
 

 

PRESS RELEASE 
 
 

Petrosea Membagikan Dividen Tunai Sebesar US$ 0,00865 per Lembar Saham   

 
 

22 April 2019 – Pada tahun 2018, Petrosea mencatatkan peningkatan total 
pendapatan sebesar 48,57% dari US$ 313,48 juta menjadi US$ 465,74 juta dan 
mencatatkan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar   
US$ 22,96 juta, atau meningkat 97,42% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 
 
Rapat umum pemegang saham menyetujui pembagikan dividen tunai sebesar 38% 
dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, atau sebesar    
US$8,72 juta atas 1.008.605.000 lembar saham (US$ 0,00865 per lembar saham).  
 
Rapat umum pemegang saham juga menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris  
dan Direksi Perseroan, sehingga susunannya menjadi sebagai berikut: 
 
Dewan Komisaris  
 
Presiden Komisaris  : Richard Bruce Ness 
Komisaris   : Purbaja Pantja 
Komisaris   : Kamen Palatov 
Komisaris Independen : Osman Sitorus 
Komisaris Independen : Hasnul Suhaimi 
 
Direksi 
 
Presiden Direktur  : Hanifa Indradjaya 
Direktur   : Johanes Ispurnawan 
Direktur   : Romi Novan Indrawan 
  
“Dalam menghadapi tantangan pada tahun 2019 ini, Petrosea terus berkomitmen 
untuk mempertajam fokus pada operational excellence, meningkatkan kualitas 
layanan serta memperkuat jaringan pemasaran, sebagai suatu proses berkelanjutan 
yang kami lakukan sebagai perusahaan yang mengedepankan keunggulan 
pelayanannya kepada seluruh klien demi menciptakan shareholder value,” ujar 
Presiden Direktur Petrosea, Hanifa Indradjaya. 
 
 
 
 
 



 

 
 
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: 
 
Corporate Communications 
Corporate.Communications@petrosea.com  

 
PT Petrosea Tbk. 
Petrosea merupakan Perusahaan multi-disiplin yang bergerak di bidang jasa kontrak pertambangan, 
infrastruktur dan jasa pendukung minyak & gas bumi yang telah berpengalaman luas di Indonesia sejak tahun 
1972. Keunggulan Petrosea adalah pada kemampuan untuk menyediakan jasa pertambangan terpadu pit-to-
port, kemampuan rekayasa dan konstruksi yang terintegrasi serta jasa logistik, dengan selalu berkomitmen 
penuh terhadap penerapan tata kelola perusahaan, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan, manajemen 
mutu dan integritas bisnis. Kami juga menyediakan jasa untuk industri minyak & gas bumi di Indonesia melalui 
Petrosea Offshore Supply Base (POSB) di Sorong, Papua Barat yang secara konsisten memberikan pelayanan 
berstandar internasional dan cost effective untuk seluruh klien kami. 
 
Petrosea didukung penuh oleh pemegang saham utamanya, PT Indika Energy Tbk., yang merupakan 
perusahaan energi di Indonesia yang menyediakan solusi energi terpadu melalui investasinya di bidang 
sumberdaya energi, jasa dan infrastruktur. 
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