MEDIA RELEASE 10M16
Kontrak Baru ADHI hingga September 2016
ADHI hingga September 2016 mencatat perolehan kontrak baru sebesar Rp11,0 triliun atau
44,1% terhadap target kontrak baru 2016 sebesar Rp25,0 triliun. Pertumbuhan kontrak baru
ADHI hingga September 2016 meningkat sebesar 10,4% dibandingkan dengan tahun lalu.
Kontribusi per lini bisnis pada perolehan kontrak baru hingga September 2016 masih
didominasi oleh lini bisnis konstruksi sebesar 88,5% dan sisanya merupakan lini bisnis lainnya.
Berdasarkan segmentasi sumber dana, realisasi kontrak baru terdiri dari Swasta/lainnya
sebanyak 24,9%, BUMN tercatat 41,3% sementara APBN/APBD sebesar 33,8% .
Sedangkan pada tipe pekerjaan, perolehan kontrak baru terdiri dari Gedung sebanyak 47,6%,
Jalan dan Jembatan 23,7%, sedangkan dermaga serta infrastruktur lainnya sebesar 28,7%.
Realisasi perolehan kontrak baru di bulan September 2016 antaralain: Bendungan Sukoharjo
Pringsewu Paket II di Lampung sebesar Rp282,7 miliar, Arzuria Apartemen di Jakarta sebesar
Rp260,0 miliar, Pembangunan Dermaga Petikemas dan Reklamasi Pelabuhan Bitung di
Sulawesi Utara sebesar Rp186,9 miliar, Transmart di Tasikmalaya sebesar Rp155,6 miliar, dan
Renovasi Istora GBK di Jakarta sebesar Rp126,0 miliar.
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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.

