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“MOU Antara PT PP Presisi Tbk Dengan  

PT Pratama Widya Dan Sunward Intelligent Equipment Co.,Ltd.”  
 
 

Hari ini bertempat di Jakarta, PP Presisi (“PPRE”) menandatangani MOU dengan PT 

Pratama Widya (“PW”) dan Sunward Intelligent Equipment Co.,Ltd. (“Sunward”).  

Penandatanganan MOU tersebut dilakukan oleh Ir. Iswanto Amperawan selaku Direktur 

Utama PPRE, Dr.Ir. Paulus Kurniawan MBA selaku Direktur Utama PW dan Prof. He Qinghua 

selaku Chairman Sunward. 

MOU tersebut memuat kesepakatan para pihak untuk melakukan kerjasama yang saling 

menguntungkan dalam bidang solusi dan teknologi : alat berat, pondasi serta soil 

improvement melalui integrasi dan kolaborasi semua pihak terhadap proyek konstruksi di 

Indonesia serta dimungkinkannya proses alih teknologi di dalamnya. 

“Potensi yang dapat digarap dari MOU tersebut sangat besar mengingat banyak sekali 

pekerjaan pondasi serta soil improvement yang melibatkan pekerjaan-pekerjaan rumit yang 

sering ditemukan di dalam pekerjaan-pekerjaan pelabuhan laut, bandara, bendungan,  dan 

sebagainya masih dikerjakan oleh perusahaan asing”, ujar Iswanto Amperawan, Direktur 

Utama PP Presisi, usai penandatanganan MOU tersebut. 

“Kami memilih Sunward karena Sunward merupakan perusahaan one stop solution untuk 

underground construction berbasis research & development yang mendapat dukungan dari 

pemerintah China yang mana produk-produknya telah banyak digunakan di berbagai negara 

di 5 benua : Eropa, Amerika, Afrika, Australia & Asia”, imbuh  Iswanto Amperawan. 

“Karena research & development menjadi kekuatan Sunward, maka melalui kerjasama ini 

diharapkan terjadi proses alih teknologi sehingga di masa mendatang, pekerjaan sejenis 

dapat dilakukan langsung oleh PP Presisi yang telah merintisnya dan menjadi pioner”, harap 

Iswanto Amperawan. 

 

---Selesai--- 

PRESISI 



  

PRESS RELEASE PT PP PRESISI TBK                     

 

 
 

 
 
 

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 


