Press Release
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk (SSIA) TELAH MEMPEROLEH
IZIN LOKASI SELUAS 2.000 HEKTAR DI WILAYAH SUBANG, JAWA BARAT

Jakarta, September 2014 - PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA), yang bergerak di bidang
usaha properti, konstruksi dan perhotelan melalui entitas anak, berhasil mendapatkan izin
lokasi lahan baru seluas 2.000 Hektar di daerah Subang, Jawa Barat.
Izin lokasi lahan tersebut berjangka waktu tiga tahun dan SSIA berharap dapat membebaskan
sedikitnya 500 hektar hingga tahun 2015. Perolehan lokasi tersebut adalah merupakan bagian
dari strategi SSIA untuk terus menambah persediaan land bank di bidang usaha pengembangan
dan pengelolaan kawasan industri.
Saat ini SSIA melalui salah satu entitas anak, yaitu PT Suryacipta Swadaya sudah berhasil
mengembangkan dan mengelola Kota Industri Suryacipta seluas 1.400 hektar di Karawang
Timur, Jawa Barat, sampai dengan September 2014 sekitar 136 tenant telah tercatat di mana
sebagian besar bergerak di bidang industri otomotif dan komponen. Kota Industri Suryacipta
tersebut terletak di Km 54 dari tol Jakarta – Cikampek, berjarak 65 Km dari Pelabuhan
Tanjung Priok dan 80 Km dari Bandara Soekarno Hatta.

Sekilas mengenai PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA)
Berawal dari PT Multi Investments Limited yang didirikan pada tanggal 15 Juni 1971, Perseroan
bertransformasi menjadi PT Surya Semesta Internusa pada tahun 1995. Kegiatan utama
Perseroan adalah bergerak dalam bidang pengembang kawasan industry, properti komersial,
jasa konstruksi dan perhotelan melalui penyertaan pada entitas anak. Didukung dengan
manajemen yang handal, strategi pengelolaan yang profesional, dan kepercayaan yang besar
dari para pemegang saham, Perseroan mampu menghasilkan proyek-proyek monumental.

Sebagai perusahaan pengembangan, Perseroan berhasil mengembangkan “Kuningan Raya” ,
sebuah kawasan pemukiman dan bisnis yang terletak di daerah “Segitiga Emas” Jakarta Selatan,
dan Glodok Plaza, salah satu pusat perbelanjaan modern pertama di Indonesia yang terletak di
kawasan komersial Jakarta Barat.
Selama lebih dari 40 tahun mengembangkan bisnis properti, Perseroan telah menguatkan
brand recognition dan menempatkan Perseroan sebagai salah satu dari jajaran perusahaan
pengembang terkuat di Indonesia. Menyempurnakan langkah sebagai perusahaan terkemuka,
Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) dan
menjadi perusahaan publik pada 27 Maret 1997. Kini, Perseroan telah berkembang pesat dan
memiliki sembilan anak perusahaan utama dengan bidang usaha yang semakin terdiversifikasi
meliputi (i) pengembangan kawasan industri, (ii) jasa konstruksi dan infrastruktur, (iii)
perhotelan.
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan mengunjungi www.suryainternusa.com
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