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PTBA Raih Penghargaan Saham Terbaik 2022 

Jakarta, 31 Agustus 2022 - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menerima penghargaan sebagai "Saham 
Terbaik 2022 Kategori Big Cap (kapitalisasi pasar di atas Rp 10 triliun) Sektor Energi" dari 
Majalah Investor. Pengumuman penghargaan tersebut dilakukan secara virtual pada Rabu 
(31/8/2022). Ajang penghargaan ini diikuti oleh 73 emiten. 

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PTBA Farida Thamrin mengatakan, keberhasilan 
perusahaan mencetak kinerja cemerlang di tengah pandemi COVID-19 merupakan hasil kerja 
keras bersama. Ia memberikan apresiasi kepada seluruh insan PTBA yang mendukung 
tercapainya prestasi ini. 

"Penghargaan yang diraih ini tidak terlepas dari kinerja, dukungan, dan upaya seluruh karyawan 
dan stakeholder PTBA sehingga kami dapat mencapai kinerja yang baik. Perusahaan terus fokus 
menerapkan efisiensi berkelanjutan secara optimal," tegas Farida. 

Ia berharap penghargaan ini dapat memotivasi seluruh insan PTBA untuk terus melanjutkan 
capaian positif, sehingga dapat memberikan kontribusi optimal bagi bangsa dan negara. 

Majalah Investor bekerja sama dengan Edvisor Profina Visindo, perusahaan riset dan konsultan 
investasi pasar uang dan pasar modal, dalam pemeringkatan Saham Terbaik 2022.  

Pemeringkatan ini didasarkan pada sejumlah perhitungan seperti pertumbuhan nilai jangka 
panjang, capital gain jangka pendek, pendapatan dividen, fundamental prospektif, valuasi 
harga wajar, potensi pertumbuhan, risiko fluktuasi harga, risiko bisnis, hingga risiko likuiditas. 

Emiten harus tercatat di IDX minimal 5 tahun, rata-rata transaksi dalam 1 tahun minimal Rp 1 
miliar per hari, dan emiten tidak pernah gagal bayar maupun masalah legal dalam 5 tahun 
terakhir. 

Penghargaan Utama dari IDX Channel 

Dalam ajang IDC Channel Anugrah Inovasi Indonesia (ICAII) 2022 yang digelar pada Kamis 
(25/8/2022), PTBA mendapatkan penghargaan utama dari IDX Channel. Pemberian 
penghargaan ini karena inovasi yang dilakukan PTBA melalui program Sentra Industri Bukit 
Asam (SIBA) Batik Kujur, yang masuk ke dalam kategori Sustainability atau berkelanjutan. 

Program ini merupakan langkah dari PTBA yang ambil bagian penyelenggaraan Indonesia 
Fashion Week (IFW) Tahun 2022 pada 13-17 April 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), 
Jakarta. 

Pada gelaran fashion terbesar di Indonesia ini, PTBA menampilkan karya Batik Kujur hasil 
produksi dari Sentra Industri Bukit Asam (SIBA) Batik binaan Corporate Social Responsibility 
(CSR) PTBA. 



 
 

Ada sejumlah kategori yang menjadi penilaian pada ICAII 2022 yakni kategori internal, kategori 
eksternal, kategori sustainability, kategori produk dan model bisnis, kategori green economy 
dan kategori khusus. 

Dengan kriteria penilaian dampak inovasi 40 persen, keberlanjutan inovasi 30 persen, 
originalitas 20 persen, dan presentasi 10 persen. Proses penjurian sudah dimulai sejak Juli 2022 
diikuti 30 perusahaan dengan 43 inovasi. 

Untuk Informasi lebih lanjut silakan menghubungi:  
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