Press Release

Samindo Resources Mempertahankan Kualitas
Layanan dengan Sertifikasi ISO
Jakarta, 1 Maret 2016 – PT Samindo Resources Tbk (Perseroan), salah satu perusahaan publik
penyedia (kode emiten: MYOH) jasa pertambangan batubara terintegrasi, terus menjaga komitmen
untuk memberikan layanan yang prima kepada pelanggan Perseroan. Dalam rangka menjaga
komitmen tersebut secara berkesinambungan, Perseroan dari tahun ke tahun terus meningkatkan
standarisasi layanan yang mengacu pada International Organization for Standardization (ISO).
Sepanjang tahun 2015, dua anak Perusahaan Perseroan berhasil menambahkan sertifikat ISO ke
dalam portfolio, yaitu sertifikasi ISO 9004 atas nama PT SIMS Jaya Kaltim dan ISO 9001 atas nama
PT Mintec Abadi.
ISO 9004 dengan fokus pada “Pengelolaan Sukses Berkelanjutan Organisasi Melalui Pendekatan
Manajemen Mutu”, berhasil di raih oleh PT SIMS Jaya Kaltim dalam hal kegiatan operasi
pertambangan darat. PT SIMS Jaya Kaltim sendiri saat ini bertanggung jawab atas dua layanan
utama Perseroan, yaitu aktifitas pemindahan batuan penutup serta produksi batubara.

Sertifikat ISO 9004 merupakan kelanjutan dari ISO 9001 yang fokus pada sistem manajemen mutu.
Namun demikian ada perubahan subtansi yang cukup signifikan, yaitu adanya tambahan
“Pengelolaan Sukses Berkelanjutan Organisasi”. Sertifikasi ini otomatis memberikan panduan
secara lengkap kepada organisasi untuk menciptakan sukses yang berkelanjutan dengan memenuhi
kebutuhan dan harapan pelanggan. Sertifikasi tersebut juga mendorong organisasi untuk dapat
melakukan self-assessment sebagai alat untuk mengukur tingkat kematangan organisasi.
Selain sertifikasi ISO 9004, Perseroan juga berhasil meraih sertifikasi ISO 9001 atas nama PT
Mintec Abadi, yang merupakan anak usaha Perseroan yang bergerak di bidang pemboran
eksplorasi. “Dua sertifikat ISO yang di berhasil di raih Perseroan selama tahun 2015 merupakan
bukti komitmen Perseroan untuk terus berusaha meningkatkan kualitas layanan kepada
pelanggan” ujar Hananto, Corporate Secretary Perseroan.
Sekilas PT Samindo Resources Tbk
Samindo Resources adalah investment holding company dengan kompetensi inti dalam penyediaan
jasa pertambangan batubara dalam hal pemindahan lahan (wasted removal) dan produksi batubara
(coal production), pengangkutan batubara (coal hauling) dan pemetaan geologi dan pengeboran
(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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