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“PP Presisi Meraih BUMN Award 2019 Untuk Transformasi Organisasi ”  

 
 

 

 
 
 
PP Presisi menerima tropi sebagai pemenang ketiga untuk katagori Transformasi Organisasi 
pada malam penghargaan 8th Anugerah BUMN 2019 yang diselenggarakan oleh BUMN Track 
& PPM Manajemen pada 28 Maret 2019.  Penghargaan diterima langsung oleh Direktur 
Utama PT PP Presisi Tbk. (PPRE), Iswanto Amperawan.  Tropi tersebut merupakan bentuk 
penghargaan terhadap keberhasilan transformasi yang telah dilakukan oleh PPRE sejak 
tahun 2004 yang telah mengantarkan PPRE dari  perusahaan penyewaan alat berat menjadi 
perusahaan konstruksi terintegrasi terkemuka di Indonesia yang secara berkesinambungan 
meningkatkan engineering capacity untuk mencapai visi menjadi perusahaan konstruksi 
terintegrasi terkemuka tidak saja di Indonesia, tetapi juga di tingkat regional. 
 
“Kami membagi proses transformasi ke dalam 3 horizon yang masing-masing memiliki strategi 
sebagai berikut : 
Horizon pertama (2004-2012) adalah untuk meningkatkan kemampuan & kapasitas teknik 
dengan memasuki pekerjaan konstruksi.  
Horizon kedua (2013-2018) adalah untuk meningkatkan kemampuan & kapasitas teknik 
dalam pekerjaan konstruksi terintegrasi serta memasuki pekerjaan konstruksi non-sipil terkait 
yang bertujuan mencapai visi menjadi perusahaan konstruksi terintegrasi terkemuka di 
Indonesia. 

PRESISI 



  

PRESS RELEASE PT PP PRESISI TBK                     

 

Horizon ketiga (2019-2023) adalah untuk meningkatkan kemampuan & kapasitas teknik 
dalam pekerjaan non konstruksi untuk mendukung konstruksi terintegrasi yang bertujuan 
mencapai visi menjadi perusahaan konstruksi terintegrasi terkemuka tidak saja di Indonesia, 
tetapi juga di tingkat regional”, ujar Iswanto Amperawan, Direktur Utama PP Presisi saat 
menerima penghargaan semalam. 
 

---Selesai--- 
 
 

Sekilas Mengenai PT PP Presisi Tbk 
 
PT PP Presisi Tbk merupakan perusahaan konstruksi terintegrasi berbasis alat berat terkemuka di 
Indonesia yang memiliki kapabilitas untuk menyediakan jasa konstruksi dari tujuh (7) lini bisnis yaitu 
civil work, ready mix, foundation, formwork, erector, jasa pertambangan terintegrasi, dan penyewaan 
alat berat yang memberikan value added kepada para konsumen. Perseroan menerapkan ERP-SAP 
dan didukung oleh ISO Management System 9001:2015, Management Quality, ISO 14001:2007 
Environmental Management System, serta OHSAS 18001:2015 Occupational Health and Safety 
sebagai bagian dari operational excellence improvement Perseroan.  
 
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi: 
Benny Pidakso 
Direktur Keuangan dan Sekretaris Perusahaan 
PT PP Presisi Tbk  
Telp. : (62-21) 824 83255 
Fax. : (62-21) 823 0353 
E-mail : corsec@pp-presisi.co.id 


