Bakrieland Raih Juara 2 Kategori Perusahaan Swasta Terbuka Non-Keuangan dalam Annual Report
Award 2010
Perusahaan Pertegas Komitmen dalam Perkuat tata Kelola yang Baik di Seluruh Jajaran Perusahaan
JAKARTA, 14 September 2011
Perusahaan pengembang properti yang terintegrasi PT Bakrieland Development Tbk. (“Bakrieland”) hari
ini meraih Juara 2 Kategori Perusahaan Swasta Terbuka Non-Keuangan dalam ajang penghargaan Annual
Report Award 2010 yang diadakan di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta. Pengakuan ini menjadi
salah satu bukti transparansi Bakrieland dalam penyajian informasi yang baik dan informatif bagi para
pemangku kepentingan, khususnya mengenai kegiatan operasional dan kinerja perusahaan dalam
laporan tahunan perusahaan. Dalam pencapaian kali ini, penghargaan diterima langsung oleh Presiden
Direktur & CEO Bakrieland Hiramsyah S. Thaib.
Dalam acara yang bertemakan “Transparansi Informasi untuk Meningkatkan Daya Saing dalam
Mengantisipasi Integrasi Ekonomi Regional”, Hiramsyah mengatakan, “Kami sangat bangga dapat
menerima penghargaan ini. Keberhasilan ini juga sekaligus mencerminkan keberhasilan kami dalam
peningkatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance – GCG) dengan
baik di setiap jenjang organisasi dan kegiatan operasional perusahaan, termasuk diantaranya melalui
transparansi informasi bagi para pemangku kepentingan kami.”
Tahun 2011 merupakan tahun keempat partisipasi Bakrieland dalam ajang Annual Report Award yang
diselenggarakan bersama oleh Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, Kementerian BUMN,
Komite Nasional Kebijakan Governance, Ikatan Akuntan Indonesia serta Direktorat Jenderal Pajak
Kementerian Keuangan RI. Selama berpartisipasi dalam ajang ini, Bakrieland selalu masuk ke dalam
peringkat 5 besar. Bahkan di tahun 2009, Bakrieland berhasil menjadi juara satu untuk kategori
Perusahaan Swasta Terbuka Non-Keuangan serta menjadi juara umum keempat dimana juara umum
satu, dua dan tiga berasal dari perbankan.
Bakrieland memang telah sejak lama menerapkan GCG di seluruh jajaran perusahaan secara konsisten
dan konsekuen. Implementasi ini bertujuan diantaranya untuk memberikan nilai tambah kepada para
pemangku kepentingan serta mempertahankan keunggulan dalam menghadapi persaingan usaha.
Dengan menggunakan pendekatan top-down yang mengerahkan peran aktif dan dukungan penuh
Dewan Komisaris dan Direksi, perusahaan secara bertahap terus melengkapi diri dengan berbagai
perangkat pendukung GCG untuk menunjang tercapainya keberhasilan penerapan GCG di Bakrieland.
Upaya Bakrieland untuk secara terus menerus meningkatkan penerapan GCG di lingkungan perusahaan
tercermin antara lain pada berbagai penghargaan dan pengakuan lain yang diterima dalam hal tata
kelola perusahaan. Tahun 2010, Bakrieland menerima penghargaan Best Indonesia Green CSR pada
ajang Indonesia Green Awards 2010 yang diselenggarakan oleh majalah Bisnis & CSR untuk program
Bakrieland Goes Green yang menjadi payung program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate
Social Responsibility – CSR). Perusahaan juga berhasil meraih penghargaan Highly Commended Best
Developer CSR untuk program Bakrieland Goes Green serta Highly Commended Best Developer Green
Development (Built) untuk pengolahan air di Rasuna Epicentrum pada ajang 2010 Cityscape Awards

Real Estate Asia yang diadakan di Singapura. Komitmen dan konsistensi penerapan GCG juga terlihat
dalam keberhasilan Bakrieland mempertahankan peringkatnya sebagai perusahaan ‘Terpercaya’ dalam
pemeringkatan Indeks Persepsi Tata Kelola Perusahaan 2009 berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh
the Indonesian Institute for Corporate Governance & Majalah SWA Sembada.
“Kami berharap penghargaan ini tidak hanya menjadi wujud pengakuan keberhasilan perusahaan dalam
implementasi GCG saat ini, namun juga menjadi pendorong bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja
perusahaan demi peningkatan nilai tambah untuk pemangku kepentingan perusahaan. Kami percaya
bahwa penerapan GCG secara penuh akan membawa dampak positif dan signifikan bagi perkembangan
usaha kami,” tutup Hiramsyah.
- Selesai Tentang Bakrieland
PT Bakrieland Development Tbk. (Bakrieland) adalah perusahaan pengembang properti terintegrasi dan
infrastruktur terkait properti lainnya (kode: ELTY). Bakrieland memiliki empat unit usaha yaitu City
Property, Landed Residential, Hotel and Resort, serta Infrastruktur terkait properti lainnya.
•

Bakrieland adalah perusahaan properti terintegrasi yang mengedepankan implementasi Good
Corporate Governance dalam langkah operasional perusahaan.

•

Bakrieland telah mendapatkan persetujuan untuk memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 dalam
sistem manajemen mutu

•

Bakrieland berkomitmen untuk melaksanakan program CSR secara berkelanjutan dan
berkesinambungan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku
kepentingan, khususnya komunitas sekitar proyek properti Bakrieland, melalui payung program
CSR Bakrieland Goes Green
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