
 
 

 

Siaran Pers: 

 
Chandra Asri Petrochemical dan Pemerintah Kota Cilegon  

Resmikan Aspal Plastik 19 KM 
  
Cilegon, 25 November 2019 – Semakin memantapkan perannya sebagai mitra pertumbuhan bagi 
seluruh pemangku kepentingannya, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (Chandra Asri), perusahaan 
petrokimia terintegrasi yang terbesar di Indonesia, bersama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) 
Cilegon meresmikan jalan aspal dengan campuran sampah kantong plastik, sepanjang 19 kilometer di 
Cilegon, sebagai bentuk kerjasama dalam pengelolaan sampah plastik. 
Dalam penggarapan jalan aspal plastik yang tersebar di 34 titik ini, Chandra Asri memberikan 
dukungannya kepada Pemkot Cilegon melalui penyediaan 16.5 ton kantung plastik bekas atau sebesar 
5-6%, dengan tipe High Density Polyethylene (HDPE) untuk campuran bahan aspal. 
  
“Sejalan dengan tekad kami untuk menjadi partner pertumbuhan yang dapat diandalkan, kami bangga 
dapat terlibat dalam proyek pembangunan infrastruktur daerah bersama Pemkot Cilegon untuk 
implementasi jalan aspal dengan campuran sampah plastik,” papar Suhat Miyarso, VP Corporate 
Relations Chandra Asri. 
Selain menjadi salah satu solusi dalam pengelolaan sampah plastik, campuran plastik pada aspal juga 
dapat meningkatkan stabilitas jalan hingga 40% lebih kuat dibandingkan dengan aspal pada umumnya 
(berdasarkan hasil penelitian Kemeterian PUPR). 
  
“Kolaborasi ini adalah wujud sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan private sector dalam 
mencari solusi yang tepat dan dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan sampah plastik, serta 
guna bersama-sama menciptakan dampak yang positif untuk kota Cilegon,” lanjut Suhat. 
  
Pada 2018, Chandra Asri telah lebih dulu menerapkan aspal plastik di kompleks petrokimianya di 
Cilegon, Banten. Dukungan terhadap program aspal plastik juga ditunjukkan Chandra Asri melalui 
Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS) yang baru saja menadatangani MoU 
kerja sama implementasi aspal plastik seluas 1.580 m2 dengan Pemerintah Kota Tegal pada 5 
November 2019. 
 
Sekilas Chandra Asri 
Chandra Asri, anak perusahaan PT Barito Pacific Tbk sebagai pemegang saham mayoritas, merupakan 
perusahaan petrokimia Indonesia terbesar yang terintegrasi yang memproduksi olefins dan 
polyolefins. Kami menggabungkan teknologi terkini dan fasilitas penunjang di Cilegon dan Serang, 
Provisi Banten. Kami merupakan satu-satunya produsen yang mengoperasikan naphtha cracker, dan 
juga produsen domestik tunggal ethylene, styrene monomer dan butadiene. Selain itu, kami 
merupakan produsen polypropylene terbesar di Indonesia. Kami 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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