PRESS RELEASE

Jaga Pertumbuhan di Triwulan I 2017,
Laba Bersih PTPP Naik 32,6%
Jakarta, 03 Mei 2017 – PT PP (Persero) Tbk (“Perseroan”) salah satu perusahaan konstruksi dan
investasi terkemuka di Indonesia mengumumkan hasil kinerja Triwulan I 2017. “Pendapatan usaha
Perseroan maupun laba bersih secara year-on-year tumbuh dengan double-digit rate, dengan
demikian pertumbuhan terjaga tetap solid,” ujar Tumiyana Direktur Utama Perseroan di Jakarta.
Perseroan meraih total pendapatan usaha sebesar Rp. 2,92 triliun di Triwulan I 2017 atau meningkat
sebesar Rp. 329 miliar atau tumbuh sebesar 12,7% dibandingkan pencapaian sebesar Rp. 2,59 triliun
pada periode yang sama di tahun sebelumnya.
Setelah pendapatan dan beban bunga, bagian laba ventura bersama, dan pajak penghasilan,
Perseroan berhasil mencatatkan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
sebesar Rp. 130 miliar di Triwulan I 2017 naik sebesar Rp. 32 miliar atau tumbuh sebesar 32,6%
dibandingkan pencapaian sebesar Rp. 98 miliar pada periode yang sama di tahun berikutnya.
“Pencapaian ini mencerminkan marjin laba bersih sebesar 5,5% di Triwulan I 2017 atau lebih tinggi
dari 5,0% yang dicapai di Triwulan I 2016. Perseroan secara kontinyu berupaya untuk meningkatkan
profitabilitas marjin dan menjaga kualitas laba bersih untuk meningkatkan nilai tambah bagi pemegang
saham,” Tumiyana melanjutkan.
Sampai dengan Triwulan I 2017, Perseroan mencatatkan pencapaian kontrak baru sebesar Rp. 6,67
triliun atau tumbuh sebesar 38% dibandingkan Rp. 4,83 triliun pada periode yang sama di tahun
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sebelumnya. Sekitar 60,1% dari kontrak baru tersebut berasal dari BUMN dan BUMD, 25,1% berasal
dari Swasta dan 14,8% berasal dari APBN dan APBD.
“Beberapa proyek infrastruktur multi-years termasuk proyek infrastruktur strategis nasional yang
sedang dikerjakan oleh Perseroan, selain beragam proyek di seluruh entitas anak, akan menopang
kinerja PTPP di kuartal mendatang. Perseroan optimis dapat mencapai target yang telah ditetapkan,”
tutup Tumiyana.
---SELESAI---

Sekilas Mengenai PT PP (Persero) Tbk
PT PP (Persero) Tbk (kode emiten: PTPP) merupakan salah satu perusahaan konstruksi dan investasi BUMN terdepan di
Indonesia yang berdiri sejak tahun 1953. Perseroan memiliki beberapa lini bisnis yang terdiri dari Konstruksi, Properti dan
Realti (sejak 1991), Engineering, Procurement and Construction atau EPC (sejak 2011), Pracetak (sejak 2012) dan
Peralatan (sejak 2014). PTPP memiliki jejak rekam yang solid dan berhasil memenangkan penghargaan atas proyekproyek konstruksi Pelabuhan, Pembangkit Listrik, Infrastruktur Minyak Bumi dan Gas, Airport, Bendungan, dan Gedung di
Indonesia. Perseroan merupakan pionir untuk konsep Eco-Friendly Green Building di Indonesia yang telah memenangkan
beberapa penghargaan lokal dan internasional atas hasil karyanya. PTPP mencatatkan sahamnya di Bursa Efek
Indonesia pada tanggal 9 Februari 2010, dengan kepemilikan publik sebesar 49%. Pada tahun 2015, PTPP mencatatkan
saham entitas anak PT PP Properti Tbk (kode emiten: PPRO) di Bursa Efek Indonesia sebanyak 35%. Untuk mendukung
pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan, PTPP berekspansi di sektor Energi dan Infrastruktur di tahun 2016.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
PT PP (Persero) Tbk
Nugroho Agung Sanyoto
Sekretaris Perusahaan
Tel : 021-877 84137
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