PRESS RELEASE
Laksanakan Program TJSL
PTPP Salurkan Berbagai Bantuan Bagi Korban Bencana Alam
Jakarta, 04 Maret 2022 - PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi
terkemuka, terdepan, dan terbesar di Indonesia (“PTPP”) memberikan bantuan kemanusiaan untuk para
korban bencana banjir di Serang, Banten. Bantuan tersebut diserahkan secara langsung oleh Tim TJSL
PTPP bersama dengan Tim Proyek Stadion Banten kepada Kapolres Serang Kota AKBP Maruli Achilles
Hutapea, S.IK., MH. pada hari Jumat (04/03). Adapun jumlah bantuan untuk bencana banjir yang
disalurkan oleh perusahaan adalah sebanyak 500 (lima ratus) paket sembako dan 1.000 (seribu)
makanan siap saji. Bantuan tersebut menurut rencana akan disalurkan melalui 12 (dua belas) Polsek
yang berada di bawah naungan Polres Serang Kota ke daerah yang terdampak banjir.
Sebelumnya pada hari Kamis (03/03), PTPP juga telah memberikan bantuan kepada korban di Serang,
Banten melalui Satgas Bencana BUMN Provinsi Banten. Adapun bantuan yang diberikan terdiri dari
bahan sembako, makanan siap saji, selimut, susu dan kebutuhan korban bencana lainnya. Tidak hanya
itu, PTPP juga sigap dalam menyalurkan bantuan untuk korban bencana alam gempa bumi yang terjadi
di Pasaman Barat, Sumatera Barat pada hari Selasa (01/03). Adapun bantuan yang diberikan untuk
korban gempa bumi tersebut, antara lain: makanan siap saji, bahan sembako, perlengkapan mandi dan
bersih-bersih, tikar, kasur, selimut, susu, dan lainnya.
PTPP sebagai salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi dan investasi berinisiasi
untuk bergerak cepat membantu para korban bencana alam tersebut dimana sejalan dengan program
Kementerian BUMN.
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“PTPP mengungkapkan keprihatiannya atas bencana alam yang terjadi saat ini yaitu bencana banjir yang
terjadi di wilayah Serang, Banten dan bencana gempa bumi yang terjadi di Pasaman Barat, Sumatera
Barat beberapa waktu lalu. PTPP akan terus berperan aktif dalam memberikan bantuan kepada korban
bencana alam tersebut. Selain itu, PTPP akan terus bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai
pihak untuk bersinergi dalam menyalurkan bantuan bencana kepada para korban. Selain itu, pemberian
bantuan ini juga sejalan dengan program BUMN, yaitu “BUMN Untuk Indonesia”. Kami berharap bencana
alam ini segera berakhir”, ujar Yuyus Juarsa Sekretaris Perusahaan 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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PHOTO CAPTION

BANTUAN BANJIR MELALUI POLRES SERANG KOTA : PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi
dan investasi terkemuka, terdepan, dan terbesar di Indonesia (“PTPP”) memberikan bantuan kemanusiaan untuk
para korban bencana banjir di Serang, Banten. Bantuan tersebut diserahkan secara langsung oleh Tim TJSL
PTPP yang diwakili oleh Arif Iswahyudi selaku Senior Manager (kiri) bersama dengan Tim Proyek Stadion Banten
yang diwakili oleh Rizky Adriyadie selaku Project Manager Stadion Banten(kanan) kepada Kapolres Serang Kota
AKBP Maruli Achilles Hutapea, S.IK., MH. (tengah) pada hari Jumat (04/03).
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