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Dalam melaksanakan kegiatan operasinya, Indika 
Energy menyadari bahwa yang dilakukannya adalah 
bisnis jangka panjang dan kemakmuran yang 
dicapai berkaitan erat dengan kemampuan Indika 
Energy memainkan peran positif dalam masyarakat. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Indika Energy 
memprioritaskan keberlanjutan sebagai elemen penting 
dalam keberhasilan tujuan bisnis kami, yaitu mencapai 
efisiensi dan pertumbuhan nilai yang tinggi, seraya 
mempertahankan dan meningkatkan reputasi kami 
dalam tata kelola perusahaan yang baik. 

Kami melakukan hal tersebut dengan berupaya 
memenuhi dan jika memungkinkan, melampaui harapan 
masyarakat di mana kami beroperasi dengan membina 
interaksi yang ramah dan saling menguntungkan dengan 
penduduk setempat, meningkatkan keselamatan dan 
kesejahteraan para karyawan kami dan keluarga mereka, 
serta mengelola kelangsungan hidup ekosistem lokal.

Kami juga berupaya menjunjung tinggi dan melakukan 
sosialisasi nilai-nilai kami untuk membangun kesamaan 
landasan dengan masyarakat setempat sebagai bagian 
dari proses melayani seluruh pemangku kepentingan 
kami secara optimal.

Dengan secara holistik menerapkan prinsip, kebijakan, 
strategi, dan praktik yang menyatu dengan DNA 
Keberlanjutan kami, termasuk integritas, kekuatan 
dalam keragaman, tanggung jawab terhadap para 
pemangku kepentingan, kepedulian sosial dan 

lingkungan, serta dorongan untuk menjadi yang terbaik 
sesuai kemampuan kami secara keseluruhan, Indika 
Energy berharap dapat mencapai kelestarian usaha. 
DNA Keberlanjutan kami juga memampukan kami 
menciptakan kesejahteraan yang adil dan langgeng 
di dalam lingkungan sosial-ekonomi dan politik yang 
semakin demokratis dan egaliter di Indonesia. 

Sejak tahun 2017, kami telah mewujudkan komitmen 
kami sepenuhnya melalui pendirian Indika Foundation, 
guna memperkokoh dan memfasilitasi pembangunan 
bangsa. Hal ini selaras dengan keyakinan besar 
Indika Energy terhadap kapasitas dan potensi bangsa 
Indonesia untuk menyatukan dan memanfaatkan 
beragam budaya dan tradisi rakyat bagi kepentingan 
seluruh warga negara. 

Pada tahun 2018, kami melanjutkan proses ini dengan 
meningkatkan berbagai strategi dan program yang 
ada, serta menciptakan strategi dan program baru 
untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat 
secara konsisten bersama dengan kegiatan usaha kami, 
dengan tujuan memberi manfaat yang berkelanjutan 
bagi para pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Laporan Keberlanjutan Indika Energy  edisi ke-9 ini 
memaparkan kegiatan dan pencapaian penting dari 
berbagai aktivitas Grup Indika Energy pada tahun 2018, 
termasuk informasi keuangan dan non-keuangan yang 
berkaitan dengan kinerja ekonomi, lingkungan, dan 
sosial Perusahaan.

Laporan ini mencakup kegiatan-kegiatan PT Indika Energy Tbk. 
dan anak perusahaan kami PT Kideco Jaya Agung (Kideco), PT 
Indika Indonesia Resources (IIR), PT Petrosea Tbk. (Petrosea), PT 
Tripatra Engineers & Constructors (Tripatra), PT Mitrabahtera 
Segara Sejati Tbk. (MBSS), PT Indika Logistics and Support Services 
(ILSS), dan PT Cirebon Electric Power (CEP), yang beroperasi 
sebagai Grup Indika Energy (IEG).
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Laporan ini mencakup kegiatan-kegiatan PT Indika 
Energy Tbk. dan anak perusahaan kami PT Kideco Jaya 
Agung (Kideco), PT Indika Indonesia Resources (IIR), 
PT Petrosea Tbk. (Petrosea), PT Tripatra Engineers & 
Constructors (Tripatra), PT Mitrabahtera Segara Sejati 
Tbk. (MBSS), PT Indika Logistics and Support Services 
(ILSS), dan PT Cirebon Electric Power (CEP), yang 
beroperasi sebagai Grup Indika Energy (IEG).

Dalam laporan ini, kecuali dinyatakan lain, “IEG”, “Grup”, 
“kami”, “kita” merujuk pada kelompok gabungan yang 
pencapaian, kendala, tantangan, dan kemajuannya telah 
ditetapkan dalam empat bagian utama:

Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, 
Lingkungan.

Batasan dan ruang lingkup Laporan Keberlanjutan 
ini mencakup aset Grup Indika Energy (termasuk 
proyek-proyek yang sedang dalam tahap pengembangan 
atau pelaksanaan, lokasi dan operasi tertutup) yang 
sepenuhnya dimiliki dan/atau dioperasikan oleh Indika 
Energy, serta aset yang telah dimiliki sebagai operasi 
bersama, yang dioperasikan oleh Grup Indika Energy 
selama periode 1 Januari hingga 31 Desember 2018.

Untuk informasi lebih lanjut dan klarifikasi data, silakan hubungi:
PT Indika Energy Tbk.
Graha Mitra, Lantai 3
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21
Jakarta 12930, Indonesia
sustainability@indikaenergy.co.id

Semua data yang ditampilkan dalam laporan ini 
telah divalidasi secara internal, sebagian besar data 
manajemen mutu juga telah disertifikasi secara 
internasional melalui ISO 9001, OHSAS 18001, dan ISO 
14001. Sementara itu, data yang menyangkut kinerja 
ekonomi didasarkan pada Laporan Tahunan Indika 
Energy 2018, yang telah diverifikasi oleh akuntan publik.

Seluruh isi laporan ini telah disiapkan sesuai 
dengan Standar Inisiatif Pelaporan Global (GRI-4): 
Opsi Komprehensif dan Pelengkap untuk Sektor 
Pertambangan dan Logam, serta Kerangka Kerja 
Pengembangan Berkelanjutan dari Dewan Internasional 
Pertambangan dan Logam. Selain itu, laporan ini 
juga patuh pada pedoman Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (SDG) dalam kaitan dengan agenda 
Indonesia tahun 2030.

 



DAFTAR ISI

SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA

TENTANG INDIKA ENERGY

TENTANG INDIKA FOUNDATION

PENDIDIKAN

KESEHATAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

LINGKUNGAN

LAMPIRAN - GRI G4

Bagi yang ingin menggunakan informasi 
dalam Laporan Keberlanjutan ini atau menarik 
kesimpulan dari data yang ditampilkan di sini, 
hendaknya mengirim surat elektronik ke

sustainability@indikaenergy.co.id





Selama 45 tahun terakhir, berbagai upaya kami 
membangun infrastruktur energi telah membentuk 
Indika Energy menjadi perusahaan energi nasional 
terkemuka dengan kompetensi tingkat dunia. Setelah 
memantapkan diri dalam hal ini, kami yakin sekarang 
saatnya meluaskan jejak kami di luar energi  

khususnya batubara, sebagai bagian dari upaya 
menjamin pertumbuhan berkelanjutan di masa 

depan. Keputusan ini diambil, setelah mencermati 
kekuatan posisi keuangan dan operasional.   

Pada tahun 2018, Perusahaan mencatat 
peningkatan pendapatan yang solid sebesar 
169,7% menjadi US$2.962,9 juta, Laba Kotor 
naik sebesar 421,7% menjadi US$641,2 juta, 
dan Pendapatan Operasional meningkat 

1.388,9% menjadi US$508,1 juta, sehingga 
menghasilkan kenaikan Laba Inti sebesar 78,2% 

menjadi US$168,4 juta pada tahun 2018. Hasil tersebut 
merupakan cerminan konsolidasi setahun penuh dari 
pendapatan Kideco, setelah diakuisisi pada akhir 
tahun 2017, diikuti oleh kontribusi pendapatan lebih 
tinggi dari Petrosea yang didorong oleh peningkatan 
dalam kontrak pertambangan dan bisnis rekayasa 
& konstruksi, serta peningkatan dalam bisnis 
perdagangan batubara. Hasil yang solid ini, serta 
cadangan uang tunai sekitar US$700 juta pada 
akhir tahun, memberi fleksibilitas besar bagi 
Indika Energy untuk berinvestasi dalam bisnis 
baru.

Sepanjang tahun ini, manajemen mulai aktif 
mencermati berbagai peluang baru. Pada April 

2018, Indika Energy menandatangani perjanjian 
layanan 20 tahun senilai US$108 juta dengan PT 
ExxonMobil Lubricants untuk membangun terminal 
bahan bakar di Kariangau, Kalimantan Timur. Hal ini 
diikuti dengan pendirian PT Indika Digital Teknologi 

SAMBUTAN 
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(IDT), usaha teknologi informasi (TI) yang mengacu pada 
berbagai pengalaman Indika Energy dalam menerapkan 
solusi TI untuk keberhasilan digitalisasi kegiatan 
operasionalnya. IDT diharapkan dapat membantu bisnis 
di Indonesia untuk bertransformasi dan bersaing di era 
digital, selaras dengan program pemerintah “Menuju 
Indonesia 4.0” dan kebangkitan era Industri 4.0.

Pada Oktober 2018, bertepatan dengan peringatan 8 
tahun Indika Logistics, manajemen meresmikan PT 
Interport Mandiri Abadi (IMA) yang berfokus pada 
peluang bisnis terkait dengan kegiatan terminal dan 
pelabuhan. Kemudian, di bulan November, Indika Energy 
mendirikan PT Indika Mineral Investindo (IMI), di mana 
Perusahaan mengakuisisi 19,9% kepemilikan saham di 
Nusantara Resources Limited pada Desember, untuk 
berpartisipasi dalam pengembangan konsesi proyek 
penambangan emas Awak Mas di Sulawesi Selatan. 

Semua bisnis ini merupakan langkah konkret utuk 
mendiversifikasi portofolio Indika Energy ke arah 
peningkatan pertumbuhan, secara bersamaan terus 
mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia 
melalui investasi berkesinambungan dalam berbagai 
proyek dan bisnis.

Melengkapi berbagai inisiatif bisnis tersebut, 
kami juga terus melaksanakan berbagai program 
keberlanjutan melalui Indika Foundation, yang berfokus 
menyuarakan dan memperkokoh semangat toleransi 
dan pembangunan karakter nasional, antara lain melalui 
program “Mari Berbagi Seni” dan kelas multikultural. 

Pada tahun 2018, program keberlanjutan Indika 
Energy berfokus pada empat pilar, yaitu pendidikan, 
kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. 
Kegiatan-kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan 
para mitra berikut: Sokola untuk kegiatan pendidikan di 
Mariso Sulawesi, Indorelawan untuk program relawan, 
dan Sabang Merauke untuk program pertukaran 

pelajar. Indika Foundation juga memprakarsai Toleransi.
id, platform sosial yang bertujuan menginspirasi, 
mendorong, dan membangkitkan kegiatan-kegiatan 
toleransi kolaboratif secara offline maupun online. 
Selain itu, Grup Indika Energy juga memberi kontribusi 
berupa bantuan dan tenaga relawan dalam menanggapi 
berbagai bencana nasional, sebagai bentuk solidaritas 
dan kepedulian terhadap masyarakat Indonesia dan 
penduduk di tempat kami beroperasi.

Menutup tahun 2018, kami berterima kasih atas 
dukungan para karyawan dan seluruh pemangku 
kepentingan yang telah memacu semangat dan kinerja 
Perusahaan untuk mencapai kemajuan seperti itu, 
sehingga memampukan kami terus berkontribusi bagi 
bangsa. Memasuki tahun 2019, Indika Energy menyadari 
bahwa kondisi industri akan terus bergejolak karena 
pengaruh berbagai faktor utama seperti harga batubara 
dan minyak, serta kondisi perekonomian global. Karena 
itu, portofolio usaha dan pendekatan manajemen 
kami perlu terus beradaptasi dan berubah. Meski 
demikian, komitmen kami untuk membangun Indonesia, 
mendukung program dan aspirasi pemerintah pusat dan 
daerah, serta melakukan yang terbaik untuk memberi 
kontribusi terhadap kemajuan masyarakat sekitar 
dan memelihara kelestarian lingkungan, tetap tidak 
berubah. Dengan tegar kami akan menghadapi berbagai 
tantangan ke depan dalam mengejar pertumbuhan 
yang berkelanjutan, baik untuk para pemegang saham 
kami maupun mendukung pembangunan dan program 
prioritas nasional.

M. Arsjad Rasjid P.M.
Direktur Utama

Selama lebih dari empat dekade, Grup Indika Energy telah membantu memajukan Indonesia dengan 
membangun infrastruktur energi nasional, termasuk proyek-proyek minyak & gas di seluruh nusantara. 
Kami selalu bekerja secara profesional dan dengan integritas melakukan yang terbaik bagi negara ini 
melalui cara yang etis dan berkelanjutan, serta menjunjung tanggung jawab sosial perusahaan kami. 
Pada tahun 2018, kami melanjutkan komitmen kami untuk mendorong pertumbuhan nasional secara 
berkelanjutan seperti dipaparkan di bawah ini.
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PENCAPAIAN INDIKA 
ENERGY UNTUK 
MENDORONG 
PERTUMBUHAN NASIONAL
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MELALUI INVESTASI DAN PENGEMBANGAN YANG KONSISTEN DALAM BISNIS DAN MASYARAKAT, 
INDIKA ENERGY SECARA EFEKTIF MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN SEKTOR 
ENERGI DI INDONESIA DAN SEKTOR-SEKTOR LAIN YANG BERDEKATAN, DENGAN CARA YANG 
BERETIKA DAN PENUH KESADARAN LINGKUNGAN, SEHINGGA SECARA KONSISTEN MEMBERI 
MANFAAT JANGKA PANJANG BAGI BANGSA. 

DUNIA MENGHADAPI BERBAGAI TANTANGAN YANG SEMAKIN RUMIT, KARENA 
ITU KEBERLANJUTAN MENJADI KIAN PENTING SEBAGAI PRINSIP PANDUAN DALAM 
MENGIDENTIFIKASI DAN MENCIPTAKAN NILAI YANG LANGGENG. MELANJUTKAN 45 TAHUN 
PENGABDIANNYA BAGI BANGSA, INDIKA ENERGY MENEGASKAN KEMBALI KOMITMENNYA 
TERHADAP KEBERLANJUTAN MELALUI TIGA PILAR BISNIS UTAMANYA DAN INDIKA ENERGY 
FOUNDATION, SEIRING LANGKAHNYA MENINGKATKAN PORTOFOLIO INTI MELALUI 
DIVERSIFIKASI, UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN DEMI MANFAAT BAGI PERUSAHAAN, 
PARA PEMANGKU KEPENTINGANNYA, DAN MASYARAKAT INDONESIA.
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Didirikan tahun 2000, PT Indika Energy Tbk. (“Indika 
Energy” atau “Perusahaan”) terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) sejak tahun 2008. 

Dari waktu ke waktu, Indika Energy berkembang 
menjadi salah satu perusahaan energi terintegrasi  
yang terkemuka di Indonesia dengan portofolio bisnis 
yang mencakup sumber daya energi, jasa energi, 
dan infrastruktur energi, serta bertambahnya bisnis 
non-energy untuk mendiversifikasi portofolionya.

Dengan portofolio bisnis yang dimilikinya, Perusahaan 
telah membangun infrastruktur dan solusi end-to-end 
berskala nasional di sektor energi untuk mendorong 
pertumbuhan bisnisnya, kliennya, dan masyarakat yang 
tinggal di sekitar tempat Perusahaan beroperasi, serta 
memajukan pembangunan nasional di negeri ini.

Di saat yang sama, Indika Energy dengan 
sungguh-sungguh mempertahankan rekor unggulnya 
dalam hal kepatuhan terhadap lingkungan, keselamatan, 
dan peraturan, serta standar tata kelola perusahaan 
yang kokoh; selaras dengan tanggung jawab dan 
komitmennya terhadap seluruh pemangku kepentingan.

Ke depan, Indika Energy juga mengantisipasi 
kemungkinan berkolaborasi dengan pemangku 
kepentingan utama, dalam mendukung upaya 
pemerintah yang berkesinambungan menuju 
diversifikasi energi dan pengembangan energi 
terbarukan pada dekade sekarang dan mendatang.

TENTANG INDIKA ENERGY 

MISI

1. Mengembangkan sumber daya energi yang 
melimpah untuk mendukung pertumbuhan 
ekonomi global

2. Meningkatkan integrasi dan sinergi antar bisnis
3. Menciptakan nilai optimal bagi para pemegang 

saham
4. Mengembangkan sumber daya manusia secara 

berkesinambungan
5. Menjadi warga korporasi yang baik

TATA NILAI PERUSAHAAN

Integritas
Senantiasa jujur terhadap diri sendiri, orang lain, 
dan pekerjaan setiap saat dengan menjunjung 
tinggi standar etika dan norma hukum yang 
berlaku

Prestasi
Menjadikan prestasi sebagai tolok ukur 
keberhasilan dan motivasi untuk melakukan yang 
terbaik bagi Perusahaan

Kesatuan dalam Keragaman
Memandang keragaman sebagai aset 
Perusahaan, serta menerima, menghargai, 
melengkapi, dan menguatkan satu sama lain 
sebagai satu kesatuan yang kokoh

Kerjasama
Berkontribusi aktif dan bekerja sama dengan 
berlandaskan saling percaya dan mengutamakan 
kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi

Tanggung Jawab Sosial
Memiliki kepedulian yang tinggi terhadap 
lingkungan dan masyarakat, serta berkontribusi 
bagi peningkatan nilai tambah dan kesejahteraan 
masyarakat

VISI

Menjadi perusahaan energi Indonesia tingkat dunia 
yang diakui kompetensi terintegrasinya di sektor 
sumber daya energi, jasa energi, dan infrastruktur 
energi.
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Didirikan tahun 1982, PT Kideco 
Jaya Agung (Kideco) adalah 
produsen batubara terbesar 
ketiga di Indonesia, memegang 
hak pertambangan di bawah 
Perjanjian Karya Pengusahaan 
Pertambangan Batubara (PKP2B) 
generasi pertama di atas lahan 
konsesi seluas 47.500 hektar di 
Kalimantan Timur. Per Desember 
2017, Indika Energy memiliki 91,0% 
saham Kideco. Pada tahun 2018, 
Kideco mempertahankan posisinya 
sebagai salah satu produsen 
batubara berbiaya terendah di 
Indonesia dengan rasio stripping 
yang rendah, yaitu 6,3 di tahun 
2018, dengan volume total batu 
bara yang diproduksi naik 2,0 
juta ton menjadi 34,0 juta ton, 
menghasilkan pendapatan sebesar 
US$1.802,2 juta dari total 34,1 juta 
ton batubara yang dijual. Selain 
itu, Kideco memenuhi Kewajiban 
Pasar Domestik dalam mendukung 
kebijakan pemerintah. Kideco 

berhasil meraih penghargaan 
“Proper Hijau” dari pemerintah untuk 
ketiga kali berturut-turut terkait 
pengelolaan lingkungan dalam 
kategori Industri Pertambangan 
Mineral dan Batubara.

www.kideco.co.id

Pada tahun 2012 Perusahaan 
mengakuisisi kepemilikan tidak 
langsung sebesar 85,0% di 
MUTU, tambang batubara termal 
bituminous dan batubara coking 
peringkat tinggi. Perusahaan 
memegang PKP2B generasi ke-3 
yang berlaku hingga tahun 2039, 
berbasis di Kalimantan Tengah 
dengan area konsesi seluas 24.970 
hektar. Produksi telah dimulai 
tahun 2016, didukung infrastruktur 
yang komprehensif termasuk 
jalan pengangkutan batubara 
dan pelabuhan barge, serta izin 
lingkungan dan produksi yang 
relevan. Produksi MUTU menjadi 
berlipat ganda pada tahun 2018 
dari 0,5 juta ton pada tahun 2017 
menjadi 1,2 juta ton batubara. Hal ini 
mendorong kenaikan pendapatan 
sebesar 156,0% menjadi 
US$106,2 juta.  

Usaha perdagangan batubara 
Perusahaan dilaksanakan oleh 
Indika Capital Investments Pte. 
Ltd. (ICI) dan Indika Energy 
Trading Pte. Ltd. (IETPL) pada 
tahun 2018. Usaha perdagangan 
batubara memanfaatkan jaringan 
dan pengalaman yang ada dalam 
Grup, serta bekerja sama dengan 
pertambangan batubara milik 
Perusahaan dan produsen batubara 
besar lain dalam menyediakan 
pasokan batubara yang dapat 
diandalkan. Pada tahun 2018 
pendapatan dari perdagangan 
batubara meningkat sedikit, yaitu 
3,0% menjadi US$289,4 juta, 
disebabkan volume perdagangan 
yang lebih tinggi. 

Portofolio Sumber Daya Energi Indika Energy mengalami perluasan 
yang signifikan di tahun 2018, setelah akuisisi kepemilikan mayoritas 
di Kideco pada Desember 2017, sehingga Perusahaan bertransformasi 
menjadi produsen batubara ketiga terbesar di Indonesia. Transisi dikelola 
secara lancar, sehingga Kideco dapat mencapai rekor dalam produksi dan 
penjualan batubara di tahun 2018. Portofolio perusahaan-perusahaan 
Sumber Daya Energi yang lain juga memberi kontribusi positif.

SUMBER 
DAYA ENERGI
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Petrosea didirikan tahun 1972 dan diakuisisi 
oleh Indika Energy tahun 2009, menawarkan 
berbagai jasa yang komprehensif untuk sektor 
pertambangan Indonesia. Sebagai salah satu dari 
segelintir perusahaan di Indonesia yang memiliki 
kemampuan menyediakan solusi pertambangan 
lengkap pit-to-port dan life-of-mine, Petrosea 
menyediakan jasa pertambangan batubara 
terbuka dan pertambangan batu karang sedimen, 
serta jasa operasi pertambangan di semua tahap 
produksi bagi perusahaan-perusahaan batubara 
di Indonesia.

Petrosea menyediakan jasa utama sebagai 
berikut: Kontrak Pertambangan dan Minyak 
(termasuk Petrosea Offshore Supply Base yang 
dibahas selanjutnya di bagian Instruktur Energi), 
serta Rekayasa Teknik dan Konstruksi.

Kinerja lini atas Petrosea meningkat pada tahun 
2018, dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 
69,9% menjadi US$441,4 juta. Pendorong utama 
kenaikan ini adalah peningkatan kinerja pada 
Kontrak Pertambangan serta Rekayasa dan 
Konstruksi, diimbangi oleh kinerja yang stabil pada 
usaha Logistik.

Per 31 Desember 2018, Petrosea memiliki backlog 
dengan sisa nilai kontrak sebesar US$696,4 juta 
dibandingkan dengan US$487,2 juta pada tahun 
2017.

www.petrosea.com

Tripatra adalah perusahaan EPC yang memiliki 
sejarah layanan paling panjang di antara 
perusahaan sejenis di Indonesia, sejak didirikan 
tahun 1973. Tripatra menyediakan layanan 
lengkap jasa EPC, jasa O&M, jasa rekayasa teknik, 
pengadaan, dan manajemen konstruksi (EPCM), 
serta jasa logistik untuk berbagai klien energi 
dengan fokus pada sektor minyak & gas, industri 
hilir dan petrokimia, serta pembangkit listrik.

Pada tahun 2018, pendapatan Tripatra meningkat 
1,3% menjadi US$278,3 juta dari US$274,8 juta 
pada tahun 2017. Kenaikan ini relatif kecil, karena 
proyek ENI yang dilaporkan tahun 2018 hampir 
selesai, sehingga pendapatan turun 76,5% menjadi 
US$16,3 juta dari US$69,4 juta pada tahun 2017. 
Meski demikian, laba bersih naik 10,1% menjadi 
US$28,4 juta dibandingkan tahun 2017. Per 31 
Desember 2018, backlog kontrak Tripatra tercatat 
sekitar US$457,9 juta, dibandingkan dengan 
US$601,2 juta per 31 Desember 2017.

www.tripatra.com

Sejalan dengan komitmen historis Perusahaan untuk mendukung 
pertumbuhan ekonomi nasional, Indika Energy terus mendorong 
peningkatan berkesinambungan di perusahaan-perusahaan Pilar Bisnis 
Jasa Energi dengan menyediakan layanan pendukung penting sesuai 
standar keselamatan tingkat dunia yang telah terbukti untuk sektor minyak 
& gas serta pertambangan di Indonesia.

JASA ENERGI
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Didirikan tahun 1994, PT 
Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. 
(MBSS) merupakan perusahaan 
transportasi dan logistik batubara 
terintegrasi, yang menyediakan 
jasa manajemen pengangkutan 
batubara mulai dari pelabuhan, 
barging, transportasi sungai dan 
laut, hingga kapal lepas pantai yang 
menggunakan sistem floating crane. 
Per 31 Desember 2018, MBSS 
mengoperasikan armada yang 
besar dan bervariasi, terdiri dari 78 
barge, 86 tug boat, 4 floating crane, 
dan 2 fasilitas floating loading, dan 
1 kapal pendukung. Pada tahun 
2018 pendapatan MBSS meningkat 
10,1% menjadi US$75,4 juta. 

www.mbss.co.id

Petrosea Logistics & Support 
Services (PLSS) adalah lini 
bisnis ketiga dari PT Petrosea. 
PLSS menawarkan manajemen 
shorebase melalui anak perusahaan, 
jasa logistik dan pengiriman 

barang, serta jasa pembuangan 
limbah. Saat ini, PLSS mengelola 
fasilitas Pusat Logistik Berikat 
(PLB) di Tanjung Batu, Balikpapan, 
Kalimantan Timur. Direncanakan 
pengembangan PLB lain di 
Marunda, Jakarta Utara.

www.petrosea.com

PT Cirebon Electric Power (CEP) 
adalah pembangkit listrik tenaga 
batubara (CFPP) dengan kapasitas 
660 MW berlokasi di Cirebon, Jawa 
Barat. Perusahaan memiliki 20,0% 
kepemilikan saham tidak langsung 
di CEP. Pada tahun 2018, kontribusi 
laba bersih CEP terhadap laba 
Indika Energy mencapai US$6,1 
juta.  

www.cirebonpower.co.id

Did i r ikan t a h u n 
2 0 0 7 , PT Cirebon 
E n e r g y P r a s a r a n a 

(CEPR) merupakan konsorsium 
internasional untuk perluasan 
proyek CEP. Perusahaan memiliki 
saham tidak langsung sebesar 
6,25%. Pada Oktober 2015, CEPR 
menandatangani PPA 25 tahun 
dengan PLN untuk perluasan 
pembangkit listrik tenaga batubara 
berkapasitas 1x1.000 MW di CEP,  
pembangkit listrik yang telah ada 
di Cirebon, yang dijadwalkan mulai 
beroperasi secara komersial tahun 
2022.

 

PT Kuala Pelabuhan Indonesia (KPI) 
adalah anak perusahaan Petrosea, 
setelah akuisisi 95% saham KPI oleh 
Petrosea dari PT Indika Logistic 
& Support Services (ILSS) pada 
28 Juni 2018. Sebagai operator 
armada dan pelabuhan laut, KPI 
menyediakan jasa operasional 
galangan kapal terintegrasi, 
manajemen, logistik, pemeliharaan, 
dan jasa portside.

Pertumbuhan bisnis dan pembangunan nasional membutuhkan 
fondasi yang kokoh dalam bentuk infrastruktur yang komprehensif 
dan terintegrasi. Menyadari hal itu, Indika Energy telah 
membangun solusi logistik end-to-end yang meliputi layanan, 
fasilitas, dan peralatan dengan penekanan untuk mendukung 
sektor batubara dan kelistrikan.

INFRASTRUKTUR 
ENERGI

Laporan Keberlanjutan MENDORONG PERTUMBUHAN BAGI INDONESIA 17



Cirebon Electric Power

Multi Tambangjaya Utama
Kideco Jaya Agung

Petrosea Offshore Supply Base

Tripatra Senoro Project

Tripatra Tangguh Project

Petrosea FMI Levee Stockpile

Kuala Pelabuhan Indonesia

WILAYAH OPERASI INDIKA ENERGY 

SEKILAS PENCAPAIAN KAMI

Pada tahun 2018 Indika Energy:
 þ Memproduksi 35,5 juta ton batubara
 þ Meraih penghargaan “Top 3 GCG Issues di Sektor Energi” pada ajang Corporate Secretary Award 2018
 þ Kideco memenangkan penghargaan sebagai pemasok batubara domestik tertinggi di Indonesia tahun 2018 

dari Asosiasi Pertambangan Indonesia (IMA) dan penghargaan “Proper Hijau” ketiga kali berturut-turut untuk 
pengelolaan lingkungan dalam kategori Industri Pertambangan Mineral dan Batubara

 þ Indika Energy menandatangani perjanjian layanan fasilitas penyimpanan dengan PT Exxon Mobil Lubricants 
Indonesia

 þ Indika Energy mendiversifikasi portofolionya dengan berinvestasi di Nusantara Resources Limited, 
perusahaan pertambangan emas yang terdaftar di Bursa Efek Australia dan mendirikan Indika Digital 
Teknologi
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PRODUKSI 
BATU BARA

JUMLAH
PEGAWAI

JUMLAH 
KEBANGSAAN

35,5 juta 
ton

+8.000 
Pegawai

14 
kebangsaan

LABA KOTOR 
(+421.7%)

2018 | 641.215.316
2017 | 122.916.837 

PENDAPATAN (+169.7%)
2018 | 2.962.860.901
2017 | 1.098.760.230

LABA INTI  
(+78.2%)

2018 | 168.385.453
2017 |   94.473.325

EBITDA YANG 
DISESUAIKAN (+123.8%)*

2018 | 652.475.833
2017 | 291.514.833  

*) Termasuk dividen yng diterima dari entitas asosiasi dan perusahaan yang dikendalikan bersama

KEUANGAN
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PELAKSANAAN BISNIS
Indika Energy telah membangun reputasi untuk 
menegakkan standar tata kelola perusahaan yang 
tertinggi, sejak Perusahaan didirikan. Hal ini sejalan 
dengan tekad kami untuk memastikan kami beroperasi 
secara seimbang dan berkelanjutan, menuju 
pertumbuhan jangka panjang.

Komitmen ini telah memberikan kontribusi penting bagi 
keberhasilan kami dalam memperoleh kepercayaan 
para investor, pelanggan, dan mitra. Pendekatan kami 
terhadap tata kelola perusahaan dilandasi oleh prinsip 
transparansi, tanggung jawab, keterbukaan, keadilan, 
dan akuntabilitas. Secara konsisten kami menyatakan 
komitmen kami kepada para pemegang saham, 
karyawan, dan masyarakat di tempat kami beroperasi 
dengan menunjukkan nilai-nilai ini melalui tindakan, 
proses, sistem, dan interaksi dengan seluruh pemangku 
kepentingan.    

Hal tersebut tercermin jelas dalam kepatuhan kami 
sepenuhnya terhadap hukum yang berlaku di Republik 
Indonesia, khususnya peraturan dan regulasi yang 
berkaitan dengan kegiatan bisnis dan keuangan, yang 
dipantau dan diberlakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan lembaga terkait 
lainnya. 

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI  
Dewan Komisaris adalah badan di Perusahaan 
yang bertanggung jawab mengawasi kebijakan dan 
pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, baik yang 
berkaitan dengan manajemen dan bisnis Perusahaan, 
serta memberi saran kepada Direksi dalam 
melaksanakan perannya.

MENDORONG TATA KELOLA 
PERUSAHAAN YANG BAIK
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KEBIJAKAN KEPATUHAN
Indika Energy bertekad mematuhi sepenuhnya semua 
regulasi hak asasi manusia, anti-penyuapan dan korupsi 
dalam upaya memastikan masyarakat di wilayah 
operasional dan negara kita memperoleh manfaat 
optimal dari pengembangan sumber daya alam.

Secara internal, kami telah mengembangkan modul 
e-learning tentang korupsi dengan toleransi nol, yang 
diharapkan dipatuhi seluruh karyawan. Selain itu, tim 
Audit Internal dan Risk Intelligence Challenge (RIC) 
melaksanakan audit internal secara berkala.

Indika Energy juga telah membuat sistem “whistle 
blowing” untuk pelaporan pelanggaran etika dan 
ketidakpatuhan. Sistem ini mencakup saluran 
komunikasi untuk melaporkan perilaku yang tidak 
sesuai atau kegagalan mematuhi etika perusahaan atau 
peraturan yang berlaku di seluruh perusahaan Grup 
Indika Energy.

KEANGGOTAAN DAN SERTIFIKASI  
Kami mengedepankan komitmen terhadap Kesehatan, 
Keselamatan, dan Lingkungan (HSE) dengan 
melaksanakan operasi yang etis dalam kepatuhan penuh 
terhadap standar dan regulasi yang berlaku, termasuk 
Analisis Dampak Lingkungan. Anak perusahaan kami 
memiliki sertifikat pengelolaan lingkungan antara lain 
ISO14001:2004. Bersama dengan anak perusahaan, 
kami juga menjadi anggota Asosiasi Pertambangan 
Batubara Indonesia (APBI-ICMA), Asosiasi 
Pertambangan Indonesia (API-IMA), Kamar Dagang dan 
Industri (KADIN), serta Asosiasi Kontraktor Indonesia 
(AKI).

Dewan Komisaris menjalankan tugas dan tanggung 
jawab mereka secara independen, guna memastikan 
penerapan tata kelola perusahaan yang baik demi 
kepentingan Perusahaan. Sedangkan Direksi 
Perusahaan bertanggung jawab mengoperasikan 
Perusahaan, serta menjaga dan memajukan 
kepentingan Perusahaan selaras dengan pedoman 
GCG.  

KOMITE-KOMITE 
Pada tahun 2018, dua komite pendukung Dewan 
Komisaris mengalami perubahan. Komite Risiko dan 
Investasi ditata kembali menjadi Komite Proyek dan 
Investasi yang berfungsi meninjau proposal proyek 
baru. Sedangkan fungsi pemantauan risiko dimasukkan 
ke dalam tugas Komite Audit dan Corporate Governance 
yang kemudian menjadi Komite Audit, Risk and 
Compliance dengan tugas mengawasi audit, risiko, dan 
kepatuhan pada proyek-proyek yang sedang berjalan.

Sementara itu, Komite Human Capital menangani 
kebijakan manajemen para karyawan, nominasi, dan 
remunerasi, serta rencana suksesi guna menjamin 
keberlanjutan Perusahaan. Semua komite melaksanakan 
tugas yang diberikan dengan baik selama tahun 2018. 
Komite-komite ini mendukung Dewan Komisaris dan 
bekerja untuk memastikan tata kelola perusahaan telah 
diterapkan secara tepat sepanjang tahun ini, dengan 
memberikan pengawasan yang bermakna terhadap 
kegiatan operasional Indika Energy.  

Tata kelola perusahaan yang baik (GCG) menjadi prioritas utama Indika Energy dalam semua upaya 
kami, penambangan di lokasi, produksi energi, dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. 
Seluruh karyawan dan mitra kami diharapkan mematuhi prinsip-prinsip GCG, yang lebih lanjut telah 
ditetapkan dalam sistem, proses, dan perilaku yang diharapkan di Indika Energy, untuk memastikan 
dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan.
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KOMITMEN KAMI

Semangat nasionalisme Indonesia adalah Pancasila, 
yang mengandung makna rasa bangga dan cinta kepada 
bangsa dan tanah air Indonesia, tanpa memandang 
rendah bangsa-bangsa lain. Indika Energy merangkul 
warisan ini dan harta pusaka lima prinsip pedoman 
Pancasila, yang menempatkan kebajikan masyarakat 
dan bangsa di atas individu atau kelompok.

Toleransi dan pertumbuhan semangat nasional yang 
berkesinambungan sesungguhnya menjadi  kunci 
kelangsungan Indonesia. Ini merupakan seruan untuk 
bertindak bagi Indika Energy sebagai perusahaan 
nasional yang perduli terhadap keberlanjutan Indonesia.

Sejak didirikan pada 15 Februari 2017, Indika Foundation 
meyakini pentingnya cara pandang positif dan 
optimisme terhadap potensi masa depan bangsa 
Indonesia. Keyakinan ini disertai kebanggaan dalam 
kehidupan bermasyarakat berbingkai Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, menjadi kekuatan pemersatu bukan 
pemecah belah, seperti halnya keragaman kita.

Indika Foundation memiliki dua fokus utama, yaitu 
membangun karakter nasional dan semangat toleransi 
nasional. Kami mendefinisikan fokus pertama sebagai 
keyakinan dan kebanggaan hidup di masyarakat 
yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka Republik 
Indonesia. Sedangkan fokus kedua dilaksanakan 
dengan penekanan bahwa perbedaan kita merupakan 
aset yang menyatukan bukan memisahkan kita, karena 
itu kita harus saling menghormati dan menghargai 
tanpa diskriminasi berdasarkan etnis, agama, ras, dan 
hubungan antar-kelompok.

Untuk mewujudkan kedua prioritas tersebut secara 
efektif, Indika Foundation telah menetapkan sejumlah 
nilai dasar sebagai panduan, yaitu:

 þ Misi nasional: Membangun Indonesia yang kuat 
dan memberdayakan potensinya dengan cara 
yang mencerminkan nilai-nilai luhur Indonesia.

 þ Kewargaan korporasi yang baik: Mendukung 
para donor yang berkontribusi dalam upaya 
menjadi warga korporasi yang baik.

 þ Dapat dibenarkan: Memberi dampak yang 
memiliki justifikasi yang kuat bagi para penerima 
manfaat, yayasan, dan para donor yang 
berkontribusi.

 þ Dikelola secara efektif: Semua program 
dan kegiatan harus diatur, dilaksanakan, 
dikomunikasikan, dipantau, dan dievaluasi 
secara tepat dan profesional.

 þ Kepatuhan: Selalu mematuhi hukum dan 
regulasi yang berlaku.

Indika Foundation juga akan membangun Kewargaan 
Korporasi yang baik secara mapan serta meluaskan 
upayanya dalam menjalin relasi yang kokoh dengan 
masyarakat dan para mitra donor untuk melaksanakan 
program-program yang didasarkan pada kebutuhan 
masyarakat, misi yayasan, dan visi para donor.

GARIS BESAR PROGAM KAMI DI TAHUN 2018  
 ― Kelas Multikultural di SMK Bakti Karya

Kelas Multikultural ini bertujuan agar para pelajar 
sekolah menengah atas memperoleh pengalaman 
keragaman secara langsung dengan menggunakan 
format sekolah berasrama. Para pelajar berasal 
dari berbagai provinsi dan agama. Selama periode 
studi, para pelajar berinteraksi secara intens dengan 
pelajar-pelajar lain yang berasal dari latar belakang 
berbeda. Program ini tanpa biaya, semua pelajar yang 
diterima dalam program ini mendapat beasiswa. Pada 
tahun 2018 terdapat 80 pelajar peserta program dari 
18 provinsi, termasuk Papua Barat, Kepulauan Riau, 
Aceh, dan Kalimantan Utara, yang diajar oleh 15 guru. 
Jumlah pelajar dan guru meningkat dibandingkan tahun 
sebelumnya.

INDIKA FOUNDATION
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 ― Program Seminggu Bersama Kementerian 
Keuangan

Program Seminggu Bersama Kementerian Keuangan 
(SBKK) dirancang bekerja sama dengan Kementerian 
Keuangan dengan tujuan mempromosikan toleransi 
dan merayakan keragaman, sebagai upaya mengatasi 
sikap intoleransi yang muncul di dalam tubuh 
Kementerian Keuangan. Program ini diadaptasi dari 
program homestay SabangMerauke, yang bertujuan 
mengajarkan para peserta tentang toleransi, pendidikan, 
dan nasionalisme. Sebanyak 80 peserta ambil bagian 
untuk dibimbing, sementara 120 peserta bersedia 
menjadi mentor, dan 13 keluarga terdaftar sebagai 
keluarga asuh.

 ― TOLERANSI.ID
Toleransi.ID merupakan sebuah hub dan daya penggerak 
yang bertujuan menginspirasi dan mendorong 
orang-orang untuk bertindak dan memicu kolaborasi 
melalui kegiatan offline dan online. Dalam acara Ask Me 
Anything yang digelar, ada 6 perwakilan dari 6 agama 
bertindak sebagai nara sumber. Acara ini selanjutnya 
didukung para pembicara dan pemain terkenal seperti 
Mo Sidik, Surya Sahetapy, dan Najelaa Shihab.

 ― Millenial Islami
Bekerja sama dengan SabangMerauke, Program 
Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) 
Indonesia dan Pusat Studi Masyarakat dan Islam (PPIM) 
UIN Jakarta, Yayasan Indika mengajak pemuda Muslim 
Indonesia untuk menyebarkan pesan perdamaian.

Program ini dirancang untuk membantu para millenial 
berusia 18-25 tahun untuk mendapatkan pengetahuan 
Islam moderat serta untuk mempromosikan nilai-nilai 
nasional kita. Program ini dilakukan secara online dan 
offline melalui video, blog, foto, komik dan kompetisi 
serta lokakarya untuk para finalis kompetisi ini. Pada 
tahun 2018, kami menerima lebih dari 2.000 karya yang 
diajukan dari berbagai provinsi di Indonesia.

Tim Millennial Islami juga memproduksi konten video, 
artikel dengan tema Islam moderat yang bernuansa 
kebangsaan dan ditayangkan di akun Instagram @

milenialislami dan melalui serangkaian seri video berjudul 
#meyakinimenghargai, yang menampilkan tema Islam 
moderat. Sementara itu, offline, roadshow diadakan 
di sejumlah sekolah, kampus, pondok pesantren atau 
masjid yang mengundang sejumlah pembicara; ustadz 
atau ulama yang memberikan pengetahuan tentang 
Islam moderat.

 ― Mari Berbagi Seni
Mari Berbagi Seni (MBS) adalah gerakan berbagi seni 
yang diprakarsai oleh Ganara.Art, sebuah sekolah seni di 
Jakarta. Mari Berbagi Seni telah mengajarkan program 
pendidikan seni kreatif kepada lebih dari 11.000 anak dan 
guru di Jakarta, Bogor, Tangerang, Yogyakarta, Makassar, 
dan beberapa pulau di wilayah Maluku. Tujuannya ialah 
mengajarkan toleransi secara halus kepada para remaja 
di luar Jakarta, terutama mereka yang tinggal di 10 
kota yang kurang toleran, dengan menggunakan seni 
disertai pemikiran kritis sebagai subjek utama. Sejauh 
ini Mari Berbagi Seni telah berhasil menjangkau 6 kota 
yang kurang toleran antara lain Makassar, Yogyakarta, 
Ambon, Jakarta, Depok, dan Tangerang..

 ― Mendongeng untuk Menumbuhkan Toleransi
Indika Foundation bekerja sama dengan Petrosea 
melaksanakan berbagai kegiatan mendongeng 
di sejumlah wilayah operasional Petrosea, yaitu 
pertambangan Kideco yang berlokasi di Paser, 
Kalimantan Timur dan di Petrosea Offshore Supply 
Base (POSB) di Sorong, Papua Barat. Kegiatan ini 
diselenggarakan pada Juli-Agustus 2018 dalam 
bentuk pelatihan mendongeng bagi para guru dan 
orang tua, serta pertunjukan bercerita bagi anak-anak. 
Para peserta antusias, sebanyak 78 orang tua dan 67 
guru berpartisipasi dalam acara ini. Selain itu, untuk 
menanamkan semangat toleransi melalui cerita, pada 
November 2018 Indika Foundation meluncurkan buku 
anak berjudul Jangan Malu Beki pada Festival Awicarita 
2018, festival mendongeng yang digelar di Hutan Pinus 
Asri, Imogiri,Yogyakarta. Buku ini sangat cocok sebagai 
sumber cerita bagi anak-anak, menanamkan nilai 
toleransi seperti bersyukur atas keragaman.

Untuk semakin mewujudkan dan memajukan bangsa selaras dengan semangat dan harapan Indika 
Energy, kami mendirikan Indika Foundation sebagai entitas utama yang menyatukan semua upaya 
tanggung jawab sosial Grup Indika Energy. Indika Foundation bekerja dalam kemitraan dengan para 
pemangku kepentingan dan organisasi lain untuk mempercepat upayanya memajukan pembangunan 
nasional dan menguatkan semangat toleransi dengan memandang keragaman nasional sebagai aset 
berharga dan sumber daya yang patut dilestarikan.
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PENDIDIKAN
KOMITMEN KAMI 

Pendidikan membantu masyarakat untuk meningkatkan 
taraf hidup mereka dengan memberi pengetahuan dan 
keterampilan yang mereka butuhkan agar berhasil. 
Kami yakin, pendidkan merupakan kunci untuk 
mengatasi masalah yang ada dalam masyarakat dan 
memberdayakan perubahan positif.  

Indika Energy berkomitmen menyediakan akses 
pendidikan berkualitas bagi anak-anak dan pelatihan 
keterampilan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar 
wilayah operasional kami, disertai keyakinan bahwa 
hal ini akan memicu efek positif bagi individu dan 
masyarakat tersebut.

Dengan memberikan pendidikan kepada mereka, akan 
memampukan mereka mengakses dan menemukan 
pengetahuan yang bermanfaat, serta mengasah 
pemahaman terhadap hal-hal penting, sehingga mereka 
dapat mencapai taraf kesehatan yang lebih baik dan 
menggunakan keterampilan yang telah dipelajari untuk 
bekerja secara produktif. Hal ini akan memberdayakan 
mereka untuk memutus siklus kemiskinan, meningkatkan 
kesehatan dan kesejahteraan dasar mereka, serta 
menciptakan mata pencaharian yang layak dan selaras 
dengan kondisi dan kebutuhan setempat bagi generasi 
mendatang.

Kami juga menerapkan komitmen ini terhadap para 
karyawan kami, dengan mendukung dan meningkatkan 
pendidikan dan pengembangan keterampilan para 
karyawan dan anak-anak mereka untuk meningkatkan 
kapasitas mereka, sehingga dapat berkontribusi positif 
bagi bisnis dan bangsa sebagai bagian dari upaya kami 
mendorong pembangunan nasional dan kemajuan yang 
berkelanjutan.

KARYA KAMI 
Di tingkat pusat, selaras dengan Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan PBB (SDG), Indika Energy berkolaborasi 
dengan Sokola, organisasi  yang memfasilitasi 
pendidikan alternatif berbasis komunitas untuk 
masyarakat adat dengan memfasilitasi pendidikan 
anak usia dini, peningkatan gizi, serta pengembangan 
keterampilan bagi generasi muda dan kaum perempuan 
di Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan.

Indika Energy juga bekerja sama dengan organisasi 
SabangMerauke untuk mempromosikan semangat 
nasional Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, Perusahaan 
menyediakan beasiswa melalui program Indika Energy 
Cerdaskan Anak Bangsa untuk anak-anak karyawan 
dengan tujuan memperkuat keterlibatan karyawan 
dan meningkatkan pendidikan bagi generasi muda di 
Indonesia.

Sementara itu, Kideco menggelar program Kideco 
Mengajar di sekolah-sekolah dasar dan politeknik, yang 
membuat para karyawan Kideco berbagi pengetahuan 
mereka dengan masyarakat dan para pelajar setempat. 
Kideco juga menyediakan perpustakaan keliling dan 

Cirebon Power 
menyumbang +1.700 
buku pelajaran melalui Pos 
Indonesia

Bersama dengan 
Sokola dan Indika 
Foundation, Indika Energy 
meningkatkan 53%  
kesadaran akan pendidikan 
usia dini di Mariso

600+ anak menerima 
manfaat dari program 
beasiswa Grup Indika 
Energy

Kemitraan kami dengan 
SabangMerauke berhasil 
menjaring 743 pendaftar 
bergabung dalam program 
Adik, Kakak, dan Keluarga 
SabangMerauke di tahun 
2018
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Di samping menyediakan kelistrikan bagi 
negara, program pelatihan kejuruan yang 
diselenggarakan Cirebon Power bersama Korean 
Midland Power (KOMIPO) dan Kementerian 
Perindustrian Republik Indonesia, telah 
mendukung masyarakat setempat dan program 
kelistrikan pemerintah.

Program yang diadakan dari bulan Agustus 2018 
hingga Januari 2019 di Pusat Kejuruan Cirebon 
Power, Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, 
Kabupaten Cirebon, ini memberi pelatihan dan 
keterampilan kepada para siswa untuk menjadi 
tenaga ahli di lapangan dengan sertifikasi 
dari badan nasional. Selain itu, Kementerian 
Ketenagakerjaan Republik Indonesia juga 
menerbikan sertifikat kompetensi bagi para 
siswa, sehingga memungkinkan mereka bekerja 
di setiap pembangkit listrik sesuai pilihan mereka.

Pendidikan kejuruan mengutamakan 
keterampilan dan keahlian daripada teori, 
bertujuan menyiapkan para siswa menjadi 
ahli yang mampu menerapkan dan meluaskan 
pengetahuan mereka untuk meningkatkan 
kesejahteraan mereka dan masyarakat. Lulusan 
program kejuruan ini dibekali penguasaan 
keterampilan khusus yang dapat digunakan 
langsung di perusahaan swasta, lembaga 
pemerintah, atau menjadi wirausaha.        

fasilitas belajar dalam bentuk mobil untuk meningkatkan 
minat baca di sekitar wilayah operasionalnya. Selain itu, 
untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai 
pendidikan yang lebih berkelanjutan, Kideco membantu 
melatih para guru sekolah.

Di sisi lain, Tripatra menyumbangkan 49 perangkat 
komputer kepada para pelajar di Jakarta melalui 
program Tripatra Mengajar. Program yang memberi 
inspirasi dan berbagi keterampilan dengan para pelajar 
di Jakarta ini diselenggarakan dalam kemitraan dengan 
Komunitas Jendela. Sedangkan Petrosea mendukung 
pendidikan di sekolah-sekolah di sekitar Proyek Tabang 
di Kalimantan, serta memperbaiki sekolah-sekolah 
dan membangun fasilitas perpustakaan di Sorong, 
Papua. MBSS menyediakan beasiswa bagi anak-anak 
karyawannya dan para pelajar dari masyarakat di sekitar 
sungai Satui dan Barito.         

Cirebon Power mengelola pusat pelatihan kejuruan di 
lokasinya di Cirebon, yang diikuti oleh 20 lulusan terbaik 
dari sekolah teknik di Cirebon. Program kejuruan ini 
terdiri dari 200 jam pembelajaran yang dibimbing oleh 
instruktur dari Politeknik Manufaktur Bandung, serta 
pakar dari Korea. Para peserta juga menyelesaikan 
4.800 jam pelatihan magang di Pembangkit Listrik 
Cirebon, dan akhirnya mengikuti tes kompetensi dari 
Ikatan Ahli Teknik Ketenagalistrikan Indonesia (IATKI). 
Cirebon Power menyediakan beasiswa untuk 1.200 
pelajar serta perpustakaan masyarakat pesisir dan 
pusat literasi. 

Cirebon Power 
menyelenggarakan 

4.800+ jam pelatihan 
kejuruan di Cirebon

17.450+ pelajar 
memperoleh manfaat 
dari perpustakaan keliling 
Kideco 
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KESEHATAN
KOMITMEN KAMI 

Indika Energy yakin, tingkat pendidikan yang rendah dan 
kurangnya mata pencaharian yang layak tak terpisahkan 
dengan berbagai masalah kesehatan yang dihadapi 
Indonesia saat ini. Karena alasan itu, kesehatan menjadi 
perhatian utama dalam kegiatan bisnis kami dan 
pendekatan kami terhadap pemberdayaan masyarakat 
di wilayah-wilayah sekitar tempat kami beroperasi. 
Dalam pandangan kami, peningkatan kesehatan 
merupakan langkah penting untuk mendorong 
pembangunan nasional dan menciptakan bangsa yang 
produktif.

Untuk melakukan hal tersebut, kami berfokus pada 
pendidikan kesehatan serta penyediaan infrastruktur 
dan layanan kesehatan. Di wilayah-wilayah tempat 
kami beroperasi, kami berusaha keras memastikan 
anak-anak di sekolah diajari kebersihan dan sanitasi 
dasar serta gizi yang baik sebagai bagian dari ilmu 
pengetahuan dan mata pelajaran lain yang terkait. Kami 
juga berusaha mendidik masyarakat dalam skala lebih 
luas tentang praktik kesehatan yang baik, sebagai bagian 
dari upaya memfasilitasi pemberdayaan masyarakat 
dan memastikan mereka memiliki kapasitas produksi 
yang optimal.

Dengan cara serupa, kami berfokus pada kesehatan 
dan keselamatan para karyawan kami di Indika Energy 
dengan menyediakan kondisi kerja yang sehat dan 
fasilitas kesehatan, sehingga para karyawan dapat 
bekerja secara produktif dan mempertahankan kualitas 
hidup yang baik.

KARYA KAMI
Grup Indika Energy melaksanakan berbagai kegiatan 
yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan 
nasional. Bekerja sama dengan Indika Foundation, 
Indika Energy secara rutin mengadakan kegiatan donor 
darah, terutama selama bulan puasa ketika persediaan 
darah cenderung menipis, sehingga dibutuhkan lebih 
banyak pendonor darah daripada biasanya. Demikian 
pula, MBSS dan Tripatra juga melakukan kegiatan donor 
darah secara berkala.

Petrosea membangun 

fasilitas jaringan air di 
Klabinain Sorong

Petrosea meningkatkan 
keahlian pengelolaan 
limbah di Sorong
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Sementara itu, Kideco berfokus pada penyediaan 
jaringan air bersih bagi masyarakat setempat di wilayah 
operasionalnya selama beberapa tahun ini. Kideco 
juga menyediakan Mobil Sehat untuk mendukung 
pemeriksaan kesehatan dan kampanye kesehatan. 
Selain itu, Kideco mendukung para kader Pos Pelayanan 
Terpadu (Posyandu) dengan secara rutin melaksanakan 
pelatihan bagi para pekerja kesehatan setempat, yang 
memberi dampak di tingkat paling bawah. 

Di sisi lain, Tripatra menggelar upacara khitanan massal 
pada tahun 2018, dengan prosedur pelaksanaan yang 
higienis sehingga mengurangi ketidaknyamanan dan 
meningkatkan keselamatan.

Pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat setempat 
juga dilakukan oleh Indika Indonesia Resources (IIR), 
di samping pemberian gizi tambahan bagi balita 

untuk mendorong perkembangan optimal di usia 
yang menentukan ini. Petrosea juga terlibat dalam 
penyediaan gizi tambahan bagi anak-anak di Sorong. 
Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ini 
sangat penting bagi anak-anak di bawah usia lima 
tahun sebagai sumber nutrisi tambahan, tidak hanya 
untuk menghindari kekurangan gizi tetapi juga untuk 
meningkatkan status gizi anak-anak di lingkungan ini.   

Petrosea juga menyelenggarakan kampanye kesehatan 
dan peningkatan sanitasi di Sorong, yang bertujuan 
meningkatkan pengetahuan para ibu rumah tangga 
tentang arti penting sanitasi dan kebersihan sehari-hari 
di lingkungan rumah. Fasilitas jaringan air juga didirikan 
oleh Petrosea di Klabinain Sorong untuk kepentingan 
masyarakat setempat.

Program MBSS 
membersihkan pesisir 
Bagan Asahan memberi 
pengaruh terhadap 

1.000+ keluarga

Bersama dengan Sokola, 
Indika Energy memberikan 

gizi tambahan untuk 82% 
anak balita di Mariso

Petrosea memberikan gizi 

tambahan untuk 130+ 
bayi dan balita
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PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT
KOMITMEN KAMI

Semua program keberlanjutan Grup Indika Energy 
diselaraskan secara saksama dengan strategi bisnisnya 
untuk menciptakan kesinambungan operasional yang 
didukung oleh para pekerja dan masyarakat sekitar yang 
berpendidikan, sehat, dan produktif. Dalam mencapai 
tujuan ini, Indika Energy memandang keterlibatan 
masyarakat sebagai faktor utama bagi keberhasilan.

Semua program pemberdayaan ekonomi masyarakat 
di Indika Energy dirancang berdasarkan masukan 
dari masyarakat setempat, agar dapat sungguh 
membantu mereka meningkatkan taraf hidup. 
Kami yakin, pemberdayaan merupakan cara terbaik 
untuk membantu masyarakat mengembangkan 
kemampuan yang menunjang mereka secara mandiri 
dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan cara yang 
sama seperti semua kegiatan keberlanjutan kami, yaitu 
menentukan apa yang dibutuhkan masyarakat dalam 
konteks strategi jangka panjang kami menuju kegiatan 
operasional yang berkelanjutan untuk mendatangkan 
manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. 
Kemudian, kami bekerja sama dengan masyarakat 
dalam mengembangkan program-program yang dapat 
membantu mereka mewujudkan aspirasi mereka, 
sehingga membuat mereka aktif berpartisipasi dalam 
proses.

Salah satu program Kideco untuk keberlanjutan adalah 
Sistem Pertanian Terpadu atau Integrated Farming 
System (IFS), sebuah program pengembangan dan 
pemberdayaan untuk masyarakat Paser di Kalimantan 
Timur. Saat ini, pertambangan dan perkebunan menjadi 
pendorong utama ekonomi regional, tetapi Kideco 
menyadari bahwa masyarakat setempat membutuhkan 
pengetahuan dan keterampilan lain untuk meningkatkan 
mata pencaharian mereka secara berkelanjutan. 
Program IFS menyatukan bidang pertanian. Perkebunan, 
peternakan, perikanan, pusat pelatihan masyarakat, dan 
outbound atau fasilitas rekreasi berada di atas lahan 
seluas 6,5 hektar untuk menghasilkan pendapatan. 
Penjualan komoditas dan produk dari area ini telah 
mulai menciptakan pendapatan non-pertambangan bagi 
masyarakat.

Dengan dukungan Kideco, kami berharap IFS dapat 
berkembang dan meningkatkan kesejahteraan serta 
pemerataan kemakmuran di antara masyarakat di 
Kabupaten Paser dalam jangka panjang. IFS bertujuan 
meningkatkan kemampuan dan daya saing masyarakat 
secara berkelanjutan. Kami berharap IFS dapat terus 
berkembang dan berkontribusi terhadap kemandirian 
ekonomi masyarakat setempat dengan menciptakan lini 
usaha baru, serta mendorong warga mengembangkan 
produk dan layanan baru.          

IFS dipandang sebagai Program Pemberdayaan 
Masyarakat oleh pemerintah, serta menerima dukungan 
penuh dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 
Kabupaten. Manfaat  program IFS diharapkan 
menimbulkan efek positif pada masyarakat setempat 
dengan menghasilkan siklus pendapatan positif yang 
berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. 
Selain itu, program ini diharapkan dapat mengilhami 
lahirnya bisnis baru dan upaya perusahaan-perusahaan 
lain untuk mendukung program serupa.

Di samping mendukung program IFS, Kideco 
menyediakan 200 hektar lahan kelapa sawit untuk 100 
kepala keluarga di Desa Samurangau, yang diharapkan 
dapat memanfaatkan lahan ini untuk meningkatkan 
ekonomi regional dan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2018 bersama 
dengan Indika Energy 
dan Indika Foundation, 
Indorelawan memiliki 

1.411+ organisasi yang 
terdaftar sebagai mitra dan 

80.433+ relawan

KUBE Petrosea di Paser 
mampu memproduksi 

3.800+ bottom plug 
setiap bulan, bernilai Rp 76 
juta

MBSS memberikan 

2.800+ bebek untuk 65+ 
keluarga di Muara Enim
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KARYA KAMI 

Untuk meningkatkan kepekaan dan kesadaran publik 
terhadap berbagai masalah sosial, Indika Foundation 
berkolaborasi dengan Indorelawan melalui Indika 
Foundation, disertai harapan mendorong masyarakat 
dan individu di seluruh nusantara untuk bergotong 
royong dan bekerja sama dalam berbagai kegiatan 
sukarela.

Kideco berfokus pada pemberdayaan masyarakat 
di wilayah operasionalnya dalam beberapa cara 
yang spesifik. Program utamanya adalah Sistem 
Pertanian Terpadu yang dibahas sebelumnya, yakni 
mengupayakan pendapatan dari non-pertambangan 
kepada masyarakat setempat melalui pertanian, 
peternakan, perikanan, perkebunan, dan kegiatan 
ekonomi lain berbasis lahan. Selain itu, Kideco 
membantu membangun fasilitas infrastruktur 
masyarakat yang penting untuk mendukung kegiatan 
ekonomi lokal dan membantu Lembaga Keuangan 
Mikro masyarakat setempat.

Penanggulangan bencana merupakan bentuk lain dari 
pemberdayaan masyarakat yang tak kalah penting 
di masyarakat yang terdampak bencana. Indika 
Indonesia Resources (IIR) memprakarsai dukungan 
penanggulangan bencana dalam bentuk program IIR 
Peduli Palu, sementara Tripatra memberikan bantuan 

penanggulangan bencana melalui program Tripatra 
Peduli Lombok dan Palu.

Program perikanan Petrosea melatih masyarakat di 
wilayah operasionalnya untuk menggunakan keranjang 
bambu (keramba) untuk membiakkan ikan. Perusahaan 
juga membantu warga kurang mampu dengan 
kondisi rumah yang buruk di Kecamatan Klabinain 
untuk memperbaiki rumah mereka. Bank Sampah 
KUBE didirikan pula oleh Petrosea di Sorong. KUBE 
adalah singkatan dari Kelompok Usaha Bersama yang 
bertujuan memberdayakan masyarakat setempat untuk 
mendirikan usaha yang berkelanjutan.

MBSS membantu meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat di Muara Enim, salah satu wilayah 
operasionalnya, dengan memberikan telur bebek 
bagi keluarga-keluarga miskin di Desa Gedung Buruk. 
Mereka juga dilatih beternak bebek, agar mampu 
menjadi peternak bebek yang berhasil.               

Bekerja sama dengan otoritas kelautan dan lembaga 
asuransi milik negara, Cirebon Power memberikan 
asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan cacat tubuh bagi 
3.000 nelayan di 10 desa terdekat. Cirebon Power juga 
memberikan pinjaman pembiayaan mikro bagi usaha 
kecil masyarakat, disertai pembangunan kapasitas dan 
pendampingan untuk membantu mengembangkan 
usaha seperti katering, membuat krupuk udang, 
menjahit, dan membatik.

Indika Foundation 
mengidentifikasi dan 
menjajaki kemungkinan 
berkolaborasi dengan 150 
organisasi di Indonesia 
dan negara-negara ASEAN 
untuk perdamaian

Laporan Keberlanjutan MENDORONG PERTUMBUHAN BAGI INDONESIA 29



LINGKUNGAN
KOMITMEN KAMI 

Indika Energy yakin bahwa menjaga lingkungan yang 
bersih, aman, dan sehat dapat berjalan seiring dengan 
memenuhi kebutuhan energi dunia. Untuk mencapai hal 
itu, kami terus melakukan evaluasi guna meningkatkan 
proses dalam kegiatan operasional kami, sehingga 
dapat mengurangi polusi dan limbah, melestarikan 
sumber daya alam, serta meminimalkan setiap potensi 
dampak negatif terhadap lingkungan.   

Mulai dari tindakan sehari-hari hingga investasi modal 
yang besar, dapat kita dedikasikan untuk mengambil 
keputusan yang tepat bagi lingkungan. Kami juga 
berusaha mencari dan mengadopsi mekanisme yang 
efektif dan dapat diandalkan, agar dapat meningkatkan 
standar internal bagi pengelolaan lingkungan.  

KARYA KAMI 

Pada tahun 2018 Kideco berfokus memelihara tempat 
pembibitannya dan melindungi keanekaragaman 
hayati di sekitar wilayah operasionalnya. Sementara 
itu, Petrosea melaksanakan beberapa inisiatif yang 
mencakup restorasi mangrove di Kabupaten Klabinain, 

penanaman pohon untuk menciptakan efek penghijauan 
dan meningkatkan pemerangkapan karbon, serta 
kampanye anti-plastik Sapu Bersih di Kariangau, 
Kalimantan Timur. Kampanye ini dilaksanakan bersama 
dengan pemangku kepentingan setempat untuk 
membersihkan sampah plastik di pantai-pantai, agar 
lingkungan menjadi bersih dan indah, serta membantu 
mendukung pengembangan wilayah ini menjadi tujuan 
wisata.

MBSS juga melakukan penanaman mangrove di desa 
pesisir Tanah Merah, Kalimantan Selatan, sebagai upaya 
melindungi kawasan pantai dari erosi, meminimalkan 
penggunaan pelarut dan bahan bakar, serta terus 
menjalani pembuangan limbahnya sesuai peraturan 
yang berlaku.

Cirebon Power membantu merestorasi perkebunan 
mangrove setempat. Sebagai bagian dari upaya 
rehabilitasi lingkungan yang berkesinambungan, Cirebon 
Power membangun tempat pembibitan bekerja sama 
dengan LSM lingkungan setempat, Forum Masyarakat 
Peduli Lingkungan (Formas PL). Tempat pembibitan ini 
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telah menghasilkan tanaman sirsak, manggis, lengkeng, 
dan srikaya; serta melindungi pohon seperti Reutealis 
trisperma, Cerbera manghas, Polyalthia longifolia, 
Swietania mahagony, dan Terminalia katappa. Ribuan bibit 
dari tempat pembibitan ini ditanam di desa-desa sekitar 
setiap tahun, bersama dengan warga desa, pejabat 
desa, dan Kelompok Lingkungan di masyarakat.

Cirebon Power juga menerapkan sistem pengelolaan 
dan pengolahan air yang canggih dalam operasionalnya. 
Lebih dari 749 juta m3 air digunakan terutama untuk 
boiler, menara pendingin, dan kantor. Sesuai peraturan 
pemerintah, air didinginkan melalui menara pendingin 
dan digunakan kembali. Secara total, lebih dari 598 juta 
m3 atau setara 80% dari seluruh konsumsi air di Cirebon 
Power telah didaur ulang. Semua air limbah diolah, 
kemudian dibuang ke laut dengan perbedaan suhu 
kurang dari dua derajat Celsius dibandingkan dengan 
air yang diambil. Hal ini dilakukan untuk mengurangi 
dampak terhadap lingkungan laut, yang melampaui 
ambang batas kepatuhan terhadap peraturan.

Petrosea menanam 
9.000+ pohon di 
Kalimantan Selatan

Cirebon Power menanam 
lebih dari 25.000 
pohon di sekitar wilayah 
pembangkit listriknya
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Kegiatan, Produk, dan Kawasan dengan 
Nilai Keanekaragaman Hayati yang 
Tinggi di Luar Kawasan Lindung, serta 
Layanan terhadap Keanekaragaman 
Hayati yang Dilindungi

28, 29

G4-EN13 Habitat yang Dilindungi atau Dipulihkan 28, 29

G4-EN27 Mitigasi Dampak Lingkungan dari 
Produk dan Jasa

28

Aspek Sosial

G4-SO1 Pelibatan Masyarakat Lokal 26, 27

G4-LA1 Jumlah Karyawan yang Dipekerjakan 
dan Pergantian Karyawan Berdasarkan 
Kelompok Umur, Gender, dan Wilayah

37

G4-LA5 Komite Gabungan OHS 34, 35

G4-LA6 Tingkat Kecelakaan 34

Laporan KeberlanjutanMENDORONG PERTUMBUHAN BAGI INDONESIA32
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