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Ikhtisar
 Laba bersih Astragraphia meningkat 83% dibandingkan tahun 2020
 Astragraphia mempertahankan posisi pemimpin pasar di segmen perangkat multifungsi
A3 berwarna dan printer produksi
 Unit usaha Solusi Dokumen meluncurkan rangkaian produk dan solusi baru dari FUJIFILM
Business Innovation untuk mendorong digitalisasi proses bisnis dan alur kerja
Jakarta, 24 Februari 2022 – Di tengah meningkatnya tantangan bisnis di sepanjang tahun
2021, PT Astra Graphia Tbk (ASGR) (“Astragraphia”) mampu mengoptimalkan peluang bisnis
melalui adaptasi dan inovasi sehingga berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp87 miliar
atau tumbuh sebesar 83% dibandingkan tahun 2020, dengan pendapatan bersih sebesar
Rp3,299 triliun. Peningkatan laba bersih terutama dikontribusikan dari optimalisasi biaya
operasional yang turun sebesar 7% berkat adanya perbaikan di beberapa pos pengeluaran
dan digitalisasi proses internal. Beban keuangan juga turut menurun disebabkan adanya
perbaikan pada working capital serta siklus operasi yang lebih baik. Astragraphia
berkomitmen untuk mengedepankan operational excellence dalam setiap proses di seluruh
lini bisnis untuk membangun pertumbuhan bisnis yang kuat dan berkelanjutan.
Astragraphia melalui unit usaha Solusi Dokumen, mampu mempertahankan posisi pemimpin
pasar di segmen perangkat multifungsi A3 berwarna dan printer produksi di tahun 2021.
Pencapaian ini diraih berkat konsistensi Perusahaan dalam melakukan penetrasi pasar untuk
seluruh portofolio produk dan memenangkan proyek-proyek besar di beberapa sektor industri.
Pada 29 November 2021, unit usaha Solusi Dokumen juga menghadirkan teknologi dan solusi
baru untuk mendorong digitalisasi proses bisnis dan alur kerja pelanggan perkantoran, usaha
skala kecil hingga besar, serta pelaku bisnis di industri kreatif dengan meluncurkan rangkaian
produk dan solusi perangkat multifungsi The New Apeos Series dan printer produksi Revoria
Press Series dari FUJIFILM Business Innovation.
Unit usaha Solusi Teknologi informasi yang dijalankan entitas anak, PT Astra Graphia
Information Technology (AGIT), berhasil membukukan kinerja yang baik. Selain berhasil
meningkatkan laba bersih dan pendapatan bersih, AGIT juga mencatatkan pertumbuhan pada
pencapaian total nilai kontrak baru yang didapatkan dari proyek-proyek di sepanjang tahun
2021 yang terutama didapatkan dari sektor IT Services.
Unit usaha Solusi Perkantoran yang dijalankan entitas anak PT Astragraphia Xprins Indonesia
(AXI) terus mengembangkan ekosistem online untuk meningkatkan transaksi pada platform
AXIQoe.com dan PrintQoe.com terutama dari segmen pasar B2B yang mencatatkan
pertumbuhan pendapatan di tahun 2021.
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Astragraphia senantiasa memperkuat kontribusi sosial untuk mendukung perwujudan
pembangunan berkelanjutan dalam masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Sepanjang
tahun 2021, Astragraphia telah melaksanakan serangkaian aktivitas kontribusi sosial di pilar
Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan, dan Kewirausahaan, serta menetapkan 1 (satu)
Kampung Berseri Astra (KBA) Binaan Astragraphia di wilayah Pondok Ranggon, Jakarta
Timur.

###
Tentang PT Astra Graphia Tbk:
PT Astra Graphia Tbk (ASGR) (“Astragraphia”) adalah perusahaan publik yang didirikan pada tahun 1975 dan
mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1989. Sebagai pilar bisnis Astra di bidang teknologi
informasi, Astragraphia fokus pada ruang lingkup bisnis Printing and Digital Services. Astragraphia memiliki
Portofolio bisnis Solusi Dokumen dengan mitra eksklusif FUJIFILM Business Innovation, menghadirkan solusi endto-end mulai dari kebutuhan cetak personal, perkantoran, Graphic Art hingga managed print services. Astragraphia
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, services dan PT Astragraphia Xprins Indonesia (AXI) yang hadir
sebagai One Click Office Solution dengan menyediakan Solusi Perkantoran melalui AXIQoe.com yaitu layanan
ecommerce B2B dan B2G, PrintQoe.com yakni layanan online printing B2B dan B2G pertama di Indonesia, serta
CourierQoe yang merupakan layanan logistik dan distribusi bagi B2B dan B2G. Informasi lebih lanjut, kunjungi
www.Astragraphia.co.id.
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