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PP Pracetak Berlari Kencang
Jakarta, 18 Maret 2015 – PT PP (Persero) Tbk (“Perseroan”) melalui anak usahanya dibidang usaha beton
pracetak, PT PP Pracetak saat ini sedang mempersiapkan membuka pabrik pracetak ketiga. Pabrik baru
tersebut dengan kapasitas 200 ribu ton per tahun direncanakan dibuka di Lampung di atas lahan seluas 14
hektar. Saat ini, PP Pracetak mengoperasikan pabrik pracetak di Cilegon dan Sadang. Pabrik pracetak di

Cilegon dengan kapasitas 180 ribu ton per tahun berkontribusi utamanya dalam pembangunan proyek
dermaga Kalibaru dan proyek-proyek di luar Perseroan, sedangkan pabrik pracetak di Sadang dengan
kapasitas 160 ribu ton per tahun berkontribusi utamanya dalam pembangunan proyek PP Properti,
seperti Grand Kamala Lagoon di Kalimalang dan proyek-proyek di luar Perseroan.
Pabrik pracetak di Lampung ini direncanakan memproduksi Concrete Spun Pile D 800 dan D 1000 panjang
36 meter tanpa sambungan sebagaimana diproduksi pula di pabrik Cilegon. Disamping itu, juga akan
memproduksi Girder, CCSP dan Square Pile sebagaimana diproduksi di pabrik Sadang dan produk-produk
innovative lainnya. Tujuan dari pendirian pabrik di Lampung ini khususnya guna memenuhi kebutuhan
pasokan beton pracetak di pulau Sumatera. Pabrik tersebut didirikan dengan nilai investasi sekitar Rp. 100
miliar dan pembangunannya akan memakan waktu konstruksi sekitar 6 (enam) bulan termasuk pembuatan
kolam dermaga. Dengan demikian quarry material, pabrik dan dermaga loading berada dalam satu kawasan
sehingga menjadi efisien dan competitive.
PP Pracetak menargetkan order baru tahun 2015 sebesar Rp. 1,4 triliun naik 40% dibandingkan dengan
realisasi tahun 2014 sebesar Rp. 1 triliun. Sedangkan pendapatan ditargetkan sebesar Rp. 1,38 triliun naik
49% dibandingkan realisasi tahun 2014 Rp. 924 miliar.
“Seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan banyaknya proyek infrastruktur yang dijalankan oleh
Pemerintah pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang, PP Pracetak sampai dengan tahun depan akan
mengembangkan sayap ke Indonesia Timur dan mengoperasikan sedikitnya 4 (empat) pabrik pracetak di
Indonesia”, kata Bambang Triwibowo Direktur Utama PT PP (Persero) Tbk.
--SELESAI-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.
Sesuai program transformasi bisnisnya pada tahun 2012, PTPP mengembangkan bisnis pracetak. Sebagai aksinya, PTPP mengakuisisi
PT Prakasa Dirganeka (“PDA”) anak perusahaan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan (“YKKPP”) pada tahun
2013, yang kemudian berubah nama menjadi PT PP Pracetak.
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
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