PRESS RELEASE
Pra Musim MotoGP Mandalika Indonesia 2022
Selamat Datang Para Pembalap di Sirkuit Terbaik Indonesia Karya PTPP

Mandalika, 12 Februari 2022 PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi
berperan aktif dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2022.
Setelah World Superbike 2021 terlaksana dengan baik, kali ini Pertamina Mandalika International Street
Circuit siap menjadi tuan rumah perhelatan MotoGP yang akan dilaksanakan pada 18 20 Maret 2022
mendatang. Telah dimulainya Pramusim pada Jumat, 11 Februari 2022 lalu, kualitas track sirkuit
Mandalika mendapatkan pujian dari para Pembalap dan penyelenggara MotoGP. Salah satu pembalap
asal Spanyol Marc Marquez menyatakan bahwa sirkuit yang dikerjakan oleh PTPP ini memiliki
ketertarikan tersendiri (interesting new circuit), didukung oleh pembalap asal Spanyol lainnya Alex Rins
yang menyatakan bahwa sirkuit ini memiliki lintasan yang luar biasa (amazing track). Kualitas ini
didukung dengan keindahan alam pulau Lombok yang mengelilingi sirkuit ini.
Pertamina Mandalika International Street Circuit sepanjang 4,3 kilometer dan memiliki 17 tikungan ini
dibangun oleh PTPP dalam waktu singkat, yaitu 14 bulan. Adapun pembangunan lintasan utama sesuai
dengan standar mutu dari Federation Internationale de Motorcyclisme (FIM) dengan kategori sirkuit kelas
A. PTPP menerapkan campuran aspal khusus yang digunakan pada sirkuit balap, yaitu Stone Mastic
Asphalt yang memiliki keunggulan khusus, salah satunya daya cengkram roda yang tinggi. Meningkatkan
kecepatan dan kemudahan manuver pada pembalap, lintasan utama sirkuit ini diklaim dapat ditempuh
dengan kecepatan puncak 310 kilometer per jam.
Kontribusi PTPP dalam penyelanggaraan MotoGP dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) Mandalika turut terwujud dari pekerjaan lain yang kini tengah dikerjakan. PTPP dipercaya untuk
mengerjakan Grandstand untuk tribun penonton dengan kapasitas total 50.634 kursi dan VIP Village
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seluas 8.438,5 meter persegi dengan kapasitas 2.128 kursi di VIP Lounge dan 1.056 kursi di tribun VIP.
Hingga kini, progres pekerjaan Grandstand VIP Village berada di 47,54%. Selanjutnya, PTPP turut
membangun Observation Deck di Bukit 360 yang ditujukan untuk tamu VVIP dan hingga kini telah berada
di 30%. Seluruh pekerjaan penunjang di sirkuit ditargetkan selesai di awal Maret 2022 sebelum
Pertamina Grand Prix of Indonesia dimulai. Lebih jauhnya, PTPP dipercaya untuk mengerjakan beberapa
pekerjaan pengembangan KEK Mandalika. Penataan koridor Kawasan Mandalika yaitu lanskap
Bundaran BIL yang kini sudah mencapai 91,12% lanskap Bundaran Sunggung yang sudah mencapai
32,78%, lanskap Bundaran Tri Putri yang sudah mencapai 30% dan pekerjaan pedestrian area di depan
sirkuit yang sudah mencapai 15,33% yang ditargetkan selesai di akhir bulan Februari 2022. Selanjutnya,
pelebaran jalan dan lanskap Kuta Keruak sepanjang 5,5 kilometer kini progress pekerjaannya sudah
berada di 41,86% dan ditargetkan selesai di bulan Agustus 2022. PTPP turut berpartisipasi dalam
pekerjaan Mandalika Urban Tourism Infrastructure Project (MUTIP) yang hingga kini progresnya sudah
mencapai 26,69% dan ditargetkan selesai di Juni 2023.
dalam pembangunan pengembangan Kawasan
Mandalika, terutama Pertamina Mandalika International Street Circuit sebagai tuan rumah MotoGP
Indonesia. Selamat datang kembali kepada MotoGP ke Indonesia setelah 27 tahun lamanya. Junjung
terus sportivitas, selamat bersenangNovel Arsyad, Direktur Utama PTPP 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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