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Garap Proyek Baru, Produksi Batuan Penutup
Samindo Melonjak
Jakarta, 18 Oktober 2017 – PT Samindo Resources Tbk (Kode emiten: MYOH), salah satu perusahaan
penyedia jasa pertambangan batubara terintegrasi di Indonesia, berhasil mendongkrak produksi
batuan penutup yang sempat tersendat disepanjang paruh pertama 2017. Pencapaian ini tidak lain
adalah dampak dari telah bergulirnya proyek baru Samindo di Bayan group sejak pertengahan 2017
silam. Sampai dengan berakhirnya kuartal ketiga ini jumlah batuan penutup yang telah dihasilkan oleh
Samindo telah mencapai 35.8 juta bcm atau meningkat sebanyak 2.4%.

Mengacu pada kontrak, sampai dengan akhir tahun 2017 produksi batuan penutup dari proyek Bayan
ditargetkan sebesar 2.6 juta bcm. Sampai saat ini total sudah sebanyak 1.3 juta bcm batuan penutup
yang dihasilkan dari proyek Bayan. Ini artinya sampai dengan tiga bulan kedepan tersisa 1.6 juta bcm
batuan penutup yang harus dihasilkan untuk mencapai target.
Selain tambahan batuan penutup dari kontrak baru, proyek KIDECO juga mulai menunjukan perbaikan.
Curah hujan yang mulai berkurang intensitasnya dan dampak dari strategi “in pit dumping area” juga
mulai memberikan hasil yang positif. Dari dua pit yang dikerjakan oleh Samindo, salah satu pit mulai
mencatatkan hasil yang positif sejak memasuki kuartal ketiga.

Kami berhasil menunjukan kinerja yang sangat baik di Bayan, bahkan di bulan September produksi
kami melebihi target yang telah ditetapkan, ujar Zaki Investor Relations PT Samindo Resources Tbk.
Zaki menambahkan, pada beberapa bulan pertama memang terasa sangat berat, karena dalam 15 tahun
terakhir ini adalah kali pertama kami bekerja di luar dari tambang KIDECO, tapi kami telah
membuktikannya dengan pencapaian yang sangat baik.
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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