PRESISI
Press Release
25/2022
Operasional Pekerjaan Beton Ready Mix di Proyek BI Karawang Menunggu
Proses Perijinan Pendirian Batching Plant

Jakarta, 8 Aug 2022 – PP Presisi mendapatkan proyek pekerjaan BI Karawang dari PT PP (Persero) Tbk sebagai
sub contractor, dimana lingkup pekerjaan dari mulai pekerjaan persiapan, galian, timbunan, pekerjaan pondasi, pekerjaan
perkerasan jalan Kawasan sampai dengan pembuatan jalan akses masuk Kawasan BI Karawang. Untuk pekerjaan galian,
timbunan hingga pekerjaan subgrade sudah dikerjakan PP Presisi mulai dari bulan Januari 2022 sedangkan untuk pekerjaan
beton ready mix belum dilakukan kegiatan produksi, dikarenakan pendirian batching plant masih dalam proses perijinan yang
telah dimulai sejak Februari 2022.
Berkaitan dengan perijinan pendirian Batching Plant, PP Presisi telah melakukan pertemuan dengan Dinas Lingkungan Hidup
Pemerintah Kabupaten Karawang pada tanggal 26 Januari 2022 untuk arahan lebih lanjut dan telah mendapatkan tanggapan
dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Karawang untuk menyiapkan hal – hal yang diperlukan guna penerbitan
ijin atas pendirian batching plant yang berlokasi di Proyek Pematangan Lahan At Grade Bank Indonesia, Karawang Jawa Barat.
“Semula rencana pemakaian lahan sebagai lokasi produksi batching plant yang disetujui berada dalam lokasi proyek
Pematangan Lahan At Grade Bank Indonesia Karawang dan PP Presisi telah menyampaikan secara langsung rencana proses
pendirian serta lokasi rencana pemakaian lahan produksi batching plant pada acara permohonan arahan terkait perijinan
PT PP Presisi tangga 22 Februari 2022 tersebut. Akan tetapi proses penerbitan surat pernyataan penggunaaan lahan tidak bisa
terbit dilahan tersebut dari Pihak Owner BI Karawang, dikarenakan berbenturan dengan design rencana dan tahapan
pembangunan Proyek Kawasan BI Karawang meskipun di usulkan 3 (tiga) lokasi rencana posisi pendirian Batching Plant
sehingga final lahan batching plant berubah ke luar lokasi proyek yang tepat dilahan kosong milik Peruri dan bersebelahan
dengan lokasi proyek.” tutur Darwis Hamzah selaku Direktur Operasi PT PP Presisi Tbk.
“Berdasarkan perubahan lokasi pendirian batching plant, PP Presisi memberikan informasi kepada Dinas Lingkungan Hidup
daerah Karawang terkait perubahan lokasi pendirian dan mendapatkan arahan dari Dinas Lingkungan Hidup daerah Karawang
serta telah sepakat dengan pihak main contractor untuk melakukan pengurusan beberapa dokumen pendukung terlebih dahulu
seperti kontrak sewa lahan untuk pendirian batching plant terlebih dahulu sebagai dasar awal pengurusan ijin, kemudian setelah
hal tersebut dipenuhi, maka proses perijinan di lokasi baru dapat dilakukan. PP Presisi selaku sub contractor pelaksana
pembangunan Kawasan Industri BI Karawang telah menyelesaikan kontrak sewa lahan dengan Pihak Peruri untuk kemudian
melakukan konfirmasi dan percepatan proses perijinan kepada DLH, Dinas PUPR & BPN daerah Karawang mulai 15 Juli 2022
agar perijinan dapat maksimal di awal Agustus ini” tambah Darwis Hamzah.

-- selesai –
Sekilas Mengenai PT PP Presisi Tbk
PT PP Presisi Tbk merupakan perusahaan konstruksi terintegrasi terkemuka di Indonesia yang menyediakan jasa konstruksi secara terintegrasi meliputi civil
work, structure work, plant, integrated mining services, dan heavy equipment rental, yang memberikan value added kepada para konsumen. Perseroan
menerapkan business excellence, meliputi penerapan ERP-SAP, ISO 9001:2015, Management Quality, ISO 14001:2007 Environmental Management System,
serta OHSAS 18001:2015 Occupational Health and Safety, Equipment & Fleet Management, Project Management, Safety, Health & Environment, dan Quick
Response Unit.
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