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tumbuh sebesar 21,08% sementara itu segmen bisnis pen-
jualan batubara tumbuh sebesar 38,36%.
     Sepanjang periode 9 bulan hingga September 2022, jasa
angkutan batubara RMKE mencatatkan volume angkutan
sebesar 5,46 juta ton batubara atau 21,08% lebih tinggi
dibanding volume periode Januari-September 2021 sebe-
sar 4,51 juta ton. Kinerja hingga September 2022 ini sudah
mencapai 69,78% dari target 2022 sebesar 7,82 juta ton.
     Pertumbuhan kinerja operasional RMKE menopang
kinerja keuangan Perseroan. RMKE membukukan
pendapatan usaha sebesar Rp1,90 triliun atau meningkat
secara signifikan sebesar 121,66% year-on-year hingga
periode September 2022. Perseroan juga berhasil
mencatatkan laba bersih usaha sebesar Rp296,37 miliar
atau meningkat sebesar 153,90% year-on-year hingga
periode September 2022. 
     Manajemen optimistis kebutuhan batubara masih akan
meningkat ke depan untuk memenuhi kebutuhan energi.*
  

T RMK Energy Tbk (RMKE) mencatatkan pertumbuh-
an kinerja operasional yang cukup baik hingga Sep-
tember 2022. Segmen bisnis jasa angkutan batubara
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RMK Menyelenggarakan Pelatihan P3KRMK Menyelenggarakan Pelatihan P3K
Health Safety Environment
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PT RMK Energy Tbk (RMKE). Untuk
menjamin keselamatan seluruh
tenaga kerja, tim Health Safety
Environment (HSE) RMK pada
November lalu menyelenggarakan
pelatihan Pertolongan Pertama
Pada Kecelakaan (P3K) di Pelabuh-
an Musi 2, Palembang.
     Dalam pelatihan yang diikuti
sejumlah karyawan di jobsite, tim
HSE melakukan simulasi
penanganan darurat terhadap
korban yang tiba-tiba mengalami
henti jantung. Penanganan darurat
yang tepat terhadap korban henti 

Keselamatan kerja meru-
pakan prioritas utama dalam
setiap kegiatan di area kerja
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Kompresi dada Membuka jalur napas Pemberian napas buatan

jantung dapat menyelamatkan
nyawa korban.
      Tim HSE menjelaskan dan
mempraktekkan teknik mela-
kukan CPR (cardio-pulmonary
resuscitation) terhadap korban
yang mengalami henti jantung
ini. Tindakan CPR terhadap
korban yaitu kompresi dada,
membuka jalur nafas korban
dan memberikan napas buatan
dari mulut ke mulut.
     Tentu saja, siapapun tidak
ingin mengalami kecelakaan
atau terserang penyakit saat
bekerja, namun tindakan
pencegahan tetap wajib
dilakukan. *



perusahaan, PT RMK Energy Tbk
(RMKE) melakukan penyegaran
tampilan laman resmi
www.rmkenergy.com. Sebagai
perusahaan terbuka yang terdaftar di
PT Bursa Efek Indonesia (BEI), RMKE
secara rutin melakukan pemutakhiran
data dan informasi sebagai bentuk
transparansi dan akuntabilitas
perusahaan.
     Dengan tampilan yang lebih user-
friendly, baik untuk perangkat
laptop/PC maupun smartphone,
pengguna dapat mengakses berbagai
data dan informasi terbaru mengenai
RMKE dengan lebih mudah, seperti
laporan kinerja keuangan, laporan
kinerja operasional, press release 

Tampilan website
RMK Energy kini 

 lebih user-
friendly dan

informatif. Fitur-
fitur baru

ditambahkan
untuk

memudahkan
pengguna.

emi memberikan kenyamanan
 yang lebih baik bagi pengguna
dalam mengakses informasiD
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Tampilan baru website RMK Energy dalam format PC/Laptop dan smartphone

maupun laporan tahunan. Data
dan informasi ini bisa menjadi
referensi pengguna untuk lebih
mengenal dan kemudian memu-
tuskan untuk berinvestasi di RMKE.
Di tampilan baru, terdapat fitur
tambahan pergerakan harga
saham RMKE sebagai acuan bagi
para investor saham.
     Di website resmi RMKE juga
dapat menjadi rujukan bagi
pengguna yang sedang mencari
peluang karir di RMKE. Info resmi
lowongan kerja RMKE adalah
lowongan kerja yang ditampilkan
di website resmi
www.rmkenergy.com dan media
sosial LinkedIn PT RMK Energy Tbk.
Di luar itu, dapat dipastikan info
lowongan kerja tersebut adalah
palsu atau hoax. *

http://www.rmkenergy.com/
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RMK Energy IkutiRMK Energy Ikuti  
Training ISPS CodeTraining ISPS Code

Kinerja Keamanan
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Indonesia, mengadopsi International
Ship and Port Security (ISPS) Code yang
berlaku efektif sejak 1 Juli 2004. ISPS
Code wajib diimplementasikan oleh
pelaku industri pelayaran Indonesia
berdasarkan Undang-Undang No 17
Tahun 2008 tentang Pelayaran.
     Belum lama ini, General Manager PT
RMK Energy, Togar Sihotang, mengikuti
training ISPS Code di Palembang
sebagai salah satu implementasi ISPS
Code. Sebagai penyedia jasa fasilitas
pelabuhan, PT RMK Energy mematuhi
aturan ISPS Code yang merupakan
prosedur pengamanan di fasilitas
pelabuhan pada semua tingkatan
keamanan (security level).
     Training ISPS Code ini bertujuan
meningkatkan kualitas pengeta-
huan mengenai keamanan, karena
setiap orang yang berkepentingan
dengan kapal dan pelabuhan harus
memiliki pengetahuan mengenai
keamanan kapal atau pelabuhan.
Materi terkait landasan hukum ISPS
Code hingga teknik-teknik
identifikasi ancaman serta
penanganan kondisi darurat banyak
dibahas dalam training ini.
     Fasilitas Pelabuhan RMK Energy
memiliki kelengkapan keamanan
seperti pos keamanan yang beroperasi
24 jam selama 7 hari, CCTV di tempat-
tempat strategis, lampu penerangan di
setiap sudut pelabuhan dan area-area
terbatas (restricted area) dengan
tingkat keamanan yang lebih tinggi. *

ebanyak 162 negara anggota
International Maritime Orga-
nization (IMO), termasuk 
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RMK Energy mengikuti training ISPS Code di Palembang pada
September 2022 diwakili oleh Togar Sihotang, GM RMK
Energy (kedua kiri).

Suasana training ISPS Code yang diselenggarakan oleh
Recognized Security Organization (RSO).

Pelabuhan Musi 2


