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Akhir Mei, Kontrak Baru PTPP Tembus Rp 9,8 Triliun
Jakarta, 04 Juni 2015 – PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi terkemuka di
Indonesia (“Perseroan”) meraih kontrak baru sebesar Rp. 9,8 triliun sampai dengan akhir Mei 2015, jumlah
tersebut melebihi target yang ditetapkan perusahaan sebesar Rp. 8,6 triliun sehingga total order book sampai
dengan akhir Mei mencapai Rp. 38,8 triliun termasuk carry over 2014 sebesar Rp. 29 triliun. Kontrak baru

tersebut mencapai 36% dari total target kontrak baru yang ditetapkan Perseroan sepanjang tahun ini, yaitu
sebesar Rp. 27 triliun.
Perolehan kontrak baru tersebut di dalamnya termasuk diantaranya proyek infrastruktur pemerintah, yaitu
Jalan Tol Bawen-Solo Rp. 339 miliar, Jalan Sibolga-Batas Tapsel di Sumatera Utara Rp. 236 miliar, Sabodam
Merapi Rp. 61 miliar dan Jalan Tol Solo-Kertosono (lanjutan) Rp. 55 miliar. Selain itu, proyek baru Perseroan
yang lain yaitu Reklamasi Mandala City di Makassar sebesar Rp. 2,5 triliun, Pelabuhan Kuala Tanjung Rp. 897
miliar, St. Moritz di Makassar Rp. 576 miliar, One Otium Residence Antasari di Jakarta Rp. 472 miliar,
Manhattan Greenland sebesar Rp. 351 miliar, Apartemen Gunawangsa di Surabaya sebesar Rp. 327 miliar,
CBD Karawaci di Banten Rp. 312 miliar, Casia Condotel di Bintan Rp. 242 miliar, Apron Bandara Ahmad Yani
di Semarang Rp. 141 miliar, Gedung Jasa Marga di Jakarta Rp. 112 miliar, Rumah Budaya Indonesia di Dili,
Timor Leste Rp. 77 miliar, dll. Disamping itu, perolehan kontrak baru tersebut juga dikontribusi oleh penjualan
anak usaha Perseroan, yaitu PT PP Properti sebesar Rp. 900 miliar, PT PP Pracetak Rp. 569 miliar dan PT PP
Peralatan Rp. 87 miliar. Walaupun pelaksanaan proyek infrastruktur pemerintah mundur dari target

semula, perolehan kontrak baru Perseroan tetap tinggi karena mendapat kepercayaan dari pihak swasta,
seperti Lippo Group, CT Group, Alila, dll. Perseroan tetap optimis akan mendapatkan proyek-proyek
infrastruktur dari pemerintah dalam beberapa bulan mendatang seiring tekad pemerintah mempercapat
pelaksanaan proyek-proyek APBN. Di samping menargetkan perolehan proyek-proyek infrastruktur
pemerintah, dalam waktu dekat Perseroan juga mengincar beberapa proyek power plant.
“Besarnya nilai proyek-proyek lanjutan (carry over) tahun 2014, seperti Pelabuhan Kalibaru, Dam Lolak, dll
serta perolehan kontrak baru tahun ini, manajemen optimis mampu mencapai kinerja akhir tahun sesuai
dengan target yang ditetapkan”, Bambang Triwibowo Direktur Utama Perseroan mengatakan kepada
media.
Guna mendukung peningkatan laba di tahun 2015, Perseroan telah melakukan berbagai aksi korporasi, antara
lain penerbitan Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap II sebesar Rp. 300 miliar yang telah dilaksanakan pada awal
Februari 2015 dan pencatatan saham anak usahanya, PT PP Properti Tbk di Bursa Efek Indonesia tanggal
19 Mei 2015 dengan kode tickers “PPRO”. Perseroan melalui anak usahanya, PT PP Pracetak bulan ini
memulai pendirian pabrik pracetak baru di Lampung dengan kapasitas produksi sebesar 200 ribu ton per
tahun. Dibisnis peralatan konstruksi, PT PP Peralatan saat ini sedang dalam persiapan untuk mengembangkan
bisnis bored pile. Sedangkan, PT PP Properti Tbk meneruskan pembangunan proyek Grand Kamala Lagoon
tower kedua di Kalimalang dan Grand Sungkono Lagoon di Surabaya saat ini juga meneruskan pembangunan
tower kedua. Selain itu, PP Properti juga meluncurkan produk baru, yaitu apartemen Ayoma di Serpong,
apartemen Payon Amartha di Semarang, dan The North East Square di Surabaya. PP Properti juga bersinergi
dengan perusahaan lain untuk mengembangkan lahan, salah satunya dengan BPJS di lahan seluas 0,5
hektare di Jakarta.

	
  

Untuk mendorong lonjakan pertumbuhan, tahun depan Perseroan berharap mendapatkan suntikan modal dari
pemerintah berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) dan menerbitkan saham baru melalui mekanisme Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau right issue sehingga akan terjadi lonjakan peningkatan ekuitas
Perseroan. Dengan peningkatan ekuitas tersebut, Perseroan memprioritaskan akan berinvestasi dalam
pembangunan proyek power plant dan pelabuhan.
Pada pertengahan Mei 2015, Perseroan telah menerima sejumlah penghargaan, antara lain Perseroan
dinobatkan sebagai salah satu Top Performing Listed Companies 2015 dalam ajang Investor Awards 2015
yang diselenggarakan oleh Majalah Investor. Dalam ajang penghargaan ini, Perseroan juga memperoleh
Penghargaan Khusus sebagai Successful Business Transformation. Selain itu, Perseroan juga menerima
penghargaan Marketeer of The Year Jakarta 2015 – sector: Construction dari Markplus Inc. Dalam waktu
dekat, Perseroan akan menerima penghargaan Living Legend Company dalam ajang Living Legend
Companies Award 2015 dari Majalah Warta Ekonomi.
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Sekilas Mengenai PT PP (Persero) Tbk
PT PP (Persero) Tbk (kode emiten: PTPP) – merupakan salah satu perusahaan konstruksi dan investasi BUMN terbesar di
Indonesia yang berdiri sejak tahun 1953. Beberapa proyek besar telah berhasil di kerjakan oleh PTPP seperti Hotel Indonesia,
Gedung MPR/DPR, Balerang Cable Stayed Bridge Tonton, Pelabuhan Tanjung Perak dan beberapa gedung pencakar langit di
daerah distrik utama bisnis di Jakarta.
Per 5 Agustus 2010, saham PTPP bahkan telah masuk indeks “Kompas 100” setelah sebelumya masuk Morgan Stanley
Composite Indeks (“MSCI”) yang dibuat oleh Morgan Stanley – fund manager internasional untuk daerah Asia Pacifik kecuali
Jepang untuk saham-saham pilihan. Januari 2014, saham PTPP telah masuk ke dalam indeks saham LQ45, dimana indeks
tersebut terdiri dari 45 saham perusahaan yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar dengan
kriteria yang sudah ditentukan dan direview setiap 6 (enam) bulan sekali. Selain hal tersebut, kinerja perusahaan konstruksi
diproyeksi masih baik untuk jangka panjang.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
PT PP (Persero) Tbk
Taufik Hidayat
Corporate Secretary
Tel : 021-877 84137	
  
	
  

	
  	
  

	
  

