Press Release

Laba Bersih INTA
Jakarta, 28 Juli 2011 – Emiten penyedia solusi alat berat PT Intraco Penta, Tbk (INTA) kembali
mencatatkan kinerja menggembirakan selama semester pertama 2011 (unaudited). Per 30 Juni
2011, INTA berhasil mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 96,5%, menjadi Rp 61,3 miliar dari Rp
31,2 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Presiden Direktur INTA Petrus Halim memaparkan, “Jika dilihat dari sektor usahanya, kenaikan
signifikan laba bersih tersebut terutama didorong oleh pendapatan dari sektor pertambangan (74%),
disusul sektor-sektor lainnya yakni industri umum (9%), infrastruktur (8%), kehutanan (2%),
agribisnis (2%), minyak & gas (1%) dan lain-lain (3%).”
Pesatnya pertumbuhan bisnis di sektor pertambangan tersebut, mendorong lonjakan penjualan alat
berat yang meningkatkan pendapatan usaha. Penjualan alat berat INTA, merek Volvo, Bobcat, SDLG,
Mahindra dan Ingersoll Rand, selama periode Januari – Juni 2011 meraih penjualan sebesar 737 unit
atau meningkat 120 % dari total penjualan alat berat semester pertama tahun lalu yang mencapai
335 unit. Bahkan total penjualan Juni ditambah dengan order on hand sebesar 438 unit hingga akhir
Juni 2011 telah mencapai 1175 unit atau mencapai lebih dari 90% dari target 2011 yang sebesar
1.293 unit. Angka tersebut telah melampaui total penjualan tahun 2010 sebesar 835 unit.”
Lebih lanjut Petrus menjelaskan, “Pertumbuhan penjualan alat berat INTA tersebut berhasil
meningkatkan pendapatan usaha menjadi Rp 1,356 triliun selama semester pertama 2011 dari Rp
868,8 miliar, atau meningkat sekitar 56,1% dibanding semester-I di tahun 2010. Melihat kondisi
pasar dan industri yang mendukung bisnis, serta pencapaian kinerja semester I ini, kami yakin INTA
akan dapat melampaui target 2011, yakni penjualan Rp 2,99 triliun dan laba bersih Rp 155,8 miliar.”
Pendapatan INTA berdasarkan kontribusi anak perusahaan, masing-masing PT Intan Baruprana
Finance 3%, PT Terra Factor Indonesia (konsolidasi dengan PT Karya Sumber Alam Lestari) 8%, dan
PT Columbia Chrome Indonesia 3%.
Untuk terus meningkatkan kinerja sekaligus melengkapi rangkaian solusi total yang selama ini INTA
tawarkan kepada konsumen, sejak awal tahun ini INTA juga telah menjadi agen salah satu produk
truk ternama di dunia dari Cina, SINOTRUK. Melalui produk unggulan tersebut, INTA menawarkan
solusi dalam industri transportasi dan logistic, serta dapat dipergunakan untuk mendukung industri
lain misalnya pertambangan, agrobisnis, dan lainnya.
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