PRESS RELEASE
Tekankan Mutu Pekerjaan, Kualitas SDM dan Aspek Keselamatan Kerja

Dewan Komisaris Tinjau Dua Proyek Sekaligus
Jakarta, 18 Februari 2020 – Komisaris Utama PT PP (Persero) Tbk (“Perseroan”), Andi Gani Nena Wea

bersama dengan 4 (empat) anggota Komisaris lainnya, yaitu: Sumardi, Arie Setiadi Moerwanto,
Nur Rochmad dan Ernadhi Sudarmanto melakukan kunjungan kerja ke Proyek Revitalisasi Terminal 1
Bandara Soekarno-Hatta di Banten dan Proyek Menara BRI yang berlokasi di Jakarta pada hari Senin
(17/02) didampingi oleh Kepala Divisi Gedung 2 Yuyus Juarsa dan GM Operasi Perseroan Yudi Setiawan.
Dewan Komisaris Perseroan melakukan kunjungan kerja pertamanya ke Proyek Revitalisasi Terminal
1 Bandara Soekarno-Hatta yang berlokasi di Tangerang, Banten. Proyek yang telah dikerjakan oleh
Perseroan sejak bulan Februari 2019 tersebut ditargetkan akan selesai pada bulan Desember 2020.
Proyek yang dimiliki oleh PT Angkasa Pura II (Persero) ini memiliki nilai kontrak sekitar Rp701 Miliar
dengan progress pengerjaan phisik saat ini telah mencapai 20%. Sejak pertama kali beroperasi di
tahun 1985, Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta belum pernah dilakukan revitalisasi. Dengan
dilakukannya revitalisasi tersebut, diharapkan fasilitas baru yang akan terdapat pada Terminal 1 nanti
dapat meningkatkan pelayanan dan menambah kapasitas penumpang ke depannya. Dalam kunjungan
kerjanya, Dewan Komisaris Perseroan menghimbau kepada Manajemen Proyek untuk dapat
menyelesaikan pekerjaan proyek tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Selain itu,
Manajemen Proyek juga dituntut untuk menyelesaikan proyek tersebut dengan kualitas terbaik dengan
terus mengedepankan aspek keselamatan kerja. Adapun pekerjaan proyek yang dilaksanakan oleh
Perseroan untuk proyek revitalisasi tersebut, yaitu: memperluas central corridor area, connecting
boarding lounge area, check-in counter area dan beberapa area lainnya yang berada di Terminal 1.
Sedangkan lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh Perseroan, antara lain: pekerjaan persiapan,
struktur, arsitek, interior & landscape, mekanikal, elektrikal dan elektronika.
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Usai melakukan kunjungan kerja di Proyek Revitalisasi Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta di Banten,
kunjungan kerja dilanjutkan ke Proyek Menara BRI yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta.
Proyek gedung bertingkat dengan ketinggian 32 (tiga puluh dua) lantai ini telah mencapai progress phisik
sekitar 55%. Proyek yang dikerjakan sejak akhir tahun 2018 ditargetkan dapat diselesaikan pada bulan
Desember 2021. Proyek yang memiliki nilai kontrak sebesar Rp.845 Miliar ini mencakupi lingkup
pekerjaan, antara lain: pekerjaan persiapan, struktur, arsitektur & interior, mekanikal, elektrikal,
landscape hingga pemeliharaan. Dalam kunjungan kerjanya di proyek ini, Dewan Komsaris Perseroan
memberikan arahan untuk memperhatikan mutu pekerjaan dan menghimbau Manajemen Proyek untuk
selalu memperhatikan para personil proyek (SDM) baik pada saat bekerja di lapangan maupun hasil
yang diperoleh oleh pekerja itu sendiri.
“Penting bagi semua proyek untuk tidak hanya menekankan kualitas pekerjaan yang optimal dan
mengedepankan aspek keselamatan kerja tapi juga aspek Sumber Daya Manusia yang harus benarbenar diperhatikan. Tidak hanya Pemilik Proyek yang harus dipuaskan dengan hasil pekerjaan yang
dikerjakan oleh PT PP (Persero) Tbk, tetapi para pekerja pun harus menjadi perhatian khusus, sehingga
output atau hasilnya pun juga memuaskan bagi semua pihak,” ujar Andi Gani Nena Wea Komisaris
Utama Perseroan.
--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:
Sekretaris Perusahaan
PT PP (Persero) Tbk
Tel : 021 – 877 84137
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PHOTO CAPTION

KUNJUNGAN KERJA : Jajaran Dewan Komisaris PT PP (Persero) Tbk didampingi oleh Kepala Divisi Gedung 2
Yuyus Juarsa dan GM Operasi Yudi Setiawan melakukan kunjungan kerja Proyek Revitalisasi Terminal 1 Bandara
Soekarno-Hatta yang berlokasi di Tangerang, Banten pada hari Senin pagi (17/02). Proyek Revitalisasi Terminal 1
Bandara Soekarno-Hatta merupakan proyek yang dikerjakan oleh PT PP (Persero) Tbk sejak awal tahun 2019 dan
ditargetkan rampung pada bulan Desember 2020 ini.

PROYEK MENARA BRI : Masih di hari yang sama, Komisaris Utama PT PP (Persero) Tbk Andi Gani Nena Wea
(tengah) berfoto bersama dengan anggota Komisaris lainnya usai melakukan kunjungan kerja keduanya di Proyek
Menara BRI yang belokasi di Gatot Subroto, Jakarta. Proyek Gedung bertingkat yang terdiri dari 32 lantai ini
ditagetkan selesai di bulan Desember 2021.
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