Press Release
Samindo Garap Tambang Bayan Resources
Jakarta, 12 Mei 2017 – PT Samindo Resources Tbk (Kode emiten: MYOH), salah satu perusahaan
penyedia jasa pertambangan batubara terintegrasi di Indonesia, melalui salah satu anak usahnya yaitu
PT SIMS Jaya Kaltim (SJK) baru saja menandatangani kontrak jangka menengah dengan PT
Gunungbayan Pratamacoal. Kontrak dengan durasi dua setengah tahun tersebut untuk aktifitas
pemindahan batuan penutup dan produksi batubara. Kepastian kontrak tersebut didapatkan setelah
kedua
Direksi
dari
masing-masing
pihak
menandatangani
kontrak
kerja
sama
pada hari rabu, 10 Mei 2017.

Berdasarkan tata waktu yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak, kick off proyek tersebut dimulai
pada awal Juli 2017. Saat ini SJK tengah mempersiapakan mobilisasi peralatan dan pembangunan base
camp, diharapkan pada akhir Juni seluruh persiapan sudah rampung dan proyek dapat digulirkan
sesuai dengan jadwal. Kesepakatan kerja sama ini otomatis akan memberikan tambahan volume batuan
penutup dan batubara SJK. Berdasarkan kontrak tersebut, sampai dengan tahun 2019 total SJK akan
mendapat tambahan volume batuan penutup sebesar 14.7 juta bcm dan 1 juta ton batubara.
“Sebagaimana telah kami utarakan pada paparan publik tahun 2016 dan 2017, kami tengah
mengintensifkan untuk mencari peluang-peluang baru diluar dari eksisting klien untuk memperluas
pasar. Kontrak baru ini merupakan bukti konsistensi Perseroan untuk terus tumbuh kedepannya”
ungkap Zaki, Investor Relations PT Samindo Resources Tbk. Zaki juga menambahkan “bahwa tidak
tertutup kemungkinan kedepannya kontribusi MYOH di Bayan group terus meningkat, saat ini
manajemen kami sedang mengkaji potensi-potensi lainnya yang dapat digarap oleh MYOH”. Kontrak ini
akan menjadi titik awal dari strategi MYOH untuk mengembangkan pasar dari eksisting bisnis dan juga
memberikan motivasi untuk terus menjaga hubungan baik dengan Bayan group.
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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