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“Capai Target Kontrak Baru 2019, PP Presisi Siap Kejar 7 T Kontrak Baru 2020" 
 
 
   
PP Presisi membukukan Nilai Kontrak Baru tahun 2019 sebesar Rp5,9 triliun, mengalami 
peningkatan sebesar 13,5% dibandingkan perolehan tahun 2018 sebesar Rp5,2 triliun, 
sekaligus melampaui target 2019 sebesar Rp5,8 triliun. 
 
“Pencapaian target tersebut tidak terlepas dari beberapa proyek yang kami dapatkan 
menjelang berakhirnya tahun 2019 antara lain sebagai berikut :  Proyek Pembangunan Jalan 
Angkut Batu Bara di Kalimantan, Proyek Pembangunan Bandara Baru di Kediri, Jawa Timur 
yang diprakasai oleh PT Gudang Garam Tbk melalui entitas anaknya PT Surya Dhoho 
Investama, Pekerjaan Penambahan Lajur Toll Jagorawi, Tol Trans Sumatera Ruas Bengkulu-
Lubuk Linggau seksi Bengkulu-Tabah Penanjung, Bendungan Bener dan Pekerjaan Pondasi 
RDMP Balikpapan”, jelas Iswanto Amperawan, Direktur Utama PP Presisi.   
 
“Sektor konstruksi masih mendominasi perolehan Kontrak Baru, dengan berkontribusi 
sebesar 97,8% sedangkan sisanya berasal dari sektor non-konstruksi. Yang patut 
digarisbawahi dari perolehan  Kontrak Baru ini adalah bahwa sebesar 51,8% berasal dari 
eksternal PP Persero, selaku entitas induk, seiring dengan strategi Perseroan untuk 
memperluas pangsa pasar eksternal ”, imbuh Iswanto.  
 
“Berbekal kinerja perolehan Kontrak Baru 2019 yang cukup memuaskan tersebut, PPRE 
menargetkan perolehan Kontrak Baru tahun 2020 sebesar Rp7,0 triliun, atau mengalami 
pertumbuhan sebesar 20%”, ujar Benny Pidakso Direktur Keuangan PP Presisi. 
 
“Strategi yang akan kami jalankan untuk mencapai target 2020 tersebut, antara lain :  
 

1. memperluas pangsa pasar di luar group sendiri dan membuktikan PPRE mampu 
bersaing di sektor konstruksi nasional 
 

2. selain tetap mencari kontrak-kontrak konstruksi pembangunan infrastruktur seperti 
jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan dan sebagainya, juga membidik kontrak 
proyek pembangunan infrastruktur tambang 

 
3. terus mengembangkan LMA, entitas anak kami untuk terus mengembangkan lini 

bisnis mining services sebagai diversifikasi usaha yang masih berbasis alat berat”, 
tambah Benny. 
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“Selain strategi pencapaian tersebut, kami juga terus mengembangkan kapabilitas baru, dan 
melakukan inovasi secara berkelanjutan untuk memperkuat positioning kami sebagai 
Perusahaan Konstruksi Terintegrasi Terkemuka. Sebagai gambaran : kami telah 
mengembangkan Preform (Presisi Formwork), sebuah inovasi formwork yang mengganti 
penggunaan triplex (wood board) & kayu dengan aluminium. Inovasi ini sebagai wujud dari 
komitmen kami untuk menjadi green construction company sebagai kepedulian PP Presisi 
dalam sustainability”, tutup Iswanto. 
   

 
---Selesai--- 

 
 
Sekilas Mengenai PT PP Presisi Tbk 
PT PP Presisi Tbk merupakan perusahaan konstruksi terintegrasi terkemuka di Indonesia yang 
menyediakan jasa konstruksi secara terintegrasi dari kapabilitas yang meliputi civil work, ready mix, 
foundation, formwork, erector, mining services, tunnel, dan heavy equipment rental, sehingga 
memberikan value added kepada para konsumen.  Perseroan menerapkan business excellence, 
meliputi penerapan ERP-SAP, ISO 9001:2015, Management Quality, ISO 14001:2007 Environmental 
Management System, serta OHSAS 18001:2015 Occupational Health and Safety, Equipment & Fleet 
Management, Project Management, Safety, Health & Environment, dan Quick Response Unit.  
 
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi: 
Benny Pidakso 
Direktur Keuangan dan Sekretaris Perusahaan  
Telp. : (62-21) 824 83255 
Fax. : (62-21) 823 0353 
E-mail : corsec@pp-presisi.co.id 


