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IKHTISAR 
 
Penurunan kondisi ekonomi global di tahun 2012 menyebabkan terkoreksinya harga acuan 
batubara global. Harga rata-rata acuan batubara Newcastle Index di tahun 2012 turun sebesar 
20,4% dari US$ 121,2/ton pada tahun 2011 menjadi US$ 96,9/ton di tahun 2012, dimana pada 
semester II 2012 terjadi penurunan harga yang signifikan mencapai US$ 80,8/ton di bulan Oktober 
2012. Di tengah kondisi industri batubara yang kurang kondusif, PT Toba Bara Sejahtra Tbk 
(“Perseroan”) tetap meningkatkan volume produksi batubara sebesar 8,2% dari 5,2 juta ton 
selama tahun 2011 menjadi 5,6 juta ton selama tahun 2012. Selain itu, untuk merespon 
penurunan harga batubara dan menjaga profitabilitas, Perseroan melakukan beberapa inisiatif 
penurunan biaya pada awal kuartal IV 2012 dengan cara menurunkan nisbah pengupasan dan 
jarak buang lapisan tanah penutup. 
 
Penjelasan lebih lengkap mengenai Kegiatan Produksi dan Operasional, silahkan lihat Laporan 
Ringkas Perkembangan Operasional Perseroan dan anak-anak perusahaan: PT Adimitra Baratama 
Nusantara (ABN), PT Indomining (IM), dan PT Trisensa Mineral Utama (TMU) per Desember 2012 
(http://www.tobabara.com/UserFiles/File/operation/Laporan-Ringkas-Perkembangan-
Operasional-Desember-2012.pdf). 
 
Pendapatan Perseroan menurun dari US$ 498,2 juta pada tahun 2011 menjadi US$ 396,7 juta di 
tahun 2012 atau menurun sebesar 20,4%, sedangkan volume penjualan di tahun 2012 hanya 
meningkat sebesar 0,7% dibandingkan tahun 2011 menjadi 5,5 juta ton. Sehingga, penurunan nilai 
penjualan ini terutama disebabkan karena penurunan harga acuan batubara global. 
 
Dari sisi biaya, terjadi kenaikan pada beban pokok penjualan dari US$ 308,0 juta pada tahun 2011 
menjadi US$ 348,5 juta di tahun 2012 atau naik sebesar 13,1%. Kenaikan ini disebabkan karena 
kenaikan nisbah pengupasan dan jarak buang lapisan tanah penutup yang sebagian besar terjadi di 
semester I 2012, serta harga bahan bakar. Selain itu, terjadi penyesuaian biaya kontraktor di IM 
pada semester II tahun 2012 terkait dengan perpanjangan kontrak. 
 
Kombinasi penurunan pendapatan dan kenaikan atas biaya adalah kontributor utama terhadap 
penurunan EBITDA sebesar 86,3% dari US$ 163,9 juta pada tahun 2011 menjadi  US$ 22,1 juta di 
tahun 2012. 
 
Di tahun 2012, Perseroan juga mencatatkan keuntungan yang sudah direalisasikan dari transaksi 
lindung nilai sebesar US$ 4,5 juta. Perseroan melakukan lindung nilai untuk harga batubara dan 
bahan bakar dengan menggunakan instrumen swap dengan tiga lembaga keuangan internasional. 
 
Setelah memperhitungkan beban pajak neto untuk periode tahun 2012 sebesar US$ 8,3 juta, 
Perseroan membukukan total laba bersih (sebelum kepentingan non-pengendali dan laba 
komprehensif lainnya) sebesar US$ 11,9 juta, menurun dari US$ 115,3 juta di tahun sebelumnya. 
Penurunan laba bersih ini utamanya disebabkan karena penurunan harga jual rata-rata batubara 
dan adanya kenaikan cash cost (FOB vessel costs). 
 
Perseroan meyakini bahwa Neraca per 31 Desember 2012 dalam kondisi kuat karena memiliki 
rasio net debt to EBITDA yang cukup rendah sebesar 0,57x, US$ 36,3 juta kas dan setara kas, serta 
tersedianya US$ 10,0 juta working capital facility di ABN dan US$ 14,5 juta revolving credit facility 
di tingkat Perseroan yang dapat digunakan sewaktu-waktu. Hal-hal tersebut merupakan modal 
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finansial yang baik bagi Perseroan dalam menghadapi volatilitas pasar batubara. 
 

 
 
 
LAPORAN LABA RUGI 
 
Penjualan 
Penurunan harga rata-rata acuan batubara global di tahun 2012 dibanding tahun sebelumnya 
menyebabkan harga jual rata-rata Perseroan di tahun 2012 menurun sebesar 21,0% dari US$ 
91,3/ton di tahun 2011 menjadi US$ 72,2/ton. Hal tersebut menyebabkan pendapatan  Perseroan 
menurun dari US$ 498,2 juta pada tahun 2011 menjadi US$ 396,7 juta di tahun 2012 atau 
menurun sebesar 20,4%. Sementara itu, volume penjualan di tahun 2012 hanya meningkat 
sebesar 0,7% dibandingkan tahun 2011 menjadi 5,5 juta ton. Kenaikan volume penjualan yang 
lebih kecil dibandingkan kenaikan produksi di tahun 2012 disebabkan karena strategi Perseroan 
untuk memperbesar persediaan guna mengoptimalkan volume penjualan di kuartal I 2013. 
Berdasarkan pengalaman Perseroan, kuartal I merupakan periode dengan tingkat produksi paling 
rendah, karena curah hujan yang lebih tinggi dibanding kuartal lainnya. 
 
Beban Pokok Penjualan dan FOB Vessel Cash Costs 
Kenaikan beban pokok penjualan sebesar 13,1% di tahun 2012 dibandingkan tahun sebelumnya 
disebabkan karena kenaikan nisbah pengupasan, jarak buang tanah lapisan penutup, dan kenaikan 
tarif kontraktor di Indomining pada semester II 2012. Faktor-faktor tersebut juga berkontribusi 
terhadap kenaikan FOB Vessel Cash Cost (termasuk royalti) sebesar 11,3% dari US$ 56,3/ton 
menjadi US$ 62,5/ton di 2012. 
 
Peningkatan nisbah pengupasan di tahun 2012 adalah sebesar 17,3% menjadi 14,9x dari 12,7x 
pada tahun 2011. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena aktivitas pre stripping yang 
dilakukan masing-masing anak perusahaan Perseroan yang dilakukan pada kuartal I tahun 2012. 

2011 2012 % Perubahan

Operasional

Volume Produksi ton 5,2 5,6 8,2%

Nisbah Pengupasan x 12,7x 14,9x 17,3%

Volume Penjualan ton 5,5 5,5 0,7%

Harga Jual Rata-rata US$/ton 91,3         72,2         -21,0%

Keuangan

Pendapatan Juta Dolar 498,2       396,7       -20,4%

Beban Pokok Penjualan Juta Dolar 308,0       348,5       13,2%

Laba Bruto Juta Dolar 190,2       48,2         -74,7%

Marjin Laba Bruto % 38,2% 12,1% -68,2%

Laba Operasi Juta Dolar 156,5       21,1         -86,5%

Marjin Laba Operasi % 31,4% 5,3% -83,1%

EBITDA Juta Dolar 164,1       22,5         -86,3%

Marjin EBITDA % 32,9% 5,7% -82,8%

Interest Bearing Debt Juta Dolar 35,2         49,0         39,4%

Kas dan Setara Kas Juta Dolar 58,6         36,3         -38,0%

Net Debt Juta Dolar (23,4)       12,7         -154,4%

Total Aset Juta Dolar 225,2       261,5       16,1%

Total Liabilitas Juta Dolar 166,1       150,6       -9,4%

Total Ekuitas Juta Dolar 59,1         110,9       87,7%

Ringkasan Kinerja Operasional & Keuangan Tahun 2012



3 
 

 

Selain itu, curah hujan yang tinggi pada periode tersebut juga menyebabkan peningkatan biaya 
pemindahan lumpur yang cukup signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 
Meskipun nisbah pengupasan di kuartal I sampai kuartal III tahun 2012 mencapai 16,0x, Perseroan 
telah berhasil menurunkan nisbah pengupasan di kuartal IV 2012 menjadi 12,2x, sehingga 
menurunkan nisbah pengupasan secara keseluruhan untuk tahun 2012 menjadi 14,9x.   
 
Disamping penurunan nisbah pengupasan, Perseroan juga berhasil melakukan penurunan jarak 
buang rata-rata lapisan tanah penutup di PT Adimitra Baratama Nusantara (ABN) dari dari sekitar 
2.500 meter di kuartal I 2012 menjadi sekitar 1.700 meter di kuartal IV 2012. Setiap penurunan 
100 meter pada jarak buang lapisan tanah penutup, Perseroan dapat menghemat biaya sekitar 
US$ 0,3-0,6 per ton batubara.  
 
EBITDA 
Penurunan harga acuan batubara global; kenaikan nisbah pengupasan, jarak buang lapisan tanah 
penutup, serta harga bahan bakar; merupakan faktor utama yang menyebabkan EBITDA 
Perseroan di tahun 2012 turun sebesar 86,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Marjin EBITDA di 
tahun 2012 tercatat sebesar 5,6% atau turun dari tahun sebelumnya sebesar 32,9%. Namun, 
Perseroan meyakini bahwa inisiatif-inisiatif penurunan biaya yang sudah dilakukan sejak kuartal IV 
2012, dengan fokus terhadap pencapaian nisbah pengupasan dan jarak buang lapisan tanah 
penutup sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan meningkatkan EBITDA Perseroan di 
tahun 2013. 
 
Pendapatan Lain-Lain 
Salah satu strategi Perseroan yang diterapkan di tahun 2012 adalah melakukan lindung nilai atas 
harga batubara dan harga bahan bakar, dengan tujuan untuk memperoleh marjin keuntungan 
yang diinginkan. Perseroan melakukan lindung nilai di ABN untuk volume penjualan batubara 
sekitar 752 ribu ton dan konsumsi bahan bakar sekitar 113.760 barel (sekitar 18,1 juta liter). ABN 
menggunakan instrumen derivatif swap dalam strategi lindung nilai ini dengan Australia and New 
Zealand Banking Group Limited, BNP Paribas, dan Morgan Stanley & Co International plc sebagai 
counterparty. Perseroan mencatatkan keuntungan yang sudah direalisasikan sebesar US$ 4,5 juta 
di tahun 2012 atas transaksi lindung nilai ini. 
 
NERACA 
 
Aset 
Total Aset Perseroan tercatat sebesar US$ 261,5 juta di 31 Desember 2012, meningkat sebesar 
16,1% dibanding tahun 2011 yang tercatat sebesar US$ 225,2 juta. Peningkatan tersebut terutama 
karena peningkatan properti tambang, pajak dibayar dimuka, dan piutang lain-lain kepada pihak 
ketiga. 
 
Liabilitas 
Sementara itu, total kewajiban Perseroan tercatat mengalami penurunan sebesar 9,4% menjadi 
US$ 150,6 juta di akhir tahun 2012. Penurunan ini terutama karena adanya penurunan pada utang 
pajak dan uang muka pelanggan. 
 
Ekuitas 
Total ekuitas Perseroan di akhir tahun 2012 tercatat mengalami kenaikan signifikan sebesar 87,7% 
atau menjadi US$ 110,9 juta dari sebelumnya US$ 59,1 juta pada tahun 2011. Kenaikan ini 
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terutama berasal dari adanya tambahan modal yang berasal dari penawaran umum saham 
perdana dan hasil restrukturisasi dengan pemegang saham non-pengendali di anak perusahaan IM 
dan TMU. 
 
INISIATIF PENGELOLAAN BIAYA 2013 
 
Jalan Hauling dan Penggunaan Infrastruktur Bersama 
Perseroan tetap on track untuk membangun jalan hauling batubara dari TMU ke IM melalui ABN, 
sehingga TMU dapat menggunakan fasilitas pengolahan batubara dan jetty IM. Tujuannya adalah 
untuk memaksimalkan kapasitas infrastruktur yang tersedia, meminimalkan belanja modal dan 
biaya produksi. Perseroan memperkirakan jalan hauling batubara ini akan selesai pada awal 
semester II 2013. Setelah jalan hauling tersebut dapat digunakan, secara konsolidasi, Perseroan 
mengharapkan penurunan biaya transportasi sebesar US$ 5 – 10/ton dari setiap batubara yang 
dijual TMU. 
 
Perseroan sudah menunjuk kontraktor untuk pembangunan CPP yang baru di Indomining, dengan 
target penyelesaian sampai dengan akhir kuartal III 2013. Pembangunan CPP ini bertujuan untuk  
menambah kapasitas fasilitas pengolahan batubara bagi IM sekaligus menampung batubara dari 
TMU, dan mengurangi dilusi dari kalori batubara yang di proses dari fasilitas CPP. Keberadaan CPP 
ini dapat meningkatkan efisiensi biaya dan harga jual batubara IM dan TMU. 
 
Memperpendek Jarak Buang Lapisan Tanah Penutup 
ABN akan membangun underpass kedua yang menghubungkan blok barat dan blok timur, dengan 
tujuan untuk memperpendek jarak buang lapisan penutup dari blok timur. Area timur ini adalah 
fokus penambangan ABN pada tahun ini sampai dengan beberapa tahun kedepan. Perseroan 
mengestimasi terdapat penghematan jarak sekitar 500-1000 meter. 
 
Belanja Modal 2013 
Untuk menjaga pertumbuhannya di tahun-tahun mendatang, Perseroan telah menetapkan belanja 
modal sekitar US$ 27 juta di tahun 2013. Belanja modal ini akan dipergunakan untuk 
pembangunan jalan angkut batubara (hauling road) dari TMU menuju IM melalui ABN, 
pembangunan coal processing plant (CPP) baru di IM, pembangunan underpass  kedua di ABN, 
serta kegiatan eksplorasi dan pembebasan lahan (land compensation) di IM dan TMU. 
 
Perpanjangan IUP Indomining 
Per Maret 2013, PT Indomining memperoleh perpanjangan izin penambangan (IUPOP) dari 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 10 tahun ke depan sampai tahun 
2023. Perpanjangan IUPOP ini merupakan bentuk kepercayaan Pemerintah Daerah kepada 
Perusahaan, sehingga Indomining dapat terus memfokuskan pada kesinambungan pekerjaan 
penambangannya. 
 
SEKILAS PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK 
 
PT Toba Bara Sejahtra Tbk (“Perseroan”) adalah salah satu major competitive producer untuk 
batubara thermal di Indonesia. Perseroan 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 
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Perseroan sekitar 7.087 hektar. 
 
Perseroan 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 51,00%, serta masing-masing di IM dan TMU sebesar 99,99 % dan 99,92%. 
 
Pada 6 Juli 2012, Perseroan 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. 
 

Gambar Lokasi Tambang Batubara Perseroan 
 

 
 
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: 
PT Toba Bara Sejahtra Tbk 
Perry B. Slangor 
Corporate Secretary 
Email: corsec@tobabara.com 

Iwan Sanyoto 
Head of Investor Relations 
Email: iwan.sanyoto@tobabara.com 
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