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Pencapaian kontrak baru PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) hingga akhir November 2015
berhasil mencapai Rp11,1 triliun. Pencapaian realisasi kontrak baru tersebut telah
melampaui realisasi perolehan kontrak baru ADHI di sepanjang tahun 2014 yakni sebesar
Rp9,2 triliun.
Kontribusi per lini bisnis pada perolehan kontrak baru hingga Oktober 2015 masih
didominasi oleh lini bisnis konstruksi sebesar 90,1% dan sisanya merupakan lini bisnis
lainnya. Berdasarkan segmentasi sumber dana, realisasi kontrak baru terdiri dari
Swasta/lainnya sebanyak 34,7% BUMN tercatat 21,9% sementara APBN/APBD sebesar
43,4% .

Sedangkan pada tipe pekerjaan, perolehan kontrak baru terdiri dari Gedung sebanyak
50,8%, Jalan dan Jembatan 33,6%, sedangkan dermaga serta infrastruktur lainnya sebesar
15,6%.

Hingga bulan November 2015, ADHI telah mengikuti total tender sebanyak Rp57,4 triliun
dan sepanjang bulan November 2015, selain realisasi perolehan kontrak baru sebesar
Rp11,1 triliun, terdapat Rp856,9 miliar yang sudah pada proses penetapan pemenang dan
Rp1,9 triliun merupakan penawar terendah.
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Realisasi kontrak baru di bulan November 2015 antara lain proyek Gayanti City di Gatot
Subroto Jakarta Selatan senilai Rp354 miliar dan Pembangunan Pengaman Pantai Jakarta
Tahap II senilai Rp137 miliar.

Pencapaian kinerja ADHI hingga triwulan tiga tahun 2015, telah sukses mencapai laba bersih
sebesar Rp137,3 miliar, meningkat 36,0% dibandingkan tahun sebelumnya yakni Rp101,0
miliar. Peningkatan laba bersih tersebut berasal dari perolehan pendapatan usaha di tahun
2015 sebesar Rp5,4 triliun dan laba kotor sebesar Rp533,7 miliar, tumbuh 15,6% dari
perolehan laba kotor tahun sebelumnya sebesar Rp461,7 miliar.
Dari perolehan pendapatan usaha ADHI di kuartal ketiga tahun 2015 sebesar Rp5,4 triliun,
masih didominasi oleh lini bisnis konstruksi sebesar 88,5%, sisanya berasal dari lini bisnis
ADHI lainnya. Capex hingga September 2015 telah terealisasi sebesar Rp232,9 miliar yang
tediri dari perolehan aset tetap dan pengadaan lahan properti.

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
lini bisnis Konstruksi, EPC, Properti, Manufaktur Precast, dan Transportasi. 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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