
                   

 

PRESS RELEASE 

INDIKA ENERGY DUKUNG TIM INDONESIA DI OLIMPIADE XXX 2012 

 

JAKARTA, 27 JUNI 2012 – PT INDIKA ENERGY Tbk. (Indika Energy) dan KOMITE OLIMPIADE 

INDONESIA (Tim Indonesia) hari ini, Rabu (27/06) menandatangani kerjasama sebagai bentuk 

dukungan Indika Energy dalam mendukung persiapan dan keberangkatan kontingen Indonesia ke 

Olimpiade XXX 2012 di London, Inggris.  

 

“Partisipasi Indika Energy untuk mendukung Tim Indonesia berlaga di Olimpiade ke XXX tidak lepas 

dari komitmen kami sebagai perusahaan nasional yang memiliki tanggung jawab sosial untuk 

dapat terus membangun bangsa dan negara tercinta. Kami berharap dengan partisipasi kami 

bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan nasional lainnya di dalam kegiatan-kegiatan 

seperti ini, maka talenta-talenta anak bangsa dapat lebih teridentifikasi dan tidak sia-sia. Sebagai 

perusahaan Indonesia, Indika Energy memiliki aspirasi untuk terus menggali potensi Indonesia 

demi kemajuan bangsa. Kami yakin bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk meraih prestasi 

di ajang internasional dan memiliki putra – putri bangsa yang mampu mengukir prestasi gemilang 

untuk mengharumkan nama bangsa. Olimpiade merupakan pesta tertinggi olahraga dan untuk 

mencapainya seorang atlet harus berjuang melalui berbagai tahapan dan kualifikasi. Keteguhan 

seorang atlet untuk bisa sampai di ajang olimpiade sesuai dengan nilai-nilai yang kami terapkan di 

Perusahaan kami. Sportivitas dan keunggulan merupakan salah satu nilai yang diyakini Indika 

Energy dan perlu disebarkan guna menciptakan semangat untuk terus maju khususnya dalam 

menghadapi persaingan dengan sehat.” tutur Rico Rustombi, Group Chief of Corporate Affairs PT 

Indika Energy Tbk.  

 

“Di banyak negara, dukungan terhadap kontingen yang mewakili negaranya begitu besar. Dari 

masyarakatnya juga dari perusahaan-perusahaan. Penghargaan terhadap atlet yang bisa memiliki 

kesempatan untuk berlaga di ajang olimpiade sangat besar, hal mana yang apabila dibandingkan 

dengan di Indonesia, masih sangat kurang. Dimulai dengan Olimpiade kali ini, kami ingin mengajak 

berbagai lapisan masyarakat untuk ikut mendukung atlet Indonesia sehingga masyarakat 

Indonesia menyadari besarnya perjuangan yang harus ditempuh para atlet hingga menjadi 

seorang olimpian. Saya berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Indika Energy dan 

berharap semoga bisa menular kepada perusahaan swasta lainnya,” Erick Thohir, CDM Indonesia 

untuk Olimpiade 2012 London, dalam menyambut dukungan dari Indika Energy. "Tim Indonesia 

berlatih keras dan berupaya untuk dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa di Olimpiade 2012, 

dukungan dari masyarakat kami harap dapat menjadi pemicu bagi Tim Indonesia,” tambahnya.  

 

Olimpiade ke XXX dijadwalkan berlangsung di London, Inggris, dari 27 Juli – 12 Agustus 2012. 

London terpilih sebagai kota tuan rumah pada 6 Juli 2005 pada Sidang IOC ke-117 di Singapura, 

mengalahkan Moskow, New York City, Madrid dan Paris. London akan menjadi kota pertama yang 



 
 
 

 
 
 
 

secara resmi menjadi tuan rumah Olimpiade modern tiga kali, setelah sebelumnya dilakukan pada 

tahun 1908 dan pada tahun 1948.  

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:  

Imelda Triana – Corporate Affairs PT Indika Energy Tbk.  

Phone: +62 21 2557 9888, Email: imelda.triana@indikaenergy.co.id  

 

Tentang PT Indika Energy Tbk. (www.indikaenergy.co.id)  

PT Indika Energy Tbk. ("Indika Energy") adalah perusahaan energi terpadu yang terkemuka di 

Indonesia melalui investasi strategis di Sumber Daya Energi - produksi batubara (PT Kideco Jaya 

Agung, PT Santan Batubara); Jasa Energi - EPC – minyak & gas (Tripatra); EPC - kontrak 

pertambangan (PT Petrosea Tbk.); Infrastruktur Energi - batubara transportasi & logistik (PT 

Mitrabahtera Segara Sejati Tbk, PT Sea Bridge Shipping, PT Cotrans Asia.); proyek pembangkit 

listrik (PT Cirebon Electric Power). 

 

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. 

 


