GEO DIPA ENERGI

P

enutupan tahun buku 2016 Perseroan telah berhasil
membukukan laba bersih sebesar Rp 115 miliar. Laba bersih
ini merupakan laba tertinggi sejak Perseroan berdiri, yaitu 3,4

kali dari tahun 2015. Perolehan laba bersih didukung oleh produksi PLTP
Patuha unit 1 yang beroperasi penuh sejak awal tahun pada beban
pembangkitan rata-rata 56 MW dan produksi PLTP Dieng unit 1 yang
beroperasi pada beban rata-rata 31 MW. Produksi tahun 2016 adalah
sebesar 605 GWh dengan pendapatan sebesar Rp 590,5 miliar.
Pencapaian tersebut didukung oleh pengoperasian PLTP Patuha
Unit 1 dengan capacity factor 93,5% adalah diatas rata-rata pembangkit
geothermal yang hanya 90%. Hal ini menunjukan bahwa PLTP Patuha
Unit 1 menunjukan performance yang baik dibanding Pembangkit sejenis
milik perusahaan geothermal lainnya. Sementara untuk PLTP Dieng Unit 1,
pada tahun 2016 adalah sudah berusia 24 tahun dan butuh perbaikan pada
pembangkit (permanent repair) yang telah berhasil diselesaikan pada awal
Oktober 2016 dan perbaikan kebocoran uap pada sumur produksi HCE-30A
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yang hingga akhir tahun tetap diupayakan penyelesaiannya.
Pada tahun 2016 GDE mendapat persetujuan RUPS untuk melakukan
perundingan dengan Bumigas terkait permasalahan hukum, namun hingga
akhir Desember 2016 GDE memutuskan untuk tidak melanjutkan perundingan
dan menempuh upaya hukum dengan melaporkan ke BANI terkait
pelaksanaan proyek sesuai dengan pasal 55 kontrak GDE dengan Bumigas.
Penyelesaian kasus hukum dilakukan GDE secara terencana dan terstruktur
dengan melibatkan KPK, Kejaksaan, Polri, Menkopolhukam,
termasuk Kantor Wapres. Besar harapan GDE di tahun
2017 kasus hukum dapat terselesaikan, sehingga GDE
dapat melakukan pengembangan unit selanjutnya
lapangan Dieng dan Patuha.
Kami percaya bahwa bermodalkan semangat
dan kerja keras yang telah kita miliki serta dengan
mengimplementasikan strategi dan budaya
perusahaan dengan komitmen tinggi kinerja PT Geo
Dipa Energi (Persero) akan lebih baik pada tahun yang
akan datang.
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