PRESS RELEASE
Raihan Kontrak Baru PTPP Bulan Juli
Tembus Rp. 27 Triliun
Jakarta, 29 Agustus 2018 – PT PP (Persero) Tbk (“Perseroan”) salah satu perusahaan konstruksi dan
investasi terkemuka di Indonesia berhasil membukukan kontrak baru sebesar Rp. 27,19 triliun sampai
dengan bulan ke 7 (tujuh) tahun 2018 ini atau akhir Juli 2018. Pencapaian tersebut mencerminkan
pertumbuhan kontrak baru sekitar 24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya
(YoY) sebesar Rp. 21,86 triliun. “Sampai dengan Juli 2018 ini, Perseroan berhasil merealisasikan
perolehan kontrak baru sebesar 55% dari total target yang ditetapkan oleh Manajemen Perseroan, yaitu
sebesar Rp. 49 triliun di tahun 2018 sehingga Manajemen optimistis target kontrak baru tahun ini akan
tercapai,” Lukman Hidayat Direktur Utama Perseroan mengatakan kepada media.
Pencapaian kontrak baru sebesar Rp. 27,19 triliun tersebut terdiri dari kontrak baru Induk Perseroan
sebesar Rp. 22 triliun dan Anak Perusahaan sebesar Rp. 5,19 triliun. Beberapa proyek besar yang
berhasil diraih Perseroan sampai dengan bulan Juli 2018, antara lain: Bandara Kulon Progo (Re-Tender) di
Jawa Tengah sebesar Rp. 5,58 triliun, Perluasan Apron Pelabuhan Udara Ngurah Rai di Bali sebesar Rp. 1,36
triliun, Scatered Dual Fuel Engine MPP 120 MW Paket 1 sebesar Rp. 1,23 triliun, Scatered Dual Fuel Engine MPP
120 MW Paket 2 sebesar Rp. 1,06 triliun, Dermaga Patimban Subang sebesar Rp. 1,02 triliun, Hotel Mandalika
Paramount sebesar Rp. 85 miliar, Runway 3 Soetta Section 1 sebesar Rp. 726 miliar, Bendungan Bener
Kabupaten Purworejo sebesar Rp. 624 miliar, Bandara Syamsudin Noor sebesar Rp. 559 miliar, AEON Apartemen
Phase 2 (Struktur) sebesar Rp. 523 miliar, Vasanta Innopark Cikarang sebesar Rp. 466 miliar, dsb.

Sampai dengan Juli 2018, perolehan kontrak baru dari BUMN mendominasi perolehan kontrak baru
Perseroan dengan kontribusi sebesar Rp. 13,01 triliun atau 48%, disusul oleh Swasta sebesar Rp. 10,01
triliun atau 37% dan APBN sebesar Rp. 4,17 triliun atau 15% dari total perolehan kontrak baru.
Sedangkan, perolehan kontrak baru`berdasarkan jenis atau tipe pekerjaan, yaitu Gedung sebesar 40%,
Airport sebesar 22%, Jalan & Jembatan sebesar 14% dan Power Plant sebesar 9% yang merupakan 4
(empat) kontributor utama dari portofolio kontrak baru Perseroan sampai dengan April 2018 dengan total
kontribusi sebesar 90,88%. Sisanya dikontribusi oleh Industri sebesar 7,62%, Kereta Api sebesar 0,79%
dan Power Plant sebesar 0,72%.
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PERKEMBANGAN TERKINI PERSEROAN
Sementara itu, pada tanggal 26 Agustus 2018 lalu merayakan Hari Ulang Tahunnya yang ke-65 tahun.
Setelah mengarungi lebih dari 6 (enam) dasawarsa sebagai pelaku usaha di dunia konstruksi di
Indonesia, Perseroan bertransformasi menjadi perusahaan konstruksi dan investasi terkemuka di
Indonesia yang saat ini memiliki 7 (tujuh) pilar bisnis yang dikelompokan menjadi 3 (tiga) lini, yaitu
Upstream, Middle Stream dan Downstream. Di ulang tahun yang ke-65 tahun, Perseroan meluncurkan
tagline “Empowering The Future” untuk menjawab tantangan persaingan bebas di level global pada
era disruption ini. “Dalam hal ini perkembangan teknologi yang sedemikian pesat menuntut Perseroan
untuk selalu mengembangkan kompetensi, meningkatkan kreativitas, inovasi dan sinergi antar lini bisnis
dengan senantiasa memberdayakan masyarakat luas untuk menjadi perusahaan menuju masa depan
berkelanjutan”, ujar Lukman Hidayat Direktur Utama Perseroan di sela-sela acara. Peluncuran tagline
tersebut diselenggarakan pada hari Sabtu (25/8) di kawasan Grand Kamala Lagoon (“GKL”), Bekasi
ditandai dengan penabuhan gendang dan pelepasan balon oleh Dewan Direksi. GKL merupakan salah
satu bisnis development yang dimiliki oleh Perseroan melalui anak usahanya yang bergerak di bidang
properti yaitu PT PP Properti Tbk (“PPRO”).
Rangkaian peringatan HUT Perseroan masih berlanjut hari Senin (27/08) dimana Perseroan
menyelenggarakan acara Kick off The Digital Transformation of PT PP (Persero) Tbk. Digital
Transformation Perseroan adalah langkah strategis perusahaan sebagai jawaban atas tantangan bisnis
di era yang serba digital ini. Kick off The Digital Transformation sebagai penanda dimulainya journey
yang akan dilakukan oleh Perseroan untuk menjadi “data driven organization” dimana di dalamnya
terkandung komitmen dari top management, strategi pengembangan digital perusahaan dan penyiapan
human capital dan membangun digital culture. Digital Transformation Perseroan merupakan gabungan
dari individu & teknologi digital dan kemampuan analisa secara holistik dan real time yang memberikan
integrasi solusi bisnis bagi perusahaan. Perseroan yang semula menggunakan teknologi informasi
dengan pendekatan tradisional atau “doing digital” dalam proses bisnisnya diubah menjadi “being
digital”. Melalui pendekatan digital, strategi TI Perseroan menjadi lebih tepat, komprehensif dan lebih
terintegrasi. Beberapa pihak eksternal turut hadir sebagai pembicara dalam acara digital transformation
tersebut, antara lain Asisten Deputi Data dan Teknologi Informasi Kementerian BUMN Andus Winarno,
Executive VP Divisi Enterprise Service PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Judi Achmadi dan
PT Ernest & Young selaku konsultan Perseroan yang diwakili oleh Isnaeni Achdiat.
Tidak berhenti disitu saja, rangkaian kegiatan HUT masih berlanjut pada siang harinya dengan
diselenggarakannya kegiatan PP AWARDS 2018. PP Awards merupakan ajang bagi perusahaan untuk
mendapatkan dan mengapresiasi hasil terbaik dari karyawan untuk berinovasi, berkreasi, meningkatkan
kinerja dalam segala bidang. Dari PP Awards ini, Perseroan akan menghasilkan asset-asset terbaik
perusahaan baik asset SDM maupun asset pengetahuan berupa inovasi, ide kreatif, buku karya
konstruksi dan sebagainya yang dapat dimanfaatkan oleh Perseroan sebagai nilai tambah bagi
stakeholders. Antusias karyawan terhadap kegiatan PP Awards selalu meningkat dari tahun ke tahun
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sejak pertama kali di launching oleh Perseroan di tahun 2012. Saat ini terdapat 6 (enam) Kategori dan
18 (delapan belas) Sub Kategori, yaitu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Best Performance Project sebanyak 50 proyek
Inovasi sebanyak 254
Buku Karya sebanyak 65
Kinerja Ekselen sebanyak 17 unit
Video sebanyak 140
Kategori Khusus (HSE Terbaik, BIM, ERP, Ide Kreatif sebanyak 85 dan Photography sebanyak 617)

Selain itu, berbagai rangkaian kegiatan besar lainnya yang telah diselenggarakan oleh Perseroan dalam
rangka memperingati HUT, antara lain Fun Bike yang dilaksanakan dengan rute start di Kantor Pusat
Perseroan, Jakarta dan berakhir di GKL, Bekasi; Golf; Gala Dinner; Bazar dan Panggung Gembira;
Pemberian Lencana Satya Jasa kepada karyawan yang telah memenuhi masa kerja pada waktu
tertentu, CEO Talks, dsb.
---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, Engineering, Procurement and Construction (EPC), Urban, Presisi, Infrastruktur dan Energi. 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. Pada tahun 2017, entitas anak yang bergerak sebagai kontraktor berbasis
peralatan berat PT PP Presisi (kode emiten: PPRE) melantai di Bursa Efek Indonesia dengan melepas 23% saham ke publik.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
PT PP (Persero) Tbk
Agus Samuel Kana
Sekretaris Perusahaan
Tel : 021-877 84137
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