Press Release

Diversifikasi INTA Mulai Membuahkan Hasil
Laba Operasional Meningkat 90,86% pada Kuartal I‐2015
Jakarta, 5 Juni 2015– Strategi usaha PT Intraco Penta, Tbk. (INTA grup), penyedia layanan
solusi total alat berat dan pembiayaan capital goods mulai menunjukan hasil pada kinerja
kuartal I‐2015 di tengah kondisi ekonomi yang kurang kondusif.
Dalam Paparan Publik yang dilakukan hari ini di Jakarta, strategi INTA untuk mengalihkan
fokus penjualan alat berat ke sektor usaha non‐tambang seperti ke sektor general
industries, infrastruktur dan transportasi serta melakukan penghematan dan diversifikasi
sumber pendapatan mampu mendongkrak Laba Operasional pada kuartal I‐2015 sebesar
90,86% dari Rp 16,1 miliar menjadi Rp 30,7 miliar di tahun sebelumnya.
Direktur INTA, Fred L.Manibog mengatakan,”Selain strategi diversivikasi dan efisiensi, kami
juga melakukan restrukturisasi grup anak usaha dimana salah satunya dengan melepas
sebagian saham PT Intan Baruprana Finance, Tbk. ke publik di akhir 2014 sehingga mereka
bisa lebih leluasa dalam mengembangkan usahanya dan memberikan kontribusi sebesar
19,86% terhadap total pendapatan INTA di kuartal I‐2015 lalu.”
“Bahkan di awal tahun ini kami mendapatkan kepercayaan dari principal baru, Palfinger
Sany untuk memasarkan produk Knuckled Truck Mounted Crane yang ditargetkan bagi
konsumen di sektor general industries karena kegunaannya yang sangat beragam dengan
harga yang kompetitif” ujar Fred. Palfinger Sany merupakan produsen knuckled truck
mounted crane nomor satu di dunia dengan pengalaman lebih dari 75 tahun dan menguasai
30% pangsa pasar dunia untuk produk tersebut.
Pada hari yang sama, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
(RUPST&/LB) telah dilakukan pengangkatan tim Direksi baru yaitu Imam Liyanto sebagai
Direktur Keuangan dan Moh Effendi Ibnoe sebagai Direktur Independen di bidang SDM
untuk memperkuat Visi baru INTA sebagai Corporate Center kelas dunia dengan anak usaha
yang profitable melalui usaha penyedia solusi total guna membangun ekonomi lokal yang
berkelanjutan.
Fred menambahkan, ”Kami berharap dengan tim manajemen yang semakin solid serta
pengalaman yang ekstensif di bidangnya akan semakin memberi kontribusi positif bagi
kinerja perusahaan”.
“Ke depan, kami akan terus mempertahankan strategi diversifikasi penjualan ke berbagai
sektor selain tambang selain juga telah melakukan banyak efesiensi dan inovasi dalam
melakukan berbagai penghematan yang cukup signifikan agar INTA tetap sustainable,
bahkan mampu tumbuh di kondisi usaha apa pun,” ujar Imam Liyanto, Direktur Keuangan,
sambil menutup acara temu media di sela‐sela Paparan Publik di kantor pusat INTA di
Cakung, Jakarta.

Sekilas PT Intraco Penta,Tbk. (“INTA”)
INTA yang berdiri sejak tahun 1970 memiliki strategi untuk memberikan solusi total (total solution
provider) kepada para pelanggan mulai dari solusi penjualan dan layanan alat berat, solusidi bidang
pembiayaan, sewa, kontraktor serta solusi engineering hingga rencana solusi di bidang sumber daya
dan energi sebagai pelengkap value chain.
Total Solution ini dijalankan melalui berbagai anak perusahaan dalam grup INTA antara lain
keagenan alat berat merek Volvo dan SDLG melalui PT Intraco Penta Prima Servis (IPPS) serta
penjualan dan layanan merek Sinotruk, Mahindra, Bobcat, Doosan dan Sany Palfinger melalui PT
Intraco Penta Wahana (IPW). Untuk layanan pembiayaan alat berat (termasuk syariah) dilaksanakan
melalui anak perusahaan PT Intan Baruprana Finance, Tbk. (IBF). Sementara itu, layanan kontraktor
tambang dijalankan melalui PT Karya Lestari Sumber Alam (Kasuari) dengan bisnis penyewaan alat
berat dilaksanakan melalui PT Terra Factor Indonesia serta manufaktur suku cadang alat berat
melalui PT Columbia Chrome Indonesia. Perseroan juga memiliki bisnis sumber daya dan energi
melalui anak perusahaannya, PT INTA Resources. INTA Group dan anak perusahaannya memiliki
lebih dari 44 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia dengan didukung oleh lebih dari 1.300
sumber daya manusia handal dan berdedikasi.
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi:
Untuk keterangan lebih lanjut mengenai INTA bisa diperoleh pada www.intracopenta.com atau
silahkan hubungi: Ferdinand Dion, dion@irfindo.com atau HP (+62)816‐112‐8998.

