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Volume Batuan Penutup Samindo
Melampaui Target 2017

Jakarta, 13 Desember 2017 – PT Samindo Resources Tbk (“Perseroan”), perusahaan penyedia jasapertambangan batubara terintegrasi di Indonesia, menutup tahun 2017 dengan kinerja operasionalyang sangat baik. Aktifitas pemindahan batuan penutup yang merupakan sumber pendapatan utamaPerseroan tercatat tumbuh sebesar 7.4% dibandingkan dengan tahun yang lalu. Naiknya volume batuanpenutup Perseroan di tahun 2017 juga berarti jumlah batuan penutup yang berhasil diangkutPerseroan melebihi target yang telah ditetapkan di awal.Total batuan penutup yang berhasil diangkut Perseroan selama tahun 2017 mencapai 51.6 juta bcm.Selain adanya tambahan dari proyek baru Perseroan dengan Bayan group, produksi batuan penutupdari tambang KIDECO juga mengalami kenaikan sebesar 2.5%. Sedangkan proyek Bayan sendiri padatahun ini menyumbang batuan penutup sebesar 2.3 juta bcm. Jumlah tersebut tidak terlalu signifikandikarenakan proyek Bayan baru dimulai pada pertengahan tahun.Pencapaian ini menjadi sangat luar biasa karena sepanjang tahun 2017 berbagai kendala berpotensimenjadi penghambat kegiatan pemindahan batuan penutup. Curah hujan yang sangat tinggi selamatahun 2017 merupakan tantangan terbesar yang harus dihadapi. Selain terhentinya kegiatan operasipada saat hujan, timbunan lumpur di dalam pit juga otomatis meningkat. Sehingga sering beberapa alatberat harus dialokasikan untuk memindahkan lumpur.PT SIMS Jaya Kaltim (SIMS), anak usaha Perseroan yang bertanggung jawab atas aktifitas pemindahanbatuan penutup melakukan pengelolaan alat-alat dengan sangat baik selama tahun 2017. Sebagaimanayang telah diketahui, bahwa saat ini Perseroan memilki dua kontrak aktif. Kontrak baru SIMS denganBayan group telah dimulai sejak pertengahan tahun lalu. Ini artinya sebagian alat-alat berat harusdialokasikan di proyek Bayan. Sedangkan selama tahun 2017 praktis tidak ada penambahan alat-alat.“Ini adalah salah satu bukti kehandalan dari anak-anak usaha kami dalam penyediaan jasapertambangan batubara” ujar Zaki, Investor Relations Perseroan. Zaki juga menambahkan “kamimenghadapi situasi yang sulit sepanjang tahun 2017 dengan permasalahan cuaca dan keterbatasanperalatan, tapi dengan pengalaman panjang dan kerja keras, SIMS berhasil menutup tahun 2017 dengansangat baik”
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Sekilas PT Samindo Resources TbkSamindo Resources adalah investment holding company dengan kompetensi inti dalam penyediaan jasapertambangan 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 kegiatanproduksi tersebut melalui empat anak perusahaan yaitu PT SIMS Jaya Kaltim, PT Trasindo MurniPerkasa, PT Samindo Utama Kaltim dan PT Mintec Abadi.
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