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Dipengaruhi Cuaca, Pendapatan Samindo Naik 8.1% 

di Semester Pertama 2019 
 

PT Samindo Resources Tbk (Perseroan), salah satu perusahaan penyedia jasa pertambangan batubara 

terintegrasi di Indonesia mencatatkan kenaikan pendapatan konsolidasian sebesar USD 120.9 juta 

sampai dengan Semester Pertama 2019. Angka tersebut lebih tinggi 8.1% dibandingkan dengan 

pendapatan yang dibukukan Perseroan pada periode yang sama di tahun 2018. Kenaikan ini didorong 

oleh pendapatan dari aktivitas pemindahan batuan penutup dan produksi batubara yang tumbuh 

sebesar 11.9%. Naiknya pendapatan dari aktivitas tersebut tidak lain adalah hasil dari melonjaknya 

jumlah batubara yang berhasil ditambang Perseroan sebesar 32.7%. 

Aktivitas pertambangan di sepanjang Semester Pertama 2019 mengalami tantangan yang cukup berat, 

terutama dari faktor cuaca. Secara historical, memasuki Kuartal Kedua intensitas curah hujan diprediksi 

akan lebih rendah dibandingkan Kuartal Pertama. Namun demikian, kondisi aktual yang terjadi adalah 

meningkatnya curah hujan di Kuartal Kedua, terutama di bulan April dan Juni.  

Manajemen Perseroan telah melakukan beberapa tindakan untuk menjaga produktivitas. Penambahan 

alat-alat berat telah dilakukan oleh sejak awal akhir Kuartal pertama berupa 10 dump truck. Adanya 

tambahan dump truck memungkinkan Perseroan untuk menggenjot aktivitas operasional saat tidak 

terjadi hujan. Hal ini cukup berdampak positif terhadap kinerja operasional Perseroan, yang tercermin 

dari terjaganya volume batuan penutup dan naiknya volume batubara yang berhasil ditambang. Selain 

dari penambahan alat berat, manajemen juga telah melakukan negosiasi kepada beberapa sub 

kontraktor untuk menambah jumlah alat-alat berat yang dioperasikan.  

“Faktor cuaca adalah hambatan terbesar pada kegiatan pertambangan, namun demikian bukan berarti 

tidak ada usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut, salah satunya adalah 

dengan mempersiapkan strategi-strategi alternatif” demikian ungkap Investor Relation Manager PT 

Samindo Resources Tbk, Ahmad Zaki Natsir. “Kami akan memfokuskan untuk menggenjot aktivitas 

produksi di Semester Kedua di mana curah hujan diprediksi lebih rendah” tambah Zaki. 

 

Update Kinerja Operasional Juli 2019 

Sebagaimana yang diprediksi, kondisi penambangan di Semester Kedua cenderung lebih kondusif 

dengan rendahnya curah hujan. Indikasi ini terlihat dari volume operasional Perseroan yang 

mencatatkan hasil yang sangat baik di awal Semester Kedua atau di bulan Juli, terutama untuk dua 

aktivitas utama Perseroan yaitu pemindahan batuan penutup dan produksi batubara. Volume batuan 

penutup yang berhasil dipindahkan Perseroan sampai dengan Juli 2019 mencapai 30.7 juta bcm atau 
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naik 3.1% dibandingkan dengan Juli 2018. Sedangkan volume batubara yang berhasil ditambang 

Perseroan mencapai 6.8 juta ton naik signifikan hingga 31.2%. Rendahnya intensitas curah hujan 

selama bulan Juli adalah faktor utama yang mendorong kenaikan tersebut.   

 

Sekilas PT Samindo Resources Tbk 

Samindo Resources adalah investment holding company dengan kompetensi inti dalam penyediaan jasa 

pertambangan batubara dalam hal pemindahan lahan (wasted removal) dan produksi batubara (coal 

production), pengangkutan batubara (coal hauling) dan pemetaan geologi dan pengeboran (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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