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KIDECO PERPANJANG KONTRAK JASA PENAMBANGAN
Kontrak Diperpanjang Hingga Tahun 2023

Jakarta, 30 April 2019 — PT Kideco Jaya Agung (Kideco), anak perusahaan energi terintegrasi PT Indika
Energy Tbk, menandatangani perpanjangan kontrak jasa penambangan dengan PT Pamapersada
Nusantara (PAMA), kontraktor jasa penambangan batubara terbesar di Indonesia. Penandatanganan
dilakukan oleh M. Kurnia Ariawan, Direktur Utama Kideco, dan Frans Kesuma, Direktur Utama PAMA, dan
Dadi Sukarso Yuwono, Business Development Director PAMA.
Kontrak diperpanjang hingga tahun 2023 dengan opsi perpanjangan berikutnya. Kerjasama ini meliputi
mining services yang dilakukan PAMA di area konsesi terbesar Kideco, yaitu Roto Samurangau. Kegiatan
mining services ini termasuk pengupasan lapisan tanah penutup, pengangkutan batubara, dan jasa
pertambangan lainnya. “PAMA adalah kontraktor jasa penambangan yang sangat profesional dalam mining
operations dan mengutamakan keselamatan kerja. Kerjasama ini merupakan hal yang krusial untuk kegiatan
produksi Kideco dan kami berharap agar kerjasama ini selalu terjalin dengan baik,” tutur Kurnia saat acara
penandatanganan di kantor Kideco di Jakarta.
Perpanjangan kontrak ini merupakan keberlanjutan dari kerjasama strategis antara Kideco dan PAMA yang
telah berlangsung selama lebih dari 25 tahun. “Kami berharap agar kerjasama ini berlangsung semakin baik
dan produktif, dengan komunikasi dan koordinasi yang semakin optimal lagi. PAMA selalu siap mendukung
Kideco dalam kegiatan-kegiatannya”, tutur Frans usai penandatanganan dilakukan.
Kideco merupakan perusahaan batubara terbesar ketiga di Indonesia dengan target produksi di tahun 2019
sebanyak 34 juta ton. Tahun lalu, Kideco meraih penghargaan sebagai perusahaan pemasok batubara
domestik tertinggi untuk Indonesia dari Indonesia Mining Association. Di tahun 2018, Kideco
mengalokasikan 9,9 juta ton batubara atau sekitar 29,1% dari total produksinya untuk negara.

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 Multi Tambangjaya Utama;
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); terminal penyimpanan bahan bakar (PT Kariangau
Gapura Terminal Energi); pembangkit listrik tenaga uap batubara (PT Cirebon Electric Power, PT Prasarana
Energi Cirebon). Entitas portofolio Indika Energy termasuk perusahaan investasi pertambangan mineral
(Nusantara Resources Limited) dan perusahaan jasa teknologi digital (PT Indika Digital Teknologi).
www.indikaenergy.co.id

INFORMASI LEBIH LANJUT:
Leonardus Herwindo – Head of Corporate Communications, PT Indika Energy Tbk.
corporate.communications@indikaenergy.co.id

DISCLAIMER:
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 d alamnya
tidak dapat menjadi dasar bagi kontrak atau komitmen apapun.
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