PRESS RELEASE
Kunjungan Kerja Manajemen
Dewan Komisaris PTPP Lakukan Kunjungan Kerja ke Dermaga Berlian

Jakarta, 20 Oktober 2021 – PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi
terkemuka, terdepan, dan terbesar di Indonesia (“PTPP”) melakukan kunjungan kerja ke pembangunan
Proyek Perkuatan Struktur Dermaga Terminal Berlian yang terletak di Tanjung Perak, Surabaya pada
Rabu (20/10). Dalam kunjungan kerja tersebut turut dihadiri oleh jajaran Dewan Komisaris PTPP, yaitu:
Andi Gani Nena Wea selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dan Loso Judiajanto
selaku Komisaris didampingi Agus Purbianto selaku Direksi Keuangan & Manajemen Risiko, Pande Ketut
selaku SVP Divisi Operasi Infrastruktur II dan Yuyus Juarsa selaku SVP Corporate Secretary PTPP.
Selain dihadiri oleh jajaran Manajemen PTPP, kunjungan tersebut turut didampingi oleh Kapolrestabes
Surabaya Kombes Pol. Akhmad Yusep Gunawan, Kapores Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Anton Elfrino
Trisanto, dan Wakapolres Pelabuhan Tanjung Perak Kompol Wahyu Hidayat. Untuk menekan dan
mencegah penyebaran Covid-19, pelaksanaan kunjungan kerja Dewan Komisaris tersebut menerapkan
protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.
Proyek Perkuatan Struktur Dermaga Terminal Berlian ini dilaksanakan sejak November 2019 selama 954
hari kalender yang direncanakan dapat diselesaikan pada Kuartal III tahun 2022 mendatang. Sampai
dengan pekan kedua Oktober 2021, progress keseluruhan pembangunan Struktur Dermaga Terminal
Berlian telah mencapai 75,947% dimana lebih cepat dari yang direncanakan sebesar 74,171%. Adapun
lingkup pekerjaan proyek tersebut antara lain: pekerjaan pondasi dan substructure, pekerjaan
upperstructure (fender & bollard, capping beam), dan pekerjaan finishing & arsitektur.
Proyek pembangunan Perkuatan Struktur Dermaga Terminal Berlian ini menerapkan berbagai inovasi
dan teknologi terkini dalam pembangunananya, seperti: implementasi BIM, penggunaan naviswork &
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microsoft project dimana berfungsi untuk membuat schedule pekerjaan yang nantinya akan menjadi
acuan produksi pekerjaan lapangan setiap harinya sehingga target dan realisasi di lapangan dapat
berjalan dan dikerjakan sesuai dengan schedule yang dibuat. Selain itu, pembangunan proyek ini
menggunakan metode Lumion dimana dengan menggunakan metode ini menjadikan gambar visualisasi
proyek tersebut terlihat lebih nyata dan lebih jelas dalam menggambarkan urutan metode pekerjaan yang
nantinya akan menjadi panduan pekerjaan di lapangan. Sementara itu, beberapa inovasi juga digunakan
dalam pembangunan proyek ini, seperti: hanging waller beam berlian, fiber sebagai bekisitng, dsb.
Dalam pembangunan proyek ini, manajemen proyek senantiasa mengimplementasikan HSE dimana
dalam pembangunan proyek tersebut berhasil meraih zero fatality. Selain itu, proyek tersebut juga
menerapkan berbagai program pencegahan & mitigasi Covid-19, termasuk aktif dalam menggalakkan
vaksinasi para pekerja. Tidak hanya itu, pembangunan Struktur Dermaga Berlian ini juga senantiasa
menjalankan berbagai program CSR kepada masyarakat dan lingkungan sekitar proyek.
“Kami sangat mengapresiasi bahwa proyek yang dikerjakan oleh PTPP ini memiliki progress yang
berjalan dengan baik terutama di masa Pandemi Covid-19 ini dimana progress proyek tersebut telah
terealisasi sebesar 75% lebih cepat dari yang direncanakan. Kami mengharapkan proyek strategis
tersebut dapat diselesaikan tepat waktu. Selain itu, kami sangat bangga bahwa proyek tersebut banyak
menerapkan inovasi-inovasi dalam setiap pelaksanaan proyek sehingga akan berdampak terhadap
efisiensi biaya. Selain mengerjakan Dermaga Berlian, PTPP juga telah berpengalaman dalam
mengerjakan Dermaga atau Pelabuhan lainnya, seperti: Gilimas di Lombok, Pelabuhan Kalibaru di
Tanjung Priok, Makassar New Port di Makassar, dsb. Tidak lupa, sebagai perusahaan BUMN yang
memiliki komitmen tinggi terhadap kepedulian sosial diharapkan kedepan proyek Dermaga Berlian dapat
bekerjasama dengan Polrestabes untuk memberikan bantuan CSR kepada yatim piatu yang terdampak
pandemic Covid-19,” ujar Andi Gani Nena Wea Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
PTPP di sela-sela kunjungan kerja ke proyek tersebut.
Berkat inovasi yang digunakan dalam pembangunannya, proyek Perkuatan Struktur Dermaga Berlian
berhasil menyabet 2 (dua) penghargaan dalam ajang PP Awards 2021, yaitu: Juara 1 untuk kategori
Smart Infratech dan Juara 3 untuk kategori Best Quality & Health Safety Environment (HSE)
Implementation.
Disamping itu, PTPP sebagai perusahaan yang memiliki komiten terhadap Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan (“TJSL”) atau Corporate Social Responsobility (“CSR”) untuk pembangunan berkelanjutan
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harus memberikan manfaat terhadap ekonomi, sosial, lingkungan, hukum serta tata kelola perusahaan
yang lebih terintegrasi. Oleh karena itu, kegiatan CSR harus menjadi perhatian bagi Tim Proyek terutama
terhadap masyarakat sekitar pembangunan proyek. CSR yang berjalan dengan baik dan berkelanjutan
akan memberikan dampak positif bagi Tim Proyek dan PTPP untuk jangka panjang. Dimana nantinya
saat proyek tersebut telah diselesaikan pembangunannya, manfaat dan dampak positif dari CSR masih
dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar.
--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, 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 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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KUNJUNGAN KERJA DEKOM PTPP KE DERMAGA BERLIAN: PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan
konstruksi dan investasi terkemuka, terdepan, dan terbesar di Indonesia (“PTPP”) melakukan kunjungan kerja ke
pembangunan Proyek Perkuatan Struktur Dermaga Terminal Berlian yang terletak di Tanjung Perak, Surabaya pada
Rabu (20/10). Dalam kunjungan kerja tersebut turut dihadiri oleh jajaran Dewan Komisaris PTPP, yaitu: Andi Gani Nena
Wea selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dan Loso Judiajanto selaku Komisaris didampingi Agus
Purbianto selaku Direksi Keuangan & Manajemen Risiko, Pande Ketut selaku SVP Divisi Operasi Infrastruktur II dan
Yuyus Juarsa selaku SVP Corporate Secretary PTPP. Selain dihadiri oleh jajaran Manajemen PTPP, kunjungan tersebut
turut didampingi oleh Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol. Akhmad Yusep Gunawan, Kapores Pelabuhan Tanjung
Perak AKBP Anton Elfrino Trisanto, dan Wakapolres Pelabuhan Tanjung Perak Kompol Wahyu Hidayat.

61. PRESS RELEASE KUNJUNGAN KERJA DEKOM KE DERMAGA TERMINAL BERLIAN_20102021

5

