
  

Press Release PT PP Presisi Tbk                                                                    

 

 
Press Release 
05/2020 
 
Jakarta, 25 April 2020 
 
 

“Ground Breaking Bandara Dhoho Kediri Dilakukan Secara Virtual” 
 
 
Tidak seperti acara ground breaking pada umumnya, acara ground breaking Bandara Dhoho, Kediri 
dilakukan secara virtual sesuai dengan protokol pencegahan pandemi covid 19.  Acara ground breaking 
tersebut dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi dan selaku Menteri 
Perhubungan Ad Interim, Bapak Luhut Binsar Pandjaitan pada tanggal 15 April 2020 yang lalu.   Ground 
breaking ditandai dengan countdown yang disertai dengan visual dimulainya pekerjaan penyiapan lokasi 
dan site formation bandara.    
 
Ground breaking tersebut merupakan tonggak permulaan dari pembangunan Bandara yang akan 
dilaksanakan oleh konsorsium yang dipimpin oleh PT Lancarjaya Mandiri Abadi (“LMA”), entitas anak dari 
PT PP Presisi Tbk (“PPRE”).  Untuk pembangunan tahap pertama, Bandara Dhoho Kediri direncanakan 
akan dibangun di atas lahan seluas lebih kurang 13. meter persegi dari luas total lahan bandara hampir 
400 hektar dengan dimensi runway 2.400 meter x 45 meter. Daya tampung terminal bandara ini akan 
mencapai 1,5 juta hingga 5 juta penumpang per tahun.  
 
“Pada tahap pertama ini, kami akan melakukan pekerjaan site clearance, earthworks & diversion dan 
drainage pembangunan bandara tersebut dengan waktu pelaksanaan lebih kurang 1,5 tahun”, ungkap 
Afandi Tjandra, Direktur Utama LMA. 
 
“Kontrak pekerjaan ini merupakan tahap pertama dari total 4 tahap yang direncanakan. Jika sudah selesai 
hingga tahapan terakhir, bandara ini diperkirakan dapat menampung lebih dari 5 juta penumpang”, imbuh 
Afandi. 
  
“Pembangunan Bandara Dhoho Kediri, yang merupakan Proyek Strategis Nasional ini merupakan bukti 
kepercayaan dari  PT Gudang Garam Tbk selaku pemprakarsa proyek, Pemerintah serta Pemangku 
Kepentingan lainnya terhadap kapabilitas dan kapasitas kami, jelas Benny Pidakso, Direktur Keuangan 
PPRE.   
 
Keberadaan bandara tersebut diharapkan selain akan meningkatkan konektivitas di kawasan Selingkar 
Wilis (terdiri atas 6 kabupaten di selatan Provinsi Jawa Timur meliputi : Kabupaten Nganjuk, Kediri, 
Tulungagung, Trenggalek, Madiun, dan Ponorogo), juga diharapkan akan mempercepat pertumbuhan 
ekonomi dan wisata di kawasan tersebut”, tutup Benny. 
 

---Selesai--- 
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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.  
 
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi: 
Benny Pidakso 
Direktur Keuangan dan Sekretaris Perusahaan  
Telp. : (62-21) 824 83255 
Fax. : (62-21) 823 0353 
E-mail : corsec@pp-presisi.co.id 


