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45 TAHUN GRUP INDIKA ENERGY TURUT BANGUN INDONESIA
Indika Energy bertransformasi menjadi perusahaan investasi
dengan portofolio bisnis yang terdiversifikasi

JAKARTA, 25 Oktober 2018 – Perusahaan energi terintegrasi PT Indika Energy Tbk. mengadakan
syukuran atas hari jadinya yang ke-18 untuk mengapresiasi segenap pemangku kepentingan yang
mendukung tumbuh dan berkembangnya perusahaan. Pada kesempatan yang sama, perusahaan
menjelaskan segala kontribusi dan pencapaian selama lebih dari 45 tahun turut serta membangun
Indonesia, juga arah pengembangan perusahaan ke depannya.
Mengusung tema acara #YangTerbaikUntukIndonesia, Indika Energy juga memberikan apresiasi kepada
para penggiat sosial di bidang Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Lingkungan Hidup dan
Perdamaian, atas upaya dan kontribusi tak ternilai untuk menjadikan Indonesia lebih baik, sejalan dengan
nilai-nilai Indika Energy.
Kontribusi 45 tahun membangun Indonesia
Indika Energy telah berdiri sejak tahun 2000. Namun sebagai sebuah Grup usaha, Indika Energy telah turut
membangun Indonesia selama lebih dari 45 tahun melalui pemenuhan kebutuhan energi yang penting untuk
mendukung perekonomian dan juga proyek-proyek strategis energi dan infrastruktur di seluruh penjuru
Nusantara.
Anak perusahaan Indika Energy misalnya Tripatra telah membangun berbagai mahakarya industri energi
nasional berskala besar. Pada tahun 1975, Tripatra mengerjakan proyek pasokan gas kepada pabrik pupuk
terbesar di Sumatra Selatan, dan pada tahun 1993 mengerjakan proyek fasilitas pemrosesan dan kompresi
gas di Arun, Aceh. Selain itu di Timur Indonesia, Petrosea membangun infrastruktur di Papua, termasuk
jalan dan jembatan di perkotaan dan hutan, juga rumah sakit dan pelabuhan, serta memperbaiki landasan
udara di Timika sehingga dapat dilandasi oleh pesawat komersial.
Pada saat pemerintah mulai mengembangkan potensi batubara sebagai sumber energi alternatif, Kideco
Jaya Agung menjadi salah satu perusahaan tambang batubara terbesar dan paling efisien di Indonesia.
Kideco memasok batubara bersih ramah lingkungan untuk pembangkit listrik tenaga uap yang menjadi kunci
penggerak roda ekonomi masyarakat Indonesia. Cirebon Electric Power, perusahaan pembangkit listrik yang
sebagian sahamnya dimiliki Indika Energy, bahkan didukung teknologi supercritical yang ramah lingkungan
dengan tingkat efisiensi tinggi. Operasional perusahaan juga didukung Mitrabahtera Segara Sejati,
perusahaan transportasi dan logistik laut untuk barang curah dan sumber daya alam.
Transformasi menjadi perusahaan investasi dengan bisnis terdiversifikasi
Ke depannya, Indika Energy beraspirasi untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dalam memenuhi
kebutuhan-kebutuhan prioritas Indonesia. “Indika Energy sedang bertransformasi dari perusahaan energi

terintegrasi menjadi perusahaan investasi dengan portofolio bisnis yang terdiversifikasi,” tutur Arsjad Rasjid,
Direktur Utama Indika Energy.
Di dalam portofolio bisnis yang sama yaitu energi dan khususnya batubara, Indika Energy akan memperluas
cakupan pelanggan yang dilayani perusahaan, mengeksplor target sektor bisnis yang baru, dan terus
mendorong sinergi di antara unit usaha.
Indika Energy juga melakukan diversifikasi usaha di bidang yang terkait dengan portofolio bisnis saat ini, dan
memanfaatkan keunggulan dan kompetensi perusahaan di bidang energi. Misalnya saja mengembangkan
sektor midstream minyak dan gas dengan membangun terminal penyimpanan produk bahan bakar, juga
menyediakan layanan informasi, komunikasi dan teknologi (ICT) dengan mendirikan Indika Digital Teknologi
yang akan memanfaatkan perkembangan Industry 4.0 untuk meningkatkan keunggulan operasional industri
di Indonesia secara umum.
“Tujuan pengembangan bisnis perusahaan adalah agar secara jangka panjang Indika Energy dapat
memberikan nilai tambah yang optimal dan berkelanjutan untuk seluruh pemangku kepentingan, juga
berkontribusi lebih besar kepada pembangunan Indonesia,” tambah Arsjad.
Apresiasi Indika Energy atas kontribusi tak ternilai para penggiat sosial
Dalam acara syukuran atas hari jadinya yang ke-18, Indika Energy juga memberikan penghargaan kepada
sejumlah individu dari berbagai bidang yang telah memberikan sumbangsih besar bagi Indonesia. Indika
Energy menilai para individu tersebut layak mendapatkan apresiasi atas perjuangan maupun perubahan
yang telah mereka lakukan untuk menjadikan Indonesia lebih baik.
Para penerima penghargaan ini adalah Najelaa Shihab (bidang Pendidikan), Julia Windasari Tan (bidang
Kesehatan), Goris Mustaqim (bidang Pemberdayaan Masyarakat), Tiza Mafira (bidang Lingkungan Hidup),
dan Irfan Amalee (bidang Perdamaian). Para tokoh muda ini dipilih dari sejumlah nominasi oleh panel juri
yang terdiri dari perwakilan Indika Foundation, media, serta organisasi bisnis dan sosial.
Di dalam rangkaian acara yang sama, para penggiat sosial ini juga berkolaborasi dan memaparkan
inspirasinya melalui forum INDY Talks. Sejalan dengan semangat “Inspirasi, Aksi, dan Kolaborasi”, forum ini
bertujuan mendorong kolaborasi dan saling berbagi pengalaman antar organisasi sosial yang hadir, serta
diharapkan mampu menghasilkan dampak positif yang semakin besar terkait permasalahan sosial yang ada.
“Para penerima penghargaan ini adalah individu-individu hebat yang telah mencurahkan seluruh energinya
untuk kemajuan bangsa sesuai dengan bidang yang ditekuninya. Mereka pantas disebut sebagai pahlawan
Indonesia masa kini,” 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.); informasi, komunikasi dan teknologi (PT Indika Digital
Teknologi), 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
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INFORMASI LEBIH LANJUT:
Leonardus Herwindo – Chief of Human Capital and Corporate Services, PT Indika Energy Tbk.
corporate.communications@indikaenergy.co.id

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. dan/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 m elalui 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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