
 

 

 

PRESS RELEASE 
 

Petrosea Mencatatkan Kenaikan Total Pendapatan 15,61% 
Pada Semester Pertama 2019 

 
 
31 Juli 2019 – PT Petrosea Tbk. (PTRO) mencatatkan kenaikan total pendapatan sebesar 
15,61% year on year dari US$205,83 juta menjadi US$237,97 juta, sementara laba yang 
dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk meningkat sebesar 7,26% menjadi   
US$7,98 juta dari US$7,44 juta pada periode yang sama tahun lalu. Pencapaian ini 
merupakan hasil dari kenaikan volume operasional dari lini bisnis Kontrak Pertambangan 
serta peningkatan aktivitas di bisnis port logistics operation melalui POSB Sorong dan Kuala 
Pelabuhan Indonesia. 
 
Meskipun menghadapi kondisi pasar batubara yang terus menantang serta cuaca yang 
kurang menguntungkan, Petrosea tetap berhasil mengoptimalkan utilisasi aset serta 
mengimplementasi berbagai inisiatif continuous improvement. Hasilnya adalah peningkatan 
volume lapisan tanah penutup sebesar 3,73% year on year dari 56,23 juta BCM menjadi 
58,32 juta BCM pada semester pertama 2019. 
 
Salah satu inisiatif paling strategis adalah transformasi digital kegiatan operasional tambang 
Perusahaan, dimana Petrosea menjadi perusahaan kontrak pertambangan Indonesia satu-
satunya yang terpilih oleh World Economic Forum untuk masuk ke dalam Global Lighthouse 
Network pada acara Annual Meeting of the Champions yang diadakan pada 3 Juli 2019 di 
Dalian, China. Petrosea terpilih karena kesuksesannya mengimplementasi teknologi revolusi 
Industri 4.0 untuk memacu kinerja finansial dan operasional di proyek Tabang, yang 
berlokasi di Kalimantan Timur. 
 
Pada periode ini, lini bisnis Rekayasa & Konstruksi terus menyediakan jasa seperti konstruksi 
jalan pengangkutan batubara, fasilitas dan infrastruktur pekerjaan sipil, serta konstruksi 
tanggul bagi klien eksisting. Proyek Levee Stockpile untuk PT Freeport Indonesia terus 
mencatatkan kontribusi terbanyak bagi pendapatan bisnis Rekayasa & Konstruksi. 
Sedangkan aktivitas di POSB Sorong meningkat dengan kegiatan bongkar-muat dan fasilitas 
penyimpanan untuk mendukung klien eksisting Perusahaan di daerah Indonesia bagian 
timur. Perusahaan meneruskan pengembangan bisnis Pusat Logistik Berikat (PLB), serta juga 
menyediakan port operations and services untuk Freeport Indonesia melalui Kuala 
Pelabuhan Indonesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

 
Website 
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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 telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (IDX:PTRO) sejak tahun 1990 dan merupakan perusahaan 
rekayasa dan konstruksi Indonesia pertama yang tercatat di bursa. 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 sumber daya energi, jasa dan infrastruktur. 
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