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“PP Presisi Mengukir Kapabilitas Baru Di Bendungan Manikin” 
 
 
PP Presisi mengukir kapabilitas baru di Proyek Bendungan Manikin berupa kemampuan untuk melakukan 
pembangunan tunnel bawah tanah yang menjadi salah satu jenis pekerjaan tersulit pada proyek tersebut.  
 
“Acungan jempol untuk PP Presisi yang berhasil menyelesaikan bagian tersulit dari pembangunan 
Bendungan Manikin sesuai dengan timeline yang ditentukan. Tentunya hal ini tidak terlepas dari project 
innovation & project management yang dilakukan oleh seluruh insan PP Presisi yang terlibat di dalamnya”, 
cetus Rully Noviandar, Direktur Utama PT PP Presisi Tbk. saat melakukan kunjungan kerja ke  Bendungan 
Manikin yang berlokasi di Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). 
 
Bendungan Manikin merupakan salah satu dari rencana tujuh bendungan yang akan dibangun di Provinsi 
NTT, sebagai tampungan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan di sepanjang musim, mengingat NTT 
termasuk daerah yang mengalami kesulitan air. 
 
“Tingkat capaian pekerjaan fisik bendungan secara keseluruhan saat ini telah mencapai 36%. Lingkup 
pekerjaan kami meliputi pekerjaan galian open cut dan pekerjaan tunnel. Pekerjaan galian open cut sendiri 
sudah mencapai 92% dengan total volume yang tergali adalah 1,24 juta m3 dan progress tunnel adalah 
22% atau sepanjang 174 meter dari total rencana sepanjang 780 meter, sehingga kami optimis dapat 
menuntaskan penyelesaiannya sesuai dengan target, yaitu pada akhir tahun 2022, walaupun sebagian 
besar wilayah NTT sempat dilanda banjir belum lama ini”, ujar Darwis Hamzah, Direktur Operasi PT PP 
Presisi Tbk. yang turut mendampingi Rully.  “Untuk pekerjaan di tunnel kami menggunakan breaker pc 7,5 
ton untuk ekskavasi dan loader sem kapasitas 1,3 kubik untuk proses mucking/buangan material hasil 
galian tunnel keluar. Untuk bor rockbolt kami menggunakan legdrill”, tutur Darwis mencoba menjelaskan 
spesifikasi teknis. 
 
“Pencapaian pembangunan fisik tersebut berkontribusi pada pendapatan PP Presisi sebesar Rp162 miliar 
pada kuartal pertama 2021”, tutup Darwis. 
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---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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