PRESS RELEASE

Petrosea Raih Penghargaan di
13th IICD Corporate Governance Award 2022
30 Mei 2022 – PT Petrosea Tbk (PTRO) meraih penghargaan “Best Responsibility of the Board”
dan masuk ke dalam kategori “Top 50 Mid Capitalization Public Listed Company” di ajang 13th
IICD Corporate Governance Award 2022 yang diselenggarakan pada Jumat, 27 Mei 2022
bertempat di Ballroom Financial Hall, Jakarta dengan tema Sustainability Governance For
Long-Term Value Creation.
Penghargaan bagi Petrosea diberikan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship
(IICD) berkat pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik melalui prinsip disclosure &
transparency yang dilakukan oleh perusahaan secara konsisten dan berkelanjutan.
“Penghargaan ini merupakan wujud dari pelaksanaan GCG sebagai intangible asset yang
memainkan peran penting dalam value creation di Petrosea,” ujar Anto Broto selaku
Sekretaris Perusahaan Petrosea yang mewakili perusahaan di acara tersebut.
Dalam acara ini, IICD memberikan penghargaan kepada emiten-emiten yang telah
mengimplementasikan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate
governance (GCG) pada tahun sebelumnya dan tidak terkait kasus serius yang bertentangan
dengan prinsip-prinsip GCG.
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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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