
 

 

PRESS RELEASE 
 

Petrosea Dinobatkan Sebagai Pemenang 
IDC Future Enterprise Awards 2022 

 

6 Oktober 2022 – PT Petrosea Tbk (PTRO) dinobatkan sebagai pemenang kategori                 
“Best in Future of Operations” dan “Special Award for Sustainability” di ajang IDC Future 
Enterprise Awards 2022 Indonesia yang diumumkan oleh International Data Corporation (IDC) 
di acara IDC DX Summit & Future Enterprise Awards 2022 ASEAN tanggal 5 Oktober 2022. 

Petrosea terpilih dari 1.071 entri yang diterima dari 707 perusahaan di kawasan Asia Pasifik 
berkat kemampuannya dalam merencanakan dan mengimplementasikan inisiatif 
transformasi digital untuk mendorong kinerja. 

Memasuki tahun keenam, IDC Future Enterprise Awards menampilkan perusahaan yang 
memiliki ketahanan dengan dukungan teknologi terkini dalam menghadapi berbagai 
tantangan dan disrupsi di dunia yang serba cepat dan semakin digital. Selain Petrosea, 
perusahaan-perusahaan yang juga dinobatkan sebagai pemenang tahun ini adalah BioFarma, 
DBS Bank Indonesia, Bank Danamon, Pupuk Indonesia, Tripatra Engineers and Constructors, 
Tokopedia, Bank Mandiri, serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 

“Penghargaan ini kembali membuktikan bahwa strategi Petrosea untuk melakukan 
transformasi kegiatan operasionalnya melalui digitalisasi merupakan langkah yang tepat 
untuk memastikan keberlanjutan usahanya,” ujar Presiden Direktur Petrosea, Romi Novan 
Indrawan. 

Petrosea memulai perjalanan transformasi digitalnya pada tahun 2018 melalui Project 
Minerva, yang merupakan singkatan dari “Mining Engineering and Construction Advanced 
Analytics”, sebagai langkah strategis dalam melaksanakan transformasi seluruh kegiatan 
operasional pertambangan perusahaan demi memastikan sustainable superior performance 
di masa mendatang. Saat ini, Petrosea telah berhasil menciptakan digital operating model 
yang memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan melalui berbagai inovasi 
operasional, proses dan business model.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: 
 
Anto Broto 
Head of Corporate Secretary, Investor Relations & Corporate Communications 
Corporate.Communications@petrosea.com  
  
Marzuki Asikin 
Corporate Communications Manager 
Corporate.Communications@petrosea.com  
 
 
PT Petrosea Tbk. 
www.petrosea.com  
 
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 lebih dari 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 Caraka Reksa Optima, perusahaan Indonesia yang 
menjalankan kegiatan usaha di bidang aktivitas keuangan dan asuransi, serta aktivitas professional, ilmiah dan teknis. 
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