PRESS RELEASE

Dalam Rangka Memperingati Hari Buruh Internasional,
PP Urban Laksanakan Groundbreaking 6.000 Unit Pembangunan Rusunami

Jakarta, 27 April 2017 – PT PP (Persero) Tbk (“Perseroan”) salah satu perusahaan konstruksi dan
investasi terkemuka di Indonesia melalui anak perusahaannya PT PP Pracetak yang saat ini telah berganti
nama menjadi PT PP Urban (“PP Urban”) pada hari ini Kamis (27/04) melaksanakan acara groundbreaking
pembangunan 6.000 unit Rumah Susun Sederhana Milik (“Rusunami”) di Tangerang Selatan. Acara yang
ditandai dengan penekanan tombol sirene tersebut diresmikan secara langsung oleh Presiden Republik
Indonesia Joko Widodo dan dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakhiri, Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimuljono, Komisaris Utama Perseroan Andi Gani
Nena Wea, Direktur Utama Perseroan Tumiyana, Direktur Utama BPJS Agus Susanto, Direktur PT Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk (“BTN”), Walikota Tangerang Selatan dan Duta Besar Korea Selatan.
Pelaksanaan groundbreaking pembangunan 6.000 unit rusunami dilaksanakan untuk mendukung program
penyediaan hunian terjangkau bagi para pekerja dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (“MBR”) serta
dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 2017. Perseroan melalui PP Urban juga berupaya
untuk mengatasi backlog perumahan yang terjadi di Indonesia saat ini. Pembangunan Rusunami diberi
nama kawasan PP Urban Town@Serpong yang dikhususkan untuk para pekerja di daerah Serpong,
Tangerang Selatan, Banten. Pembangunan proyek rusunami ini akan dilaksanakan di atas lahan yang
bekerjasama dengan PT Ruragraha (Bukit Sarua Developmen). “Pembangunan rusunami untuk MBR ini
diharapkan dapat membantu pekerja di sekitar wilayah Serpong untuk mendapatkan perumahan yang
layak huni dengan harga yang terjangkau”, ujar Tumiyana Direktur Utama Perseroan.
“PP Urban selaku anak usaha Perseroan dipercaya memiliki reputasi yang baik dalam bidang pelaksanaan
konstruksi dan mampu menyelesaikan proyek tersebut sesuai rencana dan dengan kualitas yang terbaik.
Dalam pelaksanaan pembangunan, PP Urban menerapkan improvisasi dan teknologi pada struktur
bangunan menggunakan metode precast dengan konsep Mass Production yang bekerja sama dengan
Hanwha Engineering & Construction dari Korea Selatan. Dengan metode precast & mass production ini,
dapat membantu dalam percepatan pembangunan sehingga produksi penyediaan rusunami dapat segera
terselesaikan”, Andi Gani Nena Wea Komisaris Utama Perseroan mengatakan kepada media.
Kawasan PP Urban Town@Serpong berdiri di atas lahan seluas 8.5 Ha memiliki konsep Mix Used
Development yang terdiri dari 11 (sebelas) tower apartment yang dikombinasikan dengan office dan mall
development yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan tersebut. 9 (Sembilan) tower
apartemen diantaranya terdiri dari 6.000 unit khusus untuk pekerja dan masyarakat berpenghasilan rendah
yang dapat menampung populasi sekitar 18.000 jiwa. Luas unitnya adalah 30 m2 yang terdiri dari 2 (dua)
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kamar tidur, 1 (satu) kamar mandi, dapur dan ruang keluarga dengan harga 8,4 juta/m2 atau sekitar 294
juta.
PP Urban Town@Serpong dilengkapi dengan fasilitas umum dan sosial seperti penitipan anak para
pekerja, playground, play group, ruang publik serta fasilitas penunjang keseharian lainnya. Rusunami
Urban Town@Serpong merupakan kawasan hunian strategis karena hanya berjarak 1,5 KM dari pintu
gerbang tol BSD dan 1,5 KM dari stasiun kereta api sudimara. Hal ini berbeda dengan lokasi rumah susun
murah lainnya yang selama ini berlokasi di pinggir kota. Untuk memastikan tepat sasaran kepada peserta
JHT, penjualan unit rusunami akan bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan beberapa bank
pemerintah. Pembiayaan bagi pengadaan perumahan ditunjang dari dana JHT BPJS Ketenagakerjaan
untuk bantuan uang muka sedangkan untuk proses kredit dapat dilakukan melalui BTN.
---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 (sejak 1991), Engineering, Procurement and Construction atau EPC (sejak 2011), Pracetak (sejak 2012) dan
Peralatan (sejak 2014). PTPP memiliki jejak rekam yang solid dan berhasil memenangkan penghargaan atas proyekproyek 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.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
PT PP (Persero) Tbk
Nugroho Agung Sanyoto
Sekretaris Perusahaan
Tel : 021-877 84137
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