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WIKA Catatkan Laba Bersih Rp152,37 Miliar

Mengembalikan Ritme Proyek Infrastruktur
di Era New Normal

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. (WIKA) membukukan laba bersih
sebesar Rp152,37 Miliar sesuai dengan laporan keuangan yang
berakhir pada 31 Maret 2020. Direktur Utama WIKA Agung Budi
Waskito (Agung BW) mengungkapkan bahwa capaian ini
mencerminkan kemampuan WIKA dalam menjaga operasi bisnisnya
sekalipun dihadapkan pada sejumlah tantangan di awal tahun 2020
akibat pandemi COVID-19 yang melanda dunia.
Catatan itu didukung oleh penjualan Perseroan sebesar Rp4,20
Triliun yang mayoritasnya disumbangkan oleh proyek infrastruktur
dan gedung. Kontribusi lainnya berasal dari proyek energi dan
industrial plant, sektor industri, serta realty dan properti.
Kondisi keuangan masih menunjukan WIKA sebagai perusahaan
yang sehat dimana rasio gross gearing dan net gearing perusahaan
masing-masing hanya sebesar 1,04 kali dan 0,59 kali dari covenant
sebesar 2,50 kali.
"Ini menjadi langkah awal yang cukup baik bagi kami dalam
mempersiapkan diri untuk mengembalikan ritme pembangunan
beberapa proyek infrastruktur yang sempat mengalami perlambatan
akibat penyebaran COVID-19 sejalan dengan pemberlakuan transisi
dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menuju pemberlakuan
new normal," tambah Direktur Utama WIKA Agung BW.
Agung BW melanjutkan bahwa, dengan bekal order book yang
mencapai Rp80,68 Triliun hingga April 2020, Perseroan akan
memfokuskan produksi pada beberapa proyek yang berasal dari
BUMN dan afiliasinya serta Pemerintah karena memiliki skema
pembayaran yang lebih baik. Kondisi ini akan membantu menjaga
stabilitas operasi perusahaan sekaligus memastikan bahwa WIKA
tetap menjaga kesehatan keuangannya.
Dalam memastikan operasi perusahaan ke depan, perusahaan telah
menyiapkan protokol-protokol yang mengatur aktivitas-aktivitas
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karyawan maupun yang melibatkan stakeholder lainnya baik itu yang
berlangsung di kantor, proyek maupun pabrik. Bagi aktivitas yang
memerlukan interaksi secara langsung, tetap diberlakukan
pengecekan suhu tubuh dan berlangsung dengan menerapkan
physical distancing, sementara itu aktivitas lainnya dapat dilakukan
secara virtual.
WIKA juga tengah fokus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi
digital. Saat ini, proses digitalisasi yang berlangsung di WIKA telah
mengubah secara signifikan cara kerja dari sisi perencanaan, proses
pembangunan sampai pada monitoring dan evaluasi proyek.
Efektivitasnya pun mulai terlihat dari berkurangnya kehadiran secara
fisik serta aspek kualitas yang terus dihasilkan sesuai dengan standar
yang ditetapkan oleh perusahaan.

