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PT Puradelta Lestari Tbk Meraih Sertifikasi Sistem Manajemen Terintegrasi




Kota Deltamas, mendapat sertifikasi sistem manajemen terintegrasi yang terdiri dari sertifikasi ISO
9001:2015 tentang sistem manajemen mutu, ISO 14001:2015 tentang sistem manajemen
lingkungan, dan OHSAS 18001:2007 mengenai sistem manajemen kesehatan dan keselamatan
kerja
PT. Puradelta Lestari Tbk atau DMAS mengembangkan kawasan Kota Deltamas, kawasan terpadu
modern berbasis industri dengan luas sekitar 3.200 hektar yang dikembangkan di wilayah
Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Cikarang, 17 April 2018, PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS), anak usaha dari Sinar Mas Land, pengembang
properti di Indonesia, bersama dengan PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS), pengembang kawasan terpadu
berbasis industri, Kota Deltamas, mendapatkan sertifikasi sistem manajemen terintegrasi yang terdiri dari
sertifikasi ISO 9001:2015 mengenai sistem manajemen mutu, ISO 14001:2015 mengenai sistem manajemen
lingkungan, dan OHSAS 18001:2007 mengenai sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja.
Sertifikasi tersebut tidak hanya diraih oleh PT Puradelta Lestari Tbk, namun juga anak perusahaannya PT
Pembangunan Deltamas, dan kawasan terpadu Kota Deltamas itu sendiri.
Tondy Suwanto, Direktur Independen dan Sekretaris Perusahaan mengungkapkan, “Implementasi dari
sistem manajemen terintegrasi ini akan sangat membantu Perseroan menjalankan usahanya secara
berkelanjutan. Sistem manajemen terintegrasi sangat penting bagi keberlanjutan usaha Perseroan, baik
dalam hal kepuasan pelanggan, kelestarian lingkungan, keselamatan kerja, maupun sistem organisasi secara
keseluruhan”. Lebih lanjut Tondy menjelaskan bahwa pencapaian ini juga meningkatkan nilai tambah
Perseroan sebagai pengembang dan pengelola kawasan terpadu modern Kota Deltamas dan juga kawasan
industri Greenland International Industrial Centre (GIIC) yang terletak di dalam Kota Deltamas. Dengan
penerapan sistem manajemen terintegrasi, pengembangan dan pengelolaan Kota Deltamas dan kawasan
industri GIIC terus dilakukan secara profesional dan berkelanjutan, dengan memperhatikan para pemangku
kepentingan secara keseluruhan. “Dengan adanya sistem manajemen terintegrasi, diharapkan kinerja
Perseroan akan terus meningkat dan memberikan outcome yang maksimal untuk seluruh para pemangku
kepentingan, termasuk dalam menjamin kepuasan pelanggan”.
Dalam beberapa tahun terakhir, tercatat beberapa pelanggan industri besar hadir di kawasan industri GIIC
Kota Deltamas, diantaranya Suzuki, Mitsubishi, SAIC GM Wuling, Maxxis, dan Kohler. Di tahun 2017 sendiri,
PT Puradelta Lestari Tbk berhasil menjual sekitar 59,1 hektar lahan industri dan menjadi pemain properti
industri terdepan di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, Tondy Suwanto menambahkan bahwa
penerapan sistem manajemen terintegrasi akan menambah kepercayaan investor untuk berinvestasi di Kota
Deltamas dan kawasan industri GIIC. “Penerapan sistem manajemen terintegrasi juga akan meningkatkan
competitive advantage Perseroan dan memperkuat posisi Perseroan sebagai pengembang dan pengelola
kawasan terpadu modern berbasis industri yang terdepan”, tambahnya.
Kota Deltamas merupakan kota mandiri terpadu modern, yang Dibangun di atas lahan 3,200 hektar.
Menggabungkan antara hunian, komersial dan kawasan industri bertaraf internasional yang dilengkapi
berbagai fasilitas dan infrastruktur berkelas dunia. Selama lebih dari 21 tahun, PT Puradelta Lestari Tbk
(DMAS) telah mengembangkan Kota Deltamas menjadi kota mandiri. Bekerjasama dengan Sojitz, salah satu
perusahaan ternama dan terkemuka dari Jepang berkomitmen untuk menghadirkan fasilitas serta sarana dan
prasarana terbaik untuk Kota Deltamas.

Beragam keunggulan lainnya yang dimikili oleh Kota Deltamas adalah lokasinya yang sangat stretegis dan
mudah di jangkau. Akses Tol langsung dari Cikarang Timur, membuat kenyamanan aksesibilitas bagi para
investor yang tinggal di Kota Deltamas. Kota Deltamas juga dekat dengan Pusat Pemerintah Kabupaten
Bekasi beserta Muspida Tingkat Dua sehingga memudahkan para pelaku industri, perdagangan, dan
administrasi penduduk untuk mengurus perizinan (pelayanan satu atap).
Tentang Sinar Mas Land
Sinar Mas Land adalah pengembang properti di Indonesia dengan pengalaman lebih dari 40 tahun. Sinar Mas Land tercatat di bursa
saham Indonesia atas nama PT. Bumi Serpong Damai Tbk, (BSDE). Awal tahun 2011, BSDE telah merampungkan proses akuisisi
perusahaan terafiliasi yakni PT Duta Pertiwi Tbk, PT Sinar Mas Teladan dan PT Sinar Mas Wisesa. Akuisisi ini diharapkan dapat
meningkatkan kinerja BSDE terutama portofolio pendapatan dan diversifikasi usaha BSDE.
Sinar Mas Land telah mengembangkan lebih dari 50 proyek di Indonesia. Keberhasilan Sinar Mas Land dengan mengembangkan
property & real estate di Indonesia juga diakui oleh lembaga yang kredibel dan independent di dunia dengan mendapatkan berbagai
macam penghargaan International yang prestigious seperti World FIABCI Prix d’excellence Award di Cyprus (2011), Taichung (2013) &
Kuala Lumpur (2015), Asia Pacific Property Award di Kuala Lumpur (2012, 2013, 2015), Cityscape Awards For Emerging Market di
Dubai (2014),dan FIABCI Golden Award di Andora (2017), MIPIM di Hongkong (2017).
Dengan dukungan tim manajemen yang solid Sinar Mas Land juga dikenal sebagai pengembang kota mandiri (Melalui BSD City
Development), serta menjadi pelopor dalam pengembangan konsep perumahan Klaster / concept- clustered residential (Kota Wisata,
Legenda Wisata, Grand Wisata, dan lain-lain). Disamping itu, Sinar Mas Land juga merupakan pelopor / pioneer pengembangan
proyek inovatif Strata Mall / Trade Center (ITC) di Indonesia.
Sinar Mas Land sebagai pengembang properti berupaya untuk mewujudkan kepedulian terhadap masalah pelestarian lingkungan
melalui penerapan visi green di setiap proyeknya. Kesadaran perusahaan untuk bertanggung jawab melestarikan lingkungan hidup
diwujudkan melalui berbagai program, seperti pembangunan kawasan hijau Green Office Park, sertifikasi Green Building, Mall tanpa
dinding yang ramah lingkungan ‘The Breeze’, jalur-jalur pejalan kaki yang nyaman serta berbagai acara untuk membangun kesadaran
masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan salah satunya melalui penyelenggaraan acara Festival Hijau yang
diselenggarakan setiap tahun. Sejauh ini Sinar Mas Land telah menanam lebih dari tiga juta pohon di area komersial, pedestrian,
median jalan, taman lingkungan, dan mengembangkan taman kota serta hutan kota. Inisiatif dan komitmen terhadap masalah sosial
juga terus dilakukan melalui program – program CSR yang memberi kesempatan masyarakat sekitar dan usaha kecil dengan dapat
menikmati pembangunan yang dilakukan Sinar Mas Land seperti penyediaan tempat usaha untuk 3.000 pelaku UMKM di Pasar-pasar
tradisional dan taman jajan kaki lima serta program-program CSR lainnya.
Sinar Mas Land memiliki mitra strategis yang kuat seperti Sojitz Japan, Aeon, Itochu-Japan yang sudah berlangsung selama 25 tahun,
Mitsubishi Corporation,Hongkong Land serta mitra lokal seperti Kompas Gramedia dan Kalbe.
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