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Armada Baru Samindo Siap Beroperasi
Jakarta, 4 Juni 2018 – PT Samindo Resources Tbk (“Perseroan”), perusahaan penyedia jasa
pertambangan batubara terintegrasi di Indonesia, tengah serius meningkatkan kapasitas produksinya
dengan melakukan pembelian alat-alat berat. Sebagaimana yang telah dinformasikan sebelumnya, di
2018 Perseroan menggenjot belanja modal hingga 300% lebih dari tahun yang lalu. Hal tersebut
dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas operasi Perseroan. Dari USD 13.8 juta CAPEX yang
dialokasikan oleh Perseroan pada 2018, seluruhnya digunakan untuk pembelian alat berat. Perseroan
berencana untuk menambah 10 unit dump truck dan 1 unit excavator. Saat ini alat-alat berat tersebut
telah mendarat dan siap beroperasi penuh.
Sejak turunnya harga batubara beberapa tahun terakhir, Perseroan sementara waktu menunda
pembelian alat-alat berat. Naiknya harga batubara sejak setahun terakhir otomatis mendorong
operator-operator batubara untuk menaikan tingkat produksinya. Selain itu, sejak tahun lalu Perseroan
juga telah membukukan satu kontrak baru dengan Bayan group. Adanya kontrak baru ini otomatis
membutuhkan tambahan alat-alat baru untuk menunjang kegiatan operasi.

Sebagaimana komitmen Perseroan untuk memberikan layanan yang terbaik, Perseroan secara
konsisten terus memantau perkembangan terkini dalam industri batubara. Implikasi tersebut terlihat
dari alat-alat berat yang didatangkan dilengkapi dengan teknologi terbaru. Salah satunya adalah fitur
perekaman kinerja. Hal tersebut berguna untuk mendapatkan data-data terkait kinerja peralatan
selama beroperasi. Sejak dua tahun lalu Perseroan telah menerapkan Maintenance Management System,
yang merupakan sistem peringatan dini terkait kinerja alat-alat berat. Semakin canggihnya sistem
perekaman yang miliki oleh alat-alat berat tentu akan sangat membantu untuk melakukan analisa atas
kinerja alat-alat tersebut.
“Sebelumnya kami memerlukan alat tambahan untuk dapat mengakses data-data terkait performa
dump truck, dengan teknologi yang baru ini kami dapat dengan cepat mengakses data-data tersebut
dengan mengunakan USB drive” ungkap Zaki, Investor Relations Samindo. “Selain adanya proyek Bayan,
saat ini kami juga tengah agresif untuk mencari kontrak-kontrak baru, oleh karenanya secara bertahap
kami terus meningkatkan kapasitas operasional” tambah Zaki.
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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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