
 46 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

4.1 Sejarah Perusahaan 

PT Adhi Karya Tbk (ADHI) adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

konstruksi di Indonesia. Perusahaan yang didirikan pada tahun 1960 ini bermarkas 

di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini awalnya bernama rchitecten-Ingenicure-en 

Annemersbedrijf Associatie Selle en de Bruyn, Reyerse en de Vries N.V. 

(Associatie N.V.) saat kepemilikikannya masih di bawah Belanda. Namun sejak 

tanggal 11 Maret 1960, perusahaan di nasionalisasi dengan tujuan untuk memacu 

pembangunan infrastruktur di Indonesia. Bisnisnya termasuk layanan konstruksi, 

EPC, investasi infrastruktur, properti, dan real estate. 

Terhitung sejak tanggal 1 Juni 1974, ADHI menjadi Perseroan Terbatas, 

berdasarkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Perusahaan ini 

merupakan perusahaan konstruksi pertama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(d.h. Bursa Efek Jakarta) sejak 18 Maret 2004, di mana pada akhir tahun 2003 

negara Republik Indonesia telah melepas 49% kepemilikan sahamnya kepada 

masyarakat melalui mekanisme Initial Public Offering (IPO). 

Selain bergerak di bidang konstruksi, perusahaan juga bergerak d bidang 

terkait seperti bisnis EPC, dan Investasi untuk meningkatkan daya saing 

perusahaan dan kekuatan perusahaan di tengah tekanan persaingan dan perang 

harga pada tahun 2006. Dengan  tagline-nya, “Beyond Construction”, perusahaan 

ingin menggambarkan  motivasinya untuk bergerak ke bisnis lain yang terkait 
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dengan core business perusahaan. ADHI juga telah merambah dunia Internasional 

di negara-negara Asia Tenggara. 

Dalam kegiatan operasionalnya, ADHI didukung oleh delapan divisi operasi 

yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri di samping Anak-anak 

Perusahaannya. Perusahaan ini memiliki visi untuk menjadi salah satu Perusahaan 

konstruksi terkemuka di Asia Tenggara dengan melakukan kinerja berdasarkan 

atas peningkatan corporate value secara incorporated, melakukan proses 

pembelajaran (learning) dalam mencapai pertumbuhan (peningkatan corporate 

value), proaktif melaksanakan lima lini bisnis secara profesional, governance, 

mendukung pertumbuhan perusahaan, dan menerapkan Corporate Culture yang 

simple tapi membumi/dilaksanakan (down to earth), serta ikut berpartisipasi aktif 

dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Corporate Social 

Responsibility (CSR) seiring pertumbuhan perusahaan. (merdeka.com) 

ADHI telah mampu menunjukkan kemampuannya sebagai perusahaan 

konstruksi terkemuka di Asia Tenggara melalui daya saing dan pengalaman yang 

dibuktikan pada keberhasilan proyek konstruksi yang sudah dijalankan. 

Keberhasilan usaha yang sudah diraih ADHI bukan berarti tanpa dukungan dan 

peran serta masyarakat, untuk itu PT.Adhi Karya berperan aktif dalam 

mengembangkan program Corporate Social Responsibility serta Program 

Kemitraan & Bina Lingkungan Perseroan.( http://www.adhi.co.id/about-

adhi/company-profile) 

 

 

http://www.adhi.co.id/about-adhi/company-profile
http://www.adhi.co.id/about-adhi/company-profile
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4.2 Visi dan Misi PT. Adhi karya Tbk 

4.2.1 Visi PT. Adhi karya Tbk 

Menjadi Perusahaan Konstruksi Terkemuka di Asia Tenggara. 

4.2.2 Misi Visi PT. Adhi karya Tbk 

Misi PT. Adhi Karya tbk adalah : 

1) Berkinerja berdasarkan atas peningkatan corporate value secara 

incorporated 

2) Melakukan proses pembelajaran (learning) dalam mencapai 

pertumbuhan (peningkatan corporate value). 

3) Menerapkan corporate culture yang simple tapi 

Membumi/dilaksanakan (down to earth). 

4) Proaktif melaksanakan lima lini bisnis secara profesional, governance,  

5) mendukung pertumbuhan perusahaan. 

6) Partisipasi aktif dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 

(PKBL) dan Corporate Social Responsibility (CSR) seiring 

pertumbuhan perusahaan. 
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4.3 Struktur Organisasi PT. Adhi Karya Tbk 

Gambar 4.1  
Struktur Organisasi 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: www.Adhi.com 

 


