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Samindo Resources Pertahankan Kinerja Positif
pada Kuartal III 2014

Jakarta, 29 Oktober 2014 – PT Samindo Resources Tbk (Kode emiten: MYOH), salah satuperusahaan penyedia jasa pertambangan batubara terintegrasi berhasil mempertahankan kinerjapositif pada kuartal ketiga tahun 2014. Pencapaian tersebut terlihat dari laba bersih MYOH yangmencapai Rp 215 milliar pada akhir September 2014, atau setara dengan kenaikan sebesar 58.6%dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.Ada dua faktor utama yang mempengaruhi pencapaian Samindo tersebut, yaitu dari faktoroperasional dan non-operasional. Dari sisi operasional, meski saat ini industri batubara sedangmengalami penurunan tapi seluruh volume produksi Samindo berhasil mencatatkan pertumbuhanyang positif. Volume produksi pemindahan lahan penutup dan produksi batubara mencatatkanpertumbuhan masing-masing sebesar 20.5% dan 28.1%. Sampai dengan akhir September 2014volume produksi pemindahan lahan penutup dan produksi batubara Samindo, masing-masingmencapai 40.8 juta BCM dan 6.8 juta ton batubara. Sedangkan dari volume pengangkutan batubaramencatat pertumbuhan sebesar 5.4% atau setara 23.8 juta ton pada akhir September 2014.Peningkatan volume produksi Samindo yang sangat baik tersebut tidak lain adalah hasil dari upayamanajemen untuk meningkatkan efektifitas kegiatan operasional. Berbagai perubahan yang telahdilakukan diantaranya adalah penerapan energy management system yang mengacu pada ISO50001, mendesain ulang jalur pembuangan ke waste dump dan jalur pengiriman batubara ke stock
pile untuk aktifitas pemindahan lahan dan produksi batubara. Sedangkan untuk aktifitaspengangkutan batubara manajemen menambah jumlah shift menjadi 3 shift dalam 1 hari darisebelumnya 2 shift.“Dari sisi non-operasional, pengaruh nilai tukar mata uang cukup memberikan peranan terhadappencapaian Samindo. Dari bulan September 2013 sampai dengan September 2014 nilai tukarRupiah terdepresiasi sebesar 17%” demikian ujar Hananto, Corporate Secretary Samindo. Namundemikian secara keseluruhan jika pengaruh dari nilai tukar tersebut dikeluarkan Samindo tetapmembukukan pencapaian yang positif.
Sekilas PT Samindo Resources TbkSamindo Resources adalah investment holding company dengan kompetensi inti dalam penyediaanjasa 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 menjalankankeempat kegiatan produksi tersebut melalui empat anak perusahaan yaitu PT SIMS Jaya Kaltim, PTTrasindo Murni Perkasa, PT Samindo Utama Kaltim dan PT Mintec Abadi.
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