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KIDECO RAIH PROPER NASIONAL PERINGKAT HIJAU
JAKARTA, 27 Desember 2018 – PT Kideco Jaya Agung (Kideco), anak perusahaan energi terintegrasi
PT Indika Energy Tbk, meraih penghargaan Proper Hijau dalam pengelolaan lingkungan hidup kategori
Industri Tambang Mineral dan Batubara. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc, di Jakarta.
“Pencapaian ini merupakan hasil komitmen dan kerjasama manajemen beserta seluruh karyawan didukung
oleh stakeholders dan pemerintah,” tutur Kurnia Ariawan, Direktur Utama Kideco, usai menerima
penghargaan tersebut.
Proper atau Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan merupakan salah satu upaya Kementerian
Negara Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong perusahaan dalam meningkatkan pengelolaan
lingkungan dan pengembangan masyarakat. Kideco telah mempertahankan 3 kali pencapaian Proper Hijau
ini secara berturut-turut sejak 2015.
Kideco, perusahaan tambang batubara milik Indika Energy adalah yang ketiga terbesar di Indonesia. Kideco
memegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi Pertama dengan
luas konsesi area 47.500 HA di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur yang memulai produksi batubara
secara komersial sejak 1993.
“Komitmen Kideco terhadap kelestarian lingkungan diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya alam
hayati, kegiatan reklamasi, revegetasi dan rehabilitasi pada area tambang. Kideco turut membina dan
memberdayakan masyarakat secara berkesinambungan khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan,
pembangunan infrastruktur serta kemandirian ekonomi bekerja sama dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten Paser,” tutur Kurnia.
Selain itu, Kideco juga merupakan perusahaan pertambangan yang melakukan sistem pertanian terpadu
(integrated farming system), yaitu sebuah model pertanian terintegrasi yang bertujuan untuk memberi
pelatihan, edukasi masyarakat serta mewujudkan desa mandiri dalam mengelola usahanya yang berbasis
pada pola pertanian terintegrasi.
“Kami secara konsisten menerapkan beyond compliance melalui program keberlanjutan yang kami
laksanakan secara menerus dalam bidang lingkungan dan pengembangan masyarakat,” tambah Kurnia.

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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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 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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