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ADHI Menerima Pembayaran LRT Jabodebek,
Likuiditas dan Arus Kas Operasi Meningkat
ADHI telah menerima realisasi pembayaran kedelapan untuk pekerjaan proyek LRT Jabodebek Fase
I senilai Rp520,5 miliar (incl. PPN) dari Pemerintah melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Pembayaran ini dilakukan berdasarkan progres pekerjaan dari bulan Juli s.d. September 2020.
Secara keseluruhan ADHI telah menerima pembayaran atas pembangunan prasarana LRT
Jabodebek senilai Rp13,8 triliun (incl. PPN).
Pembayaran ini akan meningkatkan likuiditas dan memperkuat arus kas operasi ADHI yang juga
mendukung penyelesaian pembangunan LRT Jabodebek Fase I. Kedepannya ADHI akan terus
melakukan upaya percepatan pembayaran khususnya dari proyek-proyek besar untuk tetap
menjaga postur keuangan ADHI semakin baik dan kuat.
Sampai dengan awal Agustus 2021, progres pelaksanaan pembangunan prasarana LRT Jabodebek
Tahap I telah mencapai 86,57%. Rincian progres pada setiap lintas pelayanannya sebagai berikut:
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Cawang – Cibubur

Cawang – Kuningan –
Dukuh Atas

Cawang – Beka

93,88%

PROGRES LRT

86,57%

Lintas 1

Cawang – Cibubur
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Lintas 3

Depo
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LRT Jabodebek direncanakan beroperasi pada pertengahan tahun 2022 dan diharapkan mampu
menambah kemudahan aksesibilitas di area Jabodebek. Selain itu, dengan beroperasinya LRT
Jabodebek membuka terciptanya one stop living lifestyle, dengan terpenuhinya kebutuhan
transportasi dan akomodasi dalam satu kawasan. Konsep ini didukung oleh keberadaan anak usaha
ADHI, PT Adhi Commuter Properti dengan menciptakannya kawasan Transit Oriented
Development (TOD) atau kawasan hunian yang terintegrasi dengan stasiun-stasiun LRT Jabodebek.
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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.

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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