PRESS RELEASE
PT SENTUL CITY Tbk. TINGKATKAN KEPEMILIKAN SAHAM DI SENTUL NIRWANA
PT Sentul City Tbk. meningkatkan kepemilikan saham di PT Bukit Jonggol Asri (Sentul Nirwana) menjadi
65% dari sebelumnya 50% dengan membeli 15% saham GAP (Bakrie) di Sentul Nirwana sehingga
komposisi kepemilikan menjadi 65:35 bagi Perseroan dan Bakrie. PT Sentul City Tbk. mengambil
pinjaman untuk mengakuisisi 15% saham BJA. Adapun nilai akuisisi 15% saham milik Bakrie adalah
Rp300 milyar. Total landbank Sentul Nirwana adalah 12.000 ha, maka dengan peningkatan kepemilikan
tersebut, effective landbank PT Sentul City Tbk. bertambah seluas 1.800 ha.
Laba Bersih Tahun 2012 Meningkat Tajam
Pendapatan PT Sentul City Tbk. meningkat signifikan sebesar 36% yoy menjadi Rp623 milyar pada tahun
buku 2012. Marketing sales Perseroan pada tahun 2012 meningkat tajam sebesar 138% yoy menjadi
Rp739,4 milyar. Laba usaha membukukan kenaikan yang tinggi sebesar 86% yoy menjadi Rp234 milyar.
Perseroan mampu meningkatkan marjin usahanya secara signifikan menjadi 37,5% pada tahun 2012
dibandingkan 27,5% pada tahun 2011. Meskipun beban keuangan meningkat tajam menjadi Rp15 milyar
pada tahun 2012 dibandingkan Rp1 milyar pada tahun 2011, Perseroan mencatat peningkatan lonjakan
laba bersih sebesar 63% yoy menjadi Rp221 milyar pada tahun 2012. Marjin bersih juga tumbuh menjadi
35,5% pada tahun 2012 dibandingkan 29,6% pada tahun 2011.
Ikhtisar Kinerja Keuangan
PT Sentul City Tbk. tahun 2012
Rp milyar
Pendapatan
Laba kotor
Laba usaha
Laba bersih
Aktiva
Ekuitas
Marjin kotor
Marjin usaha
Marjin bersih
EPS
Debt to equity ratio

2012
623
344
234
221
6,154
4,797
55.2%
37.5%
35.5%
7.04
27.9%

2011 Perubahan
458
36.0%
236
45.4%
126
85.7%
136
63.1%
5,290
4,576
51.6%
27.5%
29.6%
4.58
15.1%

Marketing Sales PT Sentul City Tbk. pada Maret 2013 Melonjak Signifikan
PT Sentul City Tbk. mencatat marketing sales sebesar Rp118,1 milyar pada Maret 2013, meningkat 91%
yoy dibandingkan Maret 2012. Sehingga pada 1Q13 Perseroan mencatat marketing sales sejumlah
Rp358 milyar, meningkat 1,9 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun 2012. Angka marketing
sales pada 1Q13 mencapai 36% dari target marketing sales tahun 2013 sejumlah Rp1 trilyun.

Pencapaian marketing sales pada Maret 2013 terutama didorong oleh peluncuran Terrace Hill pada 23
Maret 2013 dengan mencatat penjualan sebesar 71% dari total unit yang ditawarkan. Di samping itu
Perseroan juga terus menjual beberapa klaster seperti Habiture, Viridis Montis, Sentul Tower apartment
fase II dan Riverview.
Marketing Sales Sentul Nirwana
Pada Maret 2013 Sentul Nirwana membukukan marketing sales sejumlah Rp41 milyar. Pada 1Q13
Sentul Nirwana membukukan total marketing sales senilai Rp149,4 milyar atau sekitar 28% dari target
marketing sales tahun 2013 sejumlah Rp535 milyar.
Soft Opening Jungleland
Pada tanggal 30 Maret 2013 telah dilakukan soft opening Jungleland theme park yang ditandai dengan
penekanan sirene oleh Bu Reina Kumala, komisaris PT Sentul City Tbk., Bapak Marc Dressler, Presiden
Direktur Sentul Nirwana dan Bu Claudia Inkiriwang, Presiden Direktur PT Jungleland Asia. Pada tahap
awal Jungleland mengoperasikan zona Carnivalia yang akan mulai dibuka untuk umum pada tanggal 20
April 2013. Fun Science Adventure yang dipersembahkan oleh Science Center Singapore juga akan mulai
beroperasi pada tanggal yang sama. PT Sentul City Tbk. secara efektif memiliki 79% saham pada PT
Jungleland Asia.
Mengenai PT Sentul City Tbk
Usaha Sentul City terdiri atas pembangunan township termasuk perumahan, area komersial, hotel,
taman hiburan, rumah sakit dan pengelolaan aset. Perseroan memiliki land bank yang tersisa seluas
1.400 ha dan bersama dengan Sentul Nirwana yang memiliki land bank sekitar 12.000 ha. Perseroan
membidik berbagai segmen pasar dari kelas menengah – menengah bawah sampai kelas menengah –
menengah atas sehingga mampu menawarkan berbagai produk dengan tingkat variasi yang tinggi.
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