KUNJUNGAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
KE PROYEK TEROWONGAN DOUBLE TRACK PERTAMA DAN TERPANJANG DI INDONESIA
Jakarta, 16 Januari 2018 – Menteri Ketenagakerjaan, Bapak M. Hanif Dhakiri melakukan peninjauan ke
Proyek Pembangunan Notog BH 1440 yang merupakan salah satu proyek strategis Nasional (PSN).
Kehadiran Bapak Menteri Ketenagakerjaan kali ini didampingi oleh Bapak Andi Gani Nena Wea selaku
Komisaris Utama PT PP (Persero) Tbk, Bapak M. Toha Fauzi selaku Direktur Infrastruktur PT PP (Persero)
Tbk, Bapak Popik Montanasyah selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Bapak Yuwono
selaku Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah.
Proyek terowongan kereta api Notog sendiri merupakan perlintasan double track pertama dan terpanjang
di Indonesia yang menembus perbukitan Gunung Gamping sejauh 473 meter dan menghubungkan
Purwokerto dan Kroya. Proyek pembangunan Terowongan Notog BH 1440 berada dibawah naungan
Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan dilaksanakan oleh Balai Teknik
Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah Kegiatan Pembangunan Jalur Ganda Cirebon – Kroya, dengan
Konsultan Supervisi PT Indra Karya (Persero) dan Kontraktor Pelaksana PT PP (Persero) Tbk. Proyek ini
sendiri didanai dengan pembiayaan dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dikelola oleh
Kementerian Keuangan.
Dalam kunjungan ini Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa salah satu penguat daya saing ialah
meratanya infrastruktur sehingga dapat meningkatkan aksesbilitas dan konektivitas antar daerah di
Indonesia. Melalui proyek infrastuktur yang merupakan program strategis nasional dapat meningkatkan
daya saing di masyarakat. Dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur maka kebutuhan anggaran
logistik akan semakin murah dengan waktu yang juga akan lebih singkat sehingga berdampak pada
meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat secara tidak lansung.
Berbicara mengenai pembangunan infrastruktur yang tengah berkembang tidak terlepas dari aspek
ketenagakerjaan yang juga perlu semakin diperhatikan, seperti norma-norma ketenagakerjaan, aspek
kesehatan, juga aspek keselamatan kerja di lapangan. Seluruh perusahaan, baik pemerintah maupun
swasta harus benar-benar memastikan perihal norma K3 dan ketenagakerjaan. Kedepannya baik
perusahaan maupun pekerja itu sendiri harus terus mengedepankan aspek keselamatan agar segala
pelaksanaan dalam pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan minim dari resiko.
“Percayalah bahwa pemerintah terus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui
bebagai cara, termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia yang
akan terus kami genjot sebagai salah satu prioritas nasional. Mari kita terus mendukung proyek strastegis
nasional untuk semakin meningkatkan kualitas hidup kita sebagai Bangsa Indonesia.” Ungkap Menteri
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Ketenagakerjaan RI, Bapak M. Hanif Dhakiri.
Selaku Komisaris Utama, Bapak Andi Gani menambahkan bahwa PT PP (Persero) Tbk akan bekerja
secara maksimal hingga proyek ini dapat selesai sesuai target yakni di akhir tahun 2018 dengan terus
mengedepankan aspek keselamatan, K3 dan ketenagakerjaan. Proyek yang dikerjakan sepenuhnya oleh
putra dan putri Indonesia ini mengacu pada standar serta UU dari Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga
proyek ini diharapkan dapat selesai dengan standar pencapaian mutu dan target zero accident.

--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. Beberapa proyek besar telah berhasil di kerjakan oleh PTPP
seperti Hotel Indonesia, Gedung MPR/DPR, Balerang Cable Stayed Bridge Tonton, Pelabuhan Tanjung Perak dan
beberapa gedung pencakar langit di daerah distrik utama bisnis di Jakarta. PTPP merupakan pionir konsep Green
Building yang eco-friendly di Indonesia. PTPP telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 9 Februari
2010. Di tahun 2015, PTPP mencatatkan saham entitas anaknya PT PP Property Tbk (kode IDX: PPRO).
Per 5 Agustus 2010, saham PTPP bahkan telah masuk indeks “Kompas 100” setelah sebelumya masuk Morgan
Stanley Composite Indeks (“MSCI”) yang dibuat oleh Morgan Stanley – fund manager internasional untuk daerah
Asia Pacifik kecuali Jepang untuk saham-saham pilihan. Januari 2014, saham PTPP telah masuk ke dalam indeks
saham LQ45, dimana indeks tersebut terdiri dari 45 saham perusahaan yang dipilih berdasarkan pertimbangan
likuiditas dan kapitalisasi pasar dengan kriteria yang sudah ditentukan dan direview setiap 6 (enam) bulan sekali.
Selain hal tersebut, kinerja perusahaan konstruksi diproyeksi masih baik untuk jangka panjang.

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