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Laba DMAS Melonjak 42% Jadi Rp1,37Triliun

JAKARTA – PT Puradelta Lestari Tbk. (Kodesaham: DMAS), salah satu
pengembangkawasanindustriterbesardarisisikapitalisasidanlandbank di Indonesia,
berhasilmerauplababersih Rp1,37triliunpadatahun 2015.
Raihanlababersihpengembangkotamandiriterkemuka
di
kawasantimur
Jakarta
itupadatahunlalumelonjak41,9% darihasilpadatahun 2014. Sementaraitu, DMAS juga
suksesmencatat margin laba bersih tinggi sebesar59,8% dengan ROE 19,1%.
Tondy Suwanto, Sekretari Perusahaan Puradelta Lestari, mengatakan lonjakan laba
bersih ini didorong oleh peningkatan pendapatan sebesar 48,6% menjadi Rp 2,29
triliun dari sebelumnya Rp 1,54 triliun.
“Walaupunterjadiperlambatanpertumbuhanekonominasionalpadatahunlalu,
kami
suksesmencetakkinerjapositif yang didukungolehmeningkatnyapenjualanlahanindustri
di Greenland International Industrial Center (GIIC), kawasanindustri di Kota
Deltamas,”ujar Tondy.
Diamenjelaskan bahwakenaikanpendapatan terutama ditopangdari penjualan lahan
industri sebesar Rp2,24triliun, naik 180,2% dariraihanpadatahun 2014. Industri
otomotif dan pendukungnya masih mendominasi pembelian lahan di area GIIC di tahun
2015.Kendatipasarotomotifnasionalkini
tengahstagnanakibatperlambatanpertumbuhanekonominasional, minatuntukinvestasi
lahanindustri di sektortersebutmasihtinggi.Pada tahun 2015, DMAS membukukan
penjualan kepada Maxxis International Indonesia, Mitsubishi Motors Krama Yudha
Indonesia, dan yang terakhir SAIC GM Wuling, perusahaan patungan antara GM China,
SAIC dan Wuling Motors yang akan memproduksi kendaraan bermotor.
Ke depannya, DMAS tidakhanyaberfokus kepada penjualan lahan-lahan industri, tetapi
juga
akan
melakukan
pembangunan
area
komersial
dan
hunian
untukmenghadirkankenyamananberupafasilitas
yang
lengkapbagipekerja
di
kawasanindustri.
Perusahaan terusmengembangkanfasilitas dan infrastrukturyang berkelasduniauntuk
menciptakan self-sustained modern integrated townshipuntuk mendukung kualitas
hidup pekerja maupun penghuni di area Kota Deltamas dan dapat memberikan
kontribusi bagimasyarakat di sekitarnya.
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“Diharapkan strategi ini akan mengoptimalkan nilai tambah dari DMAS,” kata Tondy.
Potensipendapatanusahakedepanakanberasaldaripeningkatanhargatanah
yang
disebabkanolehpengembangansejumlahfasilitaspendukungkelasduniatersebut. DMAS
juga mengakomodasiproyek-proyek industrial besardanakanmenangkapinvestasiinvestasiasingdandomestik yang mulaimemperlihatkantrenpeningkatan. Di samping
pengembangan kawasan terpadu modern yang terus dilakukan, DMAS terus melakukan
ekspansi cadangan lahan dan melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan
kontribusi dari pendapatan berulang.
Dari sisi fundamental, setelah IPO padatahunlalu, DMAS memilikineraca yang solid
dengan kas tercatat Rp1,17 triliun dan tidak memiliki pinjaman. Hingga akhir Desember
2015, sekitar 72% dari keseluruhan dana hasilIPO sebesar Rp 977,81 miliar,yaitu
sebesar sekitar Rp704,50 miliar,telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan
properti investasi, pembebasan lahan, dan modal kerja.
Sementaraitu, asetperusahaan tercatat Rp8,01 triliun dengan nilai buku ekuitas Rp7,60
triliun per akhirtahunlalu. Rasio liabilitas terhadap aset yang hanya sebesar0,11 kali
juga mencerminkan kekuatan permodalan DMAS.
Padatahun 2016, DMAS menargetkan prapenjualan 50 hektar atau setaradengan Rp1,3
triliun. Adapun, belanja modal yang dianggarkanpada tahun 2016mencapai Rp1
triliunhingga Rp1,1 triliununtukpembangunaninfrastrukturdanpropertiinvestasi.
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