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MedcoEnergi Mengumumkan
Kinerja Kuartal Pertama tahun 2019
Ikhtisar Kinerja
Keuangan
 Laba Kotor US$172,3 juta, 14,2% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
 EBITDA US$159,5 juta, 8,2% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
 Penghasilan Bersih US$28,1 juta, 29,7% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
 Utang Bersih terhadap EBITDA anualisasi sebesar 3,1x1
 Likuiditas yang kuat dengan kas dan setara kas di atas US$540 juta.
Operasional
 Produksi minyak dan gas bumi 90,5 MBOEPD, diatas pedoman.
 Penjualan daya dari Medco Power Indonesia sebesar 624 GWh, 5,2% lebih tinggi dibandingkan
tahun sebelumnya dan sesuai dengan panduan.
 Biaya per Unit minyak dan gas S$7,9 per boe, sesuai dengan panduan

Jakarta, 18 Mei 2019- PT Medco Energi Internasional Tbk2 mengumumkan hasil keuangan Perseroan untuk
kuartal yang berakhir 31 Maret 2019 (1Q 2019).
Roberto Lorato, CEO mengatakan, “Hasil kuartal pertama yang sangat kuat didorong oleh mulai meningkatnya
produksi dari Blok A Aceh dan kinerja yang solid dari asset-aset kami lainnya. Keyakinan dari lembaga-lembaga
pemeringkat sangat memuaskan, juga hampir tercapainya target Hutang Bersih terhadap EBITDA meskipun
harga minyak yang lemah di level US$60 per bbl untuk kuartal ini."
Ikhtisar Keuangan
• Laba Kotor mencapai US$172,3 juta, 14,2% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, dengan
peningkatan marjin kotor 60,7% (52,8% pada 1Q 2018).
• EBITDA mencapai US$159,5 juta, 8,2% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, dengan peningkatan
marjin EBITDA 56,2% (51,6% pada 1Q 2018) didorong oleh volume gas, harga gas dan harga listrik yang
lebih tinggi.
• Laba Bersih adalah US$28,1 juta, 29,7% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Segmen Minyak, Gas
dan Kelistrikan menghasilkan Laba Bersih sebesar US$61,0 juta, naik 43,8% dibandingkan tahun
sebelumnya, melebihi dari kerugian non-tunai di AMNT.
• Utang bersih terhadap EBITDA anualisasi adalah 3,1x1, dengan harga minyak terealisasi di US$60,8 per bbl
dan terus maju berusaha mencapai target 3,0x pada siklus harga pertengahan.
• Menerbitkan obligasi dengan tenor tujuh tahun sebesar US$650 juta dengan kupon 7,375%.
• Menerima peningkatan peringkat dari B (Positif) ke B+ dari Fitch, B (Positif) dari Standard & Poor’s serta
Moody’s menegaskan peringkat B2 (pandangan positif).
• Terselesaikannya penjualan aset di Amerika Serikat, pelepasan 51% saham Gedung Energy dan konversi
serta monetisasi pinjaman pemegang saham AMNT. Selain itu telah ditandatanganinya perjanjian
penjualan aset minyak dan gas di Tunisia.
• Likuiditas tetap kuat dengan kas dan setara kas sejumlah US$544 juta.
Ikhtisar Operasi
• Produksi minyak dan gas 90,5 Mboepd, didorong oleh produksi baru dari Aceh dan dimulai kembalinya
produksi di Yaman.
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Biaya tunai per unit adalah US$7,9 per boe, sesuai dengan panduan.
MPI menghasilkan penjualan daya sebesar 624 GWh, 5% lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan sesuai
dengan pedoman 2019.
MPI menandatangani perjanjian keuangan proyek dengan konsorsium bank internasional untuk mendanai
CCPP Riau.
Produksi AMNT dari stockpile adalah 33,9 Mlbs tembaga dan 16,8 Koz emas dan terus melanjutkan
pengembangan Tahap 7.

PT Medco Energi Internasional Tbk (“MedcoEnergi” atau “Perseroan”) adalah perusahaan energi dan sumber daya alam terintegrasi Asia Tenggara terkemuka
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (MEDC-IDX). MedcoEnergi memiliki tiga segmen bisnis utama, Minyak & Gas, Daya dan Pertambangan. MedcoEnergi
mengeksplorasi dan memproduksi minyak dan gas terutama di Indonesia dan memperluas kehadirannya di Asia Tenggara. Kelompok usaha MedcoEnergi
mengoperasikan pembangkit listrik tenaga gas, panas bumi dan air di Indonesia melalui 88% kepemilikannya di Medco Power Indonesia dan kepemilikan
non-konsolidasi di PT Amman Mineral Nusa Tenggara yang mengoperasikan tembaga besar Indonesia dan tambang emas.
Dokumen ini dapat berisi proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, dan tujuan Perseroan, yang harus diperlakukan sebagai pernyataan berwawasan ke depan
dalam arti hukum yang berlaku. Pernyataan berwawasan ke depan, pada dasarnya, melibatkan risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil
aktual berbeda secara material dari yang diungkapkan atau tersirat dalam pernyataan ini. Perusahaan tidak menjamin bahwa setiap tindakan yang diambil
dengan mengandalkan dokumen ini akan membawa hasil spesifik.
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