
 

Press Release 

Sinar Mas Land Lanjutkan Pengembangan Infrastruktur Menggunakan Aspal 
dengan Campuran Sampah Plastik Didukung oleh Chandra Asri 

BSD City, 13 Juli 2022 – Sinar Mas Land kembali menjalin kerja sama dengan PT Chandra Asri 

Petrochemical Tbk (Chandra Asri) yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama yang 

dilakukan pada Rabu (13/07) di BSD City. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh FX Sidi Widagdo 

selaku kuasa Direksi PT Bumi Serpong Damai Tbk. dan Edi Rivai selaku Direktur Legal, External Affairs 

& Circular Economy Chandra Asri. Adapun kerja sama dilaksanakan untuk aplikasi aspal dengan 

campuran sampah plastik kresek sepanjang 3,8 km atau 56.138 m2 yang akan diterapkan di BSD City. 

Program ini bertujuan untuk memberi nilai baru bagi sampah plastik yang menjadi bagian dari 

campuran aspal dalam rangka pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas jalan serta 

implementasi konsep ekonomi sirkular sebagai bentuk usaha menjaga kelestarian lingkungan. 

Pembangunan infrastruktur jalan ini akan dilakukan mulai dari 18 Juli hingga akhir 2022.   

Sinar Mas Land terus mentransformasi BSD City sebagai smart city. Salah satu elemen yang menjadi 

perhatian utama adalah pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Upaya ini 

dilakukan Sinar Mas Land bersama Chandra Asri yang berperan aktif dalam mendorong penggunaan 

aspal dengan campuran sampah plastik di skala nasional. Tahun lalu, kedua perusahaan telah sukses 

untuk mengaplikasikan aspal dengan campuran sampah plastik di kawasan Barat BSD City dengan luas 

area 15.518 m2 dan berhasil mengelola setara dengan 5,37 ton sampah plastik dari TPA. 

Chief Risk & Sustainability Officer - Sinar Mas Land, Muhammad Reza Abdulmajid menjelaskan, 

“Sinar Mas Land fokus untuk memberikan solusi inovatif dalam pembangunan yang berwawasan 

lingkungan. Kami meyakini bahwa Chandra Asri memiliki kompetensi dan pengetahuan teknis 

memadai dalam mendukung proses daur ulang sampah plastik menjadi campuran aspal guna 

menghasilkan jalan dengan ketahanan yang lebih baik dan tahan lama. Penerapan aspal plastik di BSD 

City merupakan upaya perusahaan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan 

memberdayakan masyarakat sekitar daerah pembangunan kami menuju penerapan model ekonomi 

sirkular.” 

Direktur Legal, External Affairs & Circular Economy Chandra Asri, Edi Rivai mengatakan, "Setelah 

sukses berkolaborasi dalam implementasi aspal plastik pertama di kawasan BSD City tahun lalu, kami 

senang dapat kembali bermitra Sinar Mas Land untuk melanjutkan inisiatif ini. Perpanjangan kerja 

sama ini sejalan dengan komitmen kami untuk menjadi mitra pertumbuhan yang dapat diandalkan 

dalam mewujudkan solusi terbaik pengelolaan sampah plastik berkelanjutan melalui konsep ekonomi 

sirkular. Kami juga akan terus proaktif mendorong kemitraan dan partisipasi multipihak dalam 

pembangunan aspal plastik sebagai upaya mengatasi permasalahan sampah, khususnya sampah 

plastik, di Indonesia." 

Sejak tahun 2018, Chandra Asri telah mengimplementasikan aspal dengan campuran sampah plastik 

melalui program Aspal Plastik untuk Indonesia Asri bersama dengan pemangku kepentingan lainnya. 

Sampai saat ini, total gelaran jalan dengan aspal plastik oleh Chandra Asri bersama para mitra adalah 

sepanjang 50,8 km dan 282 ton sampah plastik yang telah berhasil dikelola dari TPA. (*) 

 

  



 

 

Tentang Sinar Mas Land 

Sinar Mas Land adalah pengembang properti di Indonesia dengan pengalaman 50 tahun. Sinar Mas Land tercatat di bursa saham Indonesia 
atas nama PT. Bumi Serpong Damai Tbk, (BSDE). Awal tahun 2011, BSDE telah merampungkan proses akuisisi perusahaan terafiliasi yakni PT 
Duta Pertiwi Tbk, PT Sinar Mas Teladan dan PT Sinar Mas Wisesa. Akuisisi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja BSDE terutama 
portofolio pendapatan dan diversifikasi usaha BSDE.  

Sinar Mas Land telah mengembangkan lebih dari 50 proyek di Indonesia. Keberhasilan Sinar Mas Land dengan mengembangkan property & 
real estate di Indonesia juga diakui oleh lembaga yang kredibel dan independent di dunia dengan mendapatkan berbagai macam 
penghargaan internasional yang prestisius seperti MIPIM Award in France (2018), ASEAN Energy Awards (2019), Asia Pacific Property Award 
(2021), Cambridge IFA’s Global Good Governance Award (2021), dan FIABCI World Prix d’Excellence Awards (2022).  

Dengan dukungan tim manajemen yang solid Sinar Mas Land juga dikenal sebagai pengembang kota mandiri (Melalui BSD City development), 
serta menjadi pelopor dalam pengembangan konsep perumahan klaster/clustered residential (Kota Wisata, Legenda Wisata, Grand Wisata, 
dan lain-lain). Di samping itu, Sinar Mas Land juga merupakan pelopor/pionir pengembangan proyek inovatif Strata Mall/Trade Center (ITC) 
di Indonesia. 

 Sinar Mas Land sebagai pengembang properti berupaya untuk mewujudkan kepedulian terhadap masalah pelestarian lingkungan melalui 
penerapan visi green di setiap proyeknya. Kesadaran perusahaan untuk bertanggung jawab melestarikan lingkungan hidup diwujudkan 
melalui berbagai program, seperti pembangunan kawasan hijau Green Office Park, sertifikasi Green Building, Mall tanpa dinding yang ramah 
lingkungan ‘The Breeze’, jalur-jalur pejalan kaki yang nyaman serta berbagai acara untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap 
pentingnya menjaga kelestarian lingkungan salah satunya melalui penyelenggaraan acara Festival Hijau yang diselenggarakan setiap tahun. 
Sejauh ini Sinar Mas Land telah menanam lebih dari tiga juta pohon di area komersial, pedestrian, median jalan, taman lingkungan, dan 
mengembangkan taman kota serta hutan kota. Inisiatif dan komitmen terhadap masalah sosial juga terus dilakukan melalui berbagai 
program CSR yang memberi kesempatan masyarakat sekitar dan usaha kecil dengan dapat menikmati pembangunan yang dilakukan Sinar 
Mas Land seperti penyediaan tempat usaha untuk 3.000 pelaku UMKM di sejumlah pasar tradisional dan taman jajan kaki lima serta program 
CSR lainnya. 

Sinar Mas Land memiliki mitra strategis yang kuat seperti Sojitz Japan, Aeon, Itochu-Japan yang sudah berlangsung selama 25 tahun, 
Mitsubishi Corporation, Hongkong Land serta mitra lokal seperti Kompas Gramedia dan Kalbe. 

Sekilas Chandra Asri   

Chandra Asri adalah perusahaan petrokimia terintegrasi yang terbesar di Indonesia yang memproduksi Olefins dan Polyolefins. Dengan 
rekam mendekati 30 tahun dan mempekerjakan lebih dari 2.000 staf yang berdedikasi, perusahaan ini menggabungkan teknologi canggih 
dan fasilitas pendukung yang berlokasi strategis di pusat petrokimia negara, Cilegon dan Serang. Sebagai Mitra Pertumbuhan, Chandra Asri 
berkomitmen untuk menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi, memperluas rantai nilai petrokimia domestik, dan melayani kebutuhan 
pasar Indonesia yang dinamis dan terus berkembang. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: www.chandra-asri.com. 

 
Untuk informasi lebih lanjut hubungi:  
Sinar Mas Land 
Atikah Sunarya 
Head of Public Relations  
Tel : 021-50 368 368 
Email :atikah.sunarya@sinarmasland.com 
 
Chandra Asri 
Suryandi         Chrysanthi Tarigan 
Director of HR & Corporate Affairs     Head of Corporate Communications 
Tel : 021-530 5790      Telp : 530 7950 
Email : suryandi@capcx.com     Email : corporate.comm@capcx.com 
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