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Chandra Asri Petrochemical Dukung Penerapan Aspal Plastik di Cilegon 

 
Jakarta, 14 Februari 2019 – PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP), perusahaan petrokimia 
terintegrasi yang terbesar di Indonesia, bersama dengan Pemerintah Kota Cilegon menandatangani 
kesepakatan bersama dalam rangka pembangunan jalan aspal dengan campuran sampah kantong 
plastik sepanjang 10 kilometer di Cilegon.  
 
Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh Presiden Direktur CAP, Erwin Ciputra, dan Plt. Walikota 
Cilegon, Edi Ariadi. Kolaborasi ini merupakan upaya CAP mendukung Pemerintah Indonesia dalam 
mengelola sampah plastik. Berdasarkan hasil penelitian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat, stabilitas jalan aspal dengan campuran kantong plastik bekas berjenis High Density Polyethylene 
(HDPE) meningkat sebesar 40 per sen. 
 
“Kami akan menyediakan sampah kantong plastik bekas yang sudah dicacah sebanyak kurang lebih 30 
ton untuk campuran jalan aspal yang akan dibangun oleh Pemerintah Kota Cilegon,” kata Suhat Miyarso, 
Vice President Corporate Affairs CAP yang juga hadir pada kesempatan tersebut. “Kami berharap 
dengan pengunaan sampah kantong plastik sebagai campuran aspal ini akan mengubah persepsi 
masyarakat dalam melihat sampah kantong plastik dari yang tidak memiliki nilai menjadi barang yang 
berguna,” tutupnya. 
 
CAP akan menyediakan sampah kantong plastik yang sudah dicacah kepada Pemerintah Kota Cilegon 
untuk dicampurkan ke dalam bahan aspal. Program ini rencananya akan diimplementasikan di tahun 
2019. 
 
Sekilas CAP 
CAP, anak perusahaan PT Barito Pacific Tbk sebagai pemegang saham mayoritas, merupakan 
perusahaan petrokimia Indonesia terbesar yang terintegrasi yang memproduksi olefins dan polyolefins. 
CAP menggabungkan teknologi terkini dan fasilitas penunjang di Cilegon dan Serang, Provisi Banten. CAP 
merupakan satu-satunya produsen yang mengoperasikan naphtha cracker, dan juga produsen domestik 
tunggal ethylene, styrene monomer dan butadiene. Selain itu, CAP merupakan produsen polypropylene 
terbesar di Indonesia. CAP menghasilkan bahan baku plastik dan kimia yang digunakan untuk produk 
kemasan, pipa, otomotif, elektronik, dll. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi www.chandra-
asri.com. 
 
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: 
Suryandi 
Direktur 
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk 
Telp :  (62-21) 530 7950 
Fax         :  (62-21) 530 8930 
Email :  suryandi@capcx.com | corporate.comm@capcx.com 
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