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“Sambut Kenormalan Baru, PP Presisi Siap Garap Proyek Strategis Nasional : Kawasan Ekonomi 

Khusus Mandalika & Kawasan Industri Batang” 
 

Sambut kenormalan baru, PP Presisi bergegas garap Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika & Kawasan 
Industri Batang yang termasuk proyek strategis nasional.  
 

“Tidak menunggu lama, kami siap melanjutkan pembangunan proyek strategis nasional yang 
dipercayakan kepada kami. Kami siap menggarap jalan kawasan dan sirkuit yang berada pada Kawasan 
Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Keberadaan jalan kawasan ini sangat strategis, dan diharapkan dapat 
mengakselerasi  proses pembangunan KEK Mandalika selanjutnya, serta menjadi salah satu faktor utama 
keberadaan KEK Mandalika itu sendiri”, jelas Benny Pidakso, Direktur Keuangan PP Presisi. 
“Keberadaan KEK Mandalika yang menawarkan wisata bahari dengan pesona pantai dan bawah laut 
yang memukau, wisata budaya dengan  upacara Bau Nyale-nya serta adanya Kawasan Sirkuit Mandalika, 
diharapkan menjadi destinasi wisata unggulan dunia”, imbuh Benny. 
 

“Asa PP Presisi dalam pembangunan proyek strategis nasional di tengah kenormalan baru tidak berhenti 
di situ, kami juga siap menggarap pembangunan kawasan Industri Batang, yang mana PT PP (Persero) 
Tbk, entitas induk kami, bersama dengan PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) dan PT 
Perkebunan Nusantara IX (Persero)  telah menandatangani Memorandum of Understanding pada akhir 
bulan Juni lalu untuk berkolaborasi mempercepat terealisasinya proses pembangunan dan 
pengembangan Kawasan Industri Batang”, jelas Benny. 
“Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah memiliki lahan sekitar 4.300 hektar yang mana dalam tahap 1 
ini akan dikembangkan seluas 450 hektar dengan konsep The Smart & Sustainable Industrial Estate”, 
tambah Benny.  
 

“Selain 2 proyek strategis nasional tersebut, kami juga beranjak untuk menggarap proyek pembangunan 
jalan hauling batubara sepanjang lebih kurang 30 KM yang terletak di Tabang, Kutai Kertanegara, 
Kalimantan Timur”, ujar Benny. 
 

“Dengan tambahan proyek-proyek tersebut, kami berhasil mencatatkan total nilai kontrak baru hingga Juli 
2020 senilai Rp 1,3 triliun. Saat ini PP Presisi juga aktif mengikuti tender beberapa paket APBN proyek 
jalan di Sumatera sebagai kontraktor utama. Selain itu, PP Presisi menargetkan tambahan kontrak baru 
dari pekerjaan tambah proyek berjalan seperti Bandara Kediri, Tol Indrapura - Kisaran, Bendungan Way 
Sekampung dan sebagainya. Melalui entitas anak (LMA), kami berkomitmen untuk menyelesaikan 
pembangunan Bandara Internasional Kediri, yang mana LMA bertindak sebagai kontraktor utama”, tutup 
Benny. 

---Selesai--- 
 
Sekilas Mengenai PT PP Presisi Tbk 
PT PP Presisi Tbk merupakan perusahaan konstruksi terintegrasi terkemuka di Indonesia yang menyediakan jasa konstruksi secara terintegrasi 
dari kapabilitas yang meliputi civil work, ready mix, foundation, formwork, erector, mining services, tunnel, dan heavy equipment rental, sehingga 
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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