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INDIKA ENERGY MENERIMA PENGHARGAAN KHUSUS  

INDONESIA MDGs AWARD 2011 

 

Jakarta, 1 Februari 2012 - PT Indika Energy Tbk (“Indika Energy”), perusahaan energi terpadu di 

Indonesia, menerima penghargaan penting di tingkat nasional atas kontribusinya terhadap 

pengembangan pendidikan masyarakat. Dalam ajang penghargaan Indonesia MDGs (Millennium 

Development Goals) Award 2011, Indika Energy meraih Penghargaan Khusus Sektor Swasta 

untuk Program Indonesia Mengajar. Penghargaan tersebut dimenangkan oleh Indika Energy 

setelah berhasil berkompetisi dengan perusahaan Indonesia lainnya.  

 

Indonesia MDGs Awards 2011 adalah satu program dengan tujuan membangkitkan semangat 

para pemangku kepentingan di seluruh Indonesia dalam bentuk penghargaan atau apresisasi 

bagi kesuksesan mereka dalam melakukan praktek cerdas sesuai dengan 8 target pencapaian 

Millennium Development Goals (MDG) yang harus dilaksanakan sampai tahun 2015 yaitu 

menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar universal  mendorong 

kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, 

meningkatkan kesehatan Ibu, menurunkan angka penyebaran HIV/AIDS, memastikan kelestarian 

lingkungan hidup dengan menyediakan akses air minum yang layak dan memadai; dan 

mengembangkan kemitraan global untuk Pembangunan. 

“Ketika Gerakan Indonesia Mengajar masih berupa sebuah gagasan, kami serta merta 

mendukung dan mendorong agar dapat direalisasikan, karena kami memiliki mimpi yang sama, 

memajukan Indonesia. Kami sangat termotivasi dengan penghargaan ini. Bagi kami penghargaan 

ini adalah tanggung jawab yang tidak kecil agar dari waktu ke waktu dapat terus memberikan.” 

tutur Wakil Komisaris Utama Indika Energy, Agus Lasmono saat menerima penghargaan. 

“Bangsa Indonesia akan semakin kuat karena masih banyak anak muda yang bersemangat 

memajukan negeri ini sepenuh hati.” tambahnya. 

Penghargaan ini menunjukkan bahwa Indika Energy adalah perusahaan yang memiliki integritas 

tinggi terhadap komitmennya untuk masyarakat lokal dan lingkungan. "CSR bukan hanya suatu 

persyaratan tetapi telah menjadi nilai budaya Indika Energy sejak kami mulai beroperasi." tutur 

Rico Rustombi, Group Chief of Corporate Affairs. “Saya sangat bangga atas penghargaan ini. 

Tantangannya sekarang adalah mempertahankan keberhasilan ini dan saya yakin, hal ini akan 

menjadi kenyataan.” tambah Rico. 
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Upaya-upaya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Indika Energy dimulai dari komitmen 

menjadi pemberi kerja teladan, yang memberikan keamanan kerja dan kesempatan-kesempatan 

karir yang wajar bagi pengembangan profesional. Ruang lingkup hubungan CSR diwujudkan 

dengan kegiatan yang berkenaan dengan kesehatan, pendidikan, masyarakat, aktivitas 

pengembangan dan pelestarian warisan budaya. Didasari salah satu nilai perusahaan untuk 

menjadi “duta yang bertanggungjawab bagi masyarakat dan lingkungan sekitar”, Indika Energy 

Group ikut membidani Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar sejak masih berupa gagasan serta 

merawat cita-cita bersama tersebut. 

CATATAN UNTUK REDAKSI: 

Tentang Gerakan Indonesia Mengajar 

Gerakan Indonesia Mengajar (IM) adalah gerakan bersama masyarakat yang berikhtiar untuk ikut 

berperan aktif mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai wujud upaya melunasi janji kemerdekaan. 

Indonesia Mengajar merekrut, melatih dan mengirim generasi muda terbaik bangsa ke berbagai daerah di 

Indonesia untuk mengabdi sebagai Pengajar Muda (PM) di Sekolah Dasar (SD) dan masyarakat selama 1 

tahun. Gerakan ini memiliki misi ganda, yaitu membantu mengisi kekurangan guru berkualitas di daerah 

yang membutuhkan serta menjadi wahana belajar kepemimpinan bagi anak-anak muda terbaik Indonesia 

agar memiliki kompetensi kelas dunia dan pemahaman masyarakat akar rumput yang utuh. 

 

Tentang Pengajar Muda 

Karena Indonesia Mengajar sangat percaya bahwa kualitas pendidikan terkait erat dengan kualitas tenaga 

pengajar, maka IM merekrut generasi muda terbaik dengan kriteria: minimal sarjana (S-1), maksimal dua 

tahun setelah lulus (fresh graduate), WNI belum menikah dan diutamakan berusia maksimal 25 tahun, IPK 

minimal 3.0 (dalam skala 4.0) dari berbagai disiplin ilmu, dan berprestasi (baik di dalam maupun di luar 

kampus). Sementara, mereka juga diharapkan mengedepankan jiwa kepemimpinan yang ditunjukkan 

dengan pengalaman berorganisasi, mengedepankan kepedulian sosial dan semangat pengabdian, 

memiliki antusiasme dan passion dalam dunia pendidikan (khususnya untuk kegiatan belajar-mengajar), 

menghargai dan berempati terhadap orang lain, memiliki semangat juang/kemampuan adaptasi yang 

tinggi, menyukai tantangan, memiliki kemampuan problem solving, memiliki hobi atau ketrampilan non 

akademis yang menarik/bermanfaat, bersedia ditempatkan di daerah pelosol selama satu tahun, serta 

sehat secara fisik dan mental.  
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Tentang PT Indika Energy Tbk. (www.indikaenergy.co.id) 

PT Indika Energy Tbk (“Indika Energy”) merupakan suatu grup perusahaan energi terintegrasi yang 

terkemuka di Indonesia dengan portfolio bisnis yang mencakup sektor Sumber Daya Energi - produksi 

batubara (PT Kideco Jaya Agung; PT Santan Batubara), Jasa Energi - EPC minyak & gas (PT Tripatra 

Engineers & Constructors; PT Tripatra Engineering); EPC kontraktor pertambangan (PT Petrosea Tbk.) dan 

Infrastruktur Energi - transportasi & logistik batubara (PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk., PT Sea Bridge 

Shipping, PT Cotrans Asia); pelabuhan & logistik (PT Kuala Pelabuhan Indonesia); pembangkit tenaga listrik 

(PT Cirebon Electric Power). 

 

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi: 

 

Imelda Triana     Office: +62 21 2557 9888 

Sr. Manager External Communications   Email: imelda.triana@indikaenergy.co.id  

 

 
DISCLAIMER: 

This Press Release may contains certain financial information and may also contain certain projections, plans, strategies, and 

objectives of PT Indika Energy Tbk., that are not statements of historical fact which would be treated as forward looking statements 

within the meaning of applicable law.  

 

Neither PT Indika Energy Tbk., its affiliates nor any other person assumes responsibility for the accuracy and completeness of the 

forward-looking statement in this communication. 

 

 


