PRESS RELEASE
Petrosea Terus Mengoptimalkan Kapasitas & Kapabilitas
Demi Menyambut Seluruh Peluang Usaha di 2019
8 Februari 2019 – Industri pertambangan tengah mengalami tekanan yang luar biasa. Sejak
2004, produktivitas pertambangan global menurun sekitar 40%. Dalam menghadapi kondisi
tersebut, Petrosea terus melakukan continuous improvement demi meningkatkan
produktivitas kegiatan operational dan memanfaatkan seluruh peluang yang ada untuk
memastikan keberlanjutan usaha Perusahaan ke depannya.
Beberapa langkah strategis telah dijalankan oleh Petrosea sejak beberapa tahun terakhir.
Salah satu yang paling signifikan adalah melaksanakan transformasi digital untuk seluruh
kegiatan operasional tambangnya demi memberikan dampak positif terhadap kinerja
operasional dan keuangan Perusahaan. Sejak 2017, Perusahaan berhasil mencatat laba dan
pada 2018 berhasil meningkatkan volume overburden dan produksi batubara melebihi
target yang dicanangkan sebelumnya, yaitu sebesar 121 juta BCM dengan produksi batubara
mencapai 34 juta ton.
“Melanjutkan apa yang telah dilaksanakan pada tahun 2018, tahun ini Petrosea akan terus
fokus terhadap penerapan operational excellence dengan mengoptimalkan seluruh
kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki, walaupun ketidakstabilan harga komoditas batubara
masih menjadi tantangan yang harus terus dihadapi,” ujar Hanifa Indradjaya, Presiden
Direktur Petrosea.
Target peningkatan overburden dan produksi batubara Petrosea untuk 2019 adalah sekitar
10% dibandingkan tahun sebelumnya, dan demi memastikan keberlanjutan usaha jangka
panjangnya, Perusahaan tetap mencadangkan belanja modal untuk meningkatkan
kapasitasnya dan menyambut seluruh kesempatan yang ada, termasuk terjadinya
perubahan kebijakan dari China yang berdampak positif bagi industri sektor pertambangan
dan migas di Indonesia, serta memastikan bahwa operational excellence tetap dijalankan
secara konsisten di seluruh kegiatan operasional Perusahaan.
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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-toport, 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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