PRESS RELEASE
67 Tahun Berkarya Bangun Negeri

PTPP Raih Piagam Penghargaan MURI
Jakarta, 26 Agustus 2020 – PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi
terkemuka di Indonesia (“Perseroan”) menyambut hari jadi perusahaan ke-67 Tahun yang jatuh pada tanggal
26 Agustus 2020 dengan mengusung tema perayaan Hari Ulang Tahun (“HUT”), yaitu “Harmony in
Collaboration”. Tema tersebut merupakan wujud Perseroan selaku perusahaan kontraktor BUMN di Indonesia
yang masih tetap optimistis dalam menghadapi situasi saat ini serta selalu mengedepankan kolaborasi dan
harmonisasi dengan seluruh Pemangku Kepentingan untuk mencapai satu tujuan dimana hal tersebut sejalan
dengan nilai inti (core value) PTPP saat ini, yaitu AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan
Kolaboratif).
“Di hari jadi perusahaan yang menginjak usia ke-67 tahun, Perseroan yakin dapat tetap menjadi perusahaan
kontraktor dan investasi terkemuka di Indonesia serta dapat mengembangkan sayapnya di kawasan Asia
Tenggara. PTPP juga selalu berusaha menjadi terdepan dalam perkembangan teknologi informasi dan melahirkan
inovasi-inovasi dalam menjalankan bisnis perusahaannya. Dengan dukungan Sumber Daya Manusia Unggul yang
dimiliki oleh perusahaan, PTPP senantiasa mengembangkan strategi korporasi untuk meningkatkan daya saing
dan kapasitas keuangan perusahaan, ujar Novel Arsyad selaku Direktur Utama Perseroan.
Dalam rangka menyambut hari jadinya, Perseroan menyelenggarakan acara puncak peringatan HUT Ke-67 tahun
yang diselenggarakan untuk pertama kalinya secara virtual. Acara puncak yang berlokasi di Kantor Pusat
Perseroan pada hari Rabu (26/08) turut dihadiri secara langsung oleh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono turut hadir langsung dalam memeriahkan puncak acara HUT Perseroan
ke-67 Tahun. Insan Perseroan lainnya dapat mengikuti dan menyaksikan langsung puncak acara perayaan HUT
melalui aplikasi online yang disediakan oleh panitia penyelenggara. Selain perayaan acara puncak yang
berlangsung pada hari ini, sebelumnya Perseroan telah melaksanakan beberapa kegiatan perusahaan sebagai
rangkaian acara HUT ke-67 tahun. Adapun kegiatan yang telah diselenggarakan oleh Perseroan, antara lain:
pembagian paket sembako kepada warga sekitar lingkungan perusahaan, donor darah, PP Idol, CEO Talks,
webinar, e-sport, dsb.
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Piagam Penghargaan MURI
Bertepatan dengan perayaan puncak HUT, Perseroan menerima 6 (enam) penghargaan dari Museum Rekor Dunia
Indonesia (“MURI”) dari pelaksanaan pembangunan 2 (dua) proyek yang dikerjakan, yaitu Yogyakarta International
Airport dan Istora Papua. Proyek pembangunan Yogyakarta International Airport yang berlokasi di Jawa Tengah
berhasil meraih 3 (tiga) Penghargaan MURI. Adapun penghargaan MURI yang berhasil diraih oleh proyek tersebut,
yaitu Bandara dengan Peneyelesaian Zona Airside Tercepat, Bandara dengan Pemakaian Beton Terbanyak, dan
Pembangunan Konstruksi Bandara Internasional Tercepat. Dalam kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko
Widodo beberapa waktu telah telah memberikan testimoni atas hasil kualitas pembangunan proyek Yogyakarta
International Airport.
Sementara itu, pembangunan proyek Istora Papua yang berlokasi di Jayapura turut serta meraih 3 (tiga)
Penghargaan MURI. Adapun kategori penghargaan MURI yang berhasil diperoleh oleh proyek tersebut, yaitu
Struktur Atap Baja Lengkung dengan Bentang Terpanjang dengan bentang 90 meter, Struktur Dome dengan Atap
Tanpa Baut Terluas dengan luasan 7.300 m2 tanpa sambungan baut, dan Instalasi Textile Duct dengan Ring
Internal Diameter Terpanjang dengan panjang 477 meter. Istora Papua ini merupakan bangunan dengan

design arsitektur khas Papua dimana dapat terlihat dari bentuk penutup atap Istora Papua yang
menyerupai honai Papua. Selain itu terdapat motif mural Papua di beberapa sisi bangunan. Design luar
biasa ini merupakan karya asli bangsa Indonesia dimana Perseroan mendapat kepercayaan untuk
mengerjakan bangunan ini. Hasil kerja keras dari karya anak-anak bangsa ini membuahkan hasil nyara
dengan menorehkan rekor nasional yang luar biasa.
--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 s aham
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

HARMONY IN COLLABORATION: PP (Persero) Tbk (“Perseroan”) menyambut hari jadi perusahaan ke-67 Tahun yang
jatuh pada tanggal 26 Agustus 2020 dengan mengusung tema perayaan Hari Ulang Tahun (“HUT”), yaitu “Harmony in
Collaboration”. Dalam acara puncak tersebut, Perseroan menerima 6 Pengahargaan MURI dari 2 (dua) proyek yang
dikerjakan, yaitu Yogyakarta International Airport meraih 3 Penghargaan MURI dan Istora Papua meraih 3 Penghargaan
MURI. Novel Arsyad selaku Direktur Utama (tengah) menerima penghargaan MURI secara simbolis yang diberikan
langsung oleh pihak MURI didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (kanan).
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