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cana (RMUK), dan PT Bukit Asam Tbk
(PTBA) menandatangani Nota
Kesepahaman untuk menggarap
angkutan 2,5 juta ton batubara PTBA
yang dapat ditingkatkan sampai 1 juta
ton setiap tahunnya mulai tahun 2023.
     Melalui nota kesepahaman ini, Grup
RMKE atau afilisasinya juga akan
membangun dan merawat hauling road
mulai dari tambang PTBA, menyediakan
jasa logistik batubara dari proses
loading & unloading angkutan kereta
api, stockpile services, loading tongkang
/barge hingga transshipment menuju
mother vessel.
     “Kolaborasi RMKE dan PTBA dapat
menyempurnakan sinergi kedua belah
pihak bersama PT KAI dalam
mengimplementasikan pengangkutan
batubara yang seamless di Sumatera
Selatan,” kata Tony Saputra, Direktur
Utama RMKE.
     Direktur Operasional RMKE, William
Saputra menyampaikan kolaborasi dan
sinergi bersama PTBA dan PT KAI yang
saat ini telah berjalan dengan baik,
mengakomodasi RMKE untuk dapat
meningkatkan volume jasa logistik
hingga 70% dan penjualan batubara
hingga 2,5 kali lipat pada tahun 2026 jika
dibandingkan dengan target tahun ini. *

ada 16 Desember 2022, PT RMK
Energy Tbk (RMKE), melalui anak 
usahanya PT Royaltama Mulia Ken-

Kiri-kanan: Direktur Operasional RMKE William Saputra; Direktur
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Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara
RMKE dan PTBA pada 16 Desember 2022 di Jakarta.



matan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Sumatra
Selatan.
     Family Gathering di area kerja Gunung Megang ini
merupakan kolaborasi antara PT Truba Bara Banyu Enim (TBBE),
anak usaha PT RMK Energy Tbk (RMKE), dan PT Royaltama Mulia
Kontraktorindo (RMKO), bagian dari RMK Group.
     Kegiatan ini digelar pada 1 Januari 2023 di tengah cuaca
yang mendukung dan dihadiri oleh karyawan TBBE dan
RMKO dengan mengundang tokoh masyarakat lokal dan
anggota masyarakat dari berbagai kalangan. Acara
diramaikan dengan aneka lomba yang diikuti oleh bapak-
bapak, ibu-ibu dan anak-anak.
     RMK Group berkomitmen untuk terus memberikan
manfaat bagi semua stakeholder, terutama masyarakat di
Ring 1 area kerja, demi keberlangsungan aktivitas Perseroan
untuk jangka panjang. *

ntuk menyambut tahun 2023 dengan semangat dan
optimisme, RMK Group mengadakan Family Gathering
dengan mengajak masyarakat lokal di area kerja Keca- 
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Employee Gathering di area kerja Palembang
dilaksanakan di Hotel Novotel.
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nyelenggarakan acara gathering yang
bertujuan untuk refleksi kinerja
sepanjang tahun 2022 dan sekaligus
sosialisasi target yang akan dicapai pada
2023. Employee Gathering 2022
diselenggarakan di Hotel Novotel
membahas mengenai capaian kinerja
pada tahun sebelumnya serta rencana-
rencana tahun depan.
     Employee Gathering area kerja Musi 2
yang diikuti oleh puluhan pegawai RMKE
ini bertujuan untuk terus menumbuhkan
semangat dan optimisme dalam
berkarya, serta mempererat tali
silaturahmi seluruh pegawai.
      Di akhir 2022, RMKE menutup tahun
dengan baik melalui penandatanganan
Nota Kesepahaman antara RMKE dan PT
Bukit Asam Tbk (PTBA) untuk jasa
pengangkutan batubara sebanyak
2.500.000 ton untuk tahun 2023
sehingga dapat menopang peningkatan
kinerja RMKE tahun 2023. *

enjelang tutup tahun 2022, para
pegawai PT RMK Energy di area
kerja Musi 2, Palembang me-

33

M

Pelabuhan Musi 2



Pembangunan hauling road
batubara RMKE di Kabupaten

Muara Enim, Sumatra
Selatan.
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Mulia Kencana (RMUK),
sedang menyelesaikan
pembangunan hauling road
batubara sepanjang 39
kilometer di Kabupaten
Muara Enim, Sumatra
Selatan. Hauling road ini
akan membuka akses keluar
bagi sejumlah tambang
batubara yang selama ini
terkendala masalah logistik
untuk dapat beroperasi
produksi.
     Jalan khusus angkutan
batubara ini akan
terintegrasi dengan
emplasemen dan stasiun
muat batubara di Kecamatan
Gunung Megang, yang juga
dikelola oleh RMUK.
Batubara yang dimuat di
stasiun muat Gunung
Megang kemudian diangkut
melalui jalur kereta milik PT
KAI menuju ke stasiun
bongkar Simpang di
Palembang. Dari Simpang,
batubara diangkut sejauh 8
kilometer menuju ke
Pelabuhan Musi 2 yang
dikelola RMK Energy untuk
pemuatan ke tongkang.
     Dengan adanya hauling
road batubara ini, RMKE
menawarkan layanan logistic 

T RMK Energy Tbk
(RMKE), melalui anak
usahanya PT Royaltama
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batubara dari hulu ke hilir
bagi pemilik tambang di area
Kabupaten Muara Enim dan
Lahat, termasuk salah satu
tambang milik PT Bukit Asam
Tbk (PTBA). Selama ini,
potensi batubara yang
sangat besar di Sumatra
Selatan kurang diman-
faatkan secara optimal
karena kendala logistik
batubara. *


