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INDIKA ENERGY DUKUNG TIM INDONESIA
Gotong-royong untuk memajukan olahraga nasional, Indika Energy bangkitkan energi sang juara

JAKARTA – Perusahaan energi terintegrasi PT Indika Energy Tbk. mewujudkan dukungannya terhadap
olahraga nasional dengan menjadi mitra resmi Tim Indonesia yang akan berlaga di Asian Games 2018 di
Jakarta dan Palembang. Penandatanganan perjanjian kerja sama antara Indika Energy dan Komite
Olimpiade Indonesia (KOI) sebagai satuan kerja yang membentuk Tim Indonesia, telah dilakukan pada
Kamis, 28 Juni 2018 di Jakarta.
“Ini adalah wujud gotong-royong untuk Indonesia. Penyelenggaraan Asian Games 2018 dan kiprah Tim
Indonesia adalah cerminan bangsa kita di mata internasional. Kita memiliki banyak olahragawan yang
berprestasi hebat dan mengharumkan nama Indonesia. Indika Energy sebagai perusahaan nasional
mendukung perjuangan mereka,” tutur Arsjad Rasjid, Direktur Utama Indika Energy.
Bersama dengan Erick Thohir selaku Ketua Umum KOI, turut hadir dalam acara ini yaitu perwakilan atlet
dari Tim Indonesia yaitu Diananda Choirunisa atlet panahan dan Pungky Afriecia atlet voli. Torehan prestasi
berhasil mereka ukir dengan gemilang, namun ternyata perjalanan yang dilalui penuh pengorbanan dan
usaha keras.
Diananda yang akrab disapa Dian misalnya telah berlatih panahan semenjak usia belia. Prestasi ayahnya
yang menggeluti olahraga silat dan sering mendapatkan medali, ternyata menjadi sumber energinya dalam
upayanya meraih prestasi puncak. Dian harus mengorbankan waktu bermain dengan teman sebayanya
untuk rutin berlatih panahan setiap hari. Belum lagi letih hilang, Dian juga harus juga fokus terhadap
pendidikannya. Saat ini Dian sedang menempuh pendidikan di jurusan Psikologi di Universitas Airlangga,
Surabaya. Energi yang tak kunjung padam tersebut, telah membuahkan hasil. Tak tanggung-tanggung,
medali emas berhasil dipersembahkan atlet 21 tahun ini untuk Indonesia tercinta dalam ajang SEA Games
tahun lalu di Malaysia.
Semangat ini pula yang selalu berkobar di dalam diri dara kelahiran Bandung, Pungky Afriecia. Meski
awalnya Pungky mendapat tentangan untuk menggeluti olahraga voli, namun dirinya tak patah arang untuk
terus rutin berlatih demi mewujudkan impiannya menjadi atlet nasional dan mengharumkan nama bangsa di
kancah internasional.
Tekad kuat, kedisiplinan, dan motivasi tinggi adalah benang merah yang bisa ditarik dari cerita Dian dan
Pungky. Ini juga menjadi kunci para atlet Tim Indonesia lainnya seperti I Gede Siman Sudartawa sang atlet
renang, Eko Yuli Irawan atlet angkat besi, Arki Wisnu atlet basket, dan Raphael Maitimo atlet sepak bola
yang akan berlaga di Asian Games 2018 nanti.
“Pengembangan soft infrastructure yaitu kualitas masyarakat Indonesia telah lama menjadi salah satu
perhatian Indika Energy, selain kontribusi kami selama lebih dari 45 tahun di sektor energi nasional. Dengan
mendukung Tim Indonesia, Indika Energy bangkitkan energi atlet-atlet Indonesia demi satu tujuan, kibarkan
bendera merah putih di tiang tertinggi dan Indonesia juara,” tutup Arsjad.

SEKILAS INDIKA ENERGY
PT Indika Energy Tbk. (“Indika Energy”) adalah perusahaan energi terpadu Indonesia melalui investasi
strategis di Sumber Daya Energi - produksi batubara (PT Kideco Jaya Agung, PT Santan Batubara, PT Multi
Tambangjaya Utama, PT Mitra Energi Agung), perdagangan batubara (Indika Capital Investment Pte Ltd.),
Jasa Energi - EPC minyak & gas (PT Tripatra Engineers & Constructors, PT Tripatra Engineering); EPC
kontraktor pertambangan (PT Petrosea Tbk.), dan Infrastruktur Energi – transportasi, pelabuhan, dan logistik
laut untuk barang curah dan sumber daya alam (PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk., PT Sea Bridge
Shipping, PT Cotrans Asia, PT Indika Logistic & Support Services, PT Kuala Pelabuhan Indonesia, PT
Kariangau Gapura Terminal Energi); pembangkit listrik tenaga uap batubara (PT Cirebon Electric Power, PT
Prasarana Energi Cirebon).
www.indikaenergy.co.id
SEKILAS TIM INDONESIA
Tim Indonesia dibentuk oleh Komite Olimpiade Indonesia untuk memperkenalkan, mempromosikan, dan
memajukan atlet-atlet Indonesia, juga mendorong, mengkampanyekan, menggelorakan, membangkitkan,
dan mengkomunikasikan cinta, gairah, dan giat olahraga bagi masyarakat Indonesia. Tim Indonesia adalah
atlet-atlet Indonesia yang akan ikut serta dalam pekan olahraga internasional seperti Olimpiade, Asian
Games, dan SEA Games.
www.timindonesia.id
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DISCLAIMER:
Tidak untuk didistribusikan atau diteruskan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, ke Amerika
Serikat, Kanada, atau Jepang.
Siaran Pers ini mungkin berisi informasi keuangan, proyeksi, rencana, strategi, dan tujuan PT Indika Energy Tbk.
yang bukan merupakaan pernyataan fakta historis yang dapat dianggap sebagai pernyataan mendatang (forward
looking statement) seperti yang didefinisikan oleh peraturan yang berlaku. PT Indika Energy Tbk. d an/atau afiliasinya
dan/atau pihak lain tidak bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan pernyataan mendatang (jika ada) dalam
Siaran Pers ini. Siaran Pers atau bagian manapun yang ada di dalamnya tidak dapat menjadi dasar bagi kontrak atau
komitmen apapun.
Siaran Pers ini hanya merupakan informasi dan bukan merupakan bentuk atau bagian dari suatu penawaran untuk
menjual atau undangan untuk pembelian efek oleh PT Indika Energy Tbk di Amerika Serikat atau di yurisdiksi lainnya.
Efek belum, dan tidak akan, didaftarkan dalam U.S. Securities Act of 1933 yang telah diamandemen (Securities Act)
atau hukum sekuritas negara lainnya di Amerika Serikat dan tidak dapat ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat
atau kepada perorangan di Amerika Serikat (sebagaimana didefinisikan dalam Securities Act) tanpa registrasi atau
pengecualian dari pendaftaran berdasarkan Securities Act. Penawaran publik atas efek yang dilakukan di Amerika
Serikat akan dilakukan dengan cara prospektus yang dapat diperoleh dari penerbit dan akan berisi informasi rinci
tentang perusahaan dan manajemen, serta laporan keuangan. Suatu peringkat bukan merupakan rekomendasi untuk
membeli, menjual, atau memegang efek dan dapat dikenakan suspensi, pengurangan atau penarikan setiap saat oleh
lembaga pemeringkat.
Pengumuman ini bukan merupakan penawaran umum seperti yang diatur dalam Undang -Undang No. 8 tahun 1995
tentang Pasar Modal dan peraturan atau regulasi terkait lainnya (UU Pasar Modal Indonesia). Efek apapun tidak
dapat ditawarkan di dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada warga negara Indonesia melalui media massa
(termasuk surat kabar, majalah, film, televisi, radio dan media elektronik lainnya, surat, brosur dan barang cetakan
lain) atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) pihak di Indonesia dan/atau dijual kepada lebih dari 50 pihak
atau warga negara Indonesia, di manapun domisilinya, baik di dalam atau di luar Indonesia pada waktu tertentu,
sesuai dengan peraturan penawaran umum di bawah UU Pasar Modal Indonesia.
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