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Samindo Targetkan 58.1 juta bcm 
Batuan Penutup di Tahun 2019 

Jakarta, 4 Desember 2018 – PT Samindo Resources Tbk (“Perseroan”), perusahaan penyedia jasa 
pertambangan batubara terintegrasi di Indonesia, menetapkan target batuan penutup untuk tahun 
2019 sebesar 58.1 juta bcm atau naik sebesar 6.6% dibandingkan dengan tahun 2018. Aktifitas 
pemindahan batuan penutup sendiri merupakan kontributor utama pendapatan Perseroan yang 
mendominasi lebih dari 60% dari total pendapatan konsolidasian. 

Stabilnya harga batubara dunia tidak lain adalah faktor utama yang mendorong kenaikan target 
Perseroan. Sejak setahun terakhir harga batubara perlahan mulai merangkak naik dan relatif stabil. 
Oleh karenanya sejak tahun lalu sebagian besar operator batubara mulai menggenjot produksinya, 
hal ini juga terjadi pada klien-klien Perseroan.  

Selain dari faktor harga batubara, Perseroan juga berhasil mempertahankan kinerja yang baik 
selama tahun 2018 dengan memenuhi target yang telah ditetapkan oleh klien. Imbasnya adalah 
tambahan target bagi Perseroan untuk di tahun 2019. Dari dua proyek yang saat ini sedang aktif 
dikerjakan oleh Perseroan, jumlah batuan penutup dari KIDECO untuk di tahun 2019 akan 
mengalami kenaikan sebesar 8.2% menjadi 52.5 juta bcm. Sedangkan untuk proyek Bayan di tahun 
2019 Perseroan akan memindahkan 5.6 juta bcm batuan penutup. 

Dalam rangka menunjang kegiatan di tahun 2019, Perseroan juga telah mempersiapkan CAPEX 
dengan total sebesar USD 17.7 juta atau naik 28.2% dibandingkan CAPEX tahun 2018. Aktifitas 
batuan penutup sendiri mendapatkan jatah CAPEX sebesar USD 14.5 juta. Perseroan merencanakan 
untuk terus meningkatkan kapasitas operasional dari tahun ke tahun. Terlebih saat ini Perseroan 
juga tengah serius untuk mencari kontrak-kontrak baru di luar dari proyek yang telah berjalan.  

Mengacu pada rencana kerja Perseroan tahun 2019, dari total USD 14.5 juta CAPEX untuk aktifitas 
pemindahan batuan penutup sebagian besar akan digunakan untuk penambahan alat-alat berat. 
Perseroan berencana untuk melakukan penambahan dump truck sebesar 10 unit. Sebagai informasi 
saat ini Perseroan memiliki 133 dump truck dan 18 excavator, termasuk 10 dump truck dan 1 
excavator yang baru saja dibeli di tahun 2018. 

“Konsistensi dalam menjaga komitmen untuk memberikan hasil kerja yang terbaik berdampak 
terhadap kenaikan target yang diberikan oleh klien-klien kami setiap tahunnya”, demikian ungkap 
Zaki Head of Investor Relations Perseroan. “Sejak tahun kemarin kami juga mulai meningkatkan 
jumlah CAPEX dalam rangka mempertahankan kualitas layanan kepada klien dan juga untuk 
memperluas jangkauan layanan kami” tambah Zaki. 
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Perihal: Rilis PT Samindo Resources Tbk 
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Sekilas PT Samindo Resources Tbk 

Samindo Resources adalah investment holding company dengan kompetensi inti dalam penyediaan 
jasa pertambangan batubara dalam hal pemindahan batuan penutup (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.  

 
Info lebih lanjut :  
Ahmad Zaki Natsir 
Investor Relation 
PT Samindo Resources Tbk.  
Menara Mulia 16th Floor, Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 9-11  
Tel: (021) 525 7481   
Fax: (021)525 7508 
Mob: +6281511651552 
E-mail: zaki@samindoresources.com  
www.samindoresources.com 
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Samindo Targetkan 58.1 juta bcm 
Batuan Penutup di Tahun 2019 

Jakarta, 4 Desember 2018 – PT Samindo Resources Tbk (“Perseroan”), perusahaan penyedia jasa 
pertambangan batubara terintegrasi di Indonesia, menetapkan target batuan penutup untuk tahun 
2019 sebesar 58.1 juta bcm atau naik sebesar 6.6% dibandingkan dengan tahun 2018. Aktifitas 
pemindahan batuan penutup sendiri merupakan kontributor utama pendapatan Perseroan yang 
mendominasi lebih dari 60% dari total pendapatan konsolidasian. 

Stabilnya harga batubara dunia tidak lain adalah faktor utama yang mendorong kenaikan target 
Perseroan. Sejak setahun terakhir harga batubara perlahan mulai merangkak naik dan relatif stabil. 
Oleh karenanya sejak tahun lalu sebagian besar operator batubara mulai menggenjot produksinya, 
hal ini juga terjadi pada klien-klien Perseroan.  

Selain dari faktor harga batubara, Perseroan juga berhasil mempertahankan kinerja yang baik 
selama tahun 2018 dengan memenuhi target yang telah ditetapkan oleh klien. Imbasnya adalah 
tambahan target bagi Perseroan untuk di tahun 2019. Dari dua proyek yang saat ini sedang aktif 
dikerjakan oleh Perseroan, jumlah batuan penutup dari KIDECO untuk di tahun 2019 akan 
mengalami kenaikan sebesar 8.2% menjadi 52.5 juta bcm. Sedangkan untuk proyek Bayan di tahun 
2019 Perseroan akan memindahkan 5.6 juta bcm batuan penutup. 

Dalam rangka menunjang kegiatan di tahun 2019, Perseroan juga telah mempersiapkan CAPEX 
dengan total sebesar USD 17.7 juta atau naik 28.2% dibandingkan CAPEX tahun 2018. Aktifitas 
batuan penutup sendiri mendapatkan jatah CAPEX sebesar USD 14.5 juta. Perseroan merencanakan 
untuk terus meningkatkan kapasitas operasional dari tahun ke tahun. Terlebih saat ini Perseroan 
juga tengah serius untuk mencari kontrak-kontrak baru di luar dari proyek yang telah berjalan.  

Mengacu pada rencana kerja Perseroan tahun 2019, dari total USD 14.5 juta CAPEX untuk aktifitas 
pemindahan batuan penutup sebagian besar akan digunakan untuk penambahan alat-alat berat. 
Perseroan berencana untuk melakukan penambahan dump truck sebesar 10 unit. Sebagai informasi 
saat ini Perseroan memiliki 133 dump truck dan 18 excavator, termasuk 10 dump truck dan 1 
excavator yang baru saja dibeli di tahun 2018. 

“Konsistensi dalam menjaga komitmen untuk memberikan hasil kerja yang terbaik berdampak 
terhadap kenaikan target yang diberikan oleh klien-klien kami setiap tahunnya”, demikian ungkap 
Zaki Head of Investor Relations Perseroan. “Sejak tahun kemarin kami juga mulai meningkatkan 
jumlah CAPEX dalam rangka mempertahankan kualitas layanan kepada klien dan juga untuk 
memperluas jangkauan layanan kami” tambah Zaki. 
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