PRESS RELEASE
Groundbreaking Ceremony
PTPP Mulai Bangun Gedung IT Mandiri Bumi Slipi

Jakarta, 27 Januari 2022 – PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi terkemuka,
terbaik dan terbesar di Indonesia (“PTPP”) hadiri proses groundbreaking ceremony pembangunan proyek
Gedung IT Mandiri Bumi Slipi yang dilaksanakan pada hari Kamis (27/01). Dalam acara seremoni tersebut
turut dihadiri oleh Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Darmawan Junaidi berserta Jajaran Direksi
lainnya, Direktur Utama PTPP Novel Arsyad, Direktur Operasi Bidang Gedung Anton Satyo Hendriatmo, dsb.
Acara prosesi Groundbreaking Ceremony Gedung IT Mandiri Bumi Slipi yang berlokasi di Jalan S. Parman,
Jakarta Barat ditandai dengan penekanan virtual button. Pelaksanaan ceremony tersebut diselenggarakan di
lokasi pembangunan proyek dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.
Proyek pembangunan Gedung IT Mandiri Bumi Slipi ini dikerjakan dengan masa pelaksanaan selama 685
(enam ratus delapan puluh lima) hari kalender dan ditargetkan dapat selesai pada akhir tahun 2023. Proyek
yang dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”) ini dikerjakan secara KSO oleh PTPP dan
Arkonin dengan menggunakan metode Design & Build. Berbekal pengalaman dan kualitas pekerjaan yang
dihasilkan oleh PTPP dalam mengerjakan berbagai jenis proyek di Indonesia khususnya highrise building,
PTPP dipercaya oleh Bank Mandiri untuk mengerjakan pembangunan Gedung IT Mandiri Bumi Slipi. Gedung
IT Mandiri Bumi Slipi merupakan salah satu bangunan landmark Bank Mandiri yang berlokasi di lahan ex
perumahan dinas Griya Bumi Slipi Jalan S Parman, Jakarta Barat.

Adapun lingkup pekerjaan yang dikerjakan oleh PTPP antara lain: pekerjaan perencanaan, persiapan,
pekerjaan landscape, pekerjaan struktur, pekerjaan baja, pekerjaan arsitektur, pekerjaan Mechanical,
Electrical & Plumbing (“MEP”), dsb. Pembangunan Gedung IT Mandiri Bumi Slipi dibangun di atas lahan
seluas 11.303 m2. Gedung yang direncanakan dibangun setinggi 32 (tiga puluh dua) lantai ini memiliki luas
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total bangunan: + 70.028 m2. Dilengkapi dengan gedung parkir setinggi 6 (enam) lantai dan 1 (satu) lantai
basement seluas yang dapat menampung total 418 (empat ratus delapan belas) lot mobil serta dilengkapi
fasilitas penunjang lainnya, seperti: masjid, foodcourt, area komersial, sport area serta lansekap di atas
gedung. Gedung IT Bumi Slipi telah memenuhi standar green building yang telah disertifikasi oleh ublic
Green Building Council Indonesia (“GBCI”) dengan peringkat Gold. Bentuk bangunan Gedung IT Bumi Slipi
menerapkan bentuk gedung yang iconic dengan bentuk yang tidak simetris di bagian bawah dengan material
modern. Dibangun di tengah daerah urban Jakarta. Pada bagian bawah berupa fasilitas lansekap dengan
konsep borderless yang menyatu dengan pedestrian kota.
“Groundbreaking ceremony ini merupakan milestone penting dari sebuah tahapan pembangunan highrise
building dimana pekerjaan struktur akan mulai dilaksanakan. Kami berharap dapat menyelesaikan
pembangunan proyek Gedung IT Mandiri Bumi Slipi dengan kualitas terbaik dan tepat waktu. Tentunya
semua pekerjaan yang terlaksana dengan baik dan tepat waktu tersebut tidak terlepas dari kerjasama dan
dukungan seluruh Pemangku Kepentingan yang terlibat dalam setiap proses pembangunan gedung ini,” ujar
Novel Arsyad selaku Direktur Utama PTPP kepada Media.
Tantangan atas situasi ublic l Covid-19 yang melanda seluruh dunia salah satunya di Indonesia, PTPP
sebagai salah satu perusahaan kontraktor terbaik terus menerapkan dan meningkatkan ublic l kesehatan
Covid-19 yang ketat untuk setiap proses pelaksanaan proyeknya. Dengan penerapan ublic l kesehatan
Covid-19 yang baik dan ketat, PTPP membuktikan bahwa proyek-proyek yang dikerjakan masih bisa berjalan
dengan baik dan normal.
--SELESAI—
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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, Infrastruktur Minyak Bumi dan Gas, 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 ublic 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 ublic. 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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BERITA PHOTO

GROUNDBREAKING GEDUNG IT MANDIRI: PT PP (Persero) Tbk (“PTPP”) hadiri proses groundbreaking
ceremony pembangunan proyek Gedung IT Mandiri Bumi Slipi yang dilaksanakan pada hari Kamis (27/01). Dalam
acara seremoni tersebut turut dihadiri oleh Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Darmawan Junaidi
berserta Jajaran Direksi lainnya, Direktur Utama PTPP Novel Arsyad, Direktur Operasi Bidang Gedung Anton Satyo
Hendriatmo, dsb. Acara prosesi Groundbreaking Ceremony Gedung IT Mandiri Bumi Slipi yang berlokasi di Jalan
S. Parman, Jakarta Barat ditandai dengan penekanan virtual button. Pelaksanaan ceremony tersebut
diselenggarakan di lokasi pembangunan proyek dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.
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