Salam Redaksi
Pandemi Covid-19 telah banyak membawa perubahan
dalam sektor kehidupan, tidak terkecuali sektor
perekonomian. Menghadapi hal tersebut, ASTRA Infra
terus bersemangat menghadapi tantangan - tantangan
di situasi saat ini dengan resilience.
Pada edisi ini ENERGI INFRA memberikan ragam
informasi kegiatan dan peristiwa ASTRA Infra dalam
mewujudkan semangat AYO BANGKIT Ikhtiar untuk
Negeri. Termasuk value creation dalam melayani
pemangku kepentingan, peningkatan kompetensi dan
safety, hingga kontribusi sosial di grup ASTRA Infra.
Selain itu juga ditampilkan informasi terkait keberhasilan
ASTRA Infra dalam mengembangkan portofolio.
Akhir kata, segenap tim redaksi berharap agar informasi
yang
disajikan
pada
E-Magazine
edisi
ini
membangkitkan semangat dalam melakukan upaya dan
pelayanan terbaik kepada insan negeri meskipun dalam
situasi pandemi. Tetap mematuhi protokol Kesehatan
dan selamat membaca!
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AYO BANGKIT
Ikhtiar untuk Negeri
Semangat ASTRA Infra
Menjawab Tantangan Pandemi

H

ari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 masih berlangsung di tengah pandemi Covid-19. Indonesia
Tangguh, Indonesia Tumbuh merupakan tema yang diusung untuk perayaan tahun ini. ASTRA Infra
turut memaknai tema tersebut dengan menggelorakan semangat berikhtiar yang produktif dan
menciptakan value creation di perusahaan.

Ground breaking rest area Jombang-Mojokerto

AYO BANGKIT
Ikhtiar untuk Negeri.
Sebuah gerakan yang membingkai rangkaian inisiatif
ASTRA Infra dan seluruh anak usahanya dalam
menyambut peringatan Kemerdekaan Indonesia
tahun ini. Group CEO, Djap Tet Fa mengatakan, "Di
tengah kondisi yang menantang ini, ASTRA Infra
tetap berkarya untuk kemajuan bangsa dan menjadi
kebanggan bangsa. Berjalannya gerakan ini
sekaligus memberikan bukti bahwa ASTRA Infra
memiliki spirit untuk selalu melihat silver lining dari
setiap tantangan," jelasnya dalam acara Kick Off
kampanye AYO BANGKIT pada bulan Juni 2021 lalu.

Bincang Santai:
Ayo Bangkit Ikhtiar Untuk
Negeri
Rangkaian
program
ini
diawali
dengan
diselenggarakannya Bincang Santai yang disiarkan
langsung dari Resta Pendopo 456, pada 19 Juni
2021. Menghadirkan Ir. Danang Parikesit (Kepala
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BPJT), Kris Ade Sudiyono (CEO Toll Road Business
Astra Infra Group), Denny Chandra (Dirut Trans
Marga Jateng) dan Mas Wahid (Automotive
Enthusiast) sebagai narasumber. Talkshow ini
diselenggarakan sebagai salah satu bentuk edukasi
publik tentang pembangunan infrastruktur jalan tol
berkelanjutan yang dikemas dengan format yang
santai dan menarik.
Obrolan yang dipandu oleh MC kenamaan
Semarang, yaitu Lidya Meggy ini secara tajam
membahas pentingnya ikhtiar dari semua pihak,
termasuk di dalamnya pemerintah, masyarakat, dan
swasta, untuk mendukung kemajuan negeri.
Diperlukan juga inovasi dan penciptaan value
creation pengelolaan jalan tol, dalam mendukung
kemajuan pembangunan infrastruktur berkelanjutan
di Indonesia.
Di sela-sela bincang santai, Kris Ade Sudiyono,
menyampaikan, “ASTRA Infra adalah bagian dari
anak bangsa. Menggulirkan proyek pembangunan
adalah salah satu kontribusi kami kepada negeri
dalam mengatasi pandemi.”

FOKUS UTAMA
“Selain menggerakkan perekonomian masyarakat,
kami juga terus menggulirkan program-program
kontribusi sosial yang berkelanjutan,” sambungnya.
Dalam acara tersebut, Ir. Danang Parikesit
mengatakan, “Pemerintah akan selalu mendorong
agar infrastruktur dapat terus maju. Semakin maju
infrastruktur suatu bangsa, maka semakin maju pula
masyarakatnya. Terutama infrastruktur mobilitas
yang harus berkelanjutan, karena ini tidak dapat
dihindari. Pemerintah mendukung ASTRA Infra untuk
terus membantu pemerintah dalam mewujudkan
infrastruktur yang berkelanjutan.”

Value Creation ASTRA Infra Toll Road
Puluhan kegiatan value creation pun dilaksanakan,
baik di Head Office maupun Bisnis Unit. Value
creation ada yang terkait pengembangan bisnis
perusahaan, optimalisasi layanan hingga inovasi. Di
Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) misalnya,
dilaksanakan
value
creation
yang
dapat
meningkatkan
keamanan
serta
kenyamanan
pelanggan dalam berkendara.
Pada 2 Juli 2021, ASTRA Tol Jombang-Mojokerto
(Jomo) melaksanakan seremoni peluncuran value
creation. Baik ide maupun pengerjaannya, dilakukan
selaras dengan implementasi nilai perusahaan, yaitu
SIAP: Sinergi, Inovatif, Andal, dan Peduli. Acara
seremoni yang dihadiri oleh Direksi ASTRA Infra, Kris
Ade Sudiyono, beserta manajemen ASTRA Infra
Solutions (AIS) ini , mengangkat tema ‘SIAP Bangkit
Ikhtiar Untuk Negeri,’ dan diisi dengan pengesahan
Tim Tanggap Darurat Astra Tol Jomo, sebagai bentuk
kesigapan terhadap keadaan darurat. Selain itu juga
dilakukan Site visit beberapa proyek seperti di
fasilitas ruang kontrol dan rest area.

Bincang Santai:
Ayo Bangkit
Ikhtiar Untuk Negeri

Salah satu improvement yang dilakukan oleh Astra
Tol Jomo adalah peningkatan fasilitas (rejuvenate)
pada ruang kontrol yang digunakan oleh Sentra
Komunikasi (Senkom). Ruangan ini berfungsi
sebagai media untuk memantau dan menganalisis
lalu lintas di tol Jombang-Mojokerto. Dilengkapi
dengan layar pantau yang tersinkronisasi dengan
seluruh kamera CCTV, Senkom dapat memberi
informasi lebih cepat kepada tim Layanan Lalu Lintas
Jalan Tol, apabila ada ketidaksesuaian yang terjadi di
jalur tol. Tidak hanya itu, proyek kolaborasi dengan
AIS ini juga meng-upgrade interiornya sehingga
menjadi lebih nyaman.
Astra Tol Jomo juga memasang 95 kamera CCTV di
sepanjang jalur tol, mulai dari KM 687 hingga KM
711, dengan jarak tiap kamera sejauh 500 meter.
Kamera ini mempunyai fungsi analitik yang mampu
mendeteksi kejadian tidak normal di jalan tol, agar tim
terkait bisa dengan cepat menindaklanjutinya.
Dalam
seremoni
tersebut,
juga
dilakukan
groundbreaking project pengembangan rest area di
KM 678 A dan KM 695 B yang meliputi penambahan
jumlah kavling tenant baru dan perluasan area parkir
yang disertai dengan peningkatan fasilitasnya. Tiap
rest area akan ditambah 10 kavling tenant baru yang
dilengkapi dengan fasilitas air bersih dan listrik 24
jam. Hal ini sebagai sarana dan usaha untuk
membangkitkan kondisi perekonomian area sekitar
tol yang menurun sejak pandemi.
Selain project di atas, ada project improvement yang
juga dilakukan di Astra Tol Jomo. Di antaranya adalah
refinancing sebagai langkah efficient funding, upaya
memperindah ruang kreatif dan kolam SIAP sebagai
penunjang produktivitas karyawan, pembentukan Tim
Tanggap Darurat, serta penerapan Behaviour Based
Safety (BBS). Pengembangan pada jejaring situs
perusahaan dan buletin internal bernama Jomo
Nawala juga dilakukan. Selain itu, program
sosialisasi iPosyandu yang dapat mempermudah
kinerja kader posyandu di Kecamatan Gedeg,
Kabupaten Mojokerto, juga dilaksanakan.
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Revitalisasi Ruang Publik dan Penghijauan

Value creation unggulan dan improvement juga
dilaksanakan di BUJT lainnya. Di Astra Tol Tangerang
Merak misalnya, telah dilaksanakan Kick Off
(Signing) Kerja Sama Integrasi Sistem Operasi
MMS-WSP dan Kick Off (Signing) Kerjasama
Komersial MMS-WSP bersama AIS. Meningkatkan
kenyamanan
layanan
infrastruktur,
upaya
memperindah Gerbang Tol, dan pemasangan Gardu
Ultralight. Revitalisasi Akses Serang Timur untuk
menjadi ruang terbuka hijau juga dilakukan, dan telah
diberi nama Petak Papat. Untuk menambah
keamanan, speed reducer yang sebelumnya telah
direalisasikan di Tol Cikopo-Palimanan, kini juga
diterapkan di Tol Tangerang- Merak.
Di Astra Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), telah
dilaksanakan pula Launch 1st Pavement @ ramp
area Kertajati access. Untuk meningkatkan
keamanan, value creation program berupa Go Live
CCTV per 1 km, telah diimplemetasikan di ruas Tol
Cikopo-Palimanan. Behaviour Based Safety juga
semakin ditingkatkan, terutama di ruas tol ini. Dengan
spirit yang sama, pembangunan-pembangunan terus
diupayakan agar berjalan sesuai target. Salah
satunya adalah Jalan Tol Akses Bandar Udara
Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, yang
diharapkan akan dapat diresmikan pada November
2021.
Beautifikasi jalan tol juga dilakukan di sejumlah titik
lainnya, salah satunya di Lereng Km 725B ruas Tol
Surabaya-Mojokerto. Sementara di jalan tol Metro
Area, seperti ruas tol Kunciran-Serpong, telah
dilaksanakan pengecatan marka dan pengecatan
bullnose.
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Go Live CCTV

Value Creation ASTRA Infra Port
Selain jalan tol, kampanye ini juga digelorakan di
ASTRA Infra Port. Salah satunya dengan
meluncurkan Warehouse Management System dan
menggagas kampanye AWASS yang diisi dengan
refreshment, serta peningkatan kompetensi tim untuk
selalu mengedepankan customer delight dan
operational excellence.
AWASS Campaign merupakan salah satu ikhtiar dari
ASTRA Infra Port Eastkal, untuk selalu menjaga
semangat serta kinerja dalam memberikan
pelayanan terbaik, dan juga untuk memberikan
kepuasan kepada setiap pelanggan. Melalui
kampanye “AWASS”, ASTRA Infra Port Eastkal ingin
mempertahankan
dan
bahkan
melampaui
operational excellence yang telah dimiliki saat ini.

Kris Ade Sudiyono
CEO Toll Road Business Group
ASTRA Infra

FOKUS UTAMA
Dalam kampanye ini, refreshment dan peningkatan
kompetensi tim dilakukan agar Eastkal dapat selalu
memberikan pelayanan terbaik dengan tetap
mengedepankan aspek safety. Refreshment serta
peningkatan
kompetensi
dilakukan
dengan
pengadaan training yang komprehensif yang tidak
hanya dilakukan pemaparan materi di dalam kelas,
namun juga pengenalan di lapangan, serta
penerapannya melalui praktik secara langsung.
Selain itu, kampanye ini juga dilakukan untuk
meningkatkan awareness terhadap prosedur dan
safety melalui banner yang terpasang di beberapa
titik strategis serta booklet yang dibagikan. Untuk
mendukung kinerja tim di lapangan juga telah
dibagikan
supporting
equipment.
Dengan
dilaksanakannya kampanye AWASS ini, diharapkan
bahwa setiap personel yang terlibat dapat memiliki
kompetensi, pemahaman dan kesadaran yang baik
terhadap prosedur dan aspek safety, serta dapat
melakukan setiap pekerjaannya dengan maksimal.

posyandu, dan 1 bidan desa. Terdapat pula 3 UMKM
binaan yang menghasilkan produk berupa manisan
kolang-kaling, opak, dan simpiring.
Tidak hanya itu, semangat AYO BANGKIT ini juga
mengantar ASTRA
Infra
untuk
senantiasa
mewujudkan Astra Green Company (AGC) melalui
komitmen pengelolaan lingkungan, kesehatan,
keselamatan kerja (LK3), dan Astra Friendly
Company (AFC), melalui 4 pilar utama program CSR
yaitu; kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan
kewirausahaan.

Leaders Talk

Kontribusi Sosial
ASTRA Infra terus melanjutkan kontribusi sosial
kepada masyarakat di sekitar wilayah operasi
perusahaan. Sebagai bagian dari grup Astra, ASTRA
Infra turut mewujudkan Kampung Berseri Astra (KBA).
KBA
merupakan
program
kontribusi
sosial
berkelanjutan Astra, yang diimplementasikan kepada
masyarakat, dengan konsep pengembangan yang
mengintegrasikan program 4 pilar, yaitu; Kesehatan,
Pendidikan, Lingkungan dan Kewirausahaan. Setelah
mengembangkan KBA di Desa Talagasari Balaraja
dan Desa Cikuasa, dengan semangat AYO BANGKIT
Ikhtiar
untuk
Negeri,
perusahaan
kembali
mewujudkan KBA di Desa Bungaskulon.
KBA Bungaskulon saat ini telah melewati asesmen
atau pemetaan yang ditujukan agar setiap pilar dapat
dijalankan secara tepat sasaran. Terletak di Desa
Bungaskulon, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten
Majalengka, KBA ini membina 4 posyandu, 4 kader

Selama kampanye AYO BANGKIT Ikhtiar untuk
Negeri berjalan, telah diinisiasi forum Leaders Talk
sebagai media Internal Sharing ASTRA Infra Group.
Leaders Talk yang pertama dilaksanakan pada
Kamis, 5 Agustus 2021 dengan membahas Strategi
Komunikasi Penyesuaian Tarif Jalan Tol. Forum
virtual ini dihadiri oleh jajaran Direksi ASTRA Infra,
dan seluruh insan
ASTRA Infra. Sebagai
narasumber, dihadirkan Staff Ahli Menteri PUPR dan
Juru
bicara
Kementerian
PUPR
Endra
S.Atmawidjaja, ST, MSc, DEA , dan Daisy Setiawan
(Direktur PT Trans Marga Jateng).
Acara ini dibuka dengan sambutan oleh Group CEO
ASTRA Infra Djap Tet Fa, yang memaparkan hasil
pencapaian ASTRA Infra pada 2020-2021. Kemudian
dilanjutkan dengan sesi sharing oleh Endra, yang
menyampaikan apresiasi kepada ASTRA Infra
karena telah konsisten, dan siap dalam
melaksanakan layanan publik di bidang jalan tol,
dengan berbagai skema yang ada. Selain itu
disampaikan
tentang
Komunikasi
Publik
Penyesuaian Tarif Jalan tol yang perlu dilaksanakan
oleh BUJT.
Sementara itu, Daisy Direktur PT Trans Marga Jateng
membagikan
pengalaman
dalam
melakukan
komunikasi penyesuaian tarif ruas Tol Semarang –
Solo baik online maupun offline. Sharing ini
diharapkan dapat menginspirasi BUJT lain untuk
bersiap menghadapi penyesuaian tarif jalan tol, yang
sejatinya dilaksanakan setiap dua tahun sekali.
ENERGI INFRA Edisi Juni 2021
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Leaders Talk yang kedua dilaksanakan pada Jumat,
1 Oktober 2021 yang mengusung tema Enhancing
Business Sustainability. Dengan menghadirkan
narasumber, Donny Arsal, Direktur Keuangan dan
Manajemen Risiko PT Jasamarga (Persero) Tbk.
Sustainability Strategic yang dilakukan oleh PT
Jasamarga di sektor lingkungan, pemerintahan dan
sosial. Ada pula sharing dari Kris Ade Sudiyono,
Direktur PT Astra Tol Nusantara mengenai Managing
People.
Di acara yang sama, juga dilaksanakan penyerahan
sertifikat Grading Assessment Astra Friendly
Company (AFC), Astra Green Company (AGC), dan
Astra Communications Management System (ACMS)
kepada Bisnis Unit yang telah mencapai peringkat
tertentu. Sertifikat diserahkan oleh Djap Tet Fa
kepada Wisnu Prabakti, selaku Direktur PT
Pelabuhan Penajam Banua Taka, Adhi Resza selaku
Direktur PT Marga Mandala Sakti, Firdaus Azis
selaku Presiden Direktur PT Lintas Marga Sedaya,
Rinaldi selaku Presiden Direktur PT Marga Harjaya
Infrastruktur, dan Daisy Setiawan selaku Direktur PT
Trans Marga Jateng.
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ASTRA Infra Tingkatkan
Kepemilikan di MLJ
STRA Infra juga turut berkontribusi dalam
mendukung kemajuan infrastruktur dan
mendorong pertumbuhan perekonomian
Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Pada
28 Juni 2021, ASTRA Infra melalui PT Jakarta Marga
Jaya, telah menandatangani dokumen pengalihan
14% saham PT Marga Lingkar Jakarta, dari Jasa
Marga. Dengan ini, maka secara tidak langsung,
ASTRA Infra memiliki 49% saham PT Marga Lingkar
Jakarta (MLJ), yang merupakan Badan Usaha Jalan
Tol (BUJT) JORR I Ruas Ulujami-Kebon Jeruk.

A

“Meningkatkan investasi di JORR I Ruas
Ulujami-Kebon Jeruk adalah langkah strategis
ASTRA
Infra
dalam
mendiversifikasi
dan
memperkuat portofolio bisnis Jalan Tol di Jakarta
Metro,” ungkap Djap Tet Fa, Group CEO ASTRA
Infra.
Ruas Tol Kebon Jeruk-Ulujami yang dikelola MLJ dan
memiliki panjang 7,67 km, merupakan bagian Jalan
Tol JORR I. Jalan yang terhubung dengan beberapa
ruas tol ini merupakan urat nadi transportasi penting,
hingga bisa memperlancar arus distribusi logistik,
serta mobilitas masyarakat Jakarta dan sekitarnya.

“Dengan pentingnya peranan JORR I, kami percaya ke
depannya ruas tol ini akan menghasilkan stable
long-term profit growth bagi perusahaan,” imbuh Tet Fa.
Saat ini ASTRA Infra telah berkontribusi di
infrastruktur jalan tol sepanjang 357,6 km, dengan
kepemilikan saham di 7 Badan Usaha Jalan Tol, yang
terdiri dari; Ruas Tangerang-Merak (72,5 km),
Cikopo-Palimanan (116,8 km), Semarang-Solo (72,6
km),
Jombang-Mojokerto
(40,5
km),
Surabaya-Mojokerto (36,3 km), Kunciran-Serpong
(11,2 km), dan JORR I Ruas Ulujami-Kebon Jeruk
(7,67 km).
Di tengah pandemi Covid-19, ASTRA Infra tetap
berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada
pengguna jalan tol. Hal ini dilakukan melalui layanan
operasional,
infrastruktur,
maupun
layanan
pendukung, demi terwujudnya tol yang aman,
nyaman, dan lancar. ASTRA Infra juga mengimbau
agar masyarakat senantiasa mematuhi protokol
kesehatan Covid-19, dengan menjaga kebersihan
dan kesehatan.
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Ideation
(INFRA Development through
Innovation) 2021
Tahun 2021 adalah tahun yang penuh
tantangan. Di tengah pandemi, kita dituntut
untuk tetap produktif dalam melakukan inovasi,
dan menyesuaikan keadaan dengan cepat.
Keadaan ini membuat kita harus berani
berinovasi dan berkreasi, demi mencapai tujuan
bersama.
Melalui semangat dan optimisme, ASTRA Infra
kembali menyelenggarakan konvensi inovasi
Ideation
(INFRA
Development
through
Innovation) 2021. Acara yang berlangsung
pada 10 – 30 September 2021 ini mengusung
tema “Energize To Grow”.
Dalam periode tersebut, ada 349 project yang
telah terkumpul dari ASTRA Infra Grup.
Kategorinya sebagai berikut; Suggestion
System, Quality Control Circle Non-Teknik,
Quality Control Circle Teknik, dan Quality
Control Project. Project yang terkumpul meliputi
4 project BPI (Business Process Improvement)
dan 4 project yang menggunakan metode baru,
yaitu Design Thinking.
Para pemenang diumumkan oleh Jajaran
Direksi Grup ASTRA Infra, yang sekaligus
berperan sebagai juri pada Ideation (INFRA
Development through Innovation) 2021, pada
30 September 2021.

Pada acara pengumuman pemenang tersebut, Group
CEO ASTRA Infra, Djap Tet Fa, menyampaikan 3 Tips &
Trick dalam membuat risalah inovasi, “Poin pertama,
seluruh peserta inovasi harus yakin dan membayangkan
diri mereka sebagai pemenang. Poin kedua, peserta
inovasi harus memberikan penjelasan yang mudah
dimengerti para juri, dan poin ketiga, peserta inovasi harus
tahu apa yang ingin disampaikan,” ujarnya.
Pencapaian itu tentu menjadi motivasi bagi seluruh
peserta untuk terus berinovasi menuju perubahan yang
lebih baik. Setiap tahunnya, konvensi inovasi ini akan
mengangkat tema yang berbeda-beda, sesuai dengan
strategi perusahaan.

Kategori Suggestion System:
Juara 1 : Syarifuddin – PT Pelabuhan Penajam
Banua Taka (Eastkal)
Juara 2 : Maulana N. H - PT Marga Harjaya
Infrastruktur
Juara 3 : Maulana Firsyah – PT Lintas Marga Sedaya
Kategori Quality Control Circle Non Teknik:
Juara 1 : GIAT 4 - PT Marga Harjaya Infrastruktur
Juara 2 : AWAM – PT Marga Mandalasakti
Juara 3 : KENETIK – PT Lintas Marga Sedaya
Kategori Quality Control Circle Teknik:
Juara 1 : AMAN BROS - PT Lintas Marga Sedaya
Juara 2 : TIMBRIS 1 - PT Marga Mandalasakti
Juara 3 : TOP - PT Marga Harjaya Infrastruktur
Kategori Quality Control Project:
Juara 1 : ASTARI BOOSTER - RESTA
Juara 2 : SYNTAX ERROR – PT Marga Mandalasakti
Juara 3 : PITSTOP - PT Pelabuhan Penajam Banua
Taka (Eastkal)
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Untuk mendukung para Insan ASTRA Infra dalam mengelola
dan menjaga kesehatan mental dan menciptakan kondisi
psikis yang baik, ASTRA Infra mengadakan employee
wellness program bernama TERAS INFRA atau Tempat
Curhat Sahabat INFRA.
TERAS INFRA memiliki 3 (tiga) layanan yaitu konseling
dengan psikolog profesional, webinar, dan artikel mengenai
mental health yang dapat diakses oleh seluruh Insan ASTRA
Infra.
Layanan konseling diadakan bersama dengan Ibu Jolanda
Van Pamelen, S.Psi, Psikolog. Sesi konseling ini akan
dilakukan setiap hari Selasa dan Rabu pada pukul 10.00
WIB. Sedangkan webinar dan artikel akan diinformasikan
kepada karyawan melalui email. Khusus artikel akan
dikirimkan setiap satu bulan sekali.

Bagi karyawan yang berminat untuk mengikuti layanan
konseling, berikut tata cara pendaftarannya:
1. Karyawan mendaftarkan diri via WhatsApp.
2. Karyawan akan menerima balasan yang berisi
informasi jadwal konseling
3. Karyawan menghubungi konselor pada hari dan jam
yang telah ditentukan melalui media WhatsApp atau
Zoom.
Layanan ini bersifat confidential. Data pribadi dan
seluruh informasi akan dijaga kerahasiannya. Konselor
akan melayani bagi pendaftar pertama yang telah
mendaftar (first come first serve). Paling utamanya,
layanan ini free of charge (gratis) untuk seluruh Insan
ASTRA Infra.

PU GNIS
DAFTAR

Semoga program TERAS INFRA membawa manfaat
positif bagi setiap Insan ASTRA Infra dan membantu
setiap dari kita agar tetap sehat secara fisik dan psikis
sehingga dapat terus berkarya di mana pun kita berada.

ENERGI INFRA Edisi Juni 2021
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ASTRA Infra Raih Juara Pertama
pada Festival Indonesia
Ayo Aman Berlalu Lintas 2021
ada
peringatan
Hari
Lalu
Lintas
Bhayangkara ke-66, 24 September 2021,
Astra mengadakan Festival Indonesia Ayo
Aman Berlalu Lintas (IAABL). Tema yang
diusung adalah ‘Aman dan Nyaman Bersama di
Jalan.’ Festival ini diadakan sebagai wujud
kepedulian Astra terhadap keselamatan berlalu
lintas.

P

Rangkaian kegiatan Festival Indonesia Ayo Aman
Berlalu Lintas ini telah dilakukan sejak Mei hingga
September 2021. Ada beragam kegiatan yang
dilakukan, seperti misalnya kampanye Bulan
Keselamatan Berlalu Lintas. Acara ini ditutup dengan
Penganugerahan Pemenang Bulan Keselamatan
Berlalu Lintas, yang merupakan kompetisi program
IAABL antar perusahaan Grup Astra.
Sebelum masuk ke tahap final, Astra mengumumkan
10 finalis yang terpilih, dan ASTRA Infra menjadi
salah satu finalisnya. Tepat pada hari Jumat, 24
September 2021, di Acara Festival Indonesia Ayo
Aman Berlalu Lintas, ASTRA Infra meraih juara
pertama untuk kategori Program Eskternal dengan
tema ‘Ayo Aman Berkendara.’ Ini merupakan
kampanye ASTRA Infra dalam meningkatkan
kesadaran pengguna jalan untuk mengurangi
kecelakaan di jalan tol, demi mewujudkan jalan tol
yang aman, nyaman, dan lancar.
Pada kompetisi tersebut, ASTRA Infra juga
memberikan penjelasan tentang kegiatan-kegiatan
yang dijalankan. Kegiatan itu antara lain; pembinaan
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terhadap pelopor keselamatan, pembahasan tentang
panduan perjanjian kerjasama dengan PJR,
monitoring review program keselamatan berkendara,
penindakan pelanggaran dan improvement program
BUJT (Badan Usaha Jalan Tol), yang bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran pengguna jalan.
Selain itu juga dilakukan pembuatan internal
guidance standard keselamatan jalan tol (E-Book
FPP dengan pendekatan 3E), pelatihan untuk PIC
HSE BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) terkait standar
keselamatan jalan tol.
Kegiatan
lainnya
mencakup;
memeriksa
ketersediaan alat pengecekan ban di seluruh rest
area, membuat program pemberdayaan masyarakat
(pedagang asongan) pada UMKM binaan,
pembuatan kampanye tentang bahaya aquaplanning,
pembuatan monitoring titik-titik di jalan tol yang
tergenang air, memberikan sosialisasi dan tips aman
berlalu
lintas
via
webinar/talkshow,
dan
mengampanyekan keselamatan berlalu lintas di
seluruh platform digital ASTRA Infra.
Dari pencapaian yang telah dilakukan oleh ASTRA
Infra Grup hingga saat ini, telah terhimpun 71 Pelopor
IAABL (Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas), dan
mengedukasi program IAABL kepada 44.100 orang.
ASTRA Infra tetap semangat dalam meningkatkan
kesadaran pengguna jalan tol terkait pentingnya
keselamatan berlalu lintas, menurunkan angka
kecelakaan lalu lintas di tol, dan meningkatkan
aktivitas Pelopor Berlalu Lintas ASTRA Infra Group.

PERISTIWA

TAMAN PETAK PAPAT
Buah Revitalisasi
Akses Serang Timur
Pembangunan
infrastruktur
jalan
tol
utamanya
adalah
untuk
memperkuat
konektivitas, menyambungkan berbagai
potensi ekonomi di seluruh Indonesia, dan
memajukan budaya dan wisata. Selain itu juga untuk
memeratakan
pembangunan,
memperlancar
distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan
investasi di daerah, yang tentunya akan berdampak
pada peningkatan perekonomian, dan kesejahteraan
masyarakat. Kini manfaat dari keberadaan
infrastruktur jalan tol pun terus berkembang,
terutama dengan value creation yang dilakukan oleh
Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

P

Value Creation terbaru di Astra tol Tangerang-Merak
adalah dengan merevitalisasi akses Serang Timur,
yang kemudian dibuat menjadi area publik bagi
warga Kota Serang dan sekitarnya, bernama Petak
Papat. Berikhtiar untuk membuat ruang publik yang
sehat, ramah, dan produktif sesuai dinamika
masyarakat Serang dan Banten pada umumnya.
Petak Papat ini dilengkapi dengan fasilitas publik,
seperti; jogging track, ruang hijau, pusat kuliner
daerah, cafe area, hingga parking spot.
Lokasi yang semula terabaikan, kini dapat
dimanfaatkan sebagai sarana olahraga, tempat
ditampilkannya kesenian kreativitas lokal, dan
kegiatan ekonomi produktif. Taman ini juga bisa
dijadikan sebagai wadah interaksi sosial, melalui
silaturahmi keanekaragaman masyarakat Banten
yang pluralis dan religius.
Dibangun
dengan
mengedepankan
konsep
zona/petak yang bertumbuh, Petak Papat adalah
pengembangan dari taman yang memiliki fungsi serta
tema tersendiri.

Soft Launching Petak Papat
ENERGI INFRA Edisi Juni 2021
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- Petak 1: Bale Bagja Sarengan. Ini adalah ruang
publik yang mengedepankan konsep tempat
berkumpul dan bersilaturahmi untuk mencari
kegembiraan dan kebahagiaan (bagja) bersama
(sarengan).
- Petak 2 & 3: Bale Bentang Pamekar. Ruang publik
ini akan menghubungkan (pamekar) petak 1 dan 4,
sehingga bentangnya akan menjadi pemersatu
dinamika masyarakat Serang dan Banten, baik
melalui aktivitas olahraga, kesenian, ekonomi
produktif, maupun sosial kemasyarakatan lainnya.
- Petak 4: Bale Among Rasa. Ruang publik tempat
mengolah rasa, sembari menikmati pemandangan
area persawahan yang asri dan gerbang tol Serang
Timur, serta pemandangan gapura masuk ke wilayah
Serang dan Banten.

Fasilitas umum di Taman Petak Papat sudah dapat
digunakan oleh masyarakat sejak 23 September
2021. Soft Launching dilaksanakan dengan kegiatan
jogging bersama menyusuri Petak Papat, dari Zona 1
hingga Zona 4, yang dilaksanakan oleh Direksi
ASTRA Tol Tamer dan Perwakilan dari Komunitas
Serang Running Club (SRC). Kegiatan tersebut
dilanjutkan dengan bincang santai bertajuk
#AYOBANGKIT Ikhtiar Sehat, Infrastruktur Sehat.
Acara ini menghadirkan Walikota Serang, Syafrudin,
yang diwakili oleh Staf Ahli Walikota Toyalis, Presiden
Direktur (Presdir) Astra Tol Tamer, Kris Ade Sudiyono,
dan Koordinator Serang Running Club (SRC), Rudy,
sebagai narasumber. Dipandu oleh Inez Fahri (Nong
Banten 2013), bincang santai ini dapat disaksikan
secara daring melalui YouTube ASTRAInfra dan
Instagram Live Astratoltamer.

13

ENERGI INFRA Edisi Juni 2021

PERISTIWA

Innovation Agents
Eastkal Siap Berkontribusi
Untuk Perusahaan
nnovation Training for Implementer merupakan
strategic initiatives dari Innovation & Digitalization
Department ASTRA Infra Port - Eastkal. Ini
dilakukan untuk meningkatkan kompetensi para
Innovation Agents, agar turut serta dalam pesta
inovasi internal, maupun eksternal. Innovation
Agents terdiri dari karyawan terpilih yang akan
membantu para karyawan Eastkal lainnya, untuk
menggaungkan Innovation Campaign di perusahaan.
Para Innovation Agents dan Innovation &
Digitalization Department juga akan membantu para
karyawan untuk menggali inovasi apa saja yang
sudah terimplementasi dengan lebih dalam. Selain
inovasi ini patut diapresiasi, ia juga perlu ditunjukkan
ke lingkungan internal dan eksternal perusahaan,
demi keberlanjutan semangat improvement. Training
Innovation for Implementer diadakan selama 7 (tujuh)
hari di bulan April 2021, difasilitasi oleh Innovation &
Digitalization Department. Training ini fokus pada
materi 8 steps dan membahas tuntas setiap langkah
Innovation Tools.

I

Kegiatan ini tentunya mendapatkan dukungan penuh
dari pihak manajemen, karena bisa meningkatkan
semangat karyawan untuk berinovasi dengan cara
yang menyenangkan. Selain itu, juga akan
memberikan dampak positif, terutama bagi diri
tiap-tiap karyawan, dalam memudahkan pekerjaan
dan pencapaian perusahaan.
Keaktifan seluruh peserta pada saat berpartisipasi
dalam melakukan training juga dinilai oleh Innovation
& Digitalization Department. Partisipan terbaik akan
dipilih menjadi “BEST INNOVATION AGENT 2021”
yang akan diumumkan pada Konvensi Inovasi
Internal, yaitu INSPIRE 2021 (Innovation to Surpass
Customer
Expectations)
2021.
Kegiatan
ini
diharapkan bisa dilakukan setiap tahunnya, dan akan
melahirkan semangat baru bagi seluruh karyawan
untuk berinovasi.

ENERGI INFRA Edisi Juni 2021
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Semangat
Melawan COVID-19

Eastkal Tingkatkan
Upaya Pencegahan
paya pencegahan penyebaran Covid-19 di
Indonesia telah gencar dilakukan oleh
berbagai pihak, sejak pertama kali
diumumkan oleh pemerintah pada 2020
lalu. Tak terkecuali ASTRA Infra Port – Eastkal, yang
konsisten menerapkan program untuk meningkatkan
kewaspadaan terhadap penyebaran Covid-19. Hal ini
dilakukan melalui Preventive & Response Procedure
of Covid-19.

U

Mendukung program Preventive & Response
Procedure of Covid-19, dibentuklah preventive and
response team yang di dalamnya terdiri dari;
chairman, vice chairman, lead, screening team,
response team, transportation support, facility
support dan diawasi oleh company doctor. Dalam
Preventive & Response Procedure of Covid-19,
terdapat dua program yaitu promotion program, di
mana kegiatannya berupa sosialiasi mengenai
penyebaran covid di lingkungan perusahaan, dengan
menerbitkan internal program memo terkait Covid-19.
Lalu sosialisasi melalui email, daily tool box meeting,
P2K3 meeting, poster dan banner. Program kedua
adalah screening program, yaitu melakukan
screening untuk para karyawan, visitor, client, dan

15
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Social distancing yang diberlakukan di area kerja Eastkal

outsourcing yang akan masuk ke dalam kawasan
perusahaan. Selain itu juga dilakukan body
temperature check, health conditions check dan juga
travel history screening. Screening tersebut juga
dilakukan dengan mengisi screening form dan covid
declaration.
Untuk lebih meningkatkan kewaspadaan Covid-19,
Eastkal juga menjalankan tes antigen rutin setiap
bulan untuk para karyawan, visitor, client dan
outsourcing. Tak lupa juga penggunaan disinfektan
pada setiap unit kerja, yang dilakukan setiap hari
pada waktu pagi dan sore. Berjalannya seluruh
program ini diharapkan dapat mengurangi
penyebaran Covid-19 di lingkungan Eastkal. Ayo,
lawan Covid-19!

ENERGI INFRA Edisi Juni 2021
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Go Fresh!
o Fresh mulai dijalankan pada 2019.
Diawali dengan identifikasi jenis
tanaman yang cocok untuk tumbuh di
lingkungan Eastkal, hingga melakukan
pemetaan untuk menentukan area yang akan
ditanami pohon. Fokus area penanaman
adalah area kantor, baik internal maupun
eksternal, area pejalan kaki, serta area umum.

Go Fresh merupakan salah satu program yang
dijalankan sebagai bentuk dari implementasi
company value Eastkal I CAN DO, yaitu Nature.
Program ini mengutamakan safety, kelestarian
lingkungan, dan harmoni dengan masyarakat sekitar.
Go Fresh berfokus pada penanaman pohon,
pembuatan taman, dan penanaman tanaman hias,
yang sesuai dengan kondisi tanah di wilayah ASTRA
Infra Port - Eastkal.

Sampai saat ini, sudah ada 465 pohon yang
ditanam di area ASTRA Infra Port – Eastkal.
Masing-masing pohon ini akan menjadi “Pohon
Asuh” bagi seluruh karyawan ASTRA Infra Port
– Eastkal. Setiap karyawan diwajibkan untuk
memasang papan nama pada pohon tersebut,
sebagai tanda bahwa ia juga akan turut
berpartisipasi dalam merawatnya.
Program Go Fresh, diharapkan tidak hanya
dapat meningkatkan semangat pelestarian
lingkungan,
namun
juga
memberikan
kenyamanan kepada seluruh karyawan serta
klien yang bekerja di lingkungan Eastkal.

Pemberian nama pada Pohon Asuh
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Kampung Berseri
Astra (KBA) Cikuasa,
Potensi Kampung Wisata di Kota Baja

Danau Cikuasa

C

ilegon merupakan kota yang berada di Ujung
Barat Pulau Jawa, kota ini terkenal dengan
julukan kota baja, karena dipenuhi dengan
kawasan industri dan pelabuhan utama. Namun di
tengah hiruk-pikuk industri tersebut, ternyata Cilegon
memiliki potensi wisata. Salah satunya adalah
potensi kampung wisata yang begitu asri dan bersih
yang berada di Kampung Cikuasa, Kelurahan
Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon.
Cikuasa memiliki potensi wisata alam yang menarik,
dan terbilang cukup lengkap. Wilayahnya asri karena
berada di perbukitan, meskipun dikelilingi oleh
kawasan industri. Masyarakatnya pun dikenal ramah
dan kreatif. Bahkan sebagian dari mereka memiliki
industri rumahan pembuatan emping dan keripik
pisang yang merupakan camilan khas Banten.
Tanaman melinjo, yang merupakan bahan dasar
emping, serta pohon pisang, banyak tumbuh di
Cikuasa dan sebagian besar wilayah Banten. Hal
inilah yang kemudian mendorong Astra Tol
Tangerang-Merak menjadikan kampung Cikuasa
sebagai Kampung Berseri Astra (KBA).

ENERGI INFRA Edisi Juni 2021
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Mural yang di buat di Desa Cikuasa

Kampung Cikuasa memiliki paket lengkap yang
menjadi unggulan kampung binaan yang fokus pada
empat Pilar, yakni Kesehatan, Pendidikan,
Lingkungan dan Kewirausahaan. Pada Januari 2020
lalu, Astra Tol Tangerang-Merak melakukan
kerjasama dengan Kampung Cikuasa dalam
menjaga
keasrian
lingkungan,
sekaligus
membangkitkan
ekonomi
kreatif
masyarakat
setempat dengan memanfaatkan potensi wisata alam
yang ada. “Mudah-mudahan dengan kerja sama ini,
Cikuasa bisa menjadi ikon wisata Kota Cilegon, dan
tentunya mengangkat kearifan lokal di sini,” kata
Humas Pokdarwis Lingkungan Cikuasa, Rusni Mukri.
Selain asri dan memiliki danau buatan yang tepat
berada di pintu masuknya, Kampung Cikuasa juga
sudah memiliki Kelompok Wanita Tani (KWT), yang
saat ini tengah melakukan budidaya berbagai
tanaman.
“Keunggulan kami itu memiliki banyak potensi wisata
yang tak dimiliki daerah lainnya. Kampung Cikuasa
ini dikelilingi dengan pohon melinjo, kebun pepaya
California, tanaman padi, pohon pisang, anggur,
jagung, kacang panjang, cabai, mentimum, lada atau
merica, palawija, serta rempah-rempah lainnya. Itu
semua hasil garapan dari KWT dan masyarakat
setempat,” tuturnya.
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Tak hanya itu, potensi wisata alam kampung
Cikuasa dengan pola penataan lingkungan yang
bersih dan hijau meski dikelilingi area industri
inilah yang kemudian mendorongnya untuk
mengikuti perlombaan Kampung Program Iklim
(Proklim), yang diadakan oleh Kementerian
Lingkungan Hidup.
Lurah Gerem, Deny Yuliandi mengatakan bahwa
karakteristik wilayah di Kampung Cikuasa
berbeda. Meski berdampingan dengan industri,
keasriannya masih tetap terjaga. “Itu menjadi
salah satu alasan kami memilih Cikuasa sebagai
lokasi kegiatan berlangsungnya lomba, baik di
tingkat kota, provinsi, maupun nasional. Apalagi
Astra Tol Tangerang-Merak telah banyak
membantu pengembangan wisata di Cikuasa,”
ujarnya.

INFRA PEDULI
Deny juga merasa bangga atas terpilihnya Kampung
Cikuasa sebagai kampung binaan Astra Tol
Tangerang-Merak, dan masuk dalam program
Kampung Berseri ASTRA. “Kami pun berharap kerja
sama ini dapat terus berlanjut. Kami juga berharap
kampung Cikuasa bisa mandiri secara ekonomi,”
katanya.
Untuk ke depannya, Kampung Cikuasa juga akan
menggarap potensi wisata alam lainnya. Seperti
misalnya wisata alam dengan jogging track dan jalur
sepeda ke atas bukit yang menyuguhkan
pemandangan laut dengan kapal yang lalu lalang dan
keindahan lampu pelabuhan serta pabrik di malam
hari. Selain itu, ada pula wisata budaya yang
menyuguhkan situs makam leluhur penyebar agama
Islam di Banten, serta budaya pencak silat dari
padepokan yang ada di Kampung Cikuasa.
Seorang perajin emping di Kampung Cikuasa,
Mukomah pun berharap besar bila Cikuasa nantinya
akan bisa menjadi destinasi wisata unggulan.
“Karena dengan begitu, kami para perajin, khususnya
pelaku UKM, akan mendapat keuntungan dalam
memasarkan produk kami. Jadi produk kami tidak
hanya dijual di pasar saja, tapi akan menjadi
oleh-oleh khas Cikuasa,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Departemen Humas dan CSR
Astra Tol Tangerang-Merak, Uswatun Hasanah
menilai bahwa pembinaan di KBA Cikuasa ini
merupakan bentuk program Corporate Social
Responsibility (CSR) Astra Tol Tangerang-Merak,
kepada
masyarakat
sekitar
jalan
Tol
Tangerang-Merak. Ia berharap program CSR dalam
program KBA yang memfokuskan pembinaannya
pada 4 Pilar CSR Astra, mampu menggali potensi
wisata yang ada di Kampung Cikuasa. Dengan
demikian, akan memberikan dampak positif kepada
masyarakat Cikuasa khususnya, dan Banten pada
umumnya. “Pada akhirnya, hal ini akan sejalan
dengan nilai- nilai Astra, yang dikenal sebagai Catur
Dharma Astra, di mana salah satunya adalah
bermanfaat bagi bangsa,” ungkapnya.
Uswatun juga mengungkapkan bahwa KBA Cikuasa
ini juga bisa menjadi wisata alternatif jika pengguna
jalan yang hendak menyeberang melalui Pelabuhan
Merak, terjebak kemacetan di jalan Cikuasa.
“Lokasinya tidak jauh dari gerbang tol Merak.
Biasanya kalau terjadi kepadatan di pelabuhan,
dampaknya bisa sampai tol. Nah, KBA Cikuasa ini
bisa menjadi alternatif pengguna jalan untuk
berwisata, sambil menunggu terurainya kepadatan,”
katanya.
Selain berdampak pada perekonomian dan
perkembangan wilayah, jika potensi wisata di KBA
Cikuasa ini tergali, juga akan mampu memberi
dampak terhadap trafik di tol Tangerang-Merak.
“Karena pada dasarnya, kegiatan CSR yang baik
harus mampu memberikan nilai pada lingkungan
sekitar, atau creating shared value. Selain itu juga
harus bias memberikan dampak yang baik terhadap
keberlanjutan perusahaan,” tutupnya.

Wisata kebun pepaya, yang bisa
dipetik langsung
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Komitmen ASTRA Infra Port - Eastkal
Dalam Berkurban

B

erkurban merupakan salah satu ibadah yang dilakukan saat hari raya Idul Adha, atau juga disebut Idul
Qurban. Berbagi kebahagiaan dengan warga di lingkungan sekitar ASTRA Infra Port - Eastkal, juga
merupakan wujud dari program corporate social responsibility. Tahun ini, Eastkal tetap berkomitmen
untuk memberikan sumbangan hewan kurban kepada warga di lingkungan sekitar.

Penyerahan Hewan Kurban di RT 01 Kel Buluminung

Penyerahan Hewan Kurban di RT 06
Kel Gunung Seteleng

Penyerahan Hewan Kurban di RT 06
Kel Gunung Seteleng

Pada 2021 ini, Eastkal menyalurkan kebahagiaan dengan memberikan sumbangan kurban pada tiga rukun
tetangga. Sebanyak empat ekor kambing yang disalurkan; 1 ekor kambing disalurkan untuk rukun tetangga 01
Buluminung, 2 ekor kambing disalurkan untuk rukun tetangga 06 Gunung Seteleng, dan 1 ekor kambing
disalurkan untuk rukun tetangga 07 Gunung Seteleng. Seluruh sumbangan kurban disalurkan pada 18 Juli
2021, yang diwakili oleh Erawastu sebagai Department Head dari Security dan CSR ASTRA Infra Port Eastkal.
Dalam sebuah wawancara, Erawastu mengatakan bahwa dengan tersalurkannya sumbangan kurban tahun
ini, diharapkan warga mendapatkan keberkahan serta kebahagiaan di tengah pandemi yang melanda.
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Distribusi Sembako Nurani Astra untuk karyawan pihak ketiga

Nurani ASTRA Infra Port – Eastkal Berbagi Untuk Negeri
#SemangatSalingBantu
Pandemi Covid-19 yang saat ini tengah melanda,
tidak menyurutkan semangat ASTRA Infra Port –
Eastkal untuk terus menebar kebaikan. Dengan tema
Nurani
Astra
Berbagi
Untuk
Negeri
#SemangatSalingBantu,
kegiatan
berbagi
ini
disalurkan untuk para karyawan pihak ketiga, yang
juga tidak luput dari dampak pandemi Covid-19.
Kegiatan Nurani Astra dari Eastkal dilaksanakan
pada 10 Agustus 2021. Sebanyak 104 paket
sembako telah dibagikan untuk karyawan pihak
ketiga tersebut. Kegiatan pemberian sembako ini
diwakili oleh Fatoni Tahar Hidayat selaku Base

Manager, dan Erawastu selaku Department Head
Security dan CSR.
Kegiatan ini berjalan dengan lancar, tentunya dengan
menerapkan protokol kesehatan yang ketat, karena
pengambilan paket sembako ini hanya dilakukan oleh
perwakilan satu orang dari masing-masing pihak
ketiga. Rasa haru menyelimuti ruangan Buluminung
(lokasi pembagian sembako) selama proses
pembagian berlangsung. Kegiatan ini diharapkan
bisa menjadi motivasi dalam meningkatkan
kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan
bantuan di masa pandemi.
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Nasi tumpang adalah makanan khas Kediri
yang terdiri dari nasi dengan kuah berupa
sambal tumpeng. Kuliner ini disajikan
bersama aneka sayur rebus, dan biasanya
dilengkapi dengan rempeyek. Sambal
tumpang yang digunakan terbuat dari bahan
baku tempe yang sudah basi (tempe bosok),
lalu diberi bumbu bawang merah, bawang
putih, cabai rawit, cabai merah, kemiri,
kencur, daun jeruk purut, daun salam, laos,
santan, dan tepung beras. Tempe basi
beserta bumbunya kemudian dimasak
dengan daging ayam, terkadang juga rambak
(kulit sapi).
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Selat Solo atau racikan salat adalah
hidangan khas Jawa Tengah yang mendapat
pengaruh dari hidangan Eropa. Selat Solo ini
berasal dari kota Solo, Jawa Tengah.
Makanan ini terbuat dari daging sapi has luar,
yang direbus dalam kuah encer, yang
bumbunya terdiri dari; bawang putih, cuka,
kecap manis, kecap Inggris, air, pala, dan
merica. Makanan ini kemudian disajikan
dengan telur rebus dan sayur-sayuran seperti
buncis, kentang, tomat, selada, mentimun,
kol atau brokoli, dan wortel. Kemudian sajian
ini akan ditaburi dengan keripik kentang, dan
ditambahkan sedikit moster atau mayones di
sampingnya. Sajian ini biasa dihidangkan
sebagai makan pembuka. Namun hidangan
selat Solo harus dimakan selagi hangat,
sebab jika sudah dingin, lemak daging sapi
akan tampak di permukaannya.

Tengkleng adalah masakan sejenis sup
dengan bahan utama tulang kambing, dan
berasal dari Solo. Sejarah tengkleng di masa
lalu, berdasarkan kisah para tetua di kota
Solo,
hanya
para
bangsawan
dan
orang-orang
Belanda
saja
yang
diperbolehkan menikmati masakan daging
kambing ini. Hanya kepala, kaki, dan tulang
yang tersisa, yang boleh dinikmati oleh para
pekerja serta juru masak. Di masa itu, para
juru masak tak kurang akal, maka dimasaklah
tulang-tulang dengan sedikit daging yang
masih menempel. Penampilan tengkleng
hampir mirip dengan gulai kambing, tapi
kuahnya lebih encer. Ada juga tengkleng
dengan sedikit kuah.

ENERGI INFRA Edisi Juni 2021

24

LENTERA INFRA

yang disajikan secara prasmanan. Konsumen yang
datang ke rumah makan sega jamblang “Mang Dul”
ini tidak hanya berasal dari kota Cirebon itu sendiri,
melainkan juga dari kota-kota lainnya, seperti
Jakarta, Bandung, Tegal, dan masih banyak lagi.
Pada masa awal berjualan nasi jamblang ini, Mang
Dul berkeliling kota Cirebon. Karena ketekunannya,
nasi jamblang Mang Dul akhirnya berhasil memiliki
kedai, dan kini sudah memiliki beberapa cabang.
Saat ini, nasi jamblang Mang Dul sudah dikelola oleh
generasi kedua.

Cirebon merupakan daerah yang terkenal dengan
makanan khasnya, salah satunya adalah Sega
Jamblang. Sega Jamblang (Nasi Jamblang dalam
Bahasa Indonesia) adalah makanan khas Cirebon.
Nama nasi jamblang berasal dari nama daerah di
sebelah barat Kota Cirebon, yang merupakan tempat
asal pedagang makanan tersebut. Ciri khas makanan
ini adalah penggunaan daun jati sebagai
pembungkus nasi, yang menjadikannya sangat unik.
Penyajian makanannya pun bersifat prasmanan.
Sega Jamblang “Mang Dul” merupakan salah satu
rumah makan sega jamblang yang terdapat di Kota
Cirebon. Rumah makan sega jamblang “Mang Dul”
ini cukup dikenal di Cirebon, bahkan hingga ke luar
kota. Menu yang disajikan di rumah makan ini adalah
masakan khas sega jamblang, dengan lauk pauknya
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Di kedai nasi jamblang Mang Dul, pembeli bisa
memilih 30 jenis lauk berbeda yang tersedia. Lauk ini
di antaranya; tahu, tempe, telur dadar, telur balado,
cumi blakutak, semur hati, semur daging, dan
lain-lain. Kalau Anda datang ke sini, jangan lupa
untuk menikmati sajian sambal merahnya! Sambal
merah khas nasi jamblang ini berbeda dari
sambal-sambal lainnya, lho!
Untuk ukuran porsi, nasi jamblang memang tergolong
sedikit. Sehingga tak heran jika ada yang memesan 3
hingga 5 bungkus nasi sekaligus. Kalau Anda doyan
makan, pesan saja beberapa bungkus sekalian!
Bagi yang ingin menyantap nasi jamblang Mang Dul,
bisa datang langsung ke kedainya di rest area Km
166, Cipali. Dengan harga mulai dari Rp 15.000,
Anda sudah bisa menikmati nasi jamblang dengan
cita rasa yang unik dan khas.

LENTERA INFRA

Wisata Gardu Pandang
di Lereng Kelir, Semarang.

Wisata Lereng Kelir merupakan salah satu wisata
yang cukup populer di Kabupaten Semarang, Jawa
Tengah. Tempat wisata ini berlokasi di Dusun Gertas,
Desa Brongkol, Kecamatan Jambu, Kabupaten
Semarang. Tempat ini berjarak sekitar 53 km dari
pusat kota Semarang, dan bisa ditempuh dengan
perjalanan selama sekitar dua jam. Rute menuju
Lereng Kelir melalui Jalan Semarang-Yogyakarta,
arah ke Temanggung. Sesampainya di lokasi parkir,
pengunjung tak langsung sampai ke tempat
wisatanya, tapi harus berjalan kaki terlebih dahulu,
sebelum bisa menikmati pemandangan alam yang
ditawarkan. Untuk menuju lokasi itu, pengunjung
harus mendaki selama 1,5 jam.
Lokasi Lereng Kelir berada di atas bukit, dengan
ketinggian 1300 meter di atas permukaan laut (mdpl).
Jika sudah sampai di lokasi gardu, pengunjung akan
dimanjakan dengan pemandangan alam yang sangat
indah. Di sana, para pengunjung bisa melihat
panorama Gunung Sindoro, Gunung Sumbing,
Gunung Telomoyo, Danau Rawa Pening, Gunung
Merbabu, Gunung Ungaran, dan pemandangan
kota-kota di sekitarnya, seperti Ambarawa dan
Salatiga.
Pemandangan di tempat wisata Lereng Kelir tidak
hanya dapat dinikmati pada siang hari saja, namun
juga di malam hari. Pemandangan di malam hari
tidak kalah indahnya dengan siang hari. Gemerlap
lampu di wilayah Kabupaten Semarang dan
Ambarawa terlihat begitu jelas, begitu pula dengan
gemerlap
bintang-bintang
yang
menjadi
pemandangan
yang
menakjubkan.
Banyak
pengunjung yang memilih untuk bermalam di Lereng
Kelir demi bisa menikmati pesona kerlap-kerlip lampu

yang menyinari Kabupaten Semarang dan
Ambarawa. Untuk itu, pihak pengelola menyediakan
lahan khusus yang bisa digunakan pengunjung untuk
berkemah di Lereng Kelir. Lahan yang disediakan
cukup luas, dan bisa menampung hingga 10 tenda.
Dengan menginap di tempat wisata ini, pengunjung
dapat menikmati pemandangan di tempat wisata
yang berada di dataran tinggi tersebut.
Tempat wisata Lereng Kelir ini juga menyediakan
warung-warung yang menjual aneka makanan dan
minuman, jadi para pengunjung tidak perlu khawatir
jika merasa lapar. Ada banyak warung yang
menyediakan minuman kopi alami yang khas buatan
masyarakat Kelir. Minuman ini dibuat dengan cara
tradisional, dan tentunya memiliki cita rasa yang
autentik. Pemilik warung juga menyediakan kopi
tradisional tersebut dalam bentuk kemasan yang bisa
dibeli pengunjung dan dijadikan sebagai oleh-oleh.
Pemandangan alam di wisata Lereng Kelir yang
sangat indah digunakan para pengunjung untuk
ber-selfie,
berpose
narsis,
kemudian
mengunggahnya ke media sosial. Tempat wisata ini
memiliki spot foto yang sangat instagramable, dan
sayang sekali bila para pecinta media sosial
melewatkan pemandangan eksotis ini. Spot foto
terbaik yang disukai pengunjung adalah hutan pinus
yang berada sebelum puncak Lereng Kelir.
Pemandangan yang sangat indah, dan udara yang
sejuk dengan pepohonan pinus yang rindang,
membuat pengunjung betah berwisata di tempat ini.
Pengunjung akan dikenai biaya untuk memasuki
Wisata Lereng Kelir, dengan harga tiket masuk
sebesar Rp 5.000 per orang pada hari biasa, dan Rp
7.000 per orang pada hari libur.
ENERGI INFRA Edisi Juni 2021

26

KOMENTAR

Diperlukan upaya dan usaha
cerdas untuk pulih dari
keterpurukan akibat Pandemi
Covid 19.
Ayo Bangkit Ikhtiar Untuk Negeri

M. Adhi Resza
Direktur Operasi & Teknik
PT Marga Mandalasakti

Fokus untuk memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan
khususnya kepada customer yang melakukan aktivitas kegiatan
di sektor hulu migas dengan service yang lebih produktif, lebih
efisien serta berstandard operasi kelas dunia, dengan tetap
berprinsip untuk menjaga keselamatan kerja, kelestarian
lingkungan serta prosedur pencegahan penyebaran COVID 19

Wisnu Prabakti
Operation Director PPBT

Setiap orang, di setiap masa hidupnya pasti menghadapi
tantangan. Memaknainya dengan kemauan untuk mampu.
Mampu memiliki impian dan imajinasi, mampu menjadikannya
konsep dan gagasan, mampu menjadikannya kenyataan.
Dengan selalu mensyukuri setiap kegagalan dan keberhasilan
selama perjalanannya

Daisy Setiawan
Direktur Administrasi dan Keuangan
PT Trans Marga Jateng

Saya memaknai Ayo Bangkit Ikhtiar untuk Negeri sebagai
komitmen Astra Infra pada pemulihan perekonomian di tengah
kondisi pandemi. Terlepas dari kondisi sulit, di tahun 2021 kita
senantiasa mengupayakan keberlanjutan pembangunan
infrastruktur yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja
seperti pada proyek pembangunan Akses Tol BIJB Kertajati.

Firdaus Azis
Presiden Direktur
PT Lintas Marga Sedaya
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Bagi pengguna jalan tol Trans Jawa, pasti tak asing lagi dengan sejumlah masjid yang ada di rest area jalan
tol langganannya. Selain untuk mengisi bahan bakar, pada umumnya orang mencari rest area di jalan tol
untuk menemukan masjid dan toilet. Beberapa masjid yang ada di jalan tol memang didesain berbeda
dengan masjid pada umumnya. Sepanjang jalan tol ASTRA Infra banyak sekali terdapat masjid-masjid
dengan desain yang indah dan unik yang sayang untuk Anda lewatkan. Berikut 7 masjid unik di rest area
sepanjang Tol ASTRA Infra.

Masjid ini berlokasi di kantor operasional Ciujung milik Astra Infra Toll
Road Tangerang-Merak, dan telah dibuka secara resmi oleh Presiden
Direktur PT Marga Mandalasakti Kris Ade Sudiyono. 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. Masjid Saka Buana
diklaim menjadi masjid bambu terbesar se Indonesia.

Mesjid ini berlokasi di Rest Area Km 22 Jalan Tol Semarang –
Bawen, dusun Ngemplak, Desa Susukan, Kecamatan Ungaran
Timur, Kabupaten Semarang. Masjid berkubah besar ini memiliki
cukup unik desain atapnya. Bentuk atapnya seperti kubah (dome).
Ketika Anda berada di dalam masjid, Anda dapat melihat kerangka
atap yang terbuat dari baja ringan yang terbentang di semua lapisan
atap. Masjid ini sangat luas yang mampu menampung hingga
ratusan jamaah. Masjid ini terkesan bersih dengan toilet bernuansa
modern.

Masjid yang berada di Subang, Jawa Barat, tepatnya di Rest Area
KM 102 Tol Cipali (Cikopo-Palimanan). Di depan Masjid Nuril
Omar Barokah.terdapat sebelas tiang putih berdiri tegak.
Tiang-tiang itu bertugas menyangga bidang lebar di atasnya.
Sepintas, bentuknya menyerupai barisan payung yang tertib
tertata. Menjadi peneduh bagi siapa pun yang datang ke masjid
tersebut. Keberadaan sejumlah payung semacam itu menyerupai
suasana pelataran Masjid Nabawi di Arab Saudi. Karena itulah,
masjid ini menarik para pengunjung untuk sejenak beribadah dan
menikmati waktu keindahan masjid.

Masjid ini terletak di Rest Area Tol Surabaya-Mojokerto KM 726B.
Masjid ini memiliki bangunan megah nan menawan. Segenap unsur
dekorasi maupun ornamen seni yang ada membuat Masjid
At-Taubah sangat sedap dipandang. Jika anda sedang melaju
melewati Tol Mojokerto-Surabaya, tak ada salahnya untuk mampir
ke sini dan beribadah. Selain beribadah, anda juga dapat bersantai
dan berfoto di halaman masjid tersebut.
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Mesjid ini berlokasi di Rest Area KM 166 di ruas tol Cipali, Jawa Barat
yang berada di sisi yang mengarah ke Jawa Tengah, dekat gerbang
tol Palimanan. Masjid Mandiri Syariah diresmikan pada 14 November
lalu. Desain Masjid menggunakan konsep modern namun mengusung
kearifan lokal melalui penggunaan batu bata terracotta yang berasal
dari Majalengka, daerah yang memang dikenal sebagai sentra industri
batu bata. Karena berada di daerah berkecepatan tinggi (highway),
Masjid sengaja dibangun dengan karakter kuat dan eye catchy. Dapat
menampung lebih dari 1.000 jamaah.

Mesjid ini terletak di Rest Area Dipa KM 678, Tol Jombang –
Mojokerto. Masjid ini memiliki nuansa yang indah, bersih dan sejuk
seperti di tanah lapang. Pencahayaan dan sirkulasi udaranya yang
tertata membuat hawa-hawa musholla terasa sejuk. Terdapat
ornamen dari kayu yang menjulang seperti pagar dimaksudkan
sebagai penanda arah barat/kiblat. Musholla ini memiliki tempat
wudhu yang bersih dan indah baik tempat wudhu pria maupun wanita.
Musholla ini juga menyediakan lemari lemari yang berisi perlengkapan
sholat seperti mukena, sarung dan al-qur’an. Musholla As Shofa ini
juga memiliki pemandangan yang sangat indah dan instagramable,
sehingga pengunjung sering mengambil foto disekitaran musala.
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Masjid jami' Ruhul Ummah. Merupakan masjid yang terletak di
area kantor operasional Jalan Tol PT. Marga Harjaya Infrastruktur
(MHI), Tol Jombang-Mojokerto, Desa Pesantren. Masjid ini
memiliki nuansa yang sejuk dan alami. Selain itu masjid ini di
lengkapi dengan perlengkapan sholat baik sarung maupun
mukena. Selain itu masjid ini memiliki tempat wudhu yang bersih
baik tempat wudhu pria maupun wanita. Dan masjid ini di lengkapi
dengan rak maupun loker untuk tempat sandal maupun barang
bawaan bagi pengunjung yang mau menunaikan ibadah sholat.
Masjid ini juga mengadakan kajihan islami setiap 2 minggu sekali
pada malam Jumat.

INTERMESO

Lengkapi Kata yang Hilang!

A--S- C--P---N
Soal:
Salah satu ikhtiar dari Astra Infra Port – Eastkal dalam
bentuk kampanye dengan meningkatkan refreshment,
kompetensi tim, dan safety kepada para personel untuk
selalu menjaga semangat dan kinerja, dalam memberikan pelayanan yang terbaik, dan memberikan kepuasan
kepada setiap pelanggan.
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Konselor :
Jolanda Van Pamelen, S.Psi., Psikolog

2 November 2021

Jadwal sesi konseling :
Selasa & Rabu pukul 10.00 WIB
Cara pendaftaran:

Karyawan mendaftarkan
diri via WA

Karyawan akan
menerima balasan
yang berisi informasi
jadwal konseling

Karyawan menghubungi
konselor pada hari dan
jam yang telah ditentukan
melalui media :

Data pribadi dan seluruh informasi akan dijaga kerahasiannya.
Pendaftar pertama akan dilayani terlebih dahulu (first come first serve).
Didedikasikan bagi seluruh Insan ASTRA Infra, free of charge (gratis).

