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IKHTISAR PENTING 
 
PT Toba Bara Sejahtra Tbk (“Toba Bara”/”Perseroan”) menyampaikan kinerja ringkas 
perkembangan operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2012. Berikut adalah 
ikhtisar penting kinerja operasional Perseroan. 
 

 Ditengah kondisi industri batubara yang sulit, Perseroan tetap dapat meningkatkan produksi 
batubaranya sebesar 5,6 juta ton di tahun 2012 atau naik 7% dibandingkan tahun 
sebelumnya, dengan fokus terhadap  profitablitas. 

 

 Secara operasional, Perseroan telah menyesuaikan mine plan dan tetap berfokus terhadap 
profitabilitas. Di kuartal IV 2012, Perseroan telah menurunkan SR menjadi 12,1 x atau turun 
15% dibandingkan kuartal III 2012 atau turun 27% dibandingkan kuartal II 2012. Secara 
keseluruhan, SR di kuartal IV 2012 turun 32% dari 17,7x di kuartal I 2012. 

 

 Di akhir September 2012, Perseroan berhasil menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan 
dengan perusahaan perkebunan, Perkebunan Kaltim Utama I (PKU), sehingga secara efektif 
mengeliminasi risiko hukum yang terkait dengan konsesi tambang Perseroan. 

 
 
RINGKASAN PERKEMBANGAN OPERASIONAL TOBA BARA 
 
Kendati kondisi pasar batubara masih sulit sampai dengan akhir Desember 2012, volume produksi 
batubara Toba Bara secara konsolidasian mengalami peningkatan sebesar 8% dari 5,2 juta ton 
selama 2011 menjadi 5,6 juta ton selama 2012, yang berasal dari 3 (tiga) anak perusahaan yaitu: 
PT Adimitra Baratama Nusantara (ABN) sebesar 4,4  juta ton, PT Indomining (IM) sebesar 1,0 juta 
ton, dan PT Trisensa Mineral Utama (TMU) sebesar 300 ribu ton. Perseroan akan terus 
mengupayakan pertumbuhan volume produksi, dimana rencana target produksi batubara secara 
konsolidasian di tahun 2013 adalah sebesar 5,8-6,4 juta ton. Rencana target produksi ini 
menggunakan asumsi harga indeks Newcastle batubara sekitar USD 90/ton. 
 

Volume Produksi Batubara dan Stripping Ratio (SR) 
 

 
 

Mengingat kondisi perekonomian global dan harga indeks batubara yang masih fluktuatif, 
Perseroanakanfokus untuk meningkatkan profitabilitas. 
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Perseroan mencatat volume penjualan batubara selama 2012 sebesar 5,5 juta ton, tidak berubah 
dari volume penjualan selama 2011, sedangkan secara kuartalan volume penjualan batubara 
meningkat 6% menjadi 1,8 juta ton per kuartal IV 2012 dibandingkan 1,2 juta ton pada kuartal III 
2012. Penjualan batubara Perseroan di tahun 2012 diekspor ke wilayah Asia yang meliputi 
berbagai negara yaitu Taiwan (sekitar 28%), India (sekitar 24%), China (sekitar 23%), Korea Selatan 
(sekitar 11%), dan lainnya (sekitar 14%). Sebagian besar batubara Perseroan dijual kepada trader 
yang bereputasi internasional. 
 
Secara keseluruhan operasional, Stripping Ratio (SR) Perseroan meningkat 17% selama 2012 
menjadi 14,9 x dari 12,7 x selama 2011. Peningkatan ini  antara lain terjadi karena adanya 
peningkatan  SR di ABN, IM dan  TMU yang disebabkan oleh kegiatan pre-stripping di kuartal I dan 
II 2012. Namun secara kuartalan, SR sudah menurun di kuartal III 2012 sebesar 14,2 x, atau 
mengalami penurunan sebesar 14% dibanding kuartal sebelumnya. Penurunan SR secara kuartalan 
terus berlanjut di kuartal IV 2012 ke tingkat 12,1 x atau turun sebesar 15% dibandingkan kuartal 
sebelumnya. 
 
Di akhir September 2012, Perseroan berhasil menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan di ABN 
dan TMU dengan perusahaan perkebunan, Perkebunan Kaltim Utama I (PKU). Adapun tujuan dari 
penyelesaian ini adalah untuk mengeliminasi risiko-risiko hukum dimana tumpang tindih lahan  
merupakan risiko hukum yang cukup besar di perusahaan tambang.  
 
Di tahun 2012, Perseroan telah menggunakan capital expenditure (capex) sekitar USD 17 juta, yang 
antara lain untuk membiayai pembelian aset tetap, pengembangan infrastruktur, kegiatan 
eksplorasi, serta pembebasan lahan (land compensation). Adapun rencana capex untuk tahun 
2013 adalah sekitar USD 27 juta yang meliputi antara lain  pembangunan jalan angkut (TMU ke 
IM), pembangunan coal processing plant baru di IM,  conveyor improvement dan pembangunan 
underpass di ABN, serta kegiatan ekplorasi dan land compensation. 
 
Sampai dengan akhir Desember 2012, Perseroan telah merealisasi penggunaan dana IPO sebesar 
Rp 144 miliar untuk pembayaran pinjaman hutang bank, pengeluaran untuk belanja modal 
Perseroan dan anak perusahaan melalui pinjaman kepada anak perusahaan, dan pembiayaan 
modal kerja dan kegiatan eksplorasi pada konsesi anak perusahaan melalui pinjaman kepada anak 
perusahaan dan pembiayaan operasonal dan modal kerja Perseroan. 
 
 
INISIATIF PENGEMBANGAN & PENGELOLAAN OLEH PERSEROAN 
 
Strategi Perseroan untuk menghadapi tantangan di industri batubara antara lain adalah 
meningkatkan profitabilitas melalui pengelolaan biaya secara efektif dengan berupaya 
memaksimalkan keunggulan 3 (tiga) anak perusahaan yang lokasinya berdampingan dan  
melakukan optimalisasi harga penjualan batubara. 
 
Upaya tersebut dilakukan melalui program rencana kegiatan pertambangan terpadu (joint mine 
plan) atas 3 (tiga) anak perusahaan dan penggunaan instrastruktur secara bersama-sama 
(infrastructure sharing) oleh TMU, ABN, dan IM seperti penggunaan conveyor, crusher, jalan coal 
hauling, dan jetty. 
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Program rencana kegiatan pertambangan terpadu dimaksudkan untuk memaksimalkan cadangan 
yang terdapat di wilayah perbatasan antara ABN dan Indomining melalui penambangan di 
perbatasan tersebut. Program ini juga akan menambah kapasitas overburden (OB) disposal. Lokasi 
ABN dan Indomining yang bersebelahan dimaksimalkan pula untuk memperpendek jalan OB 
disposal, sehingga production cost dapat diturunkan. Program rencana kegiatan pertambangan 
terpadu ini sedang dalam proses persiapan.  
 
Perseroan sedang melakukan pembangunan jalan coal hauling dari TMU ke Indomining melalui 
ABN. Tujuannya, untuk memaksimalkan penggunaan infrastruktur secara bersama-sama seperti 
fasilitas pengolahan batubara (CPP) dan jetty yang sudah dimiliki oleh ABN maupun Indomining. 
Rencana ini juga dimaksudkan untuk mendukung upaya memaksimalkan kualitas batubara melalui 
proses pencampuran (blending) antara batubara yang dihasilkan oleh TMU, ABN, dan Indomining, 
dimana batubara TMU memiliki sulfur yang rendah. Optimalisasi penggunaan infrastruktur secara 
bersama-sama ini sekaligus juga untuk mengurangi belanja modal (capex) di bidang pembangunan 
CPP di TMU. Dijadwalkan,  jalan coal hauling TMU ke Indomining melalui ABN dapat diselesaikan 
pada sekitar awal semester II 2013. Keberadaan jalan coal hauling TMU juga akan menurunkan 
operation cost di masa mendatang. 
 
Terkait dengan peningkatan fasilitas pengolahan batubara, Perseroan berencana membangun CPP 
yang baru di Indomining. Pembangunan CPP ini bertujuan untuk menambah kapasitas fasilitas 
pengolahan batubara bagi Indomining sekaligus menampung batubara dari TMU. Langkah ini juga 
untuk meningkatkan kapasitas OB disposal bagi Indomining, serta menurunkan CPP cost. 
Keberadaan CPP baru akan menambah pula kapasitas stockpile bagi raw coal dan coal product. 
 
Perseroan berencana membangun underpass yang melintasi Jalan Pemda Sangasanga-Balikpapan 
dimana jalan ini diharapkan dapat memperpendek jarak angkut OB di ABN. 
 
Perseroan juga sedang mempersiapkan beberapa opsi mine plan terkait pengelolaan SR sebagai 
antisipasi terhadap fluktuatifnya harga batubara. Pembebasan lahan dan kegiatan pengeboran 
(drilling) dilakukan untuk membantu memperbaiki mine sequencing.  
 
Dalam upanya untuk mengoptimalisasi penjualan dan harga jual batubara, Perseroan sedang 
mempertimbangkan berbagai inisiatif ditahun 2013 untuk melakukan hedging dan juga 
memperluas jangkauan pasar batubara. Di tahun 2012, Perseroan telah melakukan aktivitas 
hedging dalam simple swap baik di harga batubara dan fuel. Volume batubara yang telah di-hedge 
adalah sekitar 752 ribu ton dan jumlah fuel yang telah di-hedge adalah 113.760 barel. Perseroan 
juga sedang berupaya untuk memasok langsung ke end-user.Meskipun sebagian besar batubara 
Perseroan masih dijual melalui coal trader, Perseroan tetap berupaya untuk memasok langsung ke 
end user sebagai langkah diversifikasi dan memperluas jangkauan pasar. 
 
 
PERKEMBANGAN ANAK PERUSAHAAN 
 

PT Adimitra Baratama Nusantara (ABN) 
 
Berdasarkan laporan JORC per Desember 2011, ABN diperkirakan memiliki sumber daya batubara 
sebesar 156 juta ton dan cadangan sebesar 117 juta ton. Saat ini, ABN memproduksi antara lain 2 
(dua) jenis batubara thermal yaitu ABN 52 (5200 GAR) dan ABN 58 (5800 GAR). Untuk tahun 2013, 
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lebih dari 80% produksi ABN diperkirakan berada diatas 5600 GAR. Batubara ABN diangkut dari 
ROM stockpile ke barge-loading facility melalui overland conveyor sepanjang 4,7 km yang langsung 
menuju ke jetty. Infrastruktur yang dimiliki ABN untuk mengelola produksinya diantaranya adalah 
crusher, overland conveyor, dan jetty. Kapasitas infrastruktur ABN saat ini dapat mencapai sekitar 
10 juta ton/tahun. Dalam menjalankan operasional kegiatan penambangan di ABN, Perseroan 
menggunakan jasa kontraktor PT Petrosea Tbk dan PT Arkananta Apta Pratista. 
 
Operasional ABN 
Selama 2012, volume produksi batubara ABN tercatat sebesar 4,4 juta ton atau naik 17% dari 
posisi 3,8 juta ton selama 2011. Secara kuartalan, volume produksi pada kuartal IV 2012 mencapai 
1,2 juta ton, tidak mengalami perubahan dari kuartal sebelumnya.  
 
Volume penjualan batubara ABN meningkat 13% selama 2012 menjadi 4,1 juta ton dibandingkan 
tahun lalu sebesar 3,7 juta ton. Sementara volume penjualan di kuartal IV 2012 naik 40% menjadi 
1,4 juta ton, dibandingkan kuartal III 2012 sebesar 973 ribu ton. 
 

 
Selama semester I 2012, ABN melakukan kegiatan pre-stripping yang mengakibatkan SR di kuartal I 
dan II cukup tinggi yaitu sebesar 17,6 x dan 17,1 x. Namun di kuartal III dan IV, SR ABN terus 
bergerak turun secara konsisten di angka 14,7 x dan 12,6 x, ini merupakan langkah-langkah 
penyesuaian SR untuk mengelola cash cost. Selama 2012, SR ABN mencapai 15,3 x atau ada 
kenaikan sebesar 10% dibandingkan tahun lalu. 
 
Program Inisiatif ABN 
Pada 16 Oktober 2012, demi memperkuat modal kerja, ABN memperoleh fasilitas modal kerja 
(Unsecured Credit Revolving Facilities) dari BNP Paribas sebesar USD 15 juta. Pemberian pinjaman 
ini merupakan indikator bahwa Perseroanmendapat kepercayaan dari lembaga keuangan 
internasional kendati kondisi pasar batubara yang sulit di tahun 2012. 
 
Walaupun kegiatan operasional ABN terbilang belum terlalu lama, yakni memulai produksi pada 
tahun 2008, ABN untuk kedua kalinya secara berturut-turut berhasil meraih Penghargaan PROPER 
dengan hasil peringkat “Hijau” dari Gubernur Kalimantan Timur di tahun 2012. ABN kembali 
memperoleh  peringkat “Hijau” karena dinilai telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari 
yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) melalui pelaksanaan sistem 
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pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien melalui upaya 4R 
(Reduce,Reuse, Recycle, dan Recovery), serta melakukan upaya tanggung jawab sosial 
(CSR/Community Development) yang baik. 
 

PT Indomining (IM) 
 
Menurut laporan JORC per Desember 2011, IM diperkirakan memiliki sumber daya batubara 
sebanyak 37 juta ton dan cadangan sebesar 22 juta ton. Indomining juga mengangkut batubaranya 
dari ROM melalui overland conveyor sepanjang 4,4 km langsung menuju jetty. IM memproduksi 
batubara dengan kalori sekitar 5800 GAR. Indomining juga telah memiliki infrastruktur seperti 
crusher, overland conveyor, dan jetty. Kapasitas infrastruktur IM saat ini dapat mencapai sekitar 3 
juta ton/tahun. 
 
Operasional IM 
Selama 2012, volume produksi batubara IM adalah sebesar 962,8 ribu ton atau mengalami 
penurunan sebesar 32% dari posisi selama2011. Namun secara kuartalan, volume produksi pada 
kuartal IV 2012 mencapai 271,7 ribu ton atau meningkat sebesar 3% dibanding kuartal III 2012. 
 

 
Dari segi volume penjualan, IM mencatat volume penjualan selama 2012 sebesar 1,1 juta ton, 
menurun sebesar 37% dibandingkan periode sebelumnya tahun lalu. Namun secara kuartalan, 
volume penjualan di kuartal IV 2012 meningkat signifikan sebesar 76%, yaitu sebesar 353 ribu 
dibandingkan kuartal III 2012. Tingkat volume penjualan di kuartal IV 2012 ini merupakan angka 
tertinggi dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya di tahun 2012. 
 
SR IM mengalami peningkatan sebesar 47% menjadi 13 x selama2012 dibandingkan tahun lalu. 
Namun, di kuartal IV SR Indomining sudah turun 20% menjadi 10,5 x dibandingkan 13,1 x   di 
kuartal III 2012 atau turun 28% dari 14,5 x di kuartal II 2012. Peningkatan SR yang terjadi  di 
semester I 2012,  ini disebabkan oleh pre-stripping dengan adanya kegiatan pembukaan pit baru.   
 
Kontraktor Penambangan Baru 
Pada 28 Januari 2013, secara resmi IM menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT RPP 
Contractors Indonesia (PT RCI) untuk pekerjaan penambangan di wilayah konsesi IM untuk jangka 
waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan nilai kontrak sekitar USD 115 juta.  
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Lingkup pekerjaan yang dijalankan oleh PT RCI diantaranya mencakup pembersihan lahan (land 
clearing), pengupasan material buangan (overburden removal, ripping, pemuatan, pengangkutan), 
pengelolaan limbah, pembuatan dan perawatan jalan angkut material buangan, serta 
pengendalian air tambang. 
 
Sebelumnya, kontraktor penambangan yang bekerja sama dengan PT Indomining adalah PT 
Saptaindra Sejati (SIS). Mengingat masa kontrak dengan SIS telah berakhir, maka PT Indomining 
menunjuk RCI sebagai kontraktor penambangan yang baru. 
 

PT RCI memiliki track record yang baik dimana  saat ini bekerjasama dengan beberapa perusahaan 
di bidang pertambangan batubara antara lain: PT Anugerah Bara Kaltim, PT Tanito Harum (Grup 
Harum Energy), PT Binamitra Sumberarta, PT Gerbang Daya Mandiri, dan PT Welarco Subur Jaya. 
PT RCI sebelumnya juga bekerja sama dengan PT Kitadin, PT Multi Harapan Utama, dan PT Bukit 
Baiduri Enterprise. PT RCI baru saja menyelesaikan kontrak dengan PT Jembayan Muara Bara 
(Group Sakari Resources) di bulan Desember 2012. 
 
PT RCI dalam kiprahnya sebagai kontraktor pertambangan batubara, saat ini lebih berkonsentrasi 
pada konsesi-konsesi yang terletak di Propinsi Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Kutai 
Kartanegara.Dengan demikian, PT RCI dapat lebih berkonsentrasi dalam melakukan pengawasan 
yang lebih terfokus dan tetap menjaga kualitas pekerjaan.Saat ini, PT RCI memiliki fleet 
penambangan yang baik dan dapat diandalkan dengan kapasitas unit-unitnya dari menengah 
(Middle Machine) sampai Besar (Big Machine 100 ton keatas). 
 
Program Inisiatif IM 
Saat ini, IM dalam proses memperpanjang IUPOP-nya yang akan berlaku sampai dengan 2023, 
dimana IM telah menyelesaikan dokumen pendukungnya dan dijadwalkan akan selesai pada akhir 
kuartal I 2013. 
 
IM memperoleh Penghargaan PROPER dengan hasil peringkat “Biru” dari Gubernur Kalimantan 
Timur di tahun 2012. IM dinilai telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai yang 
dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

PT Trisensa Mineral Utama (TMU) 
 
Berdasarkan laporan JORC per Oktober 2011 yang mencakup lahan 680 hektar dari 3.414 hektar 
keseluruhan lahan TMU, TMU diperkirakan memiliki sumber daya batubara sebesar 43 juta ton 
dan cadangan sebesar 8 juta ton. Saat ini, TMU memproduksi batubara dengan nilai kalori sekitar 
4700 GAR dimana TMU mulai melakukan kegiatan produksi pada bulan Oktober 2011. TMU 
menggunakan jasa kontraktor PT Surya Teknik Anugerah (STA) dalam menjalankan operasional 
kegiatan penambangannya. 
 
Operasional TMU 
Volume produksi batubara TMU selama 2012 sudah mencapai 257 ribu ton, dimana selama 2011 
angka produksi TMU adalah sebesar 39 ribu ton. Secara kuartalan, pada kuartal IV 2012,volume 
produksi mencapai tingkat yang tertinggi  sejak beropersi di bulan Oktober 2011 yaitu sebesar 90 
ribu ton atau naik sebesar 6% dari 85 ribu ton di kuartal sebelumnya. 
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Selama 2012, TMU membukukan volume penjualan sebesar 230 ribu ton. Secara kuartalan, TMU 
mencatatkan angka volume penjualan tertinggi yaitu sebesar 108 ribu ton, naik 140% dari 45 ribu 
ton di kuartal III 2012. 
 

 
Mengingat TMU belum lama memulai produksinya, di tahun 2012 TMU melakukan kegiatan pre-
stripping khususnya di kuartal I. Selama 2012, SR TMU mencapai 14,8 x turun dari 24,5 x di tahun 
2011. Secara kuartalan, SR TMU terus turun ke tingkat  terendah di tahun 2012 yaitu sebesar 10,8 
x. Kedepan, SR TMU diharapkan dapat stabil disekitar 10 – 11 x.  
 
TMU melakukan eksplorasi di wilayah Utara Barat, dimana batubara yang dieksplorasi ini tidak 
termasuk dalam hitungan cadangan (JORC) yang ada. Dari hasil ekplorasi ini, secara internal 
estimasi perkiraan penambahan cadangan dapat mencapai sekitar 7 juta ton.  
 
Proyek pembangunan jalan coal hauling dari TMU menuju IM melalui ABN sedang dalam tahap 
pembangunan dan rencananya akan selesai pada awal semester II 2013. 
 
 
SEKILAS TOBA BARA 
 
PT Toba Bara Sejahtra Tbk (Toba Bara) adalah salah satu major competitive producer untuk 
batubara thermal di Indonesia. Toba Bara telah menjadi produsen batubara utama yang 
mengoperasikan 3 (tiga) konsesi tambang di Kalimantan Timur. Ketiga konsesi  tambang yang 
saling bersebelahan ini dikelola oleh beberapa perusahaan, dimana ketiganya memiliki lokasi yang 
menguntungkan yaitu dekat dengan pelabuhan sungai setempat. Luas keseluruhan konsesi Toba 
Bara sekitar 7.087 hektar. 
 
Toba Bara saat ini memiliki 3 (tiga) anak perusahaan, yaitu PT Adimitra Baratama Nusantara (ABN),  
PT Indomining (IM), dan PT Trisensa Mineral Utama (TMU). Kepemilikan TBS di ABN adalah 
sebesar 51%, serta masing-masing di IM dan TMU sebesar 99,99 % dan 99,92%. 
 
Pada 6 Juli 2012, TOBA mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sebanyak 210 juta lembar 
saham atau 10,5% dari modal disetor dengan perolehan dana hasil IPO sebesar Rp 400,3 miliar. 
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Gambar Lokasi Tambang Batubara Toba Bara 

 

 
 

ABN berlokasi di Sangasanga, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. ABN beroperasi dengan izin 

IUPOP dan mulai beroperasi pada September 2008.ABN memiliki lahan seluas 2.990 ha, dengan 

perkiraan sumber daya batubara sebesar 156 juta ton. 

 

IM berlokasi di Sangasanga, Kutai Kartanegera, Kalimantan Timur. IM beroperasi dengan izin 

IUPOP dan mulai operasi pada Agustus 2007. IM memiliki lahan seluas 683 ha, dengan perkiraan 

sumber daya batubara sebesar 37 juta ton. 

 

TMU berlokasi di Loa Janan,Muara Jawa dan Sangasanga, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. 
TMU beroperasi dengan izin IUPOP dan mulai beroperasi pada Oktober 2011. TMU memiliki lahan 
seluas 3.414 ha, dengan perkiraan sumber daya batubara sebesar 43 juta ton. 
 
Secara keseluruhan, jumlah estimasi sumber daya batubara yang dimiliki Perseroan saat ini adalah 
sebesar 236 juta ton. 
 
 
 
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi: 
Perry B. Slangor 
Corporate Secretary 
PT Toba Bara Sejahtra Tbk 
Email: corsec@tobabara.com 
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