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“Kontrak Baru 2017 Di Atas Target, PPRE Target Kontrak Baru Tumbuh
Sampai Dengan 35% di 2018”
Jakarta, 16 Januari 2018 – PT PP Presisi Tbk (“Perseroan”, “PPRE”), perusahaan konstruksi terintegrasi
berbasis alat berat terkemuka di Indonesia, membukukan kontrak baru di sepanjang tahun 2017 sebesar
Rp5,9 Triliun atau mencapai 102% dari target kontrak baru 2017 sebesar Rp5,8 Triliun. Pencapaian di
atas target tersebut mendorong Perseroan untuk menargetkan kontrak baru 2018 sampai dengan Rp8,0
Triliun atau meningkat sampai dengan 35%.
Perseroan sangat optimis dapat mencapai target tersebut, di mana pada awal tahun 2018 ini, entitas
anak, PT Lancarjaya Mandiri Abadi (“LMA”) telah berhasil mengantongi kontrak jasa coal hauling selama
3 tahun dengan PT Barasentosa Lestari, perusahaan tambang batubara yang beroperasi di Sumatera
Selatan.
“Dengan perolehan kontrak ini, berarti LMA dalam kurun waktu satu tahun telah memperoleh 2 (dua)
kontrak jasa coal hauling”, tutur Benny Pidakso, Direktur Keuangan Perseroan kepada media di Jakarta.
Benny melanjutkan, “Untuk mendukung pekerjaan ini, Perseroan akan menambah jumlah armada
peralatan berat dengan pembiayaan dari hasil IPO, dana internal maupun eksternal bila dibutuhkan.”
“Perolehan pendapatan dari jasa coal hauling yang bersifat recurring income (pendapatan berulang) dan
berjangka waktu yang relatif lebih panjang dibandingkan dengan rata-rata jangka waktu proyek
insfrastruktur yang berkisar 2 tahun ini akan membantu untuk diversifikasi pendapatan dan memperkuat
pertumbuhan laba Perseroan ke depan. Pendapatan dari jasa coal hauling diharapkan dapat
memberikan kontribusi pendapatan berkisar 10% hingga 15% pada tahun 2018 ini karena Perseroan
mengharapkan adanya 1 tambahan lagi kontrak coal hauling”, imbuh Benny.
“Walaupun Perseroan telah memiliki sumber pendapatan yang terdiversifikasi, Perseroan tetap
menargetkan proyek-proyek infrastruktur strategis seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan dan
sebagainya di dalam target kontrak baru 2018”, tutup Benny.
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Sekilas Mengenai PT PP Presisi Tbk
PT PP Presisi Tbk merupakan perusahaan konstruksi terintegrasi berbasis alat berat terkemuka di
Indonesia yang memiliki kapabilitas untuk menyediakan jasa konstruksi dari lima (5) lini bisnis yaitu civil
work, ready mix, foundation, form work dan penyewaan (rental) alat berat, secara terintegrasi yang
memberikan value added kepada para konsumen. Perseroan menerapkan ERP-SAP dan didukung oleh
ISO Management System 9001:2015, Management Quality, ISO 14001:2007 Environmental
Management System, serta OHSAS 18001:2015 Occupational Health and Safety sebagai bagian dari
operational excellence improvement Perseroan.
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Benny Pidakso
Direktur Keuangan dan Sekretaris Perusahaan
PT PP Presisi Tbk
Telp. : (62-21) 824 83255
Fax. : (62-21) 823 0353
E-mail : corsec@pp-presisi.co.id
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