PRESS RELEASE
Anak Usaha PT PP (Persero) Tbk
Melakukan Peresmian SPAM Angke Kapasitas 240 Lps
O
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Jakarta, 29 Agustus 2020 – PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi terkemuka
di Indonesia (“PTPP”) melalui anak usahanya yang bergerak di bidang investasi infrastruktur, yaitu PT PP
Infrastruktur (“PP Infra”) melakukan peresmian pengoperasian SPAM Angke pada Jumart (28/08). Acara
peresmian yang berlokasi di Tangerang Selatan tersebut dihadiri oleh Direktur Utama PT PP Infrastruktur
Didik Mardiyanto, Direktur Utama PT Tirta Tangsel Mandiri Denny Kadarwati, Direktur Utama
PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan Dudung E. Diredja, dan Walikota Tangerang Selatan Airin
Rachmi Diany.
PP Infra membentuk Badan Usaha Pelaksana Kerjasama dengan PT Pembangunan Investasi Tangerang
Selatan (“PITS”) yang diberi nama PT Tirta Tangsel Mandiri (“TTM”). Sebelumnya, untuk pengadaan Sistem
Penyedian Air Minum (“SPAM”) Kali Angke, PITS sebagai BUMD Tangerang Selatan melakukan serangkaian
proses pengadaan Badan Usaha untuk memilih mitra kerjasama yang handal dalal investasi, pembangunan,
dan pengopersian. Sebagai anak usaha dari PTPP dan berbekal pengalaman yang ada, PP Infra dipercaya
untuk menjadi mitra dalam pembangunan SPAM Kali Angke untuk kerjasama selama 30 (tiga puluh) tahun.
Dengan pembangunan SPAM ini diharapkan dapat menambah kapasitas pelayanan untuk 33.500 lebih
sambungan langsung ke rumah-rumah. Hal tersebut memberikan tambahan layanan kepada sekitar
167.000 penduduk di Tangerang Selatan atau mencakup ± 38% penduduk yang dapat merasakan akses
langsung air minum.
Adapun lingkup pekerjaan yang telah dilakukan dalam pembangunan SPAM, antara lain: pembangunan
dan pengoperasian unit air beku; pembangunan dan pengoperasian unit produksi serta reservoir air
minum; dan pembangunan jaringan distribusi sampai retikulasi sepanjang ± 300 kilometer yang kemudian
akan dioperasikan oleh PITS.
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Dalam lingkup pembangunan dan pengoperasian unit air beku, TTM akan membangun sadap dan bendung
air baku yang didesain mampu mengalirkan air baku secara terus menerus sebesar 240 liter per detik. Selain
itu, akan melakukan pembangunan pipa transmisi air baku dan sistem pemompaan air baku.
Sementara itu, di lingkup pembangunan dan pengoperasian unit produksi serta reservoir air minum, TTM
akan melakukan instalasi pengolahan air minum berkapasitas output sebesar 220 liter pe rdetik dimana
saat ini sudah beroperasi 100 liter per detik. Selain itu, TTM akan melakukan sistem perpompaan air minum
untuk jaringan distribusi, bangunan pelengkap atau penunjang (kantor pengelola, ruang laboraturium,
ruang Gudang kimia, ruang kerja operator dan bangunan genset). TTM juga akan membangun sistem
control instalasi pengolahan air SCADA dan sistem kontrol distribusi dengan Variable Speed Drive (“VSD”)
serta pemasangan daya listrik PLN dan Genset.
“Saat ini Kota Tangerang Selatan belum mempunyai Sistem Air Minum yang dioperasikan sendiri dan masih
mengandalkan pelayanan dari PDAM TKR Kabupaten Tangerang serta pelayanan air minum mandiri yang
berada di perumahan skala besar yang dikelola oleh developer. Cakupan pelayanan air minum Kota
Tangerang Selatan masih sangat rendah, yaitu sekitar 7% sedangkan target Penyediaan Air Minum Kota
Tangerang Selatan yang harus dicapai pada tahun 2019 sebesar 40%. Dengan diresmikannya SPAM Kali
Angke ini diharapkan pelayanan air minum yang berada di Kota Tangerang Selatan dapat terpenuhi.
Pembangunan SPAM Kali Angke ini menggunakan teknologi Water Treatment Plant sehingga air bersih yang
disalurkan dapat langsung diminum oleh pelanggan,” ujar Didik Mardiyanto selaku Direktur Utama PP Infa
kepada media.
--SELESAI-Sekilas Mengenai PT PP (Persero) Tbk

PT PP (Persero) Tbk (kode emiten: PTPP) merupakan salah satu perusahaan konstruksi dan terkemuka di Indonesia yang berdiri sejak
tahun 1953. Saat ini, PTPP memiliki 7 (tujuh) lini bisnis yang terintegrasi mulai dari Upstream, Middlestream sampai dengan Downstream,
yang meliputi: Energi, Properti, Infrastruktur, Jasa Konstruksi, Engineering, Procurement and Construction (EPC), Peralatan Berat dan
Pracetak. PTPP memiliki jejak rekam yang solid dan berhasil memenangkan penghargaan atas proyek-proyek konstruksi Pelabuhan,
Pembangkit Listrik, Airport, Bendungan, dan Gedung di Indonesia. PTPP merupakan pionir untuk konsep Eco-Friendly Green Building di
Indonesia yang telah memenangkan beberapa penghargaan lokal dan internasional atas hasil karyanya. PTPP mencatatkan sahamnya di
Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Februari 2010, dengan kepemilikan publik sebesar 49%. Pada tahun 2015, PTPP mencatatkan saham
entitas anak PT PP Properti Tbk (kode emiten: PPRO) di Bursa Efek Indonesia sebanyak 35%. Untuk mendukung pertumbuhan yang
berkelanjutan di masa depan, PTPP berekspansi di sektor Energi dan Infrastruktur di tahun 2016. Pada tahun 2017, entitas anak yang
bergerak sebagai kontraktor berbasis peralatan berat PT PP Presisi Tbk (kode emiten: PPRE) melantai di Bursa Efek Indonesia dengan
melepas 23% saham ke publik. Untuk menghadapi era Industry 4.0, PTPP melakukan strategi operasional excellence dengan menerapkan
sistem informasi yang handal, yaitu ERP sebagai enterprise system utama yang didukung berbagai aplikasi penunjang operasional dalam
menjawab tantangan dan kebutuhan perusahaan kedepan. PTPP juga menerapkan penggunaan Building Information Modeling (BIM) serta
penguasaan teknologi baru lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, akurasi dan efisiensi serta menjadi perusahaan yang
unggul serta excellence.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Yuyus Juarsa
Sekretaris Perusahaan
PT PP (Persero) Tbk
Tel : 021 – 877 84137
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PHOTO CAPTION

\
PERESMIAN SPAM KALI ANGKE: PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi

terkemuka di Indonesia (“PTPP”) melalui anak usahanya yang bergerak di bidang investasi infrastruktur, yaitu
PT PP Infrastruktur (“PP Infra”) melakukan peresmian pengoperasian SPAM Kali Angke dengan kapasitas 240
liter per detik pada Jumart (28/08). Acara peresmian yang berlokasi di Tangerang Selatan tersebut dihadiri oleh
Direktur Utama PT PP Infrastruktur Didik Mardiyanto (ketiga kanan), Direktur Utama PT Tirta Tangsel Mandiri
Denny Kadarwati (kanan), Direktur Utama PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan Dudung E. Diredja,
(ketiga kiri) dan Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany (tengah).
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