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ADHI PEROLEH RP7,8 TRILIUN UNTUK PEMBANGUNAN
TOL SOLO-YOGYAKARTA-NYIA KULONPROGO
Jakarta (25/11) melanjutkan langkah PT Adhi Karya (Persero) Tbk. – ADHI dalam pembangunan
infrastruktur Indonesia, pengadaan ruas jalan tol kembali dilakukan dan kali ini berada di salah satu
daerah istimewa di Pulau Jawa. ADHI telah melakukan penandatanganan kontrak baru untuk
Pembangunan Jalan Tol Ruas Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo. Penandatanganan dilakukan di
Jakarta oleh PT Jogjasolo Marga Makmur selaku pemilik proyek, bersama dengan kontraktor
pelaksana, ADHI yang diwakili oleh Harimawan selaku General Manager Departemen Infrastruktur II.
Kegiatan ini dihadiri pula oleh Direktur Utama ADHI Entus Asnawi Mukhson, dan Direktur Operasi 1
Suko Widigdo.
Dalam kontrak ini, ADHI mengerjakan dua paket pembangunan untuk Paket 1.1 Ruas Kartasura-Klaten
sepanjang 22,3 KM dan Paket 2.2 Ruas Monjali-Gamping sepanjang 14 KM. Total nilai kontrak yang
ditandatangani sebesar Rp7,8 triliun (di luar pajak). Pekerjaan ini direncanakan akan dilaksanakan
selama 730 hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja. Ruas tol ini merupakan
bagian dari segitiga emas Jawa Tengah, yaitu Yogyakarta-Solo-Semarang (Joglosemar) yang saling
terkoneksi dengan tol Solo-Semarang dan tol Yogyakarta-Bawen. Besar harapan, nantinya tol ini
mampu meningkatkan perekonomian dan arus distribusi logistik di daerah setempat.
Hingga saat ini, ADHI mencatat perolehan kontrak baru sebesar Rp8,4 triliun (di luar pajak), sehingga
dengan adanya perolehan kontrak baru dari Tol Ruas Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo sebesar
Rp7,8 triliun (di luar pajak), maka perolehan kontrak baru ADHI menjadi Rp16,2 triliun dan total Order
Book ADHI menjadi Rp46,7 triliun. Dalam dua hari ini, ADHI telah mampu membuku kontrak baru
senilai Rp8,7 triliun, terdiri dari Paket Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi III Ruas CilelesPanimbang dan Pembangunan Jalan Tol Ruas Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo.
Selain itu, ADHI juga telah menerima penetepan pemenang dari beberapa proyek baru yang
diharapkan proses penandatanganan kontraknya akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Ke depannya,
ADHI akan terus berkontribusi dan berperan serta dalam rangka percepatan pembangunan
infrastruktur untuk Indonesia Maju didukung dengan pertumbuhan berkelanjutan Perseroan.

persada properti
commuter properti

persada gedung
dumai tirta persada

persada beton

MEDIA RELEASE
NOVEMBER 2020
***
Sekilas Tentang ADHI

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
For further information please contact:
Parwanto Noegroho
Corporate Secretary
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Jl. Raya Pasar Minggu Km.18, Jakarta 12510.
P. +62 21 797 5312
F. +62 21 797 5311
M. +62 811 8451 604
E. noegroho@adhi.co.id
W. www.adhi.co.id
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Disclaimer:
Important Notice
▪ 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.
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Disclaimer:
Important Notice
This document was prepared only for the party with the purpose of discussion. This document and its
contents June only be reproduced, disclosed or used with the express written consent of PT Adhi Karya
(Persero) Tbk.
This document June contain statements that projected hopes and expectations in the future, which
represents the Company's current circumstances with possible events in the future and financial planning.
The projections are based on assumptions and available data at the time this data is created, containing
risks and are subject to change at any time.
PT Adhi Karya (Persero) Tbk. or connected parties will not be liable in any way for any consequences
(including but not limited to any direct, indirect, or consequential losses) arising from or relating to any
reliance on or use of the content of this document.
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