PRESS RELEASE

Petrosea Mencatatkan Laba Bersih
Sebesar US$33.71 Juta Pada Tahun 2021
30 Maret 2022 – PT Petrosea Tbk (PTRO) berhasil melewati berbagai tantangan besar
untuk kembali mencatatkan kinerja yang solid pada tahun 2021 berkat implementasi
strategi 3D Perusahaan, yaitu Diversifikasi, Digitalisasi dan Dekarbonisasi yang telah
dijalankan sejak tahun 2019.
Pada tahun 2021, Perusahaan mencatatkan total pendapatan sebesar US$415,74 juta,
naik 22,03% dibandingkan dengan tahun lalu yang tercatat sebesar US$342,69 juta,
sementara laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar
US$33,71 juta, naik 4,43% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar US$32,28 juta.
Petrosea juga meneruskan inisiatif liability management yang efektif pada tahun 2021,
dimana Perusahaan berhasil menurunkan saldo utang sebesar 32,73% yoy, serta
menurunkan beban bunga & beban keuangan sebesar 42,65% yoy.
“Untuk mendukung kinerjanya selama tahun 2021 ini, Petrosea terus melanjutkan
transformasi secara menyeluruh dengan membangun organisasi yang lebih agile dan
mengembangkan business model terbarukan agar dapat mempertahankan resilience di
masa mendatang,”ujar Presiden Direktur Petrosea, Hanifa Indradjaya.
Petrosea berkomitmen penuh untuk memprioritaskan aspek Environmental, Social &
Governance (ESG) dan penerapan strategi keberlanjutan yang sejalan dengan praktikpraktik tata kelola perusahaan yang baik demi mendukung pencapaian Sustainable
Development Goals (SDGs). Kedepannya, Petrosea akan terus memanfaatkan teknologi
terkini melalui Minerva Digital Platform yang terbukti telah dapat meningkatkan
produktivitas dan efisiensi kegiatan operasionalnya.
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Petrosea adalah perusahaan multi-disiplin yang bergerak di bidang kontrak pertambangan, rekayasa, pengadaan &
konstruksi serta jasa minyak & gas bumi dengan jejak langkah di Indonesia selama 50 tahun. Keunggulan kami adalah pada
kemampuan untuk menyediakan jasa pertambangan terpadu pit-to-port, kemampuan rekayasa & konstruksi yang
terintegrasi serta jasa logistik, dengan selalu berkomitmen penuh terhadap penerapan keselamatan, kesehatan kerja &
lingkungan, manajemen mutu dan integritas bisnis.
Pada tahun 1990, Petrosea menjadi perusahaan rekayasa dan konstruksi Indonesia pertama yang tercatat di Bursa Efek
Indonesia (IDX: PTRO).
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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