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Melesat 148.8%, Samindo Bukukan Laba 
USD21.5 Juta di Kuartal Ketiga 

Jakarta, 30 Oktober 2018 – PT Samindo Resources Tbk (“Perseroan”), perusahaan penyedia jasa 
pertambangan batubara terintegrasi di Indonesia, terus melanjutkan kinerja positifnya di kuartal ketiga 
2018. Bahkan laba bersih Perseroan mencatat kenaikan dengan sangat signifikan hingga 148.8% 
dibandingkan dengan periode yang lalu.  

Ringkasan Kinerja Keuangan PT Samindo Resources Tbk Kuartal III 2018 

 

Signifikannya kenaikan laba bersih Perseroan didorong oleh kenaikan pendapatan pada seluruh 
aktifitas operasional Perseroan.  Naiknya volume batuan penutup dan volume pengangkutan batubara 
adalah faktor utama yang mendorong naiknya pendapatan dari kedua aktifitas tersebut.  

Dari sisi biaya, berbagai program efisiensi yang telah digalakkan sejak awal tahun terbukti berhasil 
menahan laju biaya pokok produksi. Indikasi ini terlihat dari kenaikan biaya pokok produksi yang di 
lebih rendah dari kenaikan pendapatan. Dari empat komponen biaya pokok produksi, hanya biaya 
material yang mengalami kenaikan secara signifikan. Program efisiensi dengan fokus menekan biaya 
BBM cukup berhasil laju kenaikan biaya bahan bakar.  

 “Keberhasilan kami dalam mendorong produktifitas serta secara bersamaan mengelola efisiensi biaya 
menjadi faktor utama yang mendorong profitabilitas kami hingga di kuartal ketiga” ungkap Zaki, 
Investor Relations Perseroan. Zaki menambahkan “awalnya kami mentargetkan untuk membukukan 
laba bersih sebesar USD 17 juta sampai dengan akhir tahun 2018, saat ini pencapaian kami telah 
melampui target dan kami yakin sampai akhir tahun akan menutup tahun 2018 dengan hasil yang 
baik.” 

 

 

3rd Q 2017 3rd Q 2018 Growth
(Konsolidasian) (Konsolidasian)

Pendapatan 133,298,059                 175,203,218                 31.4%

Biaya Pokok Pendapatan 116,255,139                 138,206,180                 18.9%

Laba Bruto 17,042,920                   36,997,038                   117.1%

Laba Operasi 11,082,762                   30,333,649                   173.7%

Laba Sebelum Pajak 11,601,182                   28,778,301                   148.1%

Laba Bersih 8,652,166                      21,528,541                   148.8%
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Sekilas PT Samindo Resources Tbk 

Samindo Resources adalah investment holding company dengan kompetensi inti dalam penyediaan jasa 
pertambangan batubara dalam hal pemindahan lahan (overburden removal) dan produksi batubara 
(coal getting), pengangkutan batubara (coal hauling) dan pemetaan geologi dan pemboran (geological 
mapping and drilling). Sebagai investment holding company, Samindo menjalankan keempat kegiatan 
produksi tersebut melalui empat anak perusahaan yaitu PT SIMS Jaya Kaltim, PT Trasindo Murni 
Perkasa, PT Samindo Utama Kaltim dan PT Mintec Abadi.  
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