
Siaran Pers 
 

Penjualan Properti Tumbuh Positif, APLN Raih Pendapatan 
Rp4,26 triliun di tahun 2021 

 
Jakarta, 6 April 2022 - PT Agung Podomoro Land Tbk (“APLN” atau Perseroan) berhasil mencatatkan 
penjualan dan pendapatan usaha sebesar Rp 4,26 triliun pada tahun 2021. Penjualan properti yang 
tumbuh positif menjadi sumber utama pendapatan Perseroan di tahun lalu. Sementara bisnis perhotelan 
dan pusat perbelanjaan mulai bangkit ditengah tantangan pandemi Covid-19 yang berlangsung 
sepanjang tahun. 
 
Corporate Secretary PT Agung Podomoro Tbk Justini Omas menjelaskan, sampai 31 Desember 
2021 Perseroan membukukan pengakuan penjualan sebesar Rp 3,11 triliun dan pendapatan berulang 
(recurring income) senilai Rp 1,14 triliun. Perseroan juga mencatatkan perolehan laba kotor sebesar Rp 
1,42 triliun dengan margin laba kotor 33,6%.   
 
“Kami bersyukur dapat melewati berbagai tantangan, khususnya pandemi Covid-19 yang terjadi sejak 
tahun 2020 dan sepanjang tahun 2021. Penjualan properti dari berbagai proyek APLN di sejumlah kota 
menjadi salah satu katalis utama pendapatan Perseroan pada tahun lalu. Bisnis perhotelan sebagai salah 
satu sumber pendapatan berulang Perseroan juga terus menunjukkan kinerja yang positif,” jelas Justini 
Omas melalui keterangan resmi di Jakarta, Selasa (5/4). 
 
Justini mengatakan, sebagai pengembang properti terdepan, terintegrasi dan tepercaya, APLN terus 
mengambil inisiatif untuk menghadirkan produk-produk perumahan yang sesuai kebutuhan masyarakat 
di berbagai kota utama di Indonesia. Pada tahun 2021, APLN telah menambah proyek properti baru yaitu 
kawasan hunian mewah Bukit Podomoro Jakarta di wilayah Jakarta Timur. 
 
Sementara proyek properti lainnya terus dikembangkan dan dipercepat pembangunannya seperti 
Podomoro Park Bandung (Bandung), Podomoro Golf View (Depok), Podomoro City Deli (Medan), Kota 
Podomoro Tenjo (Bogor), Borneo Bay (Balikpapan), Ochard Park (Batam) dan Kota Kertabumi 
(Karawang). Gerak cepat APLN dalam membangun proyek-proyeknya ini juga untuk mengoptimalkan 
insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah digulirkan oleh pemerintah sejak tahun 2021.  
 
“Perseroan berhasil menjual hampir 2000 unit rumah tapak, ruko, unit kantor, kios dan apartemen pada 
tahun lalu. Meningkatnya daya beli konsumen membuat Perseroan mampu mencatatkan marketing sales 
2021 sebesar Rp 2,7 triliun, lebih tinggi dari target yang ditetapkan senilai Rp 2 triliun,” kata Justini.   
 
Di bisnis perhotelan, selama tahun 2021 APLN telah mengoperasikan 9 hotel yang berada di Jakarta, 
Bogor, Bandung dan Bali.  Sejumlah hotel utama seperti hotel Pullman Vimala Ciawi, Bogor dan hotel 
Pullman Grand Central Bandung tingkat okupansinya terus meningkat. Bahkan dalam beberapa 
momentum tertentu, kamar di hotel Pullman Ciawi dan hotel Pullman Bandung terjual habis, mengingat 
masih adanya pembatasan jumlah kamar sebagai aturan pada masa pandemi.  
 
Justini berharap berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 
dapat berjalan dengan baik, sehingga semua aktivitas bisnis dapat kembali berjalan normal. Sinyal positif 
pemulihan ekonomi sepanjang tahun 2022 juga sudah mulai terlihat. Pengunjung di pusat-pusat 
perbelanjaan yang dimiliki dan dikelola oleh APLN seperti Central Park, Senayan City dan Emporium Pluit 
Mall semakin meningkat. 
 
“Kami akan terus mendorong bisnis dari sektor pendapatan berulang seperti hotel dan pusat perbelanjaan 
ini agar terus tumbuh positif sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional di tahun 2022 ini. Disisi lain, 
APLN juga akan melakukan inisiatif baru untuk mengoptimalkan potensi bisnis properti yang kembali 
bangkit dan tetap disiplin serta efisien dalam mengelola operasional Perseroan,” ujarnya.   



Tentang  PT Agung Podomoro Land Tbk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
PT Agung Podomoro Land Tbk. memiliki 40 (empat puluh) anak usaha, 13 (tiga belas) entitas dengan 
kepemilikan tidak langsung melalui anak usaha, serta 2 (dua) entitas asosiasi di bidang properti di 
Jakarta, Bogor, Karawang, Bandung, Bali, Balikpapan, Batam, Makassar dan Medan. Berbekal lebih dari 
40 tahun pengalaman sebagai bagian dari Agung Podomoro Grup, Agung Podomoro Land mempunyai 
landasan yang kuat untuk menjadi pengembang terdepan dalam menggarap pasar properti di Indonesia. 
  
Dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, Agung Podomoro telah menyelesaikan lebih dari 50 proyek properti, 
mayoritas ditujukan kepada segmen masyarakat kelas menengah, dengan kisaran proyek mulai dari low 
cost apartment hingga high end apartment di bilangan Jakarta Selatan, high end dan neighbourhood mall, 
shop houses, hotel dan office tower. 
   
Dengan moto untuk menjadi bagian dari masa depan para pemangku kepentingan, dan memberikan gaya 
hidup yang harmonis, Agung Podomoro Land berkeyakinan akan dapat terus berkembang pesat di 
Indonesia ini, dimana pengetahuan lokal bertemu standar internasional. 
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Website : www,agungpodomoroland.com 
 
 
 
Disclaimer 
Informasi yang disajikan dalam Siaran Pers ini mengandung informasi keuangan dan hasil operasi yang 
mungkin berisi pernyataan berwawasan ke depan yang didasarkan pada keyakinan saat ini, asumsi dan 
harapan dan dapat berdampak pada resiko dan ketidakpastian yang signifikan, Jika satu atau lebih dari 
risiko atau ketidakpastian terjadi, atau asumsi yang digunakan tidak sesuai, hasil pencapaian dapat 
berbeda secara material dari yang diindikasikan. 
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