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“PP Presisi Mendapatkan Kontrak Baru Sebesar Rp3,5 triliun hingga 

akhir Juli 2018” 
 
 
Jakarta, 31 Juli 2018 – PP Presisi mendapatkan kontrak baru sebesar Rp3,5 triliun hingga akhir 
Juli 2018 (7M18), sebagai hasil tambahan kontrak baru sebesar Rp421,2 miliar yang diperoleh 1 
bulan terakhir. Tambahan kontrak baru tersebut merupakan pekerjaan civil work proyek Runway 
3 Bandara Soekarno – Hatta Section 1 : Runway serta Ruas Tol Gempol-Pasuruan.  Selama 7 
bulan pertama 2018, coal hauling dan civil work masih mendominasi perolehan kontrak baru, 
masing-masing sebesar 69% dan 18%.  Dengan adanya kontrak baru 7M18 sebesar Rp3,5 triliun, 
maka total order book 7M18 Perseroan menjadi sebesar Rp12,5 triliun, termasuk carry over 2017 
sebesar Rp9,0 triliun. Perolehan kontrak baru 7M18 tersebut meningkatkan keyakinan Perseroan 
dapat mencapai target perolehan kontrak baru 2018 sebesar Rp7,5 triliun – Rp8,0 triliun, sehingga 
diharapkan total order book 2018 dapat tercapai sebesar Rp16,5 triliun. 
 
“Realisasi order book yang telah didapatkan selalu menjadi prioritas PP Presisi sebagai bagian 
dari upaya meningkatkan stakeholders value secara berkelanjutan. Realisasi order book tersebut 
dapat menjadi katalis pertumbuhan kinerja pada semester dua ini, antara lain proyek-proyek 
infrastruktur tol Pandaan-Malang, tol Manado-Bitung, bendungan Way Sekampung, bendungan 
Leuwi Keris, serta 2 proyek bandara  yaitu, proyek bandara Kulon Progo dan proyek Runway 3 
Bandara Soekarno – Hatta Section 1 dan 2, di samping pengerjaan kontrak coal hauling”, jelas 
Iswanto Amperawan, Direktur Utama PP Presisi pada kesempatan press conference usai paparan 
publik pada Investor Summit 2018. 
 
“Upaya lainnya untuk meningkatkan stakeholders value secara berkelanjutan, yang dilakukan PP 
Presisi adalah pertumbuhan berkelanjutan melalui praktik bisnis yang unggul 
(pengimplementasian : ISO & OHSAS, Fleet Management, SAP, Safety, Health & Environment, 
Project Management, Unit Reaksi Cepat) serta transformasi bisnis dan inovasi. Transformasi 
bisnis yang dilakukan selama 7M18, adalah membentuk lini bisnis baru secara organik yaitu 
erector, yang mana PP Presisi telah mendapat kontrak pekerjaan erector untuk pembangkit listrik 
Bangkanai. Sedangkan inovasi yang dilakukan adalah berhasil mengembangkan Preform, Presisi 
formwork yang dikembangkan melalui kerjasama dengan Kumkang Kind Co Ltd, Korea. Preform 
merupakan teknologi baru di bidang formwork/bekisting, yang dapat mengerjakan pekerjaan 
formwork/bekisting dengan lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan metode 
konvensional.  Apartemen Ayoma & Apartemen Evencio ditetapkan sebagai Pilot Project, yang 
telah dimulai pengerjaannya masing-masing pada Februari dan Juli 2018; dan akan diikuti dengan 
11 proyek lainnya”, imbuh Benny Pidakso, Direktur Keuangan PP Presisi pada kesempatan yang 
sama. 
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“PP Presisi juga telah berhasil meningkatkan engineering capacity, dari hanya memiliki 
kemampuan coal hauling menjadi memiliki kemampuan untuk melakukan mining services secara 
terintegrasi.  PP Presisi memiliki kontrak yang akan mulai mengerjakan pekerjaan overburden, 
coal getting  & coal hauling dari sebuah tambang batubara yang berlokasi di Penajam, Paser, 
Kalimantan Timur senilai Rp427 miliar, pada September 2018 mendatang.  Ke depan, PP Presisi 
juga akan memasuki bisnis dredging secara organik melalui kerja sama dengan BUMN lainnya 
(Sinergi BUMN).   Bisnis dredging memiliki prospek yang sangat cerah mengingat Indonesia 
memiliki garis pantai terpanjang di dunia serta pangsa pasar bisnis dredging di Indonesia yang 
selama ini dinikmati oleh perusahaan-perusahaan dredging Belanda sehingga dapat menghemat 
devisa negara”, tutur Benny Pidakso.    

 
---SELESAI--- 

 
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 tujuh (7) lini bisnis yaitu 
civil work, ready mix, foundation, formwork, penyewaan alat berat, erector, dan jasa pertambangan, 
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 


