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ADHI Memperoleh Peningkatan Outlook Rating dari Pefindo
Senin, 9 Agustus 2021, ADHI berhasil mempertahankan peringkat A- (Single A Minus), dengan “Stable
Outlook”, meningkat dari hasil pemeringkatan credit rating tahun sebelumnya yang mendapatkan
“Negative Outlook”. Hal ini mengindikasikan bahwa ADHI memiliki kemampuan untuk memenuhi komitmen
keuangan jangka panjang atas efek utang yang dimiliki ditengah kondisi Pandemi Covid-19 ini.
Hasil credit rating ini sejalan dengan kinerja ADHI pada Triwulan II Tahun 2021 yang berhasil membukukan
laba sampai Triwulan II 2021 ini sebesar Rp8,1 miliar atau naik sebesar 15,6% dari laba bersih Triwulan II
2020, hal ini juga didukung dengan pendapatan (revenue) sebesar Rp4,4 triliun. Kemudian dari sisi laba
kotor, ADHI berhasil mencetak laba kotor sebesar Rp672,3 miliar, dimana margin laba kotor (gross profit
margin) ADHI berhasil naik dari 14,7% pada Triwulan II Tahun 2020 lalu akibat efisiensi, menjadi 15,1% pada
Triwulan II Tahun 2021 ini. Kemudian margin laba usaha (operating profit margin) juga naik dari 7,4% pada
Triwulan II Tahun 2020 lalu, menjadi 7,6% pada Triwulan II Tahun 2021 ini.
Total aset ADHI pada Triwulan II Tahun 2021 mencapai Rp38,9 triliun sedangkan liabilitas ADHI pada
Triwulan II Tahun 2021 mencapai Rp33,3 triliun. Untuk ekuitas pada Triwulan II Tahun 2021 masih relatif
tetap dibanding ekuitas pada Desember 2020 yakni pada kisaran Rp5,6 triliun.
Walaupun pada Triwulan II Tahun 2021 masih dalam situasi pandemi, serta adanya keterbatasan mobilitas
yang dirasakan oleh para pelaku konstruksi, namun tender kontruksi tetap dapat diikuti ADHI dan pekerjaan
di lapangan pun tetap dapat dilakukan. Ke depan, ADHI akan terus berupaya melakukan beragam strategi,
seperti penguatan kemampuan internal dalam menghadapi tantangan, terus berkembang agar
mendapatkan kesempatan bisnis yang lebih besar, serta melakukan strategi keuangan agar dapat
mendukung pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Hal ini juga didukung juga dengan komitmen
ADHI dalam mendukung program percepatan vaksinasi ADHI baik untuk internal pegawai maupung dengan
lingkungan sekitar.
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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.

commuter properti

persada properti

persada gedung

persada beton

