Press Release

CAPEX Samindo Melonjak 343% di 2018
Jakarta, 13 Desember 2017 – PT Samindo Resources Tbk (“Perseroan”), perusahaan penyedia jasa
pertambangan batubara terintegrasi di Indonesia, mempersiapkan Capital Expenditure (CAPEX)
sebanyak USD 13.8 juta untuk tahun 2018, atau melonjak 343% dibandingkan dengan CAPEX tahun
2017. Kenaikan CAPEX tersebut tidak lain salah satu dari persiapan Perseroan dalam rangka menjawab
kenaikan target yang dibebankan oleh klien di tahun 2018. Sebagaimana telah diungkapkan
sebelumnya, target produksi batuan penutup Perseroan mengalami peningkatan hingga 13%,
sedangkan produksi batubara Perseroan mengalami peningkatan sebanyak 10%.
Sebagian besar dari CAPEX Perseroan dialokasikan untuk pembelian alat-alat berat pada aktifitas
pemindahan batuan penutup dan produksi batubara. Beberapa alat berat yang menjadi target
Perseroan diantaranya dump truck, excavator, crane dan pump. Perseroan sendiri saat ini memiliki dua
kontrak yang aktif untuk kedua aktifitas tersebut, yaitu kontrak dengan PT KIDECO Jaya Agung dan
kontrak dengan Gunung Bayan Pratama Coal. Saat ini proses pemesanan alat-alat berat tersebut telah
dilakukan dan diharapkan pada kuartal pertama tahun 2018 alat-alat tersebut sudah dapat
dioperasikan.

“Selama dua terakhir manajemen Perseroan memutuskan untuk menunda pembelian alat-alat berat,
dikarenakan kondisi industri batubara yang belum kondusif” demikian ungkap Zaki, Investor Relations
PT Samindo Resources Tbk. “Sepanjang tahun 2017 harga batubara relatif stabil dibandingkan
beberapa tahun kebelakang dan tahun depan diprediksi tetap stabil, oleh karenanya klien kami mulai
menaikan produksi, yang tentu saja berdampak positif terhadap target tahunan kami” demikian tambah
Zaki.
Terkait pendanaan, sebagaian besar pendanaan untuk CAPEX 2018 mengunakan kas internal
Perseroan. Hal tersebut mengingat saat ini Perseroan memiliki kelebihan kas internal yang cukup
memadai. Sampai dengan kuartal ketiga 2017 jumlah kas Perseroan mencapai USD 26.6 juta. Sedangkan
rasio total hutang Perseroan sendiri saat ini hanya sekitar 21% dari total aktiva lancar.
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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