol yang aman,
nyaman dan lancar. Menjelang Natal dan Tahun Baru 2020, ASTRA Infra pun
telah menyiapkan sejumlah pelayanan guna mengantisipasi potensi kepadatan
yang terjadi di sejumlah ruas tol.
DI MOMEN libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020
(Nataru) kali ini, ASTRA Infra mengkampanyekan
#LiburanSANTUI, sebagai suatu pengalaman liburan
berkendaraan dengan Selamat, Aman, Nyaman,
Tertib, Update, dan Informatif (SANTUI).

Kampanye yang pertama kali disosialisasikan
saat acara media gathering pada 9 Desember 2019
di Jakarta ini dihadiri oleh jajaran Direksi ASTRA Infra
beserta Direksi anak usaha, Kepala BPJT Danang
Parikesit.

Dalam acara tersebut, CEO Toll Road Business
Group Krist Ade Sudiyono mengatakan bahwa
perkiraan puncak arus libur Natal tahun ini terjadi
di H-5, sedangkan arus balik libur Tahun Baru terjadi
di H+7. Untuk mengantisipasi arus libur Natal
dan Tahun Baru 2020 tersebut, operasional 6 ruas
jalan tol ASTRA Infra, yaitu ruas Tangerang-Merak,
Cikopo-Palimanan, Semarang-Solo, JombangMojokerto, Surabaya-Mojokerto dan KunciranSerpong, dipastikan siap digunakan masyarakat.
ASTRA Infra memastikan telah menyiapkan berbagai
layanan operasional, fasilitas pendukung layanan,
dan berbagai pusat diseminasi informasi.
Dalam kampanye liburan Nataru yang SANTUI
ini, ASTRA Infra telah menyiapkan berbagai fasilitas.
Di aspek keselamatan, berbagai fasilitas pendukung
jalan tol seperti guardrail, wire rope, rumble dot,
rumble strip, antiglare, flip flop lamp, rambu, dan
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marka jalan telah terpasang dengan baik.

Hal yang sama di aspek keamanan berkendaraan.
Kesiapan petugas layanan patroli, petugas medis,
rescue didukung monitoring berbasis kamera
surveillance dan 330 CCTV di berbagai sudut jalan
tol. Untuk memastikan kenyamanan berkendaraan,
kondisi main road semakin lebar dan bebas
hambatan, disediakan 19 tempat istirahat dengan
fasilitas yang memadai seperti toilet ramah difabel,
masjid, pompa bensin, pengisian ulang saldo uang
elektronik, atau berbagai tawaran kuliner yang
bersih dan sehat.
Koordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait
lainnya juga telah dilakukan untuk memastikan
ketertiban dan kelancaran berlalu-lintas. Berbagai
rekayasa lalu lintas telah disiapkan mengantisipasi
kondisi-kondisi khusus di lapangan. Bagi pengguna
jalan tol yang ingin memperoleh update informasi
terkini di jalan tol, tersedia berbagai informasi
yang memungkinkan diperoleh melalui media
sosial (Twitter, Instagram) maupun peralatan VMS
(Variable Message Sign) yang terpasang di beberapa
lokasi jalan tol.
“Petugas sentra komunikasi kami akan selalu
siaga dan informatif melayani pengguna jalan tol
selama 24 jam. Bahkan bagi pengendara yang berlibur
bersama keluarga dan ingin menikmati berbagai
keindahan obyek wisata dan keanekaragaman

kuliner, ASTRA Infra juga memberikan referensi
inspirasi wisata dan kuliner diseputar tol Astra
Infra, yang langsung dapat diunduh di media sosial
YouTube ASTRAInfra,“ ucap Krist.

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan
Tol (BPJT), Danang Parikesit yang turut hadir di
acara tersebut mendukung kampanye ini dengan
mengatakan bahwa strategi pengaturan arus lalu
lintas saat Natal dan Tahun Baru kali ini akan bisa
diaplikasikan saat mengatur lalu lintas musim arus
mudik tahun 2020 mendatang.

Group CEO ASTRA Infra, Djap Tet Fa (kelima dari kiri)
didampingi CEO Toll Road Business Group, Krist Ade
Sudiyono (keenam dari kiri) beserta Direksi ASTRA Infra
dan Direksi Anak Usaha, berfoto bersama seusai berbagi
informasi tentang kesiapan layanan Natal dan Tahun
Baru 2020 (Nataru) dan kampanye #LiburanSANTUI

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Danang Parikesit
(tengah) memberikan sambutan di Media Gathering
sosialisasi kampanye #LiburanSANTUI. Didampingi oleh
CEO Toll Road Business Group, Krist Ade Sudiyono (kiri)
dan Group CEO ASTRA Infra, Djap Tet Fa (kanan).
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Pencapaian Volume Lalin selama Nataru

Sesuai prediksi, sepanjang periode arus mudik
libur Nataru tahun ini, terjadi peningkatan total
jumlah kendaraan yang melintasi tol ASTRA Infra.
Lebih dari 7 juta kendaraan pemudik memanfaatkan
tol ASTRA Infra di tol Trans Jawa sejak 22 Desember
2019 hingga 5 Januari 2020.
Secara umum jumlah trafik selama periode
libur Nataru jika dibandingkan tahun lalu
mengalami peningkatan. Tol Jombang-Mojokerto
telah mencetak kenaikan traffic tertinggi jumlah
kendaraan melintas sebanyak +/- 700 unit atau
meningkat 50%. Begitu pula dengan tol SemarangSolo yang mengalami kenaikan sebesar 33% dan tol
Cipali dengan kenaikan sebesar 20,7%.
Untuk jumlah kendaraan harian selama periode
libur Nataru yang melintasi ruas tol Tangerang-

Merak mencatat rekor tertinggi +/- 171 ribu
kendaraan pada 23 Desember 2019, tol Cipali, tol
Jombang-Mojokerto dan tol Surabaya-Mojokerto
mencapai rekor tertinggi pada 28 Desember 2019
sedangkan tol Semarang-Solo pada 29 Desember
2019 dengan jumlah +/- 113 ribu kendaraan.
Peningkatan trafik selama liburan Nataru
menunjukkan masih tingginya minat masyarakat
menggunakan jalur tol untuk mengisi liburan
natal dan tahun baru 2020. Dengan lancarnya
arus mudik Nataru tahun ini telah membuktikan
kesiapan tim ASTRA Infra dalam mengantisipasi
potensi kepadatan di ruas tol. ASTRA Infra akan
terus meningkatkan layanan dan kinerjanya,
untuk mewujudkan pelayanan yang terbaik untuk
pengguna jalan tol ASTRA Infra.

Salah satu ruas jalan tol yang dikelola ASTRA Infra
yang mengalami lonjakan lalu lintas selama liburan
Natal dan Tahun Baru.
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Selebrasi CRAZY REACH ASTRA Infra
Berkumpul bersama rekan-rekan kerja
menjadi hal yang paling ditunggutunggu oleh semua karyawan di akhir
tahun. Pada tahun 2019 ini ASTRA Infra
menyelenggarakan acara “Employee Day”
khusus untuk karyawan yang bertujuan
untuk mempererat silahturahmi antar
karyawan dan sebagai bentuk apresiasi
atas kinerja karyawan selama 1 tahun.
ACARA “Employee Day” ini diselenggarakan
di Royal Tulip Bogor dan berlangsung pada
tanggal 29-30 November 2019, dan mengusung
tema “Crazy Reach ASTRA Infra”. Acara ini menjadi
ajang unjuk gigi para karyawan untuk berkreasi
dalam membuat sebuah karya film pendek, serta
berperan sebagai pemain film dalam film pendek
tersebut. Seluruh hasil dari film pendek ini akan
diputar pada malam puncak “Employee Day”
yang juga sering disebut dengan “Gala Premiere
Crazy Reach ASTRA Infra”.
Sebelum membuat film pendek seluruh
karyawan dibagi menjadi beberapa kelompok
film pendek. Tema dari film pendek ini
mengangkat values dari ASTRA Infra. Mulai dari
Innovative, Networking, Fun, Reliable, Agile.
Seluruh kelompok pun mempersiapkan konsep
film pendek terbaiknya untuk disaksikan oleh
seluruh peserta “Employee Day”.
Seusai film pendek disaksikan bersamasama, seluruh jajaran direksi yang berperan

sebagai juri langsung menilai film manakah yang
layak menjadi juara dan siapakah yang terpilih
menjadi pemain film terbaik ASTRA Infra. Acara
ditutup dengan bernyanyi dan berjoget bersama.
Tak lupa seluruh jajaran direksi hingga karyawan
mengabadikan foto bersama sebagai tanda
kebersamaan selama acara berlangsung.
Keesokan harinya seluruh karyawan ASTRA
Infra diajak untuk bermain wisata alam yang
sangat menantang adrenalin yaitu offroad
dengan menaiki mobil di sekitar area yang luas
Bogor. Permainan ini harus memiliki infrastruktur
yang ekstrim dan terjal. Offroad ini didampingi
oleh driver dan tim yang profesional. Sehingga,
permainan ini aman dan tentunya sangat
menyenangkan. Permainan ini menjadi penutup
acara “Employee Day” di tahun 2019, semoga
pencapaian seluruh karyawan ASTRA Infra di tahun
depan lebih baik daripada tahun sebelumnya.

Kegiatan Offroad di acara
“Employee Day” ASTRA Infra
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ASTRA Infra Port Eastkal Raih Juara 1
PLB Terbaik 2019

Dept. Head PLB Eastkal Masturil (dua dari kiri) dalam seremonial
penerimaan Juara 1 Customs Awards yang diadakan oleh
Kantor Pelayanan Bea Cukai Balikpapan (KPBC) Balikpapan.

Semenjak diresmikan Presiden
RI Joko Widodo pada tanggal
10 Maret 2016, ASTRA Infra Port
Eastkal yang merupakan salah satu
dari 12 perusahaan pertama yang
mendapatkan fasilitas Pusat Logistik
Berikat (PLB) telah mengalami
banyak kemajuan dan telah
melayani perusahaan Oil & Gas dan
Mining, baik lokal maupun asing.
SALAH satu perusahaan yang menjadi
pelanggan dari ASTRA Infra Port Eastkal adalah
dengan PT Eni Indonesia, yang saat ini melakukan
Project Merakes (pengeboran Ultra laut dalam
terbesar dan pertama di Indonesia).
Sebagai salah satu PLB terbesar di Kalimantan
Bagian Timur yang memiliki 2 lokasi yang strategis,
yaitu Balikpapan dan Penajam. ASTRA Port Eastkal
memang selalu berkomitmen dalam melayani
pelanggan dan calon pelanggannya. Oleh karena itu,
Eastkal selalu melakukan Improvement dan inovasi.
Baik fasilitas, sistem maupun kualitas sumber daya.
Salah satunya adalah lewat keikutsertaan Eastkal
dalam kompetisi PLB “Custom Award” yang diadakan
oleh Kantor Pelayanan Bea Cukai Balikpapan (KPBC)
Balikpapan. Kompetisi yang dilakukan setiap tahun
ini diikuti oleh 4 perusahaan PLB yaitu Eastkal, CKB,
Petrosea, dan Agility. Proses penilaian didasarkan
banyaknya aktivitas kegiatan di PLB dan kepatuhan
terhadap peraturan kepabeanan (hal yang berkaitan
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dengan pengawasan atas lalu lintas barang
yang masuk atau keluar daerah pabean
serta pemungutan bea masuk dan bea
keluar).
Dan akhirnya, pada tanggal 04
Desember 2019, ASTRA Port Eastkal
terpilih menjadi juara 1 Customs Awards.
Acara yang bertempat di Hotel Aston ini
dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC
Kalimantan Bagian Timur Rusman Hadi,
Kepala KPPBC TMP B Balikpapan Fitra
Krisdianto serta para tamu undangan
dari Importir, Eksportir, Agen Sarana
Pengangkut hingga Penerima Fasilitas
KB dan PLB. Dalam penganugerahan
tersebut, langsung diberikan oleh Bapak
Rusman Hadi, Kepala Kantor Wilayah DJBC
Kalimantan Bagian Timur.
Tema Customer Award 2019 adalah
”AWARDING THE BEST, INSPIRING THE
BEST”, dan mengangkat 8 nominasi yang
terdiri dari Agen Sarana Pengangkut Udara
Terbaik, Agen Sarana Pengangkut Udara
Terbaik, Pusat Logistik Berikat Terbaik,
Penyelenggara POS Terbaik, Kawasan
Berikat Terbaik, Pengurusan Jasa Kepabean
Terbaik, Eksportir Terbaik, Dan Importir
Terbaik.
Dengan diraihnya penghargaan ini,
akan lebih memotivasi PLB Eastkal untuk
terus berinovasi dan mengembangkan
usahanya untuk menjadi pilihan PLB utama
dan terbaik di Kalimantan Bagian Timur.

Penyerahan penghargaan (dari kiri-kanan)
Dept. Head CDERS Eastkal Erawastu, KAKANWIL KALBAKTIM
Rusman Hadi, Kepala KPBBC TMP B Balikpapan Fitra
Krisdiantoro, dan Dept. Head PLB Eastkal Masturil.
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Jalan Tol JORR II
Ruas Kunciran-Serpong
Diresmikan,
6 Ruas Tol ASTRA Infra
Beroperasi

Jalan Tol JORR II Ruas Kunciran-Serpong sepanjang 11,135 km diresmikan dan ditandai
dengan penekanan sirine, serta penandatanganan prasasti yang dilakukan oleh
Presiden Joko Widodo.
DALAM peresmian tersebut, Presiden Jokowi
juga didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono,
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya
Sumadi, Gubernur Banten Wahidin Halim, Walikota
Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Kepala
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit,
Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Desi
Arryani, serta Direktur PT Astra International Tbk
Paulus Bambang Widjanarko Santoso.
Jalan Tol JORR II Ruas Kunciran – Serpong yang
dikelola oleh PT Marga Trans Nusantara (MTN) yang
sahamnya dimiliki 60% PT Jasa Marga (Persero) Tbk
dan 40% ASTRA Infra ini dibagi menjadi 2 Paket,
yaitu Paket I : Kunciran – Parigi (Sta. 39+789 – Sta. 46
+ 500) sepanjang 6,711 kilometer, sedangkan paket
II : Parigi – Serpong (Sta. 46 + 500 – Sta. 50+924)
sepanjang 4,424 kilometer dan terhubung dengan
Jalan Tol Kunciran – Cengkareng, Jalan Tol Serpong
– Cinere, Jalan Tol Jakarta – Tangerang dan Jalan Tol
Serpong - Pondok Aren.
Dengan adanya MTN yang menjadi bagian dari

JORR II diharapkan menjadi jaringan baru untuk
mendukung dan menghubungkan daerah-daerah
penyangga di sekitar Ibukota. Sehingga diharapkan
setelah terhubungnya seluruh jaringan JORR II ini
dapat membantu mengurangi kemacetan yang
terjadi di Tol Dalam Kota dan JORR I. Menurut
Presiden RI Joko Widodo ada 3 manfaat atas
dibangunnya Jalan Tol Kunciran-Serpong :
1. Mempercepat dan memperlancar konektivitas
Banten ke Jakarta maupun sebaliknya;
2. Kawasan-kawasan industri yang ada di Jakarta
dan Banten ini akan semakin terintegrasi
sehingga distribusi logistik akan lebih mudah,
lebih lancar, terutama distribusi barang yang
melalui Pelabuhan Merak;
3. Mempercepat gerak perekonomian Banten
sebagai wilayah penyangga Ibukota Jakarta.

1.

2.

Presiden Jokowi beserta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono,
Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi
Karya Sumadi, Gubernur Banten Wahidin Halim, Walikota
Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Kepala BPJT Danang
Parikesit, Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Desi
Arryani, serta Direktur PT Astra International Tbk Paulus
Bambang Widjanarko Santoso.
Direksi ASTRA dan ASTRA Infra berfoto bersama Basoeki
Hadimoeljono, Mentrei PUPR (tengah), Danang Parikesit,
Kepala BPJT (kedua dari kiri), dan tim PUPR, seusai
peresmian Ruas Tol Kunciran - Serpong
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LMS Perkenalkan Wajah Barunya
di Acara Gelar Pasukan Persiapan Nataru

Seiring dengan selesainya proses akuisisi saham PT Lintas Marga Sedaya (LMS)
oleh ASTRA Infra sebesar 55% dan Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB)
sebesar 45%, PT Lintas Marga Sedaya lalu mengubah logo atau brand menjadi
ASTRA Infra Toll Road Cikopo-Palimanan (ASTRA Infra Tol Cipali). Perubahan
tersebut resmi dilakukan pada 12 Desember 2019 lalu.
DALAM acara tersebut hadir CEO Group Bisnis
Jalan Tol ASTRA Infra Kris Ade Sudiyono, CFO ASTRA
Infra Tan Thomas Kae Jye, Deputy CFO ASTRA Infra
Vilia Husin, President Director Astra Tol Cipali
Firdaus Azis, Operation Director Agung Prasetyo,
Finance Director Fajar Andi, GM Operation Suyitno,
dan Former President Director LMS Datuk Ir Mohd
Zulastri. Secara seremonial, penandaan perubahan
logo dilakukan dengan membuka selubung logo
baru ASTRA Infra Toll Road Cikopo-Palimanan
secara bersama-sama.
“Diharapkan dengan kepemilikan mayoritas
saham oleh ASTRA Infra, ke depannya tol Cipali akan
terus meningkatkan kualitas pelayanan sehingga
dapat memberikan yang terbaik bagi pengguna jalan.
Di samping itu juga kami ingin memperkenalkan
berbagai layanan baru seperti armada yang
didukung kendaraan terbaru, pengelolaan Rest Area
yang berkelanjutan dan ramah lingkungan serta
inovasi dalam bidang keselamatan,” ungkap Firdaus
Azis, President Director Astra Tol Cipali.
Pada rangkaian acara ini, dilakukan pula
penyematan Alat Pelindung Diri (APD) oleh CEO
ASTRA Infra dan Direksi Astra Tol Cipali kepada
4 orang perwakilan petugas patroli dan derek.
Dilanjutkan dengan gelar pasukan kesiapan seluruh
armada pelayanan lalu lintas, yang didukung
kendaraan terbaru demi memberikan layanan
terbaik dalam menghadapi libur Natal 2019 dan
Tahun Baru 2020 (Nataru) yang diprediksi mengalami
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peningkatan arus lalu lintas.
Sebagai salah satu bagian dari ASTRA Infra,
ASTRA Infra Tol Cipali pun turut mendukung
dalam mengkampanyekan liburan Nataru yang
SANTUI (selamat, aman, nyaman, tertib, update dan
informatif). Berbagai fasilitas pendukung jalan tol
seperti guardrail, wire rope, rumble dot, rumble strip,
rambu dan marka jalan telah terpasang dengan baik
demi kenyamanan dan keamanan pengguna jalan.
Pada aspek keamanan berkendara, kesiapan
petugas layanan dengan 10 unit mobil patroli, 12
unit mobil derek, 2 unit rescue, 5 unit ambulans dan 9
unit PJR yang didukung monitoring berbasis kamera
surveillance dan CCTV di berbagai sudut jalan
tol. Untuk memastikan kenyamanan berkendara,
Astra Tol Cipali menyediakan Tempat Istirahat &
Pelayanan (TIP) di sepanjang Ruas Tol Cikopo.
Palimanan juga dilengkapi dengan fasilitas yang
memadai seperti toilet ramah difabel, masjid, pompa
bensin, pengisian ulang saldo uang elektronik, atau
berbagai tawaran kuliner yang bersih dan sehat.
Berbagai rekayasa lalu lintas pun disiapkan
guna mengantisipasi kondisi khusus di lapangan.
Pada aspek transaksi tol, Astra Tol Cipali menambah
gardu transaksi yang semula 12 gardu menjadi
22 gardu dari kapasitas optimal 25 gardu di GT
Palimanan dan penambahan 15 mobile reader di GT
Palimanan, serta masing-masing satu mobile reader
di gerbang sayap untuk meningkatkan kelancaran
layanan transaksi di setiap gerbang. (red/dad/tdm)
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ASTRA Tol Tangerang-Merak Resmikan
Masjid Bambu Terbesar di Indonesia

Penampakan Masjid Saka Buana dengan arsitektur
“Parahu Nangkub” ini menjadi bangunan
masjid bambu terbesar di dunia.

Presiden Direktur Astra Tol TangerangMerak (PT Marga Mandalasakti) Kris Ade
Sudiyono, meresmikan pembangunan
Masjid Saka Buana yang terletak di area
halaman Kantor Operasional Ciujung.
ACARA peresmian dilakukan secara simbolis
dengan pemotongan pita bersama sejumlah tokoh
perwakilan dari Departemen Agama Kabupaten
Serang, MUI Banten dan Anggota Muspika
(Musyawarah Pimpinan Kecamatan) pada Senin, 20
Januari 2020.
Secara struktur bangunan, Masjid Saka Buana
memiliki bentuk dan pemilihan material yang sangat
unik dengan konsep Alam. Bambu dipilih sebagai
material utama pada desain bangunan masjid,
sebagai nuansa khasanah budaya dan kearifan
lokal. Dengan komposisi 60% struktur bangunan
menggunakan material dari Bambu.

Selain itu, menurut Yayasan Bambu Indonesia,
dengan luas bagunan 260 meter persegi, Masjid
Saka Buana diklaim menjadi masjid bambu
terbesar se Indonesia. Bahkan, masjid bambu yang
berarsitektur Jawa Barat dengan model “Parahu
Nangkub” atau perahu dengan posisi tengkurap
(terbalik) ini juga diyakini menjadi bangunan masjid
bambu terbesar di dunia.
Keindahan Masjid Saka Buana ini terlihat dari
keunikan bentuknya yang memiliki filosofi islami.
Seperti adanya lima buah bambu runcing yang
terletak di mihrab yang menggambarkan rukun
islam serta ada bambu yang berbentuk tudung
putri yang melingkar dengan 6 bilang potongan
menggambarkan rukun iman, serta ada 2 buah
tiang bambu terbesar di mihrab menggambarkan
dua kalimat syahadat dan masih banyak lagi filosofi
lainnya.
Acara peresmian ini juga diisi dengan tausiah
agama dan istighosah sebagai rasa syukur atas
prestasi yang diraih PT Marga Mandalasakti di tahun
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2019, dan untuk menyongsong peningkatan layanan
di tahun 2020. Tausiah agama yang disampaikan
oleh Ust. H. Mirwan Munawar, S.Ag. dan dihadiri
oleh seluruh Insan ASTRA Tol Tangerang-Merak.
Penamaan Masjid Saka Buana sendiri mengutip
Bahasa Sansekerta dari kata “Saka” yang berarti
Tiang dan “Buana” yang berarti Dunia. Saka Buana
atau “Tiang Dunia” memiliki makna dengan adanya
keberadaan Masjid Saka Buana, Insan ASTRA Infra
dan seluruh masyarakat muslim dapat memiliki
pondasi yang kuat dengan selalu beribadah sholat
berjamaah, sebagaimana kita tahu bahwa sholat
merupakan tiang agama.

Menutup sambutan dalam acara peresmian
Masjid, Presiden Direktur PT Marga Mandalasakti,
Kris Ade Sudiyono, berpesan dengan adanya masjid
ini diharapkan memiliki semangat inklusivitas,
mampu meningkatkan silaturahmi karyawan Astra
Tol Tangerang-Merak dengan masyarakat dan
pengguna jalan, sehingga keberadaannya menjadi
manfaat yang bisa dirasakan bersama.
Masjid ini juga terbuka untuk siapapun yang
hendak melaksanakan ibadah. Selain itu diharapkan
masjid ini menjadi salah satu tempat tujuan
beribadah masyarakat ketika mengunjungi Banten.

Astra Tol Tangerang-Merak Rayakan Hari Jadi ke-30 Tahun

Presiden Direktur Astra Tol Tangerang-Merak (PT Marga
Mandalasakti), Kris Ade Sudiyono menyampaikan sambutannya
dalam perayaan ulang tahun MMS yang ke-30 tahun.

30 TAHUN sudah usia Astra Tol TangerangMerak. Perusahaan ini merupakan Badan Usaha
Jalan Tol (BUJT) pertama sebagai bagian dari PT Astra
International Tbk melalui PT Astra Tol Nusantara
(ASTRA Infra) pada lini bisnis infrastruktur. Astra Tol
Tangerang-Merak merayakan hari jadinya di Scientia
Square Park (SQP) Summarecon pada 6 Oktober
2019.
Perayaan ulang tahun kali ini berbeda dari
biasanya karena keluarga karyawan turut hadir
untuk merayakan ulang tahun Astra Tol TangerangMerak (PT Marga Mandalasakti/MMS). Dihadiri oleh
para direksi, komisaris, mitra kerja, karyawan beserta
keluarga menambah kemeriahan acara. Canda tawa
pun juga mewarnai perayaan ulang tahun MMS.
Presiden Direktur PT Marga Mandalasakti, Kris
Ade Sudiyono mengatakan perayaan tersebut
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sangat istimewa karena semua dapat berkumpul
bersama di bawah sinar rembulan yang sangat
indah dalam keluarga besar Astra Tol untuk
merayakan dirgahayu PT Marga Mandalasakti ke
30 tahun. “Mari kita bersama membangun Astra
Tol Tangerang-Merak menjadi perusahaan jalan tol
terbaik di Indonesia” Kris mengakhiri sambutannya.
Ulang tahun perusahaan tersebut menjadi
moment yang paling dinantikan oleh segenap
karyawan Astra Tol tangerang-Merak. Karena setiap
puncak acara perayaan ulang tahun, akan diundi
Haji untuk karyawan yang telah memiliki masa kerja
diatas 10 tahun. Tentunya bagian pengundian haji
ini sangat dinantikan oleh sebagian besar karyawan
ASTRA Tol Tangerang-Merak.

PERISTIWA | TOL
Keseruan Lomba Vlog Jelajah Banten lewat Astra Tol Tangerang-Merak

Untuk pertama kalinya ASTRA Tol Tangerang-Merak mengadakan lomba vlog
yang bertajuk “Jelajahi Banten lewat Tol Tangerang-Merak”.
Vlog merupakan suatu bentuk kegiatan
blogging dalam versi video yang sedang happening
di berbagai kalangan. Dalam rangka meningkatkan
animo masyarakat terhadap pariwisata dan industri
di wilayah Banten, maka ASTRA Tol TangerangMerak mengadakan lomba Vlog Competition melalui
media sosial Instagram pada Juni, Juli, dan Agustus.
Melalui kompetisi ini, kata kunci pencarian
Astra Tol Tangerang-Merak di Google diharapkan
meningkat, dan masyarakat juga lebih mengetahui
wilayah Banten. Pengumpulan video telah
berlangsung dari 20 September – 20 Oktober 2019.
Selama kurang lebih 1 bulan terkumpul 11 nama

peserta yang mengikuti lomba vlog.
Penjurian dilakukan oleh Direktur SDM &
Pelayanan Bisnis PT Marga Mandalasakti Masrana,
Deputi Pengembangan Destinasi Wisata Region
Jakarta-Banten (Kemenpar) Wastuti, Head of
Brand Communications Astra International Regina
Panontongan dan Kepala Divisi Hukum & Humas PT
MMS Indah Permanasari.
Keterangan foto:
Proses penjurian lomba
“Jelajahi Banten lewat Tol Tangerang-Merak”.

Cerita RESTA Pendopo 456 yang Tetap Beroperasi
Selama Natal 2019 dan Tahun Baru 2020

Beberapa fasilitas yang tersedia di RESTA Pendopo 456 yang
beroperasi selama liburan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.

RESTA Pendopo 456 berkomitmen untuk
memaksimalkan pelayanan dalam memenuhi
kebutuhan pengguna jalan tol yang meningkat
secara signifikan menjelang libur Natal 2019 dan
Tahun Baru 2020. Tempat peristirahatan di Ruas
Tol Semarang – Solo Jawa Tengah yang terletak
di kilometer 456 ini telah menyediakan fasilitas
penunjang perjalanan darat masyarakat, untuk
menyambut momen akhir tahun.
Meski masih dalam proses pembangunan,
namun dalam periode Natal dan Tahun Baru,
RESTA Pendopo 456 sudah mulai beroperasi secara
fungsional dan siap melayani pengguna jalan tol
dengan menghadirkan beberapa retail yang siap
beroperasi yaitu Pertamina, Indomaret, Es Teler 77,

Tong Tji, Pusat Oleh-Oleh Pak Riski, RBT Seafood,
Tahubaxo Bu Pudji, Rawon Dagin Semarang, Nasi
Bakar Bu Lastri, Kopi Gus Pur Ungaran.
Pada kesempatan menyambut Natal dan Tahun
Baru ini pula, RESTA Pendopo 456 juga mengadakan
Festival Durian. Selama festival ini pun, rupanya telah
menjadi daya tarik bagi pengguna jalan tol untuk
mampir serta dapat menikmati durian bersama
keluarga.
Harapannya, RESTA Pendopo 456 sudah dapat
beroperasi penuh untuk umum pada tahun 2020
sebagai transit destination yang menyenangkan
serta dapat memberikan fasilitas pelayanan yang
lengkap bagi pengguna jalan tol, dan turut serta
membangun perekonomian lokal.
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ASTRA Infra Berbagi Ilmu
di Hari Penuh Kasih
Karyawan ASTRA Infra (Insan Infra) mendedikasikan hari Valentine dengan berbagi kasih,
kebersamaan dan kepedulian terhadap anak-anak binaan Sekolah Alternatif untuk Anak
Jalanan (SAAJA). Sebuah sekolah informal untuk anak-anak jalanan yang berusia 4 - 6 tahun
yang terletak di Taman Komplek Pusdiklat DKI, Kuningan, Jakarta Selatan.
KEGIATAN bertajuk ASTRA Infra berbagi
ilmu tersebut merupakan wujud kontribusi sosial
(Corporate Social Responsibility - CSR) ASTRA Infra
di bidang pendidikan. Upaya ASTRA Infra untuk
membantu pemberdayaan anak Indonesia dengan
keterbatasan ini didukung langsung oleh segenap
Insan Infra baik dari kantor pusat maupun anak
usaha (Astra Tol Cikopo Palimanan), juga disambut
baik oleh pengelola SAAJA, Kristina Iin Dwiyanti, dan
tentunya juga oleh para siswa beserta orang tua.
Kegiatan diawali dengan makan siang bersama.
Suasana hangat pun tercipta ketika para siswa,
guru, dan Insan Infra menikmati makanan yang
disuguhkan. Pembiasaan para siswa untuk dapat
tertib serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan
tidak lupa ditanamkan pada kesempatan tersebut.
Lebih jauh, Insan Infra juga mengampanyekan
gerakan less plastic, dimana ASTRA Infra tidak
menyediakan gelas maupun botol plastik untuk
minum, namun mendonasikan tempat minum yang
setelahnya dapat digunakan oleh para siswa dalam
jangka waktu yang lama.

Aman Berlalu Lintas

Setelah selesai menyantap makan siang, para
anak-anak jalanan binaan SAAJA diberi materi
mengenai Aman Berlalu Lintas. Tujuannya adalah
agar mereka dapat menjaga keselamatan diri saat
beraktifitas di jalan raya. Materi yang disampaikan
dengan bantuan alat peraga dan alat musik ini
dicerna oleh para siswa dengan gembira dan
antusias. Permainan dan lagu yang disajikan pun
dapat diikuti dengan sangat baik oleh para siswa.
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Terhindar dari Virus

Selanjutnya, Insan Infra juga menyampaikan
materi seputar menjaga kebersihan. Materi
yang disajikan pada sesi ini diantaranya adalah
cara mencuci tangan dengan benar, cara
mengkategorikan sampah sesuai jenisnya, dan cara
menggunakan masker apabila sedang sakit. Hal
ini merupakan gerakan preventif terhadap virus
berbahaya yang tengah mengancam kesehatan,
yaitu virus corona. Materi ini disampaikan dengan
menggunakan video animasi serta permainan
interaktif yang berhasil mencuri perhatian anakanak.
Sebelum mengakhiri kegiatan, bingkisan alat
sekolah pun tidak lupa diberikan kepada para siswa
untuk memotivasi mereka agar terus bersemangat
menuntut ilmu. ASTRA Infra juga memberikan
prasarana untuk SAAJA berupa tempat sampah
untuk masing-masing jenis sampah, sehingga
dapat memudahkan para siswa dalam menjaga
kebersihan.
Wujud kasih ASTRA Infra terhadap para siswa
di SAAJA, dengan berbagi pengetahuan tentang
kesehatan, kebersihan dan mengenal rambu lalu
lintas diharapkan menjadi satu momen pengingat
bagi para siswa untuk dapat memulai kebiasaan
baru. ASTRA Infra juga berharap agar program ini
dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan,
dimana kebiasaan baru para siswa tersebut dapat
ditularkan kepada orang-orang di sekitarnya.
Keterangan foto:
Insan Infra saat berbagi ilmu kepada anak-anak binaan
Sekolah Alternatif untuk Anak Jalanan (SAAJA)
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Instalasi Pelopor Keselamatan
DALAM program safety campaign tahun
ini, ASTRA Tol Jombang-Mojokerto (Jomo) telah
membangun Instalasi Pelopor Keselamatan yang
diletakkan di rest area Teras Melati KM 695 dan
Teras Dipa KM 678.
Instalasi
yang
berisikan
pesan-pesan
keselamatan ini merupakan wujud kepedulian
ASTRA Tol Jomo akan budaya aman berlalu
lintas. Pengunjung rest area dapat berfoto dan
mengunggahnya di Instagram dengan caption berisi
anjuran aman berlalu lintas. Harapannya, pengunjung
yang berfoto tersebut bisa menjadi agen Pelopor
Keselamatan karena sudah mengkampanyekan
keselamatan berlalu lintas.

Selain itu, ASTRA Tol Jomo juga menghadirkan
kelompok musisi yang memainkan musik tradisional
angklung dan musisi country untuk menghibur
pengunjung rest area. Instalasi ini dipasang mulai
tanggal 24 Desember 2019 hingga 8 Januari 2020.

(Kiri) Musisi yang dihadirkan untuk menghibur
pengunjung rest area tol Jombang-Mojokerto (Jomo);
(Kanan) Bentuk instalasi yang dipasang di ASTRA Tol
Jombang-Mojokerto (Jomo), pada 24 Desember 2019
hingga 8 Januari 2020

Bagi Bingkisan di Malam Pergantian Tahun

Manajemen JSM dan Unit Satuan PJR,
memberikan bingkisan kepada pengguna jalan
yang melintas di Gerbang Tol Warugunung,
Surabaya pada malam tahun baru 2020.

TEPAT pada hari Rabu 1 Januari 2020 pukul
00.01 WIB, Direktur Utama PT Jasamarga SurabayaMojokerto (JSM) Roy Ardian Darwis didampingi
jajaran Manajemen JSM dan Unit Satuan PJR,
memberikan bingkisan kepada pengguna jalan
yang melintas di Gerbang Tol Warugunung. Roy
Ardian menyapa dan melayani langsung pengguna
jalan sekaligus membagikan souvenir kepada
pengguna Tol Surabaya-Mojokerto. “Ini untuk

menyapa pelanggan-pelanggan kami, kami ingin
menyampaikan Selamat Tahun Baru dan semoga
kita bisa lebih baik lagi melayani pengguna jalan
Tol,” ujar Roy.
Menurut Roy, kegiatan seperti ini harus
senantiasa dijaga, sebagai bentuk apresiasi kepada
pengguna jalan yang telah setia menggunakan jalan
tol ruas JSM serta mendukung seluruh program yang
dicanangkan perusahaan, dan bentuk komitmen
JSM dalam meningkatkan pelayanan terhadap
pengguna jalan.
Pada saat yang bersamaan, juga dilakukan
pemberian bingkisan kepada pengguna jalan di
beberapa Gerbang Tol Ruas Tol Surabaya-Mojokerto
yakni : Gerbang Tol Waru 3, Waru 4, Waru 5, dan Waru
6 (Operasional Transaksi Terbuka) serta Gerbang
Tol Driyorejo, Krian, dan Penompo (Operasional
Transaksi Tertutup).
Diungkapkan juga oleh salah satu pengguna
jalan yang menerima bingkisan di Malam Tahun
Baru 2020, Ia pun berharap agar pelayanan yang
diberikan JSM dapat terus ditingkatkan.
Pada momen kali ini juga dimanfaatkan oleh
manajemen JSM sebagai salah satu media untuk
mensosialisasikan penyesuaian tarif yang akan
berlaku efektif mulai 3 Januari 2020.
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Ternak untuk Semua

Perwakilan ASTRA Tol Jombang-Mojokerto
bersama kelompok Tani Ternak di
Desa Banjardowo, Jombang, yang
mendapatkan bantuan indukan domba.

SEBAGAI tetangga yang baik, ASTRA Tol
Jombang-Mojokerto bekerja sama dengan Dinas
Peternakan Kabupaten Jombang melakukan
program pengembangan kelompok tani ternak
di Desa Banjardowo, dalam bentuk usaha
budidaya ternak domba kepada kelompok Tani
Ternak Jaya Makmur dan Sumber Makmur.
Dalam program ini, kelompok tani ternak
tersebut mendapatkan bantuan indukan domba
sebanyak 10 ekor betina dan 1 ekor jantan yang
dibeli dari desa wilayah sekitar jalan tol, yakni
Desa Plosogeneng dan Desa Banjardowo, serta
vitamin dan antibiotik ternak.
Selain itu, kelompok tani juga diberikan
pembekalan mengenai “Manajemen Budidaya
dan Pengelolaan serta Pertanggungjawaban
Ternak Hibah” oleh Dinas Peternakan Kabupaten
Jombang. Diharapkan dengan pembekalan
tersebut, peternak binaan dapat mengelola
ternak hibah secara baik, profesional,
bertanggung jawab, dan dapat memberikan
modal ternak, baik itu indukan maupun ilmu
pengelolaannya, kepada kelompok tani ternak
lain dengan berorientasi pada “Farmer Social
Responsibility”.

Direksi ASTRA Tol Tangerang-Merak
Serentak Mengajar dalam “Astra Berbagi Ilmu”

Direksi Astra Tol Tangerang-Merak Serentak Mengajar.
Tampak dalam foto, Masrana selaku Direktur SDM dan
Pelayanan Bisnis sedang melakukan proses mengajar.

DALAM rangka menuju hari jadi ke-30 tahun
PT Marga Mandalasakti (ASTRA Tol TangerangMerak), segenap Direksi turut merayakan dengan
cara berpartisipasi langsung mengajar siswa-siswi
sekolah binaan dalam program ASTRA Berbagi Ilmu
(ABI). Kegiatan ABI kali ini berlangsung di Sekolah
Dasar Negeri (SDN) Koper 2, Kecamatan Cikande,
Kabupaten Serang (2/10).
Dalam kegiatan ini, Presiden Direktur ASTRA
Tol Tangerang-Merak Kris Ade Sudiyono, Direktur
Teknik dan Operasional Rinaldi, Direktur Keuangan
dan Administrasi Tarsisius Wijaya, dan Direktur SDM
dan Pelayanan Bisnis Masrana, mendapatkan tugas
mengajar di kelas yang telah ditentukan.
Materi yang diajarkan merupakan program
Astra Indonesia - Ayo Aman Berlalu Lintas yang di
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dalamnya memuat materi bagaimana tertib berlalu
lintas, baik itu menyeberang, mengendarai sepeda di
jalan, serta beberapa hal terkait aman berlalu lintas.
Pengetahuan mengenai jalan tol seperti aturan dan
tata tertib berkendara dan bertransaksi di tol. Untuk
merangsang konsep berpikir, para Direksi juga
memberikan pengajaran tematik mengenai citacita.
“Kegiatan ini sejalan dengan program
pemerintah untuk menurunkan angka kecelakaan
di jalan raya. Pengetahuan aman berlalu lintas sejak
dini yang kita laksanakan hari ini kepada siswa-siswi
diharapkan mampu memberi pengetahuan tentang
apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat
berada di jalan raya juga jalan tol,” jelas Kris.

INFRA PEDULI

Kampanye Keselamatan Berkendara
ASTRA Tol Tangerang-Merak Menuju #ZEROODOL 2020
Kampanye Keselamatan Berkendara ini dihadiri oleh Direksi
PT Marga Mandalasakti, Dinas Perhubungan provinsi Banten, BPTD
Banten, Korlantas Polri, Polda Banten, Dirlantas Banten, Perwakilan
PT ASDP Merak, BI Banten, serta perwakilan transporter, APTRINDO
dan HIPPI Banten

PT Marga Mandalasakti (MMS atau ASTRA Tol
Tangerang-Merak) kembali menggelar acara
Kampanye Keselamatan Berkendara di Jalan
Tol. Acara rutin yang dilakukan setiap tahun
ini mengambil tema Kampanye Keselamatan
Berkendara ASTRA Tol Tangerang-Merak
Menuju #ZEROODOL 2020.
Sebagai bentuk sinergi bersama, acara
kampanye keselamatan berkendara ini juga turut
dihadiri oleh Direksi PT Marga Mandalasakti,
Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Balai
Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Provinsi
Banten, Korlantas Polri, Polda Banten, Dirlantas
Banten, Perwakilan PT ASDP Merak, Bank
Indonesia Banten, serta perwakilan transporter,
Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO)
dan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia
(HIPPI) Provinsi Banten. Dalam acara yang
diadakan di Tempat Istirahat dan Pelayanan
(TIP) di KM 68 arah Jakarta Ruas Tol TangerangMerak ini hadir pula Metropolitan Expressway
Company Limited (MEX).
Ruas
Tol
Tangerang-Merak
menjadi
jembatan antara pulau Jawa dan Sumatera
yang menghubungkan Pelabuhan Merak
dengan berbagai kawasan industri
di
Jabodetabek. Sehingga sering dilintasi oleh
kendaraan angkutan barang (KAB) dan
terindikasi melebihi batas muatan maupun
modifikasi kendaraan angkutan barang alias
atau overload dan overdimension (ODOL).
Pertumbuhan trafik rata-rata Tol TangerangMerak sebesar 10% setiap tahunnya. Diimbangi
dengan pertumbuhan 10% KAB dengan total
5,5% yang merupakan kendaraan overload.
Berdasarkan data tersebut menggambarkan
tingkat kepatuhan KAB di jalan tol masih sangat
rendah. Kendaraan ODOL tersebut menyebabkan
terjadinya kerusakan perkerasan jalan, serta
kecepatan
yang
rendah
mengakibatkan
tingginya jumlah kecelakaan.
Melalui kegiatan Kampanye Keselamatan
Berkendara ASTRA Tol Tangerang-Merak,

MMS berupaya mensosialisasikan regulasi terkait
ODOL. Kampanye ini bertujuan untuk memberikan
pemahaman berupa informasi kepada para
pengemudi untuk selalu mematuhi aturan yang
berlaku sehingga meningkatkan kepatuhan untuk
menuju ZERO ODOL 2020.
Sesuai surat edaran Dirjen Perhubungan Darat
No. SE.02/AJ.108/DRDJ/2008 kendaraan harus
mengikuti ketentuan beban maksimal tiap AXLE,
jumlah berat yang diizinkan (JBI) dan jumlah
berat kombinasi yang diizinkan (JKBI) dan jarak
pada antar sumbu pada buku KIR. Serta sesuai
Peraturan Menteri No 134 Tahun 2015 Kemenhub
tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan
Bermotor di jalan bahwa penimbangan kendaraan
bermotor terdiri atas mode statis dan mode dinamis
(Weigh in Motion).
Sejalan dengan komitmen MMS dalam
penerapan menuju Intelligent Transportation
System, sejak tahun 2014 telah memanfaatkan
teknologi Weigh in Motion (WIM) sebagai upaya
pengendalian kendaraan ODOL dan hingga saat
ini sudah terpasang pada Gerbang Tol Cilegon
Barat, Cilegon Timur, Serang Barat dan Cikande.
Kendaraan yang melintasi WIM, akan secara
otomatis ditimbang dan diketahui bobotnya, jika
melebihi kapasitas beban yang diizinkan akan diberi
tiket khusus untuk keluar gerbang tol terdekat.
“Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk
perhatian kami kepada para pengguna jalan tol
untuk senantiasa memperhatikan tonase muatan
kendaraan dan over dimensi agar perjalanan
menjadi lancar, aman dan nyaman sampai ke tujuan.
Serta sebagai wujud nyata mendukung penertiban
ODOL, kami bersinergi bersama pihak-pihak terkait
juga para transporter,” ungkap Kris Ade Sudiyono,
Presiden Direktur PT Marga Mandalasakti.

Kegiatan ini merupakan salah satu
bentuk perhatian kami kepada
para pengguna jalan tol untuk
senantiasa memperhatikan tonase
muatan kendaraan dan over
dimensi agar perjalanan menjadi
lancar, aman dan nyaman sampai
ke tujuan.
Kris Ade Sudiyono,
Presiden Direktur
PT Marga Mandalasakti
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Kunjungan Direksi ASTRA Tol Tangerang-Merak
di Kampung Berseri Astra Tangerang

INFRA PEDULI

Segenap Direksi PT Marga Mandalasakti (ASTRA Tol Tangerang-Merak) melakukan kunjungan ke
desa binaan program Kampung Berseri Astra (KBA) di Desa Talagasari Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang, Banten (18/10). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung kegiatan
KBA yang telah dilakukan pembinaan sejak peresmian 17 Desember 2018 lalu.

Direksi PT Marga Mandalasakti (ASTRA Tol Tangerang-Merak) saat mengunjungi Kampung Berseri Astra (KBA) yang
pembinaannya diwujudkan dalam banyak fasilitas. Mulai dari Bank Sampah, PAUD, Rumah Berseri dan banyak lainnya.

DALAM kunjungan ini, Presiden Direktur ASTRA
Tol Tangerang-Merak (PT Marga Mandalasakti) Kris
Ade Sudiyono beserta jajaran Direksi disambut
oleh Camat Balaraja dan perwakilan Kepala Desa
Talagasari serta para pemuda Karang Taruna dan
masyarakat penggiat Desa Talagasari di Rumah
Pintar (Rumpin) ASTRA.
KBA merupakan program kontribusi sosial
berkelanjutan ASTRA yang diimplementasikan
kepada masyarakat dengan konsep pengembangan
mengintegrasikan 4 pilar program yaitu Pendidikan,
Kewirausahaan, Lingkungan dan Kesehatan.
Sebelum melakukan pengembangan binaan
pada Desa Talagasari, ASTRA telah mendirikan
Rumah Pintar ASTRA pada 2013 yang juga berlokasi
di Desa Talagasari. Hingga kini Rumpin ASTRA telah
banyak melakukan aktivitas sentra yang dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat. Terdiri dari Sentra
Baca, Sentra Bermain, Sentra Audio Visual, Sentra
Komputer dan Sentra Kriya.

Empat Pilar Pemberdayaan

Pembinaan pada KBA pada Desa Talagasari
dilakukan
melalui
program
pemberdayaan
masyarakat meliputi 4 pilar. Mulai dari Pilar
Pendidikan berupa Rumah Pintar, Fasilitas Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD), Pilar Kewirausahaan dengan
menghasilkan produk kreasi pemanfaatan barang
bekas berdaya jual, Pilar Lingkungan berupa
menerapkan Rumah Berseri sebagai ketahanan
masyarakat untuk tumbuh berwawasan lingkungan,
hingga kini telah ada 23 rumah yang menghasilkan
tanaman dan panen sayur untuk kebutuhan sendiri,
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juga bank sampah serta yang terakhir adalah Pilar
Kesehatan melalui pembinaan Posyandu yang
melibatkan para kader dan bidan desa.
Dalam kesempatan ini, Direksi melihat langsung
hasil produksi dari pembinaan yang dipamerkan
pada stan-stan di Rumpin ASTRA, seperti Stan
4 pilar hasil binaan juga stan Sentra Kriya yang
memamerkan produk kreasi olahan barang bekas
kerajinan tangan para Ibu-ibu masyarakat setempat.
Selain di Rumpin, para Direksi juga melakukan
peninjauan langsung ke lokasi-lokasi aktivitas
pembinaan, di antaranya Rumah Berseri dan Bank
Sampah. Aktivitas bank sampah mendapatkan
banyak perhatian dari masyarakat, hingga bulan
Agustus 2019 tercatat sebanyak 2.684 kg yang
dapat menghasilkan sekitar empat jutaan rupiah.
Kris menyampaikan apresiasi kepada Camat
dan Perangkat Desa dan masyarakat Desa
Talagasari, yang telah bekerjasama untuk bersinergi
meningkatkan taraf hidup. “Melalui program KBA
ini diharapkan masyarakat dan perusahaan dapat
berkolaborasi bersama untuk mewujudkan wilayah
yang bersih, sehat, cerdas dan produktif sehingga
dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di
wilayah Kampung Berseri Astra,” jelas Kris dalam
sambutannya. Dengan mengoptimalkan potensi
lokal yang ada di wilayah Desa Talagasari, melalui
sinergi bersama ASTRA Tol Tangerang-Merak,
diharapkan Desa Talagasari dapat menjadi contoh
bagi desa lainnya di wilayah Tol Tangerang-Merak
dalam mewujudkan wilayah yang bersih, sehat,
cerdas dan produktif untuk meningkatkan kualitas
hidup masyarakat.
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RESTA Pendopo 456
Laksanakan Program
Pranaraksa Lewat
200 Tanaman Buah Langka
Perwakilan direksi Astra Property & Astra Infra bersama beberapa tenant
dalam program Pranaraksa yang dilakukan sejak tahun 2014

RESTA Pendopo 456 merupakan TIP yang dibangun dan dikelola oleh PT Astari Marga
Sarana. Pada 12 Desember 2019, perwakilan direksi ASTRA Infra & Astra Property
melakukan konservasi tanaman buah langka Nusantara di lokasi TIP, tepatnya di ruas tol
Semarang–Solo, KM 456.
PT ASTARI MARGA SARANA merupakan
perusahaan gabungan antara Astra Property
yang bersinergi bisnis dengan Astra Infra dan PT
Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) untuk
membangun rest area di ruas tol yang berkonsep
transit destination.
Sebagai bagian dari Grup Astra, dan sebagai
bentuk komitmen terhadap konservasi tanaman
buah langka, Astra Property & Astra Infra melakukan
upaya penyelamatan buah langka Nusantara melalui
Program Konservasi Keanekaragaman Buah Langka
Nusantara (Pranaraksa). Acara dimulai dengan Kickoff Pranaraksa Center dengan menanam 200 bibit
tanaman buah langka. Kegiatan Pranaraksa ini
juga merupakan salah satu bagian dari perayaan
Anniversary ke-3 Astra Property yang baru saja
ditandai dengan acara Living First di tanggal 1 – 3
November 2019 lalu. Program Pranaraksa memiliki
tujuan untuk Preservasi, Restorasi, dan Pemanfaatan
Lestari.

Program Pranaraksa Astra dilakukan sejak tahun
2014 melalui pengembangan Arboretum Tanaman
Buah Langka di kawasan Haroto Pusako, Astra Forest
di Babakan Madang, Sentul, Jawa Barat. Pada tahun
2018, Astra bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI) mengembangkan pusat konservasi
dan perbanyakan bibit tanaman buah langka
dengan metode kultur jaringan. Hingga tahun 2019,
Astra telah mengoleksi 109 jenis tanaman buah
langka dari seluruh Indonesia.
“Dengan adanya penanaman Pranaraksa di
RESTA Pendopo 456 ini, diharapkan agar masyarakat
lebih dapat merasakan nuansa ‘Blend with Nature’
yang belum pernah ditemukan di tempat istirahat
lainnya di jalan tol dengan pemandangan alam yang
indah dan juga dikelilingi lima gunung di sekitaran
Jawa Tengah ini,” ujar Djap Tet Fa, Presiden Direktur
ASTRA Infra dan ASTRA Property.

Jembatan Kali Kenteng di Ruas
Jalan Tol Semarang – Solo.
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Wisata Anti-Mainstream Dekat Jalan Tol
Melewati jalan tol yang panjang bisa jadi membosankan. Tak jauh dari beberapa jalan tol yang
dikelola oleh ASTRA Infra, terdapat hidden gem alias wisata memukau yang cukup dekat bila
diakses dari jalan tol. Bisa jadi rekomendasi untuk mampir sejenak di tengah perjalanan.

Sate Kampret,
Pedasnya Bikin Pengin Bilang “Kampret!”

Sate Kampret, kuliner khas Jombang yang biasa
disajikan dengan nasi pecel ini punya nama unik
karena sejarah nama pemiliknya.

DI KALANGAN pecinta kuliner Jombang, Sate
Kampret pasti sudah tidak asing lagi di telinga.
Kuliner malam khas Jombang ini terkenal dengan
sate dagingnya yang super pedas dan bikin kepala
seketika berkeringat. Uniknya, sate ini biasa disantap
dengan sepiring nasi pecel.
Warung yang terletak di Pasar Legi ini buka
mulai pukul 21.00 sampai habis. Harga per 10 tusuk
sate sapi Rp 40.000. Dinamakan Sate Kampret
karena pemiliknya bernama (alm) Jumain Kampret.
Penasaran? Cara menuju Warung Sate Kampret
cukup mudah. Keluar gerbang tol Jombang belok
kiri ke arah Jl KH Wahab Hasbullah. Lurus hingga
bertemu perempatan, belok kanan. Pasar Legi ada
di pertigaan pertama belok kanan. Warung Sate
Kampret ada di pasar tersebut.

Nasi Wader Trowulan Khas Mojokerto
WARUNG Nasi Wader menjadi panganan
masyarakat kota ini. Tepatnya di komplek wisata situs
Kerajaan Majapahit di Desa Trowulan, Kecamatan
Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
Rasanya memang khas, dengan resep bumbu yang
berbeda. Warung ini menawarkan menu khas Iwak
Wader atau ikan kecil yang banyak hidup di Kolam
Segaran dan sungai sekitar kawasan tersebut.
Ikan-ikan kecil seukuran jari kelingking itu
digoreng hingga kering dan ditaburkan di atas
piring tanah (cowek) kecil bersama sambal khusus.
Sebagai lalapan, disertakan irisan ketimun, daun
kemangi, dan kubis. Dalam perkembangannya,
para pedagang kemudian menambahkan menumenu lain. Seperti sambal ikan belut, mujair, lele,
udang, dan aneka botok. Pasti sangat menggoda
selera bila menyantapnya di saat siang hari, sambil
merasakannya dengan nasi putih hangat dan
beberapa menu minuman es, hmmm yummy.
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Kawasan Kesultanan Banten
BERKUNJUNG ke Serang, ibu kota Provinsi
Banten tak lengkap rasanya jika tak menginjakkan
kaki ke Kawasan Kesultanan Banten. Di kawasan
situs sejarah di Kecamatan Kasemen ini terdapat
destinasi wisata sejarah dan ziarah yang menarik
untuk disusuri di akhir pekan.
Untuk menjangkaunya, kita bisa melalui Tol
Tangerang-Merak dan keluar di Gerbang Tol Serang
Timur, kemudian menuju ke Kabupaten Lebak.
Kawasan ini berada di Kecamatan Bayah, Kabupaten
Lebak, Banten, atau sekitar 150 KM dari pusat kota
Rangkasbitung.

Kebun Teh Cipasung
BERADA di Jalan Cipasung, Lemahsugih
Majalengka, Kebun Teh Cipasung ini yang berada
di lahan sekitar 59 ha ini dikelola dengan baik oleh
salah satu koperasi yang ada di Cipasung, yaitu
Koperasi Buana Mukti. Selain kebun teh, di area ini
juga didirikan pabrik pengolahan atau pengeringan
daun teh yang telah dipetik, sehingga apabila
musim panen telah tiba, maka daun teh yang baru
dipanen dapat langsung diproses.
Untuk menuju ke sana, kita bisa gunakan Tol
Cipali, keluar GT Sumberjaya, lalu ambil jalan ke
kehutanan dan Jalan Raya Desa Cikidang ke Jalan
Telaga Bantarujeg. Lanjutkan dengan mengambil
jalan raya Siliwangi.

Wisata Petik Durian Wonosalam
JIKA mengunjungi Wisata Kampung Durian
Jombang, Wonosalam, Jombang, Anda akan
menemukan sejumlah jenis durian yang bisa
dinikmati. Mulai dari durian lokal, durian Montong
hingga andalan Wonosalam yakni durian Bido
dengan harga mulai dari Rp75.000 hingga Rp200.000
tergantung jenis dan besarnya buah berduri ini.
Anda dapat mengunjungi destinasi ini dengan
melalui Jalan Tol Jombang Mojokerto, keluar GT
Mojokerto lalu ke arah Ngemplak utara. Selanjutnya
ambil Jl. A. Yani Mojolegi, Jl. Sumber Boto, lalu
Jl. Anjasmoro, dengan tujuan akhir bernama Kebun
Wonosalam.
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