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AKSES BALIKPAPAN MENUJU CALON IBU KOTA BARU
AKHIRNYA TERSAMBUNG OLEH ADHI –
JEMBATAN PULAU BALANG
Balikpapan (31/09), kabar bahagia datang untuk seluruh warga Balikpapan. Pasalnya,
pembangunan Jembatan Pulau Balang akhirnya telah resmi tersambung pada siang hari ini.
PT Adhi Karya (Persero) Tbk. – ADHI salah satu kontraktor dari proyek ini melakukan final
closure atau penyambungan akhir dari pembangunan Jembatan Pulau Balang bersama
dengan pemilik proyek, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kegiatan ini
dihadiri oleh kedua perusahaan kontraktor beserta pemilik proyek Direktorat Jendral Bina
Marga Kementerian PUPR. Peresmian dipimpin oleh Direktur Pembangunan Jembatan
Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Yudha Handita Pandjiriawan.
Proyek Pembangunan Jembatan Pulau Balang merupakan salah satu proyek strategis
nasional dalam perencanaan yang dibuat Kementerian PUPR untuk Jalur Trans Kalimantan.
Jembatan ini melintas sepanjang total 964 meter di atas Teluk Balikpapan. Hal ini
menjadikannya sebagai alternatif jalur darat bagi warga Balikpapan menuju ke lokasi calon
ibu kota baru, Kabupaten Penajam Paser Utara. Jembatan Pulau Balang merupakan
jembatan berjenis cable stayed. Pembangunan deck pada jembatan menggunakan metode
form traveller. Pada perjanjian kerja pembangunan proyek ini, waktu pelaksanaan
disepakati sejak tahun 2015 hingga tahun 2021.
Melalui Jembatan Pulau Balang, perjalanan dari Balikpapan menuju Penajam kini dapat
ditempuh selama dua jam perjalanan. Waktu ini lebih cepat dua jam, dari waktu tempuh
sebelumnya yang mencapai empat jam perjalanan. Harapannya, masyarakat Balikpapan
mampu meningkatkan mobilitas dikarenakan kemudahan distribusi dan transportasi
dengan adanya jembatan ini.
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Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
For further information please contact:
Parwanto Noegroho
Corporate Secretary
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Jl. Raya Pasar Minggu Km.18, Jakarta 12510.
P. +62 21 797 5312
F. +62 21 797 5311
M. +62 811 8451 604
E. noegroho@adhi.co.id
W. www.adhi.co.id
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Disclaimer:
Important Notice
▪ Dokumen ini dipersiapkan hanya untuk pihak yang hadir dengan tujuan diskusi. Dokumen ini beserta
isinya hanya boleh direproduksi, diungkapkan atau digunakan dengan persetujuan tertulis PT Adhi Karya
(Persero) Tbk.
▪ Dokumen ini dapat berisi pernyataan yang memproyeksikan harapan dan ekspektasi masa depan, yang
mewakili keadaaan Perusahaan saat ini dengan kemungkinan kejadian di masa yang akan datang dan
perencanaan keuangan. Proyeksi tersebut dibuat berdasarkan asumsi dan data yang tersedia pada saat
data ini dibuat, yang mengandung risiko dan dapat berubah sewaktu-waktu.
▪ PT Adhi Karya (Persero) Tbk. atau pihak terkait lainnya terbebas dari tanggung jawab atau kerugian yang
muncul akibat penggunaan dokumen ini maupun isinya atau yang terhubung dengannya.
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Disclaimer:
Important Notice
This document was prepared only for the party with the purpose of discussion. This document and its
contents June only be reproduced, disclosed or used with the express written consent of PT Adhi Karya
(Persero) Tbk.
This document June contain statements that projected hopes and expectations in the future, which
represents the Company's current circumstances with possible events in the future and financial planning.
The projections are based on assumptions and available data at the time this data is created, containing
risks and are subject to change at any time.
PT Adhi Karya (Persero) Tbk. or connected parties will not be liable in any way for any consequences
(including but not limited to any direct, indirect, or consequential losses) arising from or relating to any
reliance on or use of the content of this document.
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