PRESS RELEASE
Masa Pandemi Covid-19
PTPP Berikan Bantuan Pendidikan untuk Guru Mengajar dan Siswa
Jakarta, 03 September 2020 – PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi
terkemuka di Indonesia (“Perseroan”) kembali melaksanakan program bantuan sosial dalam rangka
penanggulangan Covid-19. Bantuan yang diberikan oleh Perseroan pada kesempatan kali ini berupa
bantuan di bidang Pendidikan, yaitu pembagian paket buku kurikulum. Bantuan tersebut diberikan
sebagai salah satu wujud kepedulian Perseroan terhadap dunia Pendidikan di Indonesia terutama di
tengah masa pandemik Covid-19. Pada kesempatan kali ini, Perseroan memberikan pembagian paket
buku pendidikan di wilayah Depok, Jawa Barat. Bantuan paket buku diserahkan langsung kepada
perwakilan 3 (tiga) sekolah, yaitu: SMP Ratu Jaya, SMP Islam Nusyamsi dan SMA Bina Insan Mandiri
(Master) pada hari Kamis (03/09). Sekolah tersebut mendapatkan bantuan buku sebanyak masingmasing 1 (satu) paket.
Dalam 1 (satu) paket buku yang diberikan oleh Perseroan kepada sekolah tingkat SMP terdiri dari 630
(enam ratus tiga puluh) buku untuk para Siswa kelas 7 sd 9 yang terdiri dari berbagai mata pelajaran dan
sebanyak 90 (sembilan puluh) buku diperuntukan untuk para Guru mengajar di kelas 7 sd 9 yang terdiri
dari berbagai mata pelajaran. Sedangkan untuk paket yang diberikan kepada sekolah tingkat SMA terdiri
dari 648 (enam ratus empat puluh delapan) buku untuk para Siswa kelas 10 sd 12 yang terdiri dari
berbagai mata pelajaran dan sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) buku yang diperuntukan untuk para
Guru mengajar di kelas 10 sd 12. Total dana sosial yang diberikan untuk pengadaan 67 (enam puluh)
buku tersebut sebesar ± Rp 1 miliar.
Sebelumnya, Perseroan melakukan pengadaan 67 (enam puluh tujuh) paket Buku Kurikulum 2013 yang
bersinergi dengan PT Balai Pustaka (Persero). Pengadaan 67 (enam puluh tujuh) buku tersebut juga
merupakan salah satu rangkaian kegiatan hari jadi Perseroan ke-67 tahun. Bantuan Paket Buku
Kurikulum 2013 akan diberikan kepada 67 (enam puluh) sekolah tingkat SMP sederajat dan SMA
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sederajat di seluruh wilayah Indonesia. Sebelumnya, Perseroan juga telah memberikan bantuan buku
tersebut secara simbolis pada Hari Ulang Tahun Perseroan (26/08) kepada SMP Yaperjasa di Jakarta
Selatan dan SMA Yayasan Pendidikan Islam Adi Luhur di Jakarta Timur. Sekolah tersebut menerima
bantuan Pendidikan masing-masing sebanyak 1 (satu) paket buku. Bantuan tersebut akan terus diberikan
dan didistribusikan secara bertahap sebanyak 67 (enam puluh tujuh) paket buku di seluruh wilayah
Indonesia.
“BUMN adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki kontribusi membangun negeri tanpa
batas. Kegiatan pembagian 67 (enam puluh) tujuh Paket Buku Kurikulum 2013 ini sebagai wujud
kepedulian Perseroan di bidang Pendidikan untuk membantu para Guru dan Siswa yang membutuhkan
terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Selain itu, pemberian paket buku tersebut juga bertujuan untuk
membantu meningkatkan pendidikan dan minat baca para Siswa yang berada di seluruh Indonesia,”
ujar Novel Arsyad selaku Direktur Utama Perseroan 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

SMP Yaperjasa, Jakarta Selatan

SMA Adi Luhur, Jakarta Timur
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SMP Ratu Jaya, Depok

SMP Islam Nursyamsi, Depok

PRESS RELEASE PAKET BUKU PENDIDIKAN_04092011

4

SMA Master, Depok
PEMBAGIAN 67 PAKET BUKU KURIKULUM : PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan

investasi terkemuka di Indonesia (“Perseroan”) kembali melaksanakan program bantuan sosial dalam rangka
penanggulangan Covid-19. Bantuan yang diberikan oleh Perseroan pada kesempatan kali ini untuk berupa
bantuan di bidang Pendidikan, yaitu pembagian paket buku kurikulum. Bantuan tersebut diberikan sebagai salah
satu wujud kepedulian Perseroan terhadap dunia Pendidikan di Indonesia di tengah masa pandemik Covid-19.
Perseroan melakukan pengadaan 67 (enam puluh tujuh) paket Buku Kurikulum 2013 yang bersinergi dengan
PT Balai Pustaka (Persero). Pengadaan 67 (enam puluh tujuh) buku tersebut juga merupakan salah satu
rangkaian kegiatan hari jadi Perseroan ke-67 tahun. Bantuan Paket Buku Kurikulum 2013 akan diberikan kepada
67 (enam puluh) sekolah tingkat SMP sederajat dan SMA sederajat di seluruh wilayah Indonesia.
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