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Head Office 
Indy Bintaro Office Park 

Jalan Boulevard Bintaro Jaya 
CBD Bintaro kav. B7/A6 

Pondok Jaya, Pondok Aren 

Tangerang Selatan, Banten 15424 
T  +62 21 2977 0999 

F   +62 21 2977 0998 

W    www.petrosea.com 

Tangerang Selatan, 26 April 2022 

No. Ref.: CORSEC/L/2022/IV-0027 

Kepada Yth./To: 

Bapak I Gede Nyoman Yetna  

Direktur PT Bursa Efek Indonesia 

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, lantai 6 

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 

Jakarta 12190 

Perihal/ 

Subject: 

Penyampaian Hasil Public Expose PT Petrosea Tbk / Submission of Public Expose 

Results of PT Petrosea Tbk 

Dengan hormat, 

Merujuk kepada surat kami No. Ref: 

CORSEC/L/2021/IV-024 tanggal 18 April 2022 

perihal Penyampaian Materi Public Expose PT 

Petrosea Tbk (“Perseroan”), kami hendak 

menginformasikan bahwa Perseroan telah 

melaksanakan Public Expose secara virtual pada 

hari Kamis, 21 April 2022 pada pukul 13:30 WIB 

sampai dengan pukul 14:32 WIB. Keseluruhan 

Public Expose telah berjalan dengan lancar. 

Paparan Publik tersebut dihadiri oleh Direktur 

Perseroan dan peserta lain antara lain media, 

analis dan individu (terlampir).  

Beberapa pertanyaan yang diajukan telah di jawab 

dengan jelas oleh Direksi Perseroan. Terlampir 

adalah rangkuman pertanyaan dan jawaban serta 

tautan rekaman dari pelaksanaan Paparan Publik. 

Demikian kami sampaikan, atas segala 

perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

Dear Sirs, 

Referring to our letter No. Ref: 

CORSEC/L/2022/IV-0024 dated 18 April 2022 

regarding the Submission of Public Expose 

Material of PT Petrosea Tbk (the “Company”), 

we would like to inform that the Company has 

conducted its virtual Public Expose on Thursday, 

21 April 2022 from 13:30 am until 14:32. The 

entire Public Expose event was conducted well. 

The Public Expose was attended by the 

Company’s Board of Directors and other 

participants such as media, analyst and individual 

(as attached).  

Several questions that were raised were answered 

clearly by the Board of Directors of the Company. 

Attached is the summary of questions and answers 

as well as the link to the Public Expose event. 

Thank you for your kind attention.  

Hormat kami/Regards, 

PT Petrosea Tbk 

Romi Novan Indrawan 

Direktur 
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LAMPIRAN 1 

DAFTAR PESERTA  

PAPARAN PUBLIK PT PETROSEA Tbk 

21 April 2022 

• Manajemen:

Bapak Hanifa Indradjaya selaku Presiden Direktur

Bapak Romi Novan Indrawan selaku Direktur

Ibu Meinar Kusumastuti selaku Direktur

Bapak Anto Broto selaku Corporate Secretary

• Peserta terlampir copy daftar hadir
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LAMPIRAN 2 

RANGKUMAN TANYA JAWAB & TAUTAN REKAMAN 

PAPARAN PUBLIK PT PETROSEA Tbk 

21 April 2022 

Penyajian presentasi Paparan Publik Perseroan dilaksanakan selama ± 62 menit. Pada saat sesi tanya 

jawab berlangsung, pertanyaan berikut ini ditanyakan oleh peserta: 

Sesi 1 

1.1 Revita Diah Anggraeni – Binaartha Parama 

Pertanyaan: 

Mengapa laba kotor di tahun 2021 menurun tetapi laba bersih di tahun 2021 meningkat? 

Jawab: 

Laba kotor mengalami penurunan sebesar US$0,31 juta dari US$74,8 juta di tahun 2020 menjadi 

US74,6 juta di tahun 2021. Penurunan laba kotor dikarenakan adanya biaya untuk penanganan 

Covid-19 termasuk isolasi center dan vaksinasi di seluruh lokasi kerja Petrosea. Untuk laba bersih 

ada peningkatan sebesar US$1,5 juta yang ditopang oleh penurunan beban bunga keuangan yang 

lebih kecil dan adanya capital gain dari selisih kurs. 

1.2 Alwin Rusli - Reliance Securities 

Pertanyaan: 

Mohon dapat dijelaskan kontribusi pendapatan dari lini bisnis Mining, EPC, Services, di tahun 2021 

dan 2020?  

Jawab: 

Pendapatan dari jasa Kontrak Pertambangan mengalami peningkatan dari US$209,9 juta menjadi 

US$298,9 juta di tahun 2021, pendapatan dari lini bisnis EPC mengalami sedikit penurunan dari 

US$65,8 juta menjadi US$64,2 juta dan dari lini bisnis jasa Logistik & Pendukung Kegiatan Minyak 

& Gas mengalami penurunan dari US$59,9 juta menjadi US$50,2 juta. 

1.3 Slamet Santoso (Purwanto Asset Management and Wawan (KAF Sekuritas) 

Pertanyaan: 

Apakah ada perubahan bisnis model setelah proses divestasi? 

Jawab: 

Petrosea telah mengeluarkan strategi 3D yaitu Digitalisasi, Diversifikasi dan Dekarbonisasi sejak 

tahun 2019 sebagai enabler dan pilar kunci Perusahaan untuk terus mengembangkan value 

proposition kepada seluruh stakeholder. Kedepannya, Petrosea bukan hanya sebagai kontraktor 

tambang saja, tetapi juga sebagai pemilik, operator dari aset-aset tambang mineral terutama yang 

menjadi esensial dalam proses transisi energi menjadi energi terbarukan. Divestasi ini akan menjadi 

kunci utama dalam mentransformasi Petrosea kedepannya, baik dari sisi organisasi dan dari sisi 

bisnis model kedepannya.  
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Sesi 2 

2.1 Mutiara – Bisnis Indonesia 

Pertanyaan: 

Seperti apa kinerja pada kuartal I 2022? 

Jawab: 

Kinerja pada kuartal pertama di 2022, sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu, 

ini digunakan untuk persiapan berbagai proyek baru, termasuk manajemen proyek, mobilisasi dan 

demobilisasi peralatan di berbagai area proyek baru. Pada tahun lalu kinerja masih ditopang 

pendapatan dari proyek Tabang, sehingga laba kotor tahun lalu di kuartal pertama 2021 yang sebesar 

US$13,4 juta, di kuartal I tahun ini menjadi US$12,0 juta, sehingga laba operasi terkoreksi dari 

US$5,6 juta menjadi US$4,4 juta. Dari sisi interest expense, mengalami menurun dari US$1,4 juta 

menjadi US$1,2 juta. Secara NPAT mengalami penurunan dari US$3,8 juta menjadi US$2,2 juta. 

Sementara rasio margin bersih juga menurun dari 4,2% di kuartal pertama 2021 menjadi menjadi 

2,3% di kuartal pertama 2022. 

Pertanyaan: 

Bagaimana target pendapatan, laba dan capex untuk tahun 2022? 

Jawab: 

Target pendapatan dan laba bersih tahun 2022 belum dapat diungkapkan, namun secara garis besar 

harus terus membaik dan dikelola dengan baik dari tahun  ke tahun. Belanja modal yang dianggarkan 

sebesar US$137 juta, yang dicadangkan untuk menambah kapasitas di berbagai proyek baru dan 

untuk penggantian komponen.  

2.2 Sukarno Alatas (Kiwoom Securities) & Suparman (Dana Pensiun Wijaya Karya) 

Pertanyaan: 

Bagaimana inisiasi ESG (Environmental, Social and Governance,) untuk tahun 2022? 

Jawab: 

Dari sisi environmental, strategi 3D merupakan kunci utama Petrosea dalam mendukung berbagai 

prioritas penting terhadap target pencapaian ESG. Dari aspek diversifikasi, inisiasi ESG diarahkan 

kepada sektor pertambangan mineral yang menjadi esensial untuk transisi energi dengan mengurangi 

exposure di batubara. Dengan menggunakan pendekatan parameter kapasitas operasi armada yang 

sama dari tahun ke tahun, penerapan digitalisasi di berbagai proyek tambang dapat menurunkan 

karbon emisi sekitar 16% secara terukur. Dari sisi sosial, Petrosea telah meluncurkan program social 

enterprise yang mengedepankan aspek keberlanjutan, hal-hal yang telah diinisiasi oleh Petrosea akan 

terus berlanjut kedepannya, dimana setelah Petrosea sudah tidak berada di area kerja tertentu maka 

dampak sosial secara positif akan terus berlanjut dan berkembang di masa mendatang. Dari sisi  

governance, Petrosea terus mempertajam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, termasuk penerapan standar IS0 dan Anti-Bribery. Kepatuhan dan ketaatan dari aspek 

administrasi dengan memanfaatkan digitalisasi untuk menunjang pelaksanaan governance, 

pengawasan dokumentasi dan pengambilan keputusan. 

2.3 Gugus Iman – Investor retail 

Pertanyaan: 

Dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap margin & ROE perusahaan? 

Jawab: 
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Kenaikan harga minyak dunia tidak berpengaruh terhadap aspek operasional tambang, dikarenakan 

bahan bakar merupakan domain dari klien. Namun Petrosea tetap menjaga efisiensi penggunaan 

bahan bakar. Dengan digitalisasi, utilisasi penggunaan bahan bakar mampu menurunkan konsumsi di 

setiap lokasi pertambangan sampai dengan sekitar 15%, dan dapat membantu klien dalam inisiatif 

efisiensi atas penggunaan bahan bakar tersebut. 

Sesi 3 

3.1 Lilik Gunawan – Investor retail 

Pertanyaan: 

- Bagaimana masa depan Petrosea menurut Direksi dengan adanya Pemegang Saham Pengendali 

yang baru? 

- Dengan adanya tren energi baru terbarukan, apa rencana Petrosea kedepannya? 

Jawab: 

Perusahaan adalah objek dari transaksi. Strategi 3D yang dicanangkan telah menjadi enabler bagi 

proses transisi energi dari fossil base menuju energi baru terbarukan (EBT), ini telah menjadi daya 

tarik tersendiri bagi calon pemegang saham. Petrosea optimis bahwa apa yang telah dicanangkan 

merupakan nilai (value) tersendiri dan faktor penentu dari proses akuisisi Petrosea. 

3.2 Lukman Hakim – Investor retail 

Pertanyaan: 

- Dengan adanya divestasi dari Indika apakah akan mempengaruhi kontrak kerja dengan Kideco 

selaku anak usaha Indika? 

- PT Caraka Reksa Optima sebagai pembeli, apakah ada strategi khusus kedepannya sebagai 

investor strategis? 

Jawab: 

Selama proses divestasi dan pengalihan saham Petrosea milik  PT Indika Energy Tbk yang sedang 

berlangsung, proses ini tidak akan mempengaruhi berbagai hal yang sifatnya sudah pre-existing dan 

kontraktual, ini karena dalam periode kontrak tersebut apa yang menjadi hak dan kewajiban dari 

masing-masing pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut sudah diatur. Kontrak jasa pertambangan 

antara Petrosea dan Kideco yang sedang berjalan, kedepannya akan tetap dijaga oleh kedua belah 

pihak tanpa memperhatikan siapapun pemilik Petrosea, ini dikarenakan bentuk atau model kerjasama 

bisnis antara Petrosea dan Kideco adalah bersifat arm’s length transaction.  

Strategi khusus kedepan dari PT Caraka Reksa Optima tidak bisa diungkapkan, karena manajemen 

Petrosea bukan merupakan bagian dari PT Caraka Reksa Optima. Namun dalam proses due diligence 

yang sedang berlangsung, Petrosea akan menjadi enabler utama dalam mendukung strategi dari 

calon investor baru. Karena upaya yang telah dilakukan oleh Direksi selama ini, diantaranya yaitu 

keberhasilannya, langkah-langkahnya dan garis besar haluan strategisnya merupakan nilai (value) 

yang dilihat dari Petrosea. 

3.3 Arfyana – Kontan Media 

Pertanyaan: 

1. Bagaimana progress terkini divestasi saham Petrosea di PT Indika Energy Tbk (INDY)? Apakah

dengan divestasi ini akan berdampak pada kinerja dan kontrak proyek Perusahaan?

2. Jika ditotal sampai dengan kuartal I 2022 berapa kontrak proyek yang sudah didapat Perusahaan?

3. Berapa belanja modal yang dipersiapkan perusahaan di sepanjang tahun ini? Berapa yang sudah

terealisasi dan untuk apa saja?
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4. Di tengah kenaikan harga sejumlah komoditas, bagaimana dampaknya bagi Petrosea secara

umum? Apakah proyek dari pertambangan tumbuh signifikan di tahun ini? Berapa target kontrak

2022?

5. Apakah Petrosea sendiri memiliki target ambisius untuk dekarbonisasi? Misalnya, pendapatan

dari segmen pertambangan batubara akan digerus hingga berapa persen hingga 2025 mendatang?

Jawab 

1. Untuk pertanyaan nomor satu belum bisa disampaikan, ini dikarenakan Petrosea merupakan

objek dari transaksi, sementara ini proses divestasi masih sedang berlangsung. Pihak calon

pembeli terus ingin mengetahui lebih dalam mengenai strategi Petrosea kedepannya, dan ini

merupakan hal yang sangat positif, karena justru Petrosea yang lebih banyak ditanya oleh calon

pembeli, dimana akan menyelaraskan arahan dari calon pemilik mayoritas.

2. Total proyeksi nilai kontrak sampai dengan kuartal pertama tahun 2022 adalah sebesar US$1,35

miliar.

3. Capex tahun ini dicadangkan sebesar US$137 juta, dimana pada kuartal pertama di 2022 sudah

terealisasi sebesar 20% dari anggaran. Penggunaan terbesar digunakan untuk penambahan

kapasitas untuk mendukung proyek baru dan untuk penggantian komponen dari peralatan

operasi.

4. Terkait kenaikan harga di sejumlah komoditas, tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap tarif

yang diberikan dari Petrosea, namun dapat berpengaruh terhadap penambahan jumlah kapasitas

produksi dan penambahan dari proyek baru. Untuk nilai kontrak di akhir tahun 2021 ditutup

diatas US$1 miliar. Sementara nilai kontrak di tahun 2022 diperkirakan akan tersisa sebesar

US$990 juta yang artinya masih akan ada penambahan dari kontrak baru.

5. Petrosea memiliki target yang ambisius untuk dekarbonisasi, dan dalam jangka panjang secara

bertahap akan mengurangi exposure dari batubara.

Tautan Rekaman 

Rekaman penyelenggaraan Paparan Publik PT Petrosea Tbk tanggal 21 April 2022 dapat diakses pada 

tautan berikut: 

https://drive.google.com/drive/folders/1ccCCixcx2WEvdVPlt31bJvau15xQriMo?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1ccCCixcx2WEvdVPlt31bJvau15xQriMo?usp=sharing
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PT PETROSEA Tbk PUBLIC EXPOSE – 21 APRIL 2022 

No Name Category 

1 Andrew Han Individual/Personal 

2 Andy Individual/Personal 

3 Barat Individual/Personal 

4 Budiyanto 林 海 晖 Individual/Personal 

5 Candra Dwi Putra Individual/Personal 

6 Endy Setiawanto Individual/Personal 

7 Ferry Prateja Individual/Personal 

8 Gera Individual/Personal 

9 Gugus imam Individual/Personal 

10 Harry Merdeka Samik Ibrahim Individual/Personal 

11 Hartono susanto anwar Individual/Personal 

12 Hatta wentio budianto Individual/Personal 

13 Liliek Gunawan Individual/Personal 

14 Mhd. Iqbal Pranajaya Individual/Personal 

15 Michael Lorenzo Suhartono Individual/Personal 

16 Putra Individual/Personal 

17 Putranda Yeremia Tumewu Individual/Personal 

18 Rachmad Hakim Sutarto Individual/Personal 

19 Randy Individual/Personal 

20 Sadri Individual/Personal 

21 Selvy Margareta Individual/Personal 

22 Sofian wijaya Individual/Personal 

23 William Individual/Personal 

24 Yonatan Pratama Wijaya Individual/Personal 

25 Yustian Ray Individual/Personal 

26 Adi Nugroho Wicaksono Maybank Kim Eng Sekuritas 

27 Alfiansyah KB Valbury Sekuritas 

28 Alwin Rusli Reliance Sekuritas 

29 Bagus Lianto Masindo Sekuritas 

30 Revita Dhiah Anggrainy Binaartha Sekuritas 

31 Eko Riyono Equity Sekuritas Indonesia 
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No Name Category 

32 Fauzan Djamal RHB Sekuritas 

33 Karim GAP Capital 

34 Lukman Hakim Reliance Sekuritas 

35 Majer Abdurrachman Citi 

36 Niko Tjahjoadi Indrasujasa Oso Mollucas 

37 Raphon Prima Surya Fajar Sekuritas 

38 Ratna Lim Waterfront Sekuritas 

39 Rizki Indraprasto Citi 

40 Ruli Saepulloh Equity Sekuritas Indonesia 

41 Samuel Mailoa Sucor Sekuritas 

42 Slamet Santoso Purwanto Asset Management 

43 Sukarno Alatas Kiwoom Sekuritas 

44 Suparman Dapen WIKA 

45 Wawan Kurniawan KAF Sekuritas 

46 Nasti Citi 

47 Arfyana Citra Rahayu Kontan 

48 Awan Daelami Investor Daily 

49 Eqqi Syahputra CNBC 

50 Lambok Dominikus Petromindo 

51 Mutiara  Bisnis Indonesia 

52 Thomas R Sembiring Petromindo 

53 Thresa Sandra Desfika Investor Daily 

 


