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Seiring dengan rencana peningkatan anggaran infrastruktur pemerintah di tahun 2016, ADHI
menyambut peluang tersebut dengan mencanangkan target perolehan kontrak baru di tahun 2016
sebesar Rp25,1 triliun, dimana lini bisnis konstruksi ditargetkan memberikan kontribusi sebesar
75,1%, EPC 6,9%, Properti 8,6% dan Manufaktur Precast sebesar 9,4%. Dilihat dari sumber dana,
rencana perolehan kontrak baru ADHI terdiri atas APBN 27,9%, APBD 9,3%, BUMN/D 25,7% dan
proyek swasta/ lainnya sebesar 37,1%. Sedangkan dari tipe pekerjaan, target perolehan kontrak baru
tersebut berasal dari pekerjaan gedung 45,3%, Jalan dan Jembatan 21,3%, Dermaga 4,9%, dan
infrastruktur lainnya 28,5%.
Sementara total pendapatan usaha di tahun 2016 direncanakan sebesar Rp20,0 triliun yang
diperoleh dari lini bisnis konstruksi sebesar 57,5%, EPC 5,8%, Properti 8,4%, dan Precast 6,7% serta
dari kontribusi proyek LRT sebesar 21,6%.
Laba bersih di tahun 2016 ditargetkan tercapai Rp750,0 miliar dengan kontribusi dari masing-masing
anak perusahaan yakni PT Adhi Persada Properti (APP) sebesar 35,8%, PT Adhi Persada Gedung
(APG) 12,4%, dan PT Adhi Persada Beton (APB) 10,9%.
Belanja Modal (Capex) ADHI di tahun 2016 direncanakan sebesar Rp1,1 triliun yang terdiri atas
investasi aset tetap sebesar Rp404,5 miliar dimana di dalamnya termasuk termasuk investasi aset
tetap untuk bisnis hotel sebesar Rp280,0 miliar, dan penyertaan pada berbagai proyek investasi
sebesar Rp750,0 miliar. Optimisme ADHI sejalan dengan rencana pertumbuhan pembangunan
infrastruktur di Indonesia dengan meningkatnya anggaran infrastruktur di tahun mendatang.
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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