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INDOPOS.CO.ID - PT PP Properti (PPRO) mencatat rekam jejak gemilang dengan bertahan di industry property dari setiap
perjalanan perkembangan hingga berada di usia lima tahun. Seiring perayaan ulang tahun ke 5, sebagai bentuk Corporate
Social Responsibility (CSR) di ruang lingkup sekitar perusahaan, PPRO mengadakan syukuran dan santunan untuk anak
yatim dari yayasan sekitar Bekasi dan Pasar Rebo.
Direktur utama PPRO Taufik Hidayat mengatakan, perjalanan dinamis perusahaan pelat merah ini selalu menjadi pijakan
untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Lima tahun bukan perjalanan singkat bagi PT PP Properti untuk
bisa bertahan di industri properti seperti saat ini.
“Di usia yang masih tergolong muda, PPRO memiliki banyak rekam jejak dari setiap perjalanan perkembangan hingga
berada di usia seperti sekarang. Kegiatan ini merupakan gerbang awal dari harapan perusahaan untuk mendapatkan
keberkahan dan kelancaran bisnis selama mengarungi tahun 2018 dan juga untuk menghadapi 2019,” ujar Taufik dalam
rilis Humas PPRO, Jumat (14/12/2018).
Dihadiri 1000 anak yatim piatu, jajaran direksi PPRO serta beberapa perwakilan karyawan berkumpul di Ballroom Lagoon
Avenue Mall Bekasi untuk bersilaturahmi dan berdoa bersama untuk PPRO selalu dilimpahkan kebaikan dan yang dicitacitakan Perusahaan terwujud.
Di akhir kegiatan, jajaran direksi memberikan santunan uang tunai dan goodie bag sebagai ungkapan syukur atas
keberkahan yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada PPRO. Disamping kegiatan CSR berupa santunan, PPRO juga
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melakukan kegiatan donor darah dan berhasil mengumpulkan 2200 kantong darah untuk selanjutnya diserahkan ke Palang
Merah Indonesia (PMI).
“Kegiatan donor dilakukan seluruh proyek PPRO yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia yakni Jakarta, Bandung,
Tangerang, Bekasi, Semarang, Surabaya, Solo, Balikpapan. Dan tanggal 12 Desember 2018, 21 ribu pohon mangrove, PPRO
tanamkan di sekitaran wilayah Gunung Anyar-Surabaya Timur,” ujarnya.
Dalam kegiatan penanaman mangrove itu, hadir Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. “Kami berkomitmen untuk terus
melakukan kegiatan CSR lainnya yang dilaksanakan seluruh unit kerja fungsi PPRO, PPRO mengimplementasikan kegiatan
CSR untuk tujuan people, planet, and profit,” tutup Taufik. (ers)
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