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Ikhtisar Kinerja Konsolidasian Astragraphia Semester 1 2020
Jakarta, 28 Juli 2020 – PT Astra Graphia Tbk (ASGR) (“Astragraphia”) membukukan
pendapatan bersih konsolidasian per 30 Juni 2020 sebesar Rp1.452 miliar, turun 7%
dibandingkan periode yang sama tahun 2019.
Penurunan pendapatan bersih dikontribusikan dari unit usaha solusi dokumen dan solusi
perkantoran. Kendati demikian, unit usaha solusi dokumen masih mencatatkan pertumbuhan
unit terpasang di semester pertama 2020. Unit usaha solusi teknologi informasi berhasil
membukukan pertumbuhan pada pendapatan bersih melalui penguatan penetrasi pasar dan
percepatan inisiatif bisnis.
Perbaikan kinerja perusahaan di kuartal dua tercermin dari laba bersih perusahaan yang
membaik yakni sebesar Rp21 miliar di semester 1 2020.
Seiring dengan perbaikan kondisi bisnis di tengah pandemi covid-19 yang diimbangi dengan
usaha perbaikan pada pengelolaan biaya operasional, perusahaan akan terus berupaya untuk
menjalankan operational excellence dalam setiap proses di seluruh lini bisnis agar
mendapatkan hasil yang lebih baik.
-SELESAITentang PT Astra Graphia Tbk:
PT Astra Graphia Tbk (ASGR) adalah perusahaan publik yang didirikan pada tahun 1975 dan
mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1989. Pada tahun 2016, ASGR
memantapkan ruang lingkupnya menjadi “Printing & Digital Services”. ASGR memiliki Portofolio
bisnis Document Solution dengan mitra eksklusif Fuji Xerox, menghadirkan solusi end-to-end mulai dari
kebutuhan cetak personal, perkantoran, Graphic Art hingga managed print services. ASGR memiliki
entitas anak yaitu PT Astra Graphia Information Technology (AGIT) yang melayani kebutuhan Solusi
Teknologi Informasi, khususnya Digital Services melalui kolaborasi dengan mitra strategis kelas dunia
maupun solusi sendiri yang mencakup hardware, software, dan services dan PT Astragraphia Xprins
Indonesia (AXI) yang hadir sebagai One Click Office Solution dengan menyediakan solusi bagi segala
kebutuhan kantor melalui AXIQoe.com yaitu layanan e-commerce B2B dan B2G terdepan di Indonesia,
PrintQoe.com yakni layanan online printing B2B dan B2G pertama di Indonesia, CourierQoe
merupakan layanan logistik dan distribusi B2B dan B2G serta SpotQoe yang merupakan platform online
layanan pemesanan ruang meeting, event dan kantor.
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