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SESI 1  

 

1. Vincent, Insight International Industrial 

Q: Di tahun 2019 apa saja strategi perusahaan dan berapa capexnya. Terkait dengan investasi 
perusahaan di tambang emas Sulawesi, bagaimana pembagian utang versus equity dan siapa saja pihak 
perbankan dan penyuplai teknologi yang terlibat? 
A: Capex 2019 direncanakan sebesar US$315 juta yang sebagian besar akan digunakan untuk 
operasional Petrosea. Tahun ini, Perusahaan akan terus meningkatkan efisiensi, dan produktiftas 
operasional serta melihat peluang untuk diversifikasi usaha seperti yang telah dilakukan tahun lalu dimana 
kini Indika Energy memiliki porsi kepemilikan di Proyek Emas Awak Mas sebesar 19,9%. Beberapa partner 
lainnya dalam proyek ini adalah Lion Selection Group and Australian Super. Saat ini Proyek Awak Emas 
sudah melakukan tahap feasibility study yang direncanakan akan ditingkatkan ke tahap bankable 
feasibility study. Kami juga telah membuka diskusi dengan beberapa perbankan sehingga proses 
financing dapat berjalan seiring dengan proses study saat ini. Begitu juga dengan proses engineeringnya 
yang masih dalam perencanaan, sehingga masih terlalu dini untuk kami membicarakan potential rekan 
untuk teknologi. 

 
2. Thomas Sembiring, Petromindo dan Majalah Coal Asia 

Q: Bagaimana rencana produksi Kideco dan MUTU tahun ini. Apakah ada rencana penyesuaian? 
A: Tahun ini produksi Kideco sesuai dengan RKAB adalah 34 juta ton yang hingga Q1/2019 produksi telah 
mencapai 8,3 juta ton. Sementara produksi MUTU tahun ini adalah 1,5 juta ton yang hingga Q1/2019 telah 
mencapai 400 ribu ton. 
 

3. Allie, MetroTVNews.com 

Q: Berapa nilai investasi Kilang di Kariangau, dan apa rencana tahun ini serta kapan target 
penyelesaiannya? 
A: Terkait dengan proyek ini, Perusahaan berinvestasi sebesar US$108 juta sebagai total cost sesuai 
perjanjian yang telah ditandatangani tahun lalu. Konstruksi akan dilakukan di 2019 dengan target 
penyelesaian di kuartal kedua tahun 2020. 
 

 
SESI 2  

  
4. Farid Firdaus, Investor Daily 

Q: Apakah tahun ini Indika Energy memiliki rencana unorganic untuk mengakuisisi tambang baru dan ada 
rencana terkait kegiatan obligasi? 
A: Sejak IPO, Indika Energy berkembang melalui proses akuisisi dan hingga kini perusahaan terus 
melihat peluang untuk berkembang lebih lanjut. Penerbitan obligasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan 
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perusahaan baik untuk akuisisi maupun lainnya. Perusahaan terus mengeksplore kemungkinan usaha 
yang feasible baik di industri batubara maupun non-batubara. 
 
 

5. Lala, Fajar.com 

Q: Bagaimana perusahaan melihat CSR, apa saja yang telah dilakukan oleh perusahaan?  
A: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) menjadi salah satu perhatian Perusahaan dalam 
beroperasi. Melalui empat pilar yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan 
Lingkungan kegiatan CSR dilakukan Indika Energy dan anak usahanya dalam dua bagian besar yaitu di 
wilayah operasional yang dilakukan oleh anak usaha dan melalui Yayasan Indika Untuk Indonesia yang 
juga mempromosikan kedamaian dan semangat bhineka tunggal ika di Indonesia. 
 

6. Rahma Sari, Majalah Tambang 

Q: Bagaimana dengan rencana pembagian dividen Perseroan, kapan dan bagaimana skemanya? 
A: Tahun ini Perseroan akan membagikan total dividen sebesar US$ 60 juta (74,9% dari US$80,1 juta 
Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk atau 35,6% dari US$168,4 juta 
Laba Inti) kepada pemegang saham yang dimana interim dividen sebesar US$20,0 juta sudah 
dibayarkan di bulan Desember 2018. Dividen final sebesar US$40,0 juta (US$0,007677 per saham) 
akan dibagikan sesuai jadwal pelaksanaan sebagai berikut: 
6 Mei 2019 : Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi  
7 Mei 2019 : Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi  
8 Mei 2019 : Cum dividen di Pasar Tunai  
9 Mei 2019 : Ex dividen di Pasar Tunai  
8 Mei 2019 : Recording Date yang berhak atas dividen  
29 Mei 2019 : Pembayaran dividen  
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