Press Release
Samindo Pertahankan Profitabilitas Pada Kuartal
Ketiga 2015
Jakarta, 29 Oktober 2015 –Ditengah tekanan perekonomian yang semakin tinggi, PT Samindo
Resources Tbk (“Perseroan”) berhasil menjaga tingkat profitabilitas. Keberhasilan Perseroan dalam
menjaga profitabilitas tidak lain adalah dampak dari keberhasilan manajemen dalam melakukan
efisiensi biaya.

Indikasi keberhasilan Perseroan dalam pengendalian biaya terlihat dari penurunan beban pokok
pendapatan Perseroan sebesar 15.8%, yang di dorong oleh penurunan biaya material. Berbagai
upaya telah dilakukan oleh Perseroan mulai dari awal tahun, terutama dari sisi operasional. Biaya
bahan bakar yang menjadi komponen utama dari beban pokok penjualan menjadi fokus Perseroan.
Terkait hal tersebut Perseroan telah mengadopsi Energy Management System yang mengacu pada
ISO 50001.
Perseroan juga secara konsisten terus melakukan revitalisasi alat-alat berat, yang berdampak
positif terhadap tingkat utilisasi peralatan. Perseroan juga telah menerapkan Maintenance
Management System yang merupakan early warning system terhadap kerusakan peralatan.
Penerapan Maintenance Management System terbukti mampu menekan biaya sparepart.

Perbaikan dari sisi operasional juga berdampak positif terhadap volume produksi yang dibukukan
Perseroan sampai dengan kuartal ketiga 2015. Aktifitas pemindahan lahan penutup dan produksi
batubara masing-masing mengalami peningkatan sebesar 4.8% dan 27.7%. Sedangkan untuk bisnis
transportasi batubara volume produksi mengalami sedikit penurunan sebesar -2.3%.
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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