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CMNP Optimis Operasikan 150 Km Jalan Tol Baru
Jakarta – Tingginya kebutuhan pembangunan jaringan jalan tol dewasa ini, merupakan peluang
besar PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP). Hal ini tercermin dari laporan Direksi pada
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan CMNP yang digelar di Gedung Citra Marga, Selasa (31/5).
Perseroan optimistis akan mampu menambah pengoperasian jalan tol baru sepanjang 150 kilometer
yang diperoleh dari beberapa ruas baru yang sedang dalam proses tender dan inisiasi. Saat ini
Perseroan telah mengoperasikan 2 ruas jalan tol sepanjang 46,8 kilometer dan sedang
menyelesaikan pembangunan 2 ruas jalan tol sepanjang 30,2 kilometer.
Direktur Utama CMNP Shadik Wahono menyatakan berbagai upaya terus dilakukan Perseroan untuk
mendorong pertumbuhan dan peluang investasi jalan tol baik melalui tender maupun pemrakarsa,
termasuk mendapatkan sumber pendanaan baru. “Untuk meraih keunggulan bisnis, Perseroan
melakukan inovasi-inovasi strategis dalam mengembangkan bisnis. Pengalaman berharga yang
dimiliki menjadi landasan penting untuk menumbuhkan budaya inovasi tersebut” ujarnya.
Volume transaksi rata-rata Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono MSc tahun 2015 pada gerbang tol yang
dikelola Perseroan sebesar 243.288 kendaraan perhari atau meningkat 0,77% dari tahun sebelumnya
dengan pendapatan harian rata-rata sebesar Rp. 2,62 miliar. Sedangkan untuk jalan tol Waru –
Juanda sebesar 38.350 kendaraan per hari atau meningkat 4.08 % dari tahun 2014 dengan
pendapatan tol harian rata-rata sebesar Rp. 283 juta.
Pendapatan Perseroan pada tahun 2015 sebesar Rp. 223 miliar atau meningkat 17,15%
dibandingkan tahun 2014. Peningkatan pendapatan ini terdiri dari peningkatan pendapatan tol Rp.
23 miliar (2,25%), pendapatan jasa konstruksi Rp. 180 miliar (68,94%) dan pendapatan sewa sebesar
Rp. 5 miliyar (91,96%). Sedangkan beban pendapatan Perseroan meningkat menjadi Rp. 149 miliar
(25%).
Laba bersih Perseroan pada tahun 2015 sebesar Rp. 453 miliar, meningkat 10,28% dari tahun 2014.
Sedangkan nilai ETIBDA sebesar Rp.628 miliar, meningkat 8,57% dari tahun sebelumnya. Rapat
menyetujui seluruh laba bersih tersebut ditempatkan sebagai laba ditahan yang belum ditentukan
penggunaannya untuk mengoptimalkan pengembangan usaha.
Asset Perseroan pada tahun 2015 sebesar Rp. 6,19 triliun atau meningkat 16,78% dibanding tahun
2014. Liabilitas Perseroan meningkat sebesar 28,02% menjadi Rp. 2,02 triliun dibandingkan dengan
tahun 2014. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya pengakuan beban akrual atas proyek
anak perusahaan yaitu PT Citra Waspphutowa (CW) dan PT Citra Marga Lintas Jabar (CMLJ), adanya
penambahan utang CW dan pendapatan diterima dimuka atas kontrak pemanfaatan lahan.
Pengunduran diri Danty Indriastuty Purnamasari sebagai Komisaris Utama Perseroan turut disahkan
dalam Rapat dan digantikan oleh Ori Setianto.
Rapat menyetujui perubahan beberapa pasal pada Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka
penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Perseroan juga melaporkan telah melaksanakan amanah pemegang saham sebagaimana hasil
keputusan RUPSLB pada tanggal 15 Juli 2013 dengan menunjuk PT Ernst & Young Indonesia untuk
melakukan Spesial Audit yang telah selesai pada 25 Mei 2016 dan diterima Perseroan pada 27 Mei
2016. Hasil Spesial Audit tersebut telah dilaporkan kepada seluruh pemegang saham pada Rapat ini.

Sekilas Tentang PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP)
CMNP merupakan perusahaan swasta pertama di Indonesia yang melakukan pembangunan dan
pengoperasian Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono MSc (Cawang – Tj.Priok – Jembatan Tiga/ Pluit). Jalan tol
sepanjang 34 km dengan masa konsesi 31 tahun 3 bulan ini merupakan sistem jaringan Jalan Tol
Dalam Kota Jakarta yang dioperasikan secara terpadu di bawah pengelolaan bersama PT Jasa Marga
(Persero) dan CMNP dengan sistem bagi hasil.
Perusahaan dengan aset Rp 6,19 triliun ini pun terus mengembangkan usaha lain di industri jalan tol
melalui anak usaha. CMNP memiliki 5 anak usaha, yaitu PT Citra Margatama Surabaya pengelola
Jalan Tol Simpang Susun Waru – Bandara Juanda Surabaya, PT Citra Waspphutowa pemegang
konsesi Jalan Tol Antasari – Depok – Bogor, PT Citra Persada Infrastruktur sebagai spesialis Operation
and Maintenance jalan tol sekaligus induk usaha dari PT Girder Indonesia sebagai spesialis precast
concrete dan project management. Sedangkan PT Citra Marga Nusantara Propertindo bergerak di
bidang properti dan pengembangan kawasan, serta PT Citra Marga Lintas Jabar pemegang konsesi
jalan tol Soreang-Pasirkoja Bandung sepanjang 8,15 Km.

