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64 Tahun Berkiprah,
PTPP Optimistis Menjadi ASEAN Class Company
Jakarta, 30 Agustus 2017 – PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi
terkemuka di Indonesia (“Perseroan”) baru saja merayakan Hari Ulang Tahunnya ke-64 tahun pada tanggal
26 Agustus 2017 lalu. Sebagai informasi, Perseroan didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada
tahun 1953 dengan nama NV Pembangunan Perumahan. Perseroan resmi menjadi perusahaan publik pada
tahun 2010 lalu dengan kode emiten “PTPP”. Setelah mengarungi lebih dari 6 (enam) dasawarsa sebagai
pemain di industri konstruksi di Indonesia, Perseroan bertransformasi menjadi perusahaan konstruksi dan
investasi yang terkemuka di Indonesia yang saat ini memiliki 7 (tujuh) pilar bisnis dimana dikelompokkan
dalam 2 (dua) lini bisnis yang dimiliki Perseroan dan 5 (lima) lini bisnis melalui entitas anaknya, yaitu Lini
Upstream meliputi PT PP Properti Tbk, PT PP Energi dan PT PP Infrastruktur, Lini Middle Stream meliputi
Divisi Konstruksi (PTPP) dan Divisi EPC (PTPP) dan Lini Downstream meliputi PT PP Presisi Tbk dan PT
PP Urban.
Perseroan saat ini sedang berusaha untuk mengembangkan dirinya menjadi perusahaan terbesar dalam
bidang konstruksi dan investasi di Asia Tenggara. “Kami akan terus bekerja keras dan berinovasi tanpa henti
untuk mengejar keunggulan operasional yang lebih baik dengan perbaikan kapasitas engineering serta
peningkatan kapabilitas keuangan demi melangkah yang jauh lebih tinggi lagi, sesuai visi baru Perseroan,
yakni menjadi ASEAN Class Company,” ujar Tumiyana Direktur Utama Perseroan beberapa waktu lalu di
Jakarta.
Dalam kurun waktu 64 tahun ini banyak sekali penghargaan yang telah berhasil diraih oleh Perseroan baik
dari dalam negeri maupun internasional. Hal tersebut membuktikan bahwa Perseroan dapat menghasilkan
karya-karya yang spektakuler dan dapat dipercaya baik oleh pihak dalam negeri maupun pihak asing.
Adapun penghargaan internasional yang telah diraih oleh Perseroan, antara lain Winner Green Building
Awards for Category Large Green Building untuk Proyek Kementerian PU Jakarta dalam acara ASEAN
Energy Awards di Myanmar tahun 2016, Gold Award for Dual Fuel Power Plant of The Year untuk Proyek
PLTDG Pesanggaran Bali 200 MW dalam acara ASIAN Power Awards di Korea Selatan tahun 2016 dan
Outstanding and Remarkable Contribution to the Advancement of Civil Engineering and Development in Asia
untuk Proyek Kalibaru yang dianugerahi oleh Asian Civil Engineering Coordinating Council dalam acara Best
Civil Engineering Project Award di Hawaii tahun 2016. Sementara itu, pada pertengahan Agustus lalu,
Perseroan menerima penghargaan sebagai Korporasi Tangguh Indonesia Pilihan Alumni ITB Angkatan
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1977. Hal tersebut karena Perseroan dapat bertahan dari krisis yang terjadi di tahun 1998 dan 2008 dan
sampai saat ini terus menunjukkan kinerja yang sangat baik dan meningkat dari tahun ke tahun.
Penghargaan tersebut diberikan oleh ITB dalam rangka 100 tahun berdirinya ITB. Dalam kurun waktu satu
tahun Alumni ITB Angkatan 1977 telah melakukan kajian dan riset terhadap perusahaan publik yang telah
listing di BEI dan menghasilkan 5 (lima) Korporasi Tangguh dimana salah satunya adalah Perseroan.

KONTRAK BARU JULI 2017
Perseroan berhasil membukukan kontrak baru sampai dengan akhir Juli 2017 sebesar Rp. 21,8 triliun.
Pencapaian tersebut mencerminkan pertumbuhan kontrak baru sebesar 44,3% dibandingkan dengan
periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp. 15,1 triliun. “Sampai dengan akhir Juli ini, Perseroan
berhasil mencapai kontrak baru sebesar 53,7% dari total target yang ditetapkan oleh Perseroan sepanjang
tahun ini, yaitu sebesar Rp. 40,6 triliun,” Tumiyana menjelaskan kepada media.
Pencapaian kontrak baru sebesar Rp. 21,8 triliun tersebut terdiri dari kontrak baru Induk Perseroan sebesar
Rp. 18,8 triliun dan Anak Perusahaan sebesar Rp. 3 triliun. Beberapa proyek yang berhasil diraih Perseroan
selama bulan Juli, antara lain: Tunjungan Boulevard sebesar Rp. 465 miliar, Work Unit Rate EW Paket G di
Pekanbaru Rp. 450 miliar, dll. Komposisi kepemilikan (owner) perolehan kontrak baru Perseroan sd bulan
Juli 2017 berasal dari BUMN sebesar 56,8%, Swasta 28,9% dan Pemerintah 14,3%. Sedangkan untuk jenis
atau tipe pekerjaan, yaitu Gedung sebesar 32,7%, EPC 33,7%, Jalan Jembatan 18% dan Bangunan Air
15,6%. “Dengan mengantongi kontrak baru sd Juli 2017 sebesar Rp. 21,8 triliun, Manajemen Perseroan
masih optimistis target kontrak baru 2017 sebesar Rp. 40,6 triliun ini dapat terlampaui di akhir tahun ini”,
lanjut Tumiyana.
Sementara itu, Perseroan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp. 732 miliar pada Juli 2017
meningkat 70% dibandingkan periode yang sama tahun 2016 sebesar Rp. 431 miliar. Sampai dengan akhir
Juli, Perseroan telah berhasil mencapai 43% dari total laba bersih yang ditargetkan oleh Perseroan sebesar
Rp. 1,7 triliun.

IPO PT PP PRESISI
PT PP Presisi (“PP Presisi”) yang semula bernama PT PP Peralatan merupakan anak usaha Perseroan
yang bergerak di bidang pekerjaan sipil atau civil work, ready mix, formwork, foundation, erector dan rental.
PP Presisi akan melangsungkan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) saham pada
bulan November 2017. PP Presisi ditargetkan dapat meraup dana hasil IPO hingga Rp. 3 triliun dengan
melepas maksimal 35% kepemilikan saham kepada publik. Dana hasil IPO tersebut sebagian besar (70%)
akan digunakan oleh PP Presisi untuk membiayai belanja modal (capital expenditure/capex) dan sisanya
(30%) akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja perusahaan. Pelepasan saham tersebut merupakan
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upaya atau program dari Perseroan untuk memperkuat neraca keuangan PP Presisi sehingga memperbesar
kemampuannya untuk menambah jumlah proyek ke depan. Hal ini juga diharapkan Perseroan dapat
berdampak positif terhadap peningkatan kinerja keuangan PP Presisi dalam jangka panjang sehingga
menghasilkan pendapatan berkelanjutan (recurring income) bagi Perseroan. Sebelumnya, PP Presisi telah
menunjuk 4 (empat) perusahaan sekuritas untuk menjadi penjamin pelaksana emisi efek (underwriter),
antara lain Danareksa Sekuritas, Bahana Sekuritas, Mandiri Sekuritas dan CIMB Sekuritas Indonesia. PP
Presisi sendiri telah melaksanakan Mini Expose di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari Senin lalu
(28/08/2017) dan diharapkan dapat melakukan registrasi pertama ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada
awal September 2017.
---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 proyek-proyek
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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