PRESS RELEASE
Loyalitas Tanpa Batas Dalam Membangun Negeri
PTPP Bangun Bendungan Manikin di Pelosok Nusa Tenggara Timur
Jakarta, 17 Agustus 2020 – PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi
terkemuka di Indonesia (“Perseroan”) terus membangun negeri tercinta ini tanpa batas. Perseroan telah
mengerjakan berbagai macam proyek yang ada di wilayah Indonesia, baik di perkotaan, di pedesaan
maupun di pelosok atau pedalaman yang sulit dijangkau oleh masyarakat umum. Semua pembangunan
fasilitas yang dikerjakan oleh Perseroan merupakan salah satu bentuk komitmen perusahaan dalam
mewujudkan loyalitas tanpa batas dalam membangun negeri ini.
Salah proyek yang tengah dikerjakan oleh Perseroan, yaitu pembangunan proyek Bendungan Manikin.
Proyek bendungan yang berlokasi Sungai Manikin terletak di antara Desa Kuaklalo dan Desa Bokong
yang terletak di Kecamatan Taebenu, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Proyek pembangunan ini
dikerjakan oleh Perseroan dengan membentuk Kerja Sama Operasi (“KSO”) dengan ASHFRI dan
Minarta. Proyek bendungan ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp. 905 miliar dengan porsi yang dikerjakan
oleh Perseroan sebesar Rp. 656 miliar. Masa pelaksanaan pekerjaan pembangunan Bendungan Manikin
ini memakan waktu 4 (empat) tahun yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2022 dengan masa
pemeliharan proyek selama 1 (satu) tahun. Adapun lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh Perseroan,
antara lain: pembangunan jalan inspeksi, inlet pengelak, inlet spillway, outlet pengelak, spillway
tambahan, dsb.
Dengan dibangunnya proyek ini diharapkan nantinya bendungan tersebut dapat mendukung kegiatan
usaha pertanian masyarakat setempat sebagai irigasi untuk lahan seluas 1.030 hektare. Selain itu,
dengah hadirnya Bendungan Manikin di Kabupaten Kupang akan bermanfaat bagi pemenuhan
kebutuhan air bersih bagi masyarakat sekitar dan didapuk sebagai pengendalian banjir bagi daerah hilir
bendungan. Bendungan yang berjarak 20-kilometer dari Kabupaten Kupang ini dikerjakan oleh insan
Perseroan yang memiliki pengalaman, semangat dan loyalitas dalam bekerja. Dengan kondisi geografi
wilayah dan geoteknik lahan yang menantang ini, Insan Perseroan dituntut harus bekerja keras dalam
melakukan pekerjaannya. Kondisi lahan yang beragam di lokasi yang akan dibangun, juga menuntut
Insan Perseroan untuk mengedepankan keahliannya dalam mengerjakan konstruksi proyek bendungan
tersebut.
Pembangunan Bendungan Manikin ini dikerjakan oleh tenaga-tenaga ahli berpengalaman yang dimiliki
oleh Perseroan. Para insan yang ditugaskan oleh Perseroan untuk membangun bendungan ini sangat
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semangat dalam bekerja, mereka rela terpisah jauh dari keluarga tercinta demi bertugas di wilayah
Indonesia Timur ini. Perseroan berharap agar setiap langkah dan karya yang dihasilkan oleh perusahaan
bersama dengan insan Perseroan dapat bermanfaat dan memberikan kebaikan bagi masyarakat luas,
sejalan dengan visi Pemerintah Indonesia, yakni untuk mewujudkan Indonesia Maju.
“Semangat kerja harus selalu ditularkan kepada sesama rekan kerja di baik di perkantoran maupun di
lapangan, agar dapat terus bekerja tanpa pamrih dan penuh semangat demi kemaslahatan masyarakat
Indonesia. Dalam rangka menyambut 75 Tahun Indonesia Merdeka, Perseroan akan terus berkarya
dalam membangun negeri ini melalui pembangunan-pembangunan terbaik di Indonesia. Perseroan telah
mengantongi sejumlah pengalaman dalam pembangunan gedung dan infrastruktur di negeri ini, antara
lain: pembangunan Jalan & Jembatan, Bandara, Bendungan, Pelabuhan & Dermaga, Gedung Bertingkat
hingga pembangunan Proyek EPC. Pembangunan ini tidak hanya berlokasi di kota besar namun dengan
semangat nasionalisme dalam membangun negeri ini, Perseroan juga mengerjakan pembangunan
proyek yang berlokasi di desa maupun pelosok daerah,” 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

PEMBANGUNAN BEDUNGAN MANIKIN: PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi
terkemuka di Indonesia (“Perseroan”) terus membangun negeri tercinta ini tanpa batas. Perseroan telah mengerjakan
berbagai macam proyek yang ada di wilayah Indonesia, baik di perkotaan, di pedesaan maupun di pelosok atau pedalaman
yang sulit dijangkau oleh masyarakat umum. Semua pembangunan fasilitas yang dikerjakan oleh Perseroan merupakan
salah satu bentuk komitmen perusahaan dalam mewujudkan loyalitas tanpa batas dalam membangun negeri ini. Salah
proyek yang tengah dikerjakan oleh Perseroan, yaitu pembangunan proyek Bendungan Manikin. Proyek bendungan yang
berlokasi Sungai Manikin terletak di antara Desa Kuaklalo dan Desa Bokong yang terletak di Kecamatan Taebenu, Kupang,
Nusa Tenggara Timur.
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