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RMKE Catat Kinerja Positif di
Semester I 2022

(dalam Rp miliar)

Pendapatan Bersih

Laba Bersih
141,8

1.071,74
413,69
39,22

1H 2021 1H 2022

1H 2021 1H 2022

(dalam Rp miliar)

Penjualan Batubara

Jasa Logistik

860,34
224,49
169,2

1H 2021 1H 2022

221,4

1H 2021 1H 2022

P

T RMK Energy Tbk (RMKE), mencatatkan
kinerja keuangan dan operasional yang
positif sepanjang semester I 2022 karena

ditopang oleh harga batubara yang sangat baik
sepanjang enam bulan tahun ini.
“Harga batubara yang sangat baik sepanjang
semester I 2022 berkotribusi signifikan terhadap
kinerja kami, walaupun pemerintah sempat
melarang ekspor batubara pada Januari lalu,” kata
Tony Saputra, Direktur Utama PT RMK Energy Tbk,
pada 11 Agustus 2022.
Dua lini bisnis Perseroan, yaitu penjualan dan
jasa logistik batubara sepanjang semester I 2022
menopang pencapaian kinerja keuangan yang
sangat baik. Pendapatan pada usaha penjualan
batubara tercatat terealisasi Rp860,34 miliar atau
mengalami peningkatan sebesar 252% dibanding
realisasi pada tahun sebelumnya yang sejumlah
Rp244,49 miliar, sedangkan pendapatan pada
usaha jasa logistik batubara sejumlah Rp211,4
miliar, mengalami peningkatan sebesar 25%
dibanding realisasi tahun sebelumnya yang
sejumlah Rp169,2 miliar. *

RMKE Monthly
Semarak Perayaan HUT RI ke-77

RMK Group Menggelar Pekan Olahraga

D

alam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT)
Republik Indonesia (RI) ke-77

tahun ini, RMK Group menyelenggarakan Pekan Olahraga
antarkaryawan. Cabang olahraga
yang dipertandingkan tahun ini
adalah bulutangkis dan futsal.
Puluhan karyawan RMK Group
sangat antusias dan bersemangat mengikuti Pekan
Olahraga yang dilakukan selepas
jam kerja di GOR yang berlokasi
dekat dengan Head Office di
Kembangan, Jakarta Barat.
Di cabang olahraga bulu-
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tangkis, peserta dibagi
menjadi tim ganda putra,
tim ganda putri dan ganda
campuran. Di cabang
olahraga futsal, hanya tim
putra yang berpartisipasi
dalam kompetisi ini.
Selain menyemarakkan
HUT RI ke-77, Pekan
Olahraga RMK ini juga
bertujuan untuk
memperkuat hubungan
kekeluargaan antar
karyawan sekaligus
meningkatkan kebugaran
tubuh para karyawan. *

Seperti kata pepatah,
“Mens sana in corpore
sano”, di dalam tubuh
yang sehat terdapat
jiwa yang kuat. Dengan
tubuh yang sehat dan
jiwa yang kuat,
produktivitas
karyawan pun semakin
meningkat
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Hubungan Stakeholder

RMKE Terima Kunjungan PT KAI di Palembang

P
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T RMK Energy Tbk (RMKE)
belum lama ini menerima kunjungan
dari perwakilan PT KAI (Persero)
Pusat dan perwakilan PT KAI Divre III
Palembang. Kunjungan PT KAI ini dalam
rangka melihat kesiapan fasilitas-fasilitas
bongkar muat yang dimiliki RMKE di
Palembang. RMKE merupakan satu-satunya
perusahaan swasta penyedia jasa logistik
batubara yang terintegrasi dengan rel
kereta miliki KAI di Sumatra Selatan.
Perwakilan PT KAI meninjau fasilitasfasilitas bongkar kereta batubara RMKE di
Simpang, di mana RMKE sudah mampu
membongkar 15-17 trainset batubara per
hari setelah Container Yard 3B mulai
beroperasi pada Juni lalu.
Kemudian, perwakilan PT KAI juga
meninjau fasilitas pelabuhan Musi 2 yang
dioperasikan RMKE yang berjarak 8
kilometer dari stasiun bongkar Simpang. Di
Port Musi 2, RMKE memiliki kapasitas
produksi 20 juta ton per tahun, dan dapat
ditingkatkan menjadi 25 juta ton per tahun,
dengan dilengkapi 3 line barge loading
conveyor.
Hingga saat ini, kereta batubara
merupakan opsi angkutan batubara yang
paling efisien, karena dapat memuat
volume batubara lebih banyak dengan biaya
yang kompetitif. *
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RMKE Disiplin Kelola Limbah B3 Oli Bekas

P

engelolaan limbah, terutama limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3),
wajib dilakukan oleh pelaku industri,
untuk menghindari terjadi kerusakan dan
pencemaran lingkungan.
Sebagai perusahaan jasa logistik batubara,
PT RMK Energy Tbk (RMKE) banyak
menggunakan oli untuk operasional alat
berat, dump truck dan mesin-mesin
operasional lainnya.
Oli bekas merupakan salah satu limbah B3
yang memerlukan penanganan khusus agar
jangan sampai mencemari lingkungan dan
membahayakan keselamatan manusia di
sekitarnya. Untuk itu, RMKE secara disiplin
mengelola limbah oli bekas dengan menampung dengan benar dan menyimpan di
gudang Tempat Pembuangan Sementara
(TPS).
Untuk pemanfaatan limbah B3, RMKE
bekerja sama dengan pihak ketiga yang
secara rutin 3 bulan sekali mengambil limbah
oli bekas dari gudang TPA. *
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