PRESS RELEASE
Kembangkan Strategi Perusahaan
PTPP Genggam Kontrak Baru sd Juli 2020 sebesar Rp10,05 Triliun
Jakarta, 27 Agustus 2020 – PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi terkemuka
di Indonesia (“Perseroan”) mengikuti Public Expose (“Pubex”) Live 2020 yang diselenggarakan oleh Bursa
Efek Indonesia (“BEI”) pada Kamis sore (27/08). Public Expose yang diselenggarakan oleh BEI tahun ini
berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana penyelenggaraan kegiatannya berjalan secara full virtual
tanpa ada pertemuan langsung (tatap muka). Acara Pubex Live 2020 turut dihadiri oleh jajaran Direksi dan
Manajemen Perseroan secara virtual. Sebagai perusahaan terbuka dan tercatat di BEI, dengan menjalankan
kewajiban Pubex Live ini, Perseroan telah memenuhi kewajiban tahunannya untuk melaksanakan Public
Expose Tahunan.
Dalam pelaksanaan Pubex Live ini, Perseroan memberikan gambaran informasi terkini terkait perkembangan
dan kinerja perusahaan. Dimana dalam menghadapi kondisi pandemik COVID-19 di tahun ini dan
menghadapi masa mendatang, Perseroan terus mengembangkan berbagai konsep strategi perusahaan
(corporate strategy) yang akan diterapkan dalam menjalankan roda bisnis perusahaan. Pengembangan
strategi perusahaan tersebut dilakukan guna meningkatkan pertumbuhan kinerja perusahaan. Adapun
strategi defensif yang dilakukan oleh Perseroan selama masa pandemi, antara lain: melakukan divestasi,
cashflow leadership, restrukturisasi hutang, reorganisasi perusahaan, customer focus, selective & reduce
capex, cost reduction strategic, dan tight money policy. Sedangkan, strategi ofensif akan dilakukan bertahap
setelah wabah pandemi, antara lain: ekspansi market, implementasi teknologi (IT), sinergi dengan BUMN,
kolaborasi dengan investor asing, diversifikasi yang sejalan dengan core utama, dan transformasi business
line.
“Sejalan dengan visi perusahaan, yaitu Menjadi Perusahaan Konstruksi, EPC, dan Investasi yang Unggul,
Bersinergi, dan Berkelanjutan di Kawasan Asia Tenggara, Perseroan sebagai salah satu perusahaan BUMN
terkemuka di Indonesia tetap semangat dan optimistis dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada saat
ini maupun di masa depan dengan terus menggali semua potensi dan peluang yang ada untuk meningkatkan
daya saing baik di dalam maupun luar negeri, ujar Novel Arsyad selaku Direktur Utama Perseroan.
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Dengan melakukan kolaborasi berbagai lini bisnis yang dimiliki oleh perusahaan saat ini, Perseroan berharap
dapat meningkatkan nilai tambah (value added) perusahaan. Melalui kolaborasi lini bisnis tersebut, Perseroan
berkeyakinan

mampu

membangun,

mengendalikan,

mengelola,

mengkonsolidasikan

serta

mengkoordinasikan setiap aktifitas perusahaan guna peningkatan kinerja perusahaan. Melalui kolaborasi ini
juga akan meningkatkan daya saing perusahaan khususnya dalam menghadapi iklim persaingan yang
semakin ketat saat ini. Dengan kolaborasi yang dilandasi tata nilai dan perilaku yang bertanggung jawab
diharapkan mampu memberikan kekuatan kepada PTPP untuk mampu tumbuh secara berkelanjutan. Saat
ini, Perseroan membagi lini bisnis perusahaan menjadi Construction dan Investment, dimana untuk bisnis
Construction terdiri dari jasa Building, Civil, EPC, Specialist, Plant, dan Equipment sedangkan bisnis
Investment terdiri dari bidang Infrastruktur, Energi, dan Properti.

Kontrak Baru sd Juli 2020
“Perseroan berhasil membukukan kontrak baru sebesar Rp10,05 triliun sampai dengan akhir Juli 2020.
Sampai dengan Juli 2020 ini, Perseroan berhasil merealisasikan perolehan kontrak baru sebesar 40% dari
total target yang ditetapkan oleh Manajemen Perseroan, yaitu sebesar Rp25,53 triliun di akhir tahun 2020
sehingga Manajemen optimistis target kontrak baru tahun ini akan tercapai,” ujar Novel Arsyad Direktur
Utama Perseroan mengatakan kepada media.
Pencapaian kontrak baru sebesar Rp10,05 triliun tersebut terdiri dari kontrak baru Induk Perseroan sebesar
87% dan Anak Perusahaan sebesar 13%. Beberapa proyek yang berhasil diraih Perseroan sampai dengan
Juli 2020 antara lain: RDMP JO sebesar Rp1,80 triliun, SPAM Pekanbaru sebesar Rp1,26 triliun, Bogor
Apartement sebesar Rp1,17 triliun, Sirkuit Mandalika sebesar Rp817 miliar, Sport Centre Banten Rp794
miliar, SGAR Alumina Rp660 miliar, RDMP Reguler Rp576 miliar, Jalan Kendari-Toronipa Rp412 miliar,
dsb.
Sampai dengan Juli 2020, kontrak baru dari BUMN mendominasi perolehan kontrak baru Perseroan dengan
kontribusi sebesar 45%, disusul oleh Pemerintah sebesar 31% dan Swasta sebesar 24% dari total
perolehan kontrak baru. Sedangkan, perolehan kontrak baru berdasarkan jenis atau tipe pekerjaan, yaitu:
Gedung sebesar 31%, Oil & Gas sebesar 27%, Jalan & Jembatan sebesar 14%, Irigasi sebesar 14%, Power
Plant sebesar 10%, dan Lain-lain sebesar 3%.

--SELESAI—
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Sekilas Mengenai PT PP (Persero) Tbk

PT PP (Persero) Tbk (kode emiten: PTPP) merupakan salah satu perusahaan konstruksi dan terkemuka di Indonesia yang berdiri sejak
tahun 1953. Saat ini, PTPP memiliki 7 (tujuh) lini bisnis yang terintegrasi mulai dari Upstream, Middlestream sampai dengan Downstream,
yang meliputi: Energi, Properti, Infrastruktur, Jasa Konstruksi, Engineering, Procurement and Construction (EPC), Peralatan Berat dan
Pracetak. PTPP memiliki jejak rekam yang solid dan berhasil memenangkan penghargaan atas proyek-proyek konstruksi Pelabuhan,
Pembangkit Listrik, Airport, Bendungan, dan Gedung di Indonesia. PTPP 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 s aham
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 Tbk (kode emiten: PPRE) melantai di Bursa Efek Indonesia dengan
melepas 23% saham ke publik. Untuk menghadapi era Industry 4.0, PTPP melakukan strategi operasional excellence dengan menerapkan
sistem informasi yang handal, yaitu ERP sebagai enterprise system utama yang didukung berbagai aplikasi penunjang operasional dalam
menjawab tantangan dan kebutuhan perusahaan kedepan. PTPP juga menerapkan penggunaan Building Information Modeling (BIM) serta
penguasaan teknologi baru lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, akurasi dan efisiensi serta menjadi perusahaan yang
unggul serta excellence.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Yuyus Juarsa
Sekretaris Perusahaan
PT PP (Persero) Tbk
Tel : 021 – 877 84137
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