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Harga Batubara Topang KinerjaHarga Batubara Topang Kinerja
RMKE pada Kuartal I 2022RMKE pada Kuartal I 2022

Harga batubara yang sangat
baik sepanjang kuartal I 2022

berkotribusi signifikan terhadap
kinerja kami, walaupun

pemerintah sempat melarang
ekspor batubara pada Januari

lalu,” 

Tony Saputra
Direktur Utama PT RMK Energy Tbk

PT RMK Energy Tbk (RMKE), perusahaan
jasa logistik batubara terintegrasi,
mencatatkan pertumbuhan kinerja
keuangan dan operasional yang positif
sepanjang kuartal I 2022. RMKE mencatat
pendapatan bersih sebesar Rp413,54
miliar pada kuartal I 2022 atau naik 151%  
 

"
dibanding Rp164,95 miliar pada periode
yang sama pada 2021. Laba bersih
Perseroan pada kuartal I 2022 juga naik
menjadi Rp38,64 miliar atau tumbuh
sebesar 64% dibanding Rp23,61 miliar pada
periode yang sama pada 2021.

M o n t h l yM o n t h l y
MMKKEE



RMKE peringati Hari LingkunganRMKE peringati Hari Lingkungan  
Hidup Sedunia 2022Hidup Sedunia 2022

RMKE MonthlyRMKE Monthly

2

Lingkungan Hidup
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turut memperingati Hari
Lingkungan Hidup Sedunia 2022
pada 5 Juni dengan melakukan
aktivitas penanaman 1.000 bibit
pohon di lahan pascatambang
anak usahanya, PT Truba Bara
Banyu Enim (TBBE) di Kabupatan
Muara Enim, Sumatra Selatan.

     RMKE menyadari pentingnya
untuk terus melakukan upaya
pelestarian lingkungan dan
menjaga keberlangsungan alam
sekitar. Salah satu inisiatif RMKE
adalah melakukan revegetasi
lahan pascatambang di konsesi
TBBE. 
     Revegetasi lahan
pascatambang merupakan salah
satu komitmen RMKE dalam
menjalankan bisnis yang
berkelanjutan dan
mengimplementasikan good
mining practices sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
     Tema “Only One Earth” tahun
ini menjadi ajakan bagi semua
pihak untuk berpartisipasi aktif
dalam upaya pelestarian
lingkungan dan berperilaku
hidup yang ramah lingkungan
demi satu-satunya Bumi yang
kita tinggali. *

Dengan mengusung tema 
"Only One Earth", PT  
RMK Energy Tbk (RMKE)

Revegetasi lahan
pascatambang

merupakan salah satu
komitmen RMKE dalam

menjalankan bisnis
yang berkelanjutan dan
mengimplementasikan
good mining practices 
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Corporate Social Responsibility 

RMKO bangun sumur bor diRMKO bangun sumur bor di  
Desa Gunung Megang DalamDesa Gunung Megang Dalam

RMKO membangun
fasilitas sumur bor dan

menambah akses
warga terhadap air

bersih bagi 32 kepala
keluarga (KK) atau total
103 jiwa di Desa Gunung

Megang Dalam.

P
Tbk (RMKE), pada Juni lalu
menyelesaikan pembangunan
sumur bor di Desa Gunung
Megang Dalam, Kecamatan
Gunung Megang, Kabupaten
Muara Enim, Provinsi Sumatra
Selatan.
     Desa Gunung Megang Dalam
merupakan salah satu dari 13
desa yang berada di wilayah
Kecamatan Gunung Megang dan
desa dengan luas wilayah paling
luas yaitu sekitar 84,96 km2 atau
18,02% dari total luas kecamatan
Gunung Megang sebesar 471,36
km2 (BPS Muara Enim/2021).

wilayah Gunung Megang,
berkomitmen untuk
memberikan manfaat bagi
masyarakat di sekitar area
operasi, termasuk Desa
Gunung Megang Dalam.
Melalui program Corporate
Social Responsibility (CSR),
RMKO membangun fasilitas
sumur bor dan menambah
akses warga terhadap air
bersih bagi 32 kepala
keluarga (KK) atau total 103
jiwa di Desa Gunung Megang
Dalam.

T Royaltama Mulia Kontrak-
orindo (RMKO), salah satu
anak usaha PT RMK Energy

    RMKO, sebagai perusahaan
kontraktor yang beroperasi di

    Pada 2020, sebanyak 11 desa
di Gunung Megang yang
memanfaatkan sumur,
sementara hanya 1 desa yang
mempunyai sumur bor dan 1
desa lain menggunakan ledeng
dengan meteran. *
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bagi pelanggan di Stasiun
Simpang, Palembang dengan
meresmikan Container Yard (CY)
3B. Setelah CY 3B resmi
beroperasi, RMKE saat ini
menambah kapasitas bongkar dari
8 kereta batubara per hari menjadi
12 kereta batubara per hari.
     Penambahan kapasitas
bongkar batubara bertujuan
untuk mengakomodasi
peningkatan volume angkutan
batubara dari stasiun-stasiun
muat batubara di Kabupaten
Lahat dan Muara Enim. Para
produsen batubara di Sumatra
Selatan, terutama di wilayah
Lahat dan Muara Enim,
diperkirakan akan terus
menambah volume angkutan
batubara dengan menggunakan
moda transportasi kereta.

P

Penambahan kapasitas
bongkar batubara
bertujuan untuk
mengakomodasi
peningkatan volume
angkutan batubara dari
stasiun-stasiun muat
batubara di Kabupaten
Lahat dan Muara Enim.

     CY 3B melakukan
pembongkaran kereta
batubara dengan
menggunakan reach stacker,
kemudian container batubara
diangkut menggunakan truk
menuju ke Port Musi 2 milik
RMKE yang berjarak 7 km dari
area pembongkaran. CY 3B
terletak bersebelahan dengan
CY 2, yang proses pembong-
karannya menggunakan
moveable gantry crane.
     Untuk menyambut
perncapaian ini, segenap
karyawan PT RMK Energy di
site Musi 2, Palembang
menggelar acara perayaan
potong tumpeng atas mulai
beroperasinya CY 3B.
Dengan perayaan ini,
diharapkan operasional CY
3B dapat berjalan lancar dan
memberi kotribusi positif
terhadap kinerja perusahaan
ke depan. * 

RMKE resmikan CY 3B, 
kapasitas bongkar meningkat

Ekonomi

T RMK Energy Tbk (RMKE) 
terus meningkatkan pela-
yanan bongkar batubara


