Press Release

Tol Fungsional Mudik Lebaran 2018
Jawa Tengah, 8 Juni 2018. PT Waskita Karya (Persero) Tbk (kode saham: WSKT)
selaku kontraktor dan pengembang jalan tol Trans-Jawa, mulai hari ini membuka ruas Pejagan
(Brebes Timur) hingga Semarang pada pukul 06.00 WIB secara fungsional untuk umum.
Sebagai informasi, ruas tol fungsional yang telah siap dilalui secara fungsional antara lain tol
Pejagan-Pemalang seksi 3 dan 4 sepanjang 37,3 km. Terdapat 3 rest area sementara di
km275A/STA296+250, km287A/STA308+250, km282B/STA303+350 pada ruas tol tersebut.
Kemudian tol Pemalang-Batang sepanjang 39,2 km yang terdiri dari 2 seksi, yaitu Seksi 1
Pemalang-Pekalongan dan Seksi 2 Pekalongan-Batang. Terdapat 2 rest area sementara di
km321+500/STA344+500 dan km344+500/STA344+500 pada ruas tol tersebut
Ruas tol Batang-Semarang sepanjang 75 km yang terdiri dari 5 seksi, yaitu Seksi 1 BatangKandeman, Seksi 2 Kandeman-Waleri, Seksi 3 Waleri-Ngampel, Seksi 4 Ngampel-Kaliwungu, dan
Seksi 5 Kaliwungu-Krapyak pun dibuka secara fungsional satu jalur. Terdapat 6 rest area parking
bay sementara di STA381+600, STA401+000, STA417+000, dan STA420+000, STA442+530,
dan STA433+740 pada ruas tol tersebut.
Selain ruas jalan tol yang difungsionalkan di Jawa Tengah, ruas jalan tol Salatiga-Kartasura
sepanjang ruas 32 km pun dibuka untuk arus mudik Lebaran 2018 dan diberlakukan 1 jalur
menuju Surabaya dan akan berlaku sebaliknya yaitu 1 jalur menuju Jakarta pada arus balik mudik
nanti. Ruas jalan tol Salatiga-Kartasura dilalui melalui gerbang exit tol Tingkir dari ruas jalan tol
Bawen-Salatiga. Selama pemberlakuan secara fungsional, seluruh ruas dapat dilalui secara cumacuma atau gratis dan dibuka mulai pukul 06.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB. Terdapat 1 rest
area sementara di STA467 pada ruas tol tersebut
PT Waskita Toll Road (WTR) selaku anak perusahaan dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk juga
turut mendukung kelangsungan arus mudik Lebaran 2018 dengan memberikan informasi melalui
aplikasi smartphone Tol Jalur Mudik Trans Jawa 2018 yang dapat diunduh di
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.transjawa.com.
Segenap pihak manajemen PT Waskita Karya (Persero) Tbk menghimbau kepada para pemudik
yang melalui ruas jalan tol fungsional untuk tetap memperhatikan keamanan dan kenyamanan
selama berkendara, antara lain dengan:
- Menjaga kondisi kendaraan dalam keadaan baik
- Mengatur barang bawaan agar tidak melebihi kapasitas
- Menjaga tubuh dalam keadaan prima
- Mempertimbangkan jam keberangkatan dengan seksama
- Mengaktifkan GPS atau peta mudik pada ponsel
- Menyediakan persediaan makanan dan minuman yang cukup
- Memastikan uang elektronik/saldo e-toll cukup
- Berhati-hati dalam berkendara dan istirahat jika merasa mengantuk atau Lelah

Tentang PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Waskita berdiri pada tahun 1961 sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pada bulan Desember 2012 Waskita menjadi
sebuah Perusahaan Publik dan tercatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham "WSKT". Dalam beberapa tahun
terakhir, Waskita semakin mengukuhkan perannya sebagai salah satu kontraktor utama di Indonesia serta Pengembang
Infrastruktur/Realti melalui pendirian anak usaha yaitu PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP), PT Waskita Toll Road, PT Waskita
Karya Realty, dan PT Waskita Karya Energi.
Sekretaris Perusahaan
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
E-mail: waskita@waskita.co.id
Website: www.waskita.co.id
Twitter: @waskita_karya
Instagram: @waskita_karya
Facebook: PT waskita karya
Youtube: PT waskita karya

