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PPRO Tetap Tumbuh  
 
 

JAKARTA, 14 Maret 2019 – Pengembang properti terkemuka di Tanah Air, PT PP Properti Tbk (kode saham: 
PPRO) sukses meraih Marketing Sales Rp3,48 Triliun sepanjang tahun 2018, atau meningkat sebesar 13% 
dari periode tahun lalu sebesar Rp3,09 Triliun.  
 
Kontribusi kenaikan Marketing Sales kali ini antara lain dari Proyek Grand Shamaya - Surabaya sebesar 30%, 
Grand Dharmahusada Lagoon - Surabaya sebesar 18%, Westown View - Surabaya sebesar 15%, Grand 
Sungkono Lagoon - Surabaya sebesar 13%,  Grand Kamala Lagoon - Kalimalang sebesar 6%, dan proyek-
proyek realti serta komersial lainnya. 
 
Kenaikan Marketing Sales tersebut, membuahkan hasil positif terhadap kenaikan laba bersih perseroan 
tahun sebelumnya sebesar Rp445 Miliar meningkat menjadi Rp471 miliar di tahun ini . Kenaikan laba bersih 
tahun ini membuktikan bahwa perseroan konsisten untuk terus berupaya meningkatkan laba bersihnya 
terus menerus. Sementara itu Perseroan juga mengalami peningkatan aset sebesar 31% di tahun 2018 
menjadi Rp16,47 Triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp12,56 Triliun. 
 
“Kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas pencapaian kinerja selama tahun 2018, pencapaian 
ini merupakan hasil kerja keras dan kerja smart seluruh jajaran manajemen dan karyawan serta kontribusi 
para stakeholders dan kami optimis permintaan pada sektor properti akan semakin bertambah seiring 
dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat” Ucap Taufik Hidayat, Direktur Utama 
PP Properti. 
 
Tahun 2019 Perseroan menargetkan pertumbuhan Marketing Sales meningkat sekitar 20%, diikuti dengan 
pendapatan yang akan meningkat sekitar 17% dan Laba Bersih ditargetkan meningkat sekitar 18%. Selain 
itu, untuk produk properti di unit komersial dan hospitality akan ada kontribusi tambahan dari hotel yang 
baru beroperasi di tahun 2018 yakni, Prime Park Pekanbaru dan Palm Park hotel Surabaya. Tahun ini 
Perseroan fokus untuk mengembangkan lahan yang telah dimiliki perseroan secara sendiri maupun 
partnership dengan pengembang lain. 
      
Sebagai perusahaan terbuka yang memiliki kewajiban dalam bertransparansi dalam menyampaikan 
informasi sesuai dengan aturan Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik, 
PPRO telah mengimplementasikan sejak tahun 2015. Perusahaan telah melakukan penilaian GCG di tahun 
2018 dengan capaian perolehan skor 92,5 dengan predikat “Sangat Baik”. 
 
Kesekian kalinya PPRO kembali mendapatkan penghargaan bertaraf internasional atas inovasi dalam 
mengembangkan produk. Kali ini Grand Shamaya yang berlokasi di Surabaya, mendapatkan penghargaan 
dari “Asia Pasific Property Awards 2019-2020”, dengan kategori “Residential High-Rise Development”, 
Penghargaan tersebut akan diserahkan pada bulan Mei 2019 di Thailand. 
 
Taufik Hidayat mengungkapkan rasa bangganya atas keberhasilan yang telah diraih oleh PPRO. Ia 
berharap supaya penghargaan yang diterima ini dapat menjadi pemicu semangat untuk terus menjadi 
perusahaan yang terus berinovasi dan tetap tumbuh serta mewujudkan kesinambungan Perusahaan 
dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. 
 
 
 



--SELESAI-- 

 
 

Tentang PT PP Properti Tbk :  

PT PP Propert Tbk (kode saham : PPRO) adalah anak perusahaan BUMN terkemuka dari PT PP (Persero) Tbk (kode 

saham : PTPP). Perseroan berdiri pada Desember tahun 2013, namun telah memiliki pengalaman sejak tahun 1991 

dan Perseroan saat ini telah menjadi listing company di Bursa Efek Indonesia sejak Mei tahun 2015. Tahun 2017, 

Perseroan melakukan pemecahan nilai saham dari Rp. 100 (seratus rupiah) menjadi Rp. 25 (dua puluh lima rupiah). 

Perseroan mempunyai 3 (tiga) segmen usaha yaitu Residential, Commercial dan Hospitality. Sejak tahun 1991 hingga 

saat ini Perseroan mengembangkan sekitar 49 proyek diantaranya 33 Residential, 10 Commercial, dan 6 Hospitality.  

 
 

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi: 

 

Corporate Secretary 

PT PP Properti Tbk. 

Plaza PP Lantai 7 

Jl. TB Simatupang No.57 

Pasar Rebo, Jakarta 13760 
Tel  : 021 – 8779 2734 

Fax : 021 – 8779 2947 
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