PRESS RELEASE
Kunjungan Kerja Manajemen
Dewan Komisaris PTPP Lakukan Kunjungan Kerja ke Sirkuit Mandalika

Jakarta, 08 November 2021 – PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi
terkemuka, terbesar, dan terdepan di Indonesia (“PTPP”) melalui Dewan Komisaris melakukan kunjungan
kerja ke Sirkuit Mandalika pada Senin (08/11. Dalam kunjungan kerja tersebut turut dihadiri oleh jajaran
Dewan Komisaris PTPP, yaitu: Nur Rochmad selaku Komisaris Independen, Ernadhi Sudarmanto selaku
Komiasris dan Loso Judiajanto selaku Komisaris didampingi oleh Agus Purbianto selaku Direksi Keuangan &
Manajemen Risiko dan Yuyus Juarsa selaku SVP Corporate Secretary PTPP. Kunjungan kerja yang
dilakukan oleh Dewan Komisaris PTPP tersebut bertujuan untuk meninjau progress persiapan Sirkuit
Mandalika dalam menyambut ajang “World Superbike (WSBK)” yang akan dilaksanakan pada tanggal 19-21
November 2021 mendatang.
Pembangunan lintasan utama Sirkuit Mandalika yang berlokasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat tersebut
memiliki lintasan sepanjang 4,310 kilometer yang memiliki 17 (tujuh belas) tikungan tersebut dikerjakan oleh
PTPP. Adapun lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh PTPP, antara lain: Track Lane, Verge, Run off
Asphalt, Run off Grass, Gravel Bed, Service Road, Drainage, Concrete Barrier, Tunnel, Race Control, Gantry,
Medical Center, Spectator Fences, dan Observation Deck. Sirkuit Mandalika memiliki area paddock yang
dapat menampung sampai dengan 50 (lima puluh) garasi. Selain itu, sirkuit tersebut memiliki kapasitasi
tempat duduk sebanyak lebih dari 50.000 (lima puluh ribu) tempat duduk dan 138.000 (seratus tiga puluh
delapan ribu) area berdiri.
PTPP telah mengimplementasikan BIM untuk memenuhi spesifikasi khusus di pembangunan proyek Sirkuit
Mandalika. PTPP dapat menyelesaikan pembangunan lintasan utama MotoGP di Sirkuit Mandalika dengan
standar mutu dari Federation Internationale de Motorcyclisme (“FIM”) dengan kategori sirkuit kelas A untuk
dapat digunakan dalam event grand prix.
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PTPP menggunakan campuran aspal khusus untuk digunakan pada sirkuit balap, yaitu Stone Mastic Asphalt
(“SMA”). Adapun keunggulan yang dimiliki oleh aspal SMA, salah satunya adalah daya cengkram dengan
roda yang tinggi sehingga dapat meningkatkan kecepatan dan kemudahan manuver berkendara pada rider.
Berkat teknologi yang digunakan dalam proses pengaspalan, lintasan utama Sirkuit Mandalika diklaim dapat
ditempuh dengan kecepatan puncak hingga mencapai 310 kilometer per jam. Proses pengerjaan aspal
untuk jalan Sirkuit Mandalika yang berlokasi di Lombok Tengah itu telah berhasil dituntaskan 100% pada
bulan Agustus 2021 lalu.
Untuk mendukung gelaran perdana FIM Motul Worl Superbike 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 1021 November 2021 mendatang, PTPP juga dipercayakan untuk melakukan pekerjaan tambah, antara lain:
Race Control Building, Observation Deck, Medical Center, Helipad, Gantry, dan pondasi Pit Building.
Berkat kualitas yang dihasilkan dalam pembangunannya, proyek Sirkuit Mandalika ini memperoleh 3 (tiga)
rekor penghargaan dari MURI, yaitu: Pengaspalan Menggunakan Teknologi BIM dengan Volume
Terbanyak, Pembangunan Sirkuit Pertama Standar FIM, dan Pembangunan Lintasan Sirkuit Tercepat.
Lintasan sirkuit yang dibangun oleh PTPP ini merupakan sirkuit Moto GP pertama di Indonesia yang memiliki
hasil pengaspalan termulus berkat teknologi yang digunakan dalam pembangunannya. Proyek
pembangunan Sirkuit Mandalika ini dikerjakan sejak bulan Juli 2020 sd Agustus 2021 dan menjadi
pembangunan lintasan sirkuit yang tercepat.
"Kami sangat mengapresiasi hasil kerja keras Tim Proyek Sirkuit Mandalika dimana mereka dapat
menuntaskan pekerjaan pengaspalan jalan Sirkuit Mandalika dengan kualitas terbaik. Dalam pelaksanaan
pengerjaan pengaspalan jalan tersebut, Tim Proyek berhasil menyelesaikan proyek sesuai dengan
spesifikasi tinggi dari Federation Internationale de Motorcyclisme (“FIM”). Berkat kualitas aspal yang
digunakan, jalan Sirkuit Mandalika diklaim dapat digunakan dengan kecepatan puncak hingga 310 kilometer
per jam. Jalan lintasan Sirkuit Mandalika termasuk aman dikarenakan memiliki safety area, seperti Run off
Asphalt dan Run of Gravel yang luas. Dengan adanya penyelenggaraan kegiatan WSBK yang akan
diselenggarakan pada tanggal 19 November mendatang, kami berharap kehadiran Sirkuit Mandalika
sebagai sirkuit jalanan pertama di Indonesia yang memiliki kualitas jalan terbaik dapat meningkatkan daya
tarik para wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga kedepannya dapat membantu
meningkatkan perekonomian Indonesia,” ujar Nur Rochmad selaku Komisaris Independen PTPP kepada
media.
--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 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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PHOTO CAPTION

SIRKUIT MANDALIKA : PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi terkemuka,

terbesar, dan terdepan di Indonesia (“PTPP”) melalui Dewan Komisaris melakukan kunjungan kerja ke
Sirkuit Mandalika pada Senin (08/11. Dalam kunjungan kerja tersebut turut dihadiri oleh jajaran Dewan
Komisaris PTPP, yaitu: Nur Rochmad selaku Komisaris Independen, Ernadhi Sudarmanto selaku
Komiasris dan Loso Judiajanto selaku Komisaris didampingi oleh Agus Purbianto selaku Direksi
Keuangan & Manajemen Risiko dan Yuyus Juarsa selaku SVP Corporate Secretary PTPP. Kunjungan
kerja yang dilakukan oleh Dewan Komisaris PTPP tersebut bertujuan untuk meninjau progress persiapan
Sirkuit Mandalika dalam menyambut ajang “World Superbike (WSBK)” yang akan dilaksanakan pada
tanggal 19-21 November 2021 mendatang.
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