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Jakarta, 20 Maret 2014 || PT Adhi Karya (Persero) Tbk., salah satu BUMN Konstruksi terkemuka di
Indonesia hari ini telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun
Buku 2014 bertempat di Auditorium ADHI, Kantor Pusat Perseroan, Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18
Jakarta 12510 pada pukul 14.00 WIB hingga selesai.
Agenda RUPS yang telah mendapat persetujuan para pemegang saham antara lain Persetujuan
Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun
Buku 2014.
Dalam agenda Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2014, telah disetujui
besaran dividen tunai Perseroan sebesar 20% dari perolehan Laba Bersih tahun 2014, setara dengan
Rp64.814.272.460,- atau Rp35,9815 per lembar saham.
Perseroan telah menunjuk dan mengangkat Aryanto, Amir Jusuf, Mawar, & Saptoto (RSM AAJ
Associates) sebagai Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan serta
Pelaksanaan Program Kemitraan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015. Selain
itu, dalam RUPS kali ini Perseroan juga telah memperoleh persetujuan atas gaji/honorarium serta
tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.
Perseroan belum berhasil memperoleh persetujuan para pemegang saham terkait agenda
perubahan Anggaran Dasar mengikuti Peraturan dan ketentuan OJK khususnya pada Peraturan OJK
No.32 tentang rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No.33
tentang Direksi dan Dewan Komisaris. Hal tersebut dikarenakan tidak tercapainya kuorum kehadiran
sesuai ketentuan pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 88 ayat 1 UUPT, yang harus
dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dua per tiga dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan
dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah suara yang hadir dalam RUPS. Dan sesuai dengan
pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan jo pasal 88 ayat (9) UUPT, apabila pada Rapat tersebut tidak
tercapai kuorum yang disyaratkan, akan dilaksanakan RUPS kedua paling cepat 10 (sepuluh) hari
dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal RUPS Pertama.
Adapun mengenai Perubahan Pengurus Perseroan, berikut adalah anggota Dewan Komisaris dan
Direksi ADHI berdasarkan keputusan RUPS:
Dewan Komisaris:
Imam Santoso Ernawi (Komisaris Utama)
Bobby A.A. Nazief (Komisaris)
Wicipto Setiadi (Komisaris)
Rildo Ananda Anwar
Muchlis R. Luddin (Komisaris Independen)
Hironimus Hilapok (Komisaris Independen)
Direksi:
Kiswodarmawan (Direktur Utama)
Supardi (Direktur)
BEP Adji Satmoko (Direktur)
Djoko Prabowo (Direktur)
Giri Sudaryono (Direktur)
Pundjung Setya Brata (Direktur)

Tahun 2014 ADHI membukukan Laba Bersih yakni sebesar Rp324,1 miliar lebih rendah 20,2% dari
perolehan di tahun 2013 sebesar Rp405,9 miliar. Dari total pencapaian Laba Bersih tersebut, lini
bisnis Jasa Konstruksi dan EPC memberikan kontribusi sebesar Rp185,8 miliar, Realti sebesar Rp27,4
miliar, Properti sebesar Rp 185,1 miliar dan Investasi Infrastruktur melalui manufaktur precast
sebesar Rp8,1 miliar. Hal tersebut mencerminkan bahwa lima lini bisnis ADHI mampu menopang
pertumbuhan kinerja Perseroan ke depan.
Kinerja ADHI di tahun 2015, untuk target perolehan kontrak baru sebesar Rp15,2 triliun, dimana lini
bisnis jasa konstruksi ditargetkan meraih perolehan kontrak baru sebesar Rp12,5 triliun, lini bisnis
EPC sebesar Rp460,1 miliar, pada lini bisnis Properti Realti sebesar Rp1,7 triliun, dan lini bisnis
manufaktur precast Rp479,6 miliar. Sementara total pendapatan usaha di tahun 2015 direncanakan
sebesar Rp13,2 triliun.
Laba Bersih di tahun 2015 direncanakan sebesar Rp440,1 miliar, dimana dari total perolehan Laba
Bersih yang direncanakan tersebut, anak perusahaan yang dominan memberikan kontribusi adalah
PT Adhi Persada Properti dan PT Adhi Persada Realti sebesar 66,6% melalui pengembangan bisnis
properti realti.
Capex ADHI di tahun 2015 direncanakan sebesar Rp837,2 miliar yang terdiri atas investasi
pengembangan bisnis properti realti hotel sebesar Rp566,1 miliar, penyertaan proyek investasi
sebesar Rp202,8 miliar dan pembelian aset tetap sebesar Rp68,387 miliar. Sumber dana belanja modal
tersebut berasal dari sisa dana hasil penerbitan obligasi yang lalu dan kredit perbankan serta kas
internal Perseroan.
Pencapaian kontrak baru PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) hingga akhir Februari 2015 berhasil
mencapai Rp1,3 triliun. Realisasi kontrak baru tersebut diraih melalui perolehan beberapa proyek yang
mayoritas terbagi atas jenis proyek Gedung sebesar 77% yakni antara lain Proyek Apartemen BKTum,
Bekasi Barat senilai Rp437,1 miliar, Proyek Apartemen Centro Bogor senilai Rp204,5 miliar; sedangkan
sebanyak 10% merupakan proyek jalan dan jembatan serta sisanya adalah proyek Infrastruktur lainnya
sebesar 13%. Pada kategori sumber dana, realisasi kontrak baru dominan terdiri dari Swasta/lainnya
sebanyak 64%, BUMN sebesar 18% sementara APBN/APBD tercatat 18%. Sedangkan dari sisi lini bisnis,
di awal tahun 2015 ini, Konstruksi dan EPC masih mendominasi kontribusi sebesar 96%, dan sisanya
merupakan lini bisnis lainnya.
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PT Adhi Karya (Persero) Tbk. merupakan BUMN Konstruksi terkemuka di Indonesia yang pertama
melantai di Bursa Efek Indonesia (IDX: ADHI) di tahun 2004. ADHI saat ini memiliki lima lini bisnis yakni
Konstruksi, EPC, Properti, Realti, dan Investasi Infrastruktur. Dengan transformasi dan strategi yang
didukung oleh seluruh armada ADHI telah mampu membuktikan bahwa dengan filosofi bekerja
cerdas, jujur bertanggung jawab, dan senantiasa bersahaja, bergerak bersama sesuai visi ADHI menuju
Perusahaan Konstruksi Terkemuka di Asia Tenggara.
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Dokumen ini dipersiapkan hanya untuk pihak yang hadir dengan tujuan diskusi. Dokumen ini beserta isinya hanya boleh
direproduksi, diungkapkan atau digunakan dengan persetujuan tertulis PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Dokumen ini dapat berisi pernyataan yang memproyeksikan harapan dan ekspektasi masa depan, yang mewakili keadaaan
Perusahaan saat ini dengan kemungkinan kejadian di masa yang akan datang dan perencanaan keuangan. Proyeksi tersebut
dibuat berdasarkan asumsi dan data yang tersedia pada saat data ini dibuat, yang mengandung risiko dan dapat berubah
sewaktu-waktu.
PT Adhi Karya (Persero) Tbk. atau pihak terkait lainnya terbebas dari tanggung jawab atau kerugian yang muncul akibat
penggunaan dokumen ini maupun isinya atau yang terhubung dengannya.

