PRESS RELEASE

Pemanfaatan Lahan,
PTPP dan PGN Tandatangani MoU Bersama
Jakarta, 19 Februari 2019 – PT PP (Persero) Tbk (“Perseroan”) salah satu perusahaan konstruksi dan
investasi terkemuka di Indonesia bersama dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) telah
melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait pemanfaatan lahan di Kantor
Pusat PGN Jakarta pada Selasa (19/02). Penandatanganan MoU tersebut diwakili oleh M. Aprindy selaku
Direktur Perencanaan dan Pengembangan Perseroan dan Desima Equalita Siahaan selaku Direktur SDM
& Umum PGN. MoU tersebut merupakan acuan antara Perseroan dengan PGN untuk melaksanakan
kemitraan strategis dalam rangka kegiatan perencanaan dan persiapan kerjasama pengembangan usaha
dan optimalisasi potensi lahan milik PGN yang berlokasi di Jakarta dengan tetap memperhatikan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik
(good corporate governance).
“Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MoU pada hari ini, PTPP dan PGN akan membentuk Tim
Kerja yang nantinya bersama-sama akan menganalisa kelayakan proyek dari sisi Hukum, Ekonomi
maupun Teknis,” ujar M. Aprindy usai acara penandatanganan tersebut. Dengan ditandatanganinya Mou
ini, maka diharapkan akan tercipta sinergi usaha (business to business) dengan prinsip yang saling
menguntungkan bagi kedua belah pihak.
--SELESAI-Sekilas Mengenai PT PP (Persero) Tbk
PT PP (Persero) Tbk (kode emiten: PTPP) merupakan salah satu perusahaan konstruksi dan investasi BUMN terdepan di
Indonesia yang berdiri sejak tahun 1953. Perseroan memiliki beberapa lini bisnis yang terdiri dari Konstruksi, Properti dan
Realti, Engineering, Procurement and Construction (EPC), Urban, Presisi, Infrastruktur dan Energi. 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. Perseroan 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.
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
PT PP (Persero) Tbk
Agus Samuel Kana
Corporate Secretary
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