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PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (selanjutnya dalam prospektus ini disebut “Perseroan”) telah
menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini
kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) di Jakarta
dengan surat No. 2758/L/ITM/SEC/10/2007 pada tanggal 24 Oktober 2007 sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal,
yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran
Negara No. 3608 (selanjutnya disebut “UUPM”) dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”)
(dahulu bernama Bursa Efek Jakarta / BEJ) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan
Efek yang dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 5 Nopember 2007.  Apabila Perseroan
tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum ini
batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham dikembalikan kepada para pemesan.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Para Penjamin Emisi Efek dan Lembaga serta Profesi
Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas
kebenaran semua data dan kejujuran pendapat, keterangan atau laporan yang disajikan dalam
Prospektus ini sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku
dalam wilayah Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberi
penjelasan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam
Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana
Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu PT UBS Securities Indonesia serta para Penjamin Emisi Efek
yang lain menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung
maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal. Selanjutnya
penjelasan secara lengkap mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XVI tentang Penjaminan
Emisi Efek.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-Undang/peraturan selain yang

berlaku di Indonesia.  Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini,

maka dokumen-dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli

saham, kecuali bila penawaran dan pembelian saham-saham tersebut tidak bertentangan,

atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta

ketentuan bursa efek yang berlaku di negara atau yurisdiksi di luar Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi material yang wajib diketahui oleh publik

dan tidak ada lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan

publik.
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DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah dengan huruf besar dalam Prospektus

mempunyai arti sebagai berikut:

AMDAL Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang terdiri dari kegiatan ANDAL,
RKL dan RPL

Anak Perusahaan Perusahaan yang 50% (lima puluh persen) atau lebih sahamnya dimiliki
oleh Perseroan

Agen Penjual Internasional UBS AG

ANDAL Analisa Dampak Lingkungan

Banpu Banpu Public Company Limited

BAPEPAM & LK Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

BAE Biro Administrasi Efek

Barasentosa PT Barasentosa Lestari

Batubara Termal Batubara yang digunakan dalam proses pembakaran untuk
menghasilkan uap untuk listrik dan panas

Bharinto PT Bharinto Ekatama

Bursa Efek Bursa Efek Indonesia

Blasting Kegiatan peledakan dalam penambangan

Belt Conveyor Salah satu jenis alat angkut material batubara atau tanah yang
menggunakan ban berjalan

Bontang Coal Terminal Terminal Batubara Bontang

Cadangan batubara Endapan batubara yang telah diketahui ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas
(Reserve) dan kualitasnya dan yang secara ekonomis, teknis, hukum, lingkungan dan

sosial dapat ditambang pada saat perhitungan dilakukan

Cadangan Tertambang Endapan mineral yang dapat diusahakan secara ekonomis dan
menguntungkan berdasarkan parameter teknis ekonomi pada saat ini

Cadangan Potensial Cadangan mineral yang berpotensi untuk dapat diusahakan secara ekonomi
berdasarkan parameter ekonomi pada saat ini

Crusher Alat penghancur untuk memperkecil ukuran batubara

Centralink PT Centralink Wisesa International

Drilling Pemboran
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ESA Employee Stock Allocation

FOB Free On Board, yaitu harga penjualan batubara sampai diatas kapal/
tongkang

Indominco PT Indominco Mandiri

ISO International Standard Operation, yaitu sistem standardisasi manajemen
mutu

Jorong PT Jorong Barutama Greston

Kitadin PT Kitadin

KP Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada
pemegangnya untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan
penambangan sesuai tahapannya

KSEI PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Penjamin Pelaksana PT UBS Securities Indonesia
Emisi Efek

Perseroan PT Indo Tambangraya Megah Tbk.

PPh Pajak Penghasilan

PKP2B Perjanjian Kerjasama Pengusahaan dan Penambangan Batubara (Coal
(Coal Mining Agreement) Mining Agreement), atau sebelumnya dikenal sebagai Kontrak Karya

Batubara (KKB) atau Kontrak Kerjasama (KKS), yaitu Kontrak Perjanjian
antara Pemerintah RI dengan kontraktor untuk Pengusahaan dan
Penambangan Batubara

RKL Rencana Pengelolaan Lingkungan

ROM Run of Mine,  batubara yang baru ditambang dan belum diproses

RPL Rencana Pemantauan Lingkungan

RUPS Rapat Umum Pemegang Saham

RUPSLB Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Shiploader Peralatan yang digunakan untuk memuat batubara ke dalam kapal/tongkang

Shovel Peralatan yang digunakan untuk memuat tanah/batubara ke atas alat angkut

Sigma Buana PT Sigma Buana Cemerlang

SRK SRK Consulting (UK) Ltd. adalah konsultan teknis independen yang
mengeluarkan laporan pakar dalam  prospektus ini

Stockyard/stockpile Tempat penampungan/penumpukan batubara

Stripping Ratio Perbandingan antara BCM tanah yang dikupas dengan 1 ton batubara yang
dihasilkan (Nisbah Kupas)
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Sumber Daya Batubara Endapan batubara yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara nyata.
(Coal Resources) Dengan keyakinan geologi tertentu dapat berubah menjadi cadangan setelah

dilakukan pengkajian kelayakan tambang dan memenuhi kriteria layak
tambang

Sumber Daya Terukur Sumber Daya Batubara yang telah diselidiki secara geologi dan dipandang
(measured resources) merupakan sumber yang jumlahnya meyakinkan tetapi belum merupakan

cadangan nominal (tingkat keyakinan geologi diatas 80%)

Sumber Daya Terkira Sumber Daya Batubara yang mempunyai tingkat keyakinan geologi diatas
(indicated resources) 60%

Tambang Dalam Sistem Penambangan Bawah Tanah
(underground mine)

Tambang Terbuka Sistem Penambangan dengan mengupas tanah permukaan
(open pit mine)

Tanggal Pencatatan Tanggal pencatatan saham di BEI

Trubaindo PT Trubaindo Coal Mining

Washing Plant Sarana/fasilitas pencucian batubara

Wheel Loader Peralatan muat yang menggunakan penggerak roda
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RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya
dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan konsolidasi serta catatan-catatan yang tercantum
di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang
paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Dolar
Amerika Serikat (US$) dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

RIWAYAT SINGKAT

Perseroan didirikan dengan nama PT Indotambangraya Megah berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas
No. 13 tanggal 2 September 1987 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta.

Perseroan mengubah namanya menjadi PT Indo Tambangraya Megah, berdasarkan akta Perubahan
No. 193, tanggal 26 September 1988 di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta
Pendirian No. 13 tanggal 2 September 1987 dan akta Perubahan No. 193 tertanggal 26 September 1988
tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai surat
keputusannya No. C2-640.HT.01.01.TH’89, tanggal 20 Januari 1989. Akta Pendirian No. 13 tanggal
2 September 1987 telah didaftarkan dalam register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah
No. 348/1989 dan akta Perubahan No. 193 tertanggal 26 September 1988 telah didaftarkan dalam register
di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 349/1989, keduanya tertanggal 20 Maret 1989,
kedua akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103, tanggal
24 Desember 1996, Tambahan No. 9775.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan antar lain dengan Akta Pernyataan
Persetujuan Seluruh Pemegang Saham Perseroan No. 15, tanggal 17 Juli 2007, dibuat oleh Fathiah
Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang menyetujui peningkatan modal dasar dan peningkatan modal
ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, yang mana akta tersebut telah mendapat persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat keputusannya
No. W7-08151 HT.01.04-TH.2007, tanggal 23 Juli 2007. Selanjutnya, anggaran dasar Perseroan terakhir
diubah dalam rangka penawaran umum, dimana struktur permodalan Perseroan diubah berdasarkan
Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 33 tanggal 27 Juli 2007 dan Akta
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 14 tanggal 22 Oktober 2007, keduanya
dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang merubah status Perseroan dari tertutup menjadi
terbuka, penurunan nilai nominal saham dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi Rp500,00
(lima ratus rupiah), pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan sebanyak-banyaknya 387.402.500
(tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua ribu lima ratus) saham melalui Penawaran Umum
kepada Masyarakat dan perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan antara lain dalam rangka menjadi
perseroan terbuka.

KEGIATAN USAHA

Perseroan terdiri dari kelompok perusahaan pertambangan terpadu yang mencakup kegiatan
penambangan, pemrosesan dan operasional logistik batubara yang berada di Indonesia. Perseroan
telah memiliki catatan pertumbuhan yang sudah terbukti melalui perpaduan antara akuisisi wilayah kontrak/
kuasa pertambangan dan pengembangan sumber batubara di dalam wilayah kontrak/kuasa
pertambangannya. Produksi batubara Perseroan meningkat dari 9,9 juta ton pada tahun 2002 menjadi
19,6 juta ton pada tahun 2006, mencerminkan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 18,5% per tahun,
sehingga menjadi produsen batubara ketiga terbesar di Indonesia pada tahun 2006 menurut Barlow
Jonker. Berdasarkan Laporan SRK, cadangan yang terbukti di wilayah kontrak/kuasa pertambangan
Perseroan diperkirakan sebesar 108,4 juta ton, sedangkan cadangan yang terduga diperkirakan sebesar
126,7 juta ton terhitung sejak tanggal 30 Juni 2007. Total luas seluruh wilayah kontrak/kuasa pertambangan
Perseroan kurang lebih 87,560 hektar.
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Pemegang saham pengendali utama Perseroan, Banpu, telah menjalankan operasi penambangan
batubara di Indonesia sejak tahun 1997. Banpu memulai operasinya di Indonesia dalam upaya mengakses
sumber batubara yang berlimpah dan untuk mengkapitalisasi permintaan daya listrik yang terus bertumbuh
di Indonesia dan memulai produksi batubara komersial pada tahun 1998 melalui anak perusahaan
penambangan batubara pertamanya, Jorong. Lebih dari satu dasawarsa terakhir, keberadaan Banpu
sangat signifikan di Indonesia, dengan melakukan akusisi atas Perseroan dan Anak perusahaan pada
tahun 2001. Pada saat diakuisisi oleh Banpu, Perseroan memiliki empat perusahaan penambangan
termasuk Indominco, Trubaindo, Kitadin dan Barasentosa. Kemudian, Perseroan mengakuisisi Bharinto
pada tahun 2004 dan menjual kepemilikannya dalam Barasentosa pada bulan Mei 2007. Jorong menjadi
anak perusahaan dari Perseroan pada bulan Agustus 2007 sehubungan dengan restrukturisasi
perusahaan yang dilakukan sehubungan dengan adanya Penawaran.

Perseroan memiliki 5 (lima) Anak Perusahaan, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham lebih dari
50% seperti di bawah ini:

No.   Nama Anak Perusahaan Tanggal Penyertaan Jumlah Penyertaan Jumlah Nominal (%)
Pertama Kali Sampai Dengan Tanggal (Rupiah)

Diterbitkannya Prospektus
(saham)

1. PT Indominco Mandiri (1) 28 Desember 1994 12.499 12.499.000.000 99,99

2. PT Trubaindo Coal Mining (1) 27 Desember 1994 63.499 63.499.000.000 99,99

3. PT Bharinto Ekatama 27 Januari 2004 16.830 16.830.000.000 99,00

4. PT Kitadin 27 Desember 1994 188.944 377.888.000.000 99,99

5. PT Jorong Barutama Greston (1) 10 Agustus 2007 299 4.485.000.000 99,67

Catatan : (1) Kitadin sebagai pemegang saham minoritas

Dari lima Anak Perusahaannya, Indominco, Trubaindo, Jorong dan Kitadin saat ini sedang dalam tahap
eksploitasi kegiatan penambangannya, meskipun operasi penambangan di daerah kuasa pertambangan
Kitadin untuk sementara dihentikan. Bharinto baru-baru ini telah menyelesaikan tahap studi kelayakan
dan saat ini sedang dalam persiapan untuk masuk pada tahap pekerjaan konstruksi berdasarkan
PKP2Bnya.

Perseroan memproduksi batubara termal dengan kandungan abu yang rendah, kandungan belerang
yang relatif rendah dan dengan nilai kalori antara 5.300 kkal/kg sampai 7.300 kkal/kg. Batubara Perseroan
pada umumnya digunakan pada pembangkit listrik tenaga batubara (coal-fired power plant) di pasar
domestik maupun internasional.  Perseroan dapat mencampur batubaranya untuk menaikkan karakteristik
kualitas secara keseluruhan dari produknya dan untuk memenuhi spesifikasi khusus dari pelanggan.

Berlokasi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, wilayah kontrak/kuasa pertambangan Perseroan
berdekatan dengan sasaran pelanggannya di Cina, Asia Utara dan India dan menikmati keuntungan
geografis dibandingkan dengan produsen batubara di negara-negara lain. Perseroan memiliki dan
mengoperasikan terminal batubara sendiri di Bontang dan tiga buah pelabuhan tongkang, dimana melalui
terminal batubara tersebut Perseroan mengapalkan batubara dari wilayah kontrak/kuasa
pertambangannya. Di masa mendatang, Perseroan bermaksud mengapalkan sampai dengan 85,0%
dari batubara yang diproduksinya di wilayah kontrak/kuasa pertambangan operasionalnya dari Terminal
Batubara Bontang dalam upaya mempertahankan biaya yang kompetitif dan memungkinkan adanya
efisiensi manajemen operasional pencampuran, penyimpanan, pengangkutan, logistik dan
pengapalannya. Perseroan mengoperasikan kontraktor pertambangan miliknya sendiri, yang merupakan
salah satu dari dua kontraktor pertambangan yang ada di wilayah kontrak Indominco, untuk mengurangi
ketergantungannya pada kontraktor pertambangan pihak ketiga. Perseroan mensub-kontrakkan seluruh
operasi penambangan lainnya (termasuk aktivitas overburden serta penambangan batubara dan
pengangkutan batubara (hauling) dan penyewaan armada yang digunakan untuk kegiatan transportasi
batubara melalui sungai (barging) dalam upaya meminimalkan pengeluaran modal dan kebutuhan modal
kerja dan agar Perseroan dapat fokus pada perencanaan dan pengembangan penambangan, eksplorasi,
penjualan dan logistik.
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KEKUATAN KOMPETITIF

Perseroan berkeyakinan pada keunggulan kompetitif utamanya yang mencakup:

• Pengalaman di sektor batubara Indonesia selama lebih dari satu dasawarsa

• Memiliki rekam jejak (track record) yang konsisten atas perolehan dan pengembangan sumber
daya batubara di Indonesia

• Beragam kualitas batubara termal yang baik untuk ditawarkan kepada pelanggan

• Pengurangan risiko operasional melalui diversifikasi lokasi penambangan

• Pengendalian operasional, infrastruktur dan logistik yang terpadu

• Posisi yang mapan di pasar premium batubara termal Asia Timur

• Posisi yang kuat untuk mengambil manfaat dari peluang pasar yang baru

• Tim manajeman yang sudah berpengalaman dengan budaya tata kelola perusahaan yang baik dan
pengembangan yang berkesinambungan

STRATEGI

Strategi bisnis utama Perseroan adalah terus membangun kekuatan kompetitifnya. Strategi utama
Perseroan mencakup:

• Membangun profil produksi jangka panjang Perseroan

• Strategi penjualan yang agresif – (1) tanggap terhadap perubahan di pasar batubara global,
(2) mengidentifikasi dan menargetkan pelanggan dan (3) memperkuat posisi di pasar Asia Tenggara
dan Asia Timur Laut

• Biaya operasional yang kompetitif melalui investasi pada logistik dan infrastruktur

• Peningkatan produktifitas dan efisiensi kontraktor pertambangan secara terus-menerus

• Mengelola risiko kenaikan harga bahan bakar minyak

• Sistem manajemen dan kebijakan perusahaan berdasarkan “Praktek Terbaik” (Best Practice)

PROSPEK USAHA

Wilayah Asia Utara merupakan pasar impor batubara termal terbesar, yang mencapai 84% dari seluruh
permintaan impor Asia dan 45% dari seluruh permintaan impor global pada tahun 2005. Estimasi
pertumbuhan ekonomi yang kuat di sebagian besar negara-negara Asia Utara diperkirakan memicu
permintaan terhadap listrik dan terutama batubara termal.  Menurut Barlow Jonker Thermal Coal Market
2006, impor batubara termal global diperkirakan akan tumbuh sebesar 150 juta ton dari 568 juta ton pada
tahun 2005 menjadi 718 juta ton pada tahun 2020. Negara-negara Asia Utara, terutama Jepang, Korea,
Taiwan dan Cina, diperkirakan menyumbang 35% dari perkiraan pertumbuhan permintaan ini. Peningkatan
permintaan batubara secara signifikan diperkirakan akan berasal dari Korea, Cina dan India, dimana
kapasitas terpasang untuk pembangkit listrik tenaga batubara diharapkan akan mengalami tingkat
pertumbuhan rata-rata sebesar masing-masing 3,1%, 4,0% dan 3,2% antara tahun 2006 dan 2020.
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Cina, produsen batubara terbesar dan konsumen batubara terbesar di dunia diperkirakan memberi dampak
signifikan pada pasar batubara termal karena pertumbuhan konsumsi batubaranya.  Antara tahun 2000
dan 2006, permintaan impor batubara termal Cina tumbuh dari 1,9 juta ton menjadi 26,8 juta ton sementara
ekspor tumbuh dari 49,1 juta ton menjadi 63,5 juta ton. Menurut Barlow Jonker Thermal Coal Market
2006, kapasitas terpasang untuk pembangkit listrik tenaga batubara di Cina diperkirakan akan tumbuh
dari 395 gigawatt di tahun 2006 menjadi 680 gigawatt di tahun 2020, sementara permintaan impor batubara
Cina diproyeksikan akan tumbuh dari 26,8 juta ton di tahun 2006 menjadi 42,2 juta ton di tahun 2020.
Meskipun Cina tetap sebagai eksportir bersih pada tahun 2006, tingkat ekspor bersihnya yang akan
berdampak pada perdagangan batubara dapat berubah tergantung pertumbuhan konsumsi, produksi
batubara atau kebijakan yang berpengaruh pada ekspor batubaranya.

RISIKO USAHA

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan mungkin akan menghadapi risiko-risiko yang berkaitan dengan
bisnis Perseroan sebagai berikut:

1. Selama ini Perseroan melakukan ekspor batubara ke pihak terafiliasi tanpa mendapat persetujuan
terlebih dahulu dari Pemerintah di mana hal tersebut tidak sesuai dengan PKP2B;

2. Berdasarkan kondisi-kondisi tertentu, kontrak dan Kuasa Pertambangan yang memberikan wewenang
kepada Perseroan untuk melakukan kegiatan penambangan dapat dibatalkan atau dibatasi
pelaksanaannya oleh Pemerintah;

3. Kegiatan usaha Perseroan akan terkena dampak negatif dalam jangka menengah hingga jangka
waktu panjang apabila cadangan batubara tambahan tidak dapat diperoleh atau sumber daya yang
tersedia tidak dapat diubah menjadi cadangan batubara yang dapat diperbaharui secara ekonomis;

4. Cadangan batubara yang terbukti dan terduga (proved and probable coal reserves) merupakan
ekspresi/pernyataan penilaian berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan praktek industri, dan
setiap penyesuaian estimasi cadangan batubara yang terbukti dan terduga (proved and probable
coal reserves) dapat berdampak negatif terhadap perkembangan dan rencana penambangan
Perseroan;

5. Kegiatan operasional Perseroan tergantung dari kemampuannya untuk mempertahankan hak
penambangan dan kemampuannya untuk memperoleh, mempertahankan dan memperbaharui segala
ijin-ijin, perjanjian dan persetujuan yang dibutuhkan;

6. Semua batubara yang terdapat dalam wilayah pertambangan Perseroan merupakan milik Pemerintah;

7. Perseroan memiliki ketergantungan kepada kontraktor pertambangan dalam melaksanakan kegiatan
operasional penambangan, dimana terhambatnya kegiatan kontraktor tersebut  dapat menimbulkan
kerugian secara material terhadap hasil usaha Perseroan;

8. Bencana alam dan kecelakan dapat merugikan kegiatan operasional Perseroan;

9. Undang-undang atau peraturan baru yang dikeluarkan Pemerintah dapat membawa dampak negatif
bagi hasil kegiatan operasional dan ijin yang dimiliki Perseroan;

10. Perseroan mungkin tidak dapat mengambil keuntungan dari naiknya harga batubara berdasarkan
perjanjian penyediaan batubara;

11. Perseroan juga tidak luput dari risiko kenaikan harga bahan bakar, dimana harga bahan bakar
merupakan komponen signifikan untuk produksi batubara, pengangkutan batubara, dan biaya
operasional terminal batubara;
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12. Perseroan telah melakukan lindung nilai atas komoditas (commodity hedging arrangements) yang
dapat mengakibatkan perubahan signifikan pada laba bersih dari periode satu ke periode berikutnya;

13. Fluktuasi biaya transportasi dan gangguan transportasi dapat mempengaruhi permintaan terhadap
batubara;

14. Adanya ketidakpastian atas interpretasi dan implementasi dari peraturan penyelenggaraan
pemerintahan daerah di Indonesia dapat membawa pengaruh buruk bagi Perseroan;

15. Kegiatan operasional penambangan Perseroan juga tunduk pada undang-undang kehutanan
Indonesia;

16. Perseroan menghadapi risiko atas program perluasannya;

17. Kegiatan pertambangan Perseroan memerlukan biaya lingkungan hidup yang signifikan, dan
perubahan dalam peraturan dan perundang-undangan dalam bidang lingkungan atau penafsiran
atau pelaksanaannya, atau dampak lingkungan yang tidak diharapkan dari kegiatan operasional
Perseroan, dapat mengakibatkan peningkatan biaya atau timbulnya biaya baru;

18. Perseroan mempunyai kewajiban reklamasi dan rehabilitasi tambang yang berkelanjutan yang cukup
signifikan berdasarkan Ijin Pertambangan Batubara;

19. Pemenuhan kewajiban standar lingkungan berkaitan dengan coal combustion dapat menyebabkan
konsumen Perseroan beralih kepada energi pengganti yang dapat mempengaruhi secara material
dan menimbulkan dampak negatif terhadap penjualan Perseroan;

20. Hubungan dengan penduduk setempat;

21. Penambangan ilegal;

22. Kehilangan atau pengurangan pembelian yang signifikan oleh pelanggan terbesar Perseroan dapat
berdampak negatif pada penjualan;

23. Perseroan kemungkinan tidak dapat memproduksi jumlah batubara yang cukup untuk memenuhi
permintaan pelanggan, yang dapat membahayakan hubungannya dengan pelanggan;

24. Kemampuan Perseroan untuk beroperasi secara efektif dapat terganggu jika kehilangan karyawan kunci
atau jika kontraktor pertambangan tidak dapat menarik dan mempertahankan tenaga ahli dan terlatih;

25. Pasar Perseroan yang bersifat musiman dapat mempengaruhi secara material dan menimbulkan
dampak negatif terhadap hasil operasional Perseroan;

26. Banpu telah menyediakan bantuan keuangan kepada Perseroan di masa lalu;

27. Harga batubara berubah-ubah (cyclical) dan dapat naik turun secara signifikan;

28. Kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan dan pembeli lainnya dapat bertentangan
dengan kepentingan pembeli atas saham yang ditawarkan;

29. Pasar batubara sangat kompetitif dan dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar kontrol Perseroan;

30. Ketersediaan batubara yang berlebihan di masa yang akan datang dapat menimbulkan dampak
negatif terhadap keuntungan Perseroan

Secara lebih terinci, masing-masing risiko tersebut serta risiko-risiko yang berkaitan dengan Indonesia
dan berkaitan dengan kepemilikan atas saham Perseroan dibahas dalam Bab V mengenai Risiko Usaha.
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KINERJA KEUANGAN

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan atau dihitung berdasarkan
laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode enam bulan yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2007 dan 2006 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006,
2005, 2004, 2003 dan 2002. Laporan keuangan untuk periode enam bulan pertama yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2007 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan
2004 telah diaudit oleh auditor independen KAP Haryanto Sahari & Rekan (anggota dari
PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. KAP Haryanto Sahari & Rekan
d/h KAP drs. Hadi Sutanto dan Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) telah melakukan audit
atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Neraca Konsolidasi
(dalam ribuan US$)

Uraian dan Keterangan 30 Juni 31 Desember

2007 2006 2006 2005 2004 2003 2002

AKTIVA

Kas dan Setara Kas 95.532   37.147   49.214   15.700   35.775   20.118   12.824
Piutang Usaha   34.208 28.570 62.079 38.092 24.131 9.340 7.763
Piutang Lain-lain    4.746    5.495    6.227    6.099     2.548        543        773
Persediaan   20.779   33.160   26.085   36.736   11.194     8.839   12.221
Pajak Dibayar Dimuka     4.127     3.070     3.152     2.246        201          62       115
Piutang Derivatif   1.216             -             -             -             -             -             -
Aktiva Lancar Lain-Lain    8.553     8.317    4.015     6.953   15.926     6.465        661

Aktiva Lancar 169.161 115.759 150.772 105.826   89.775   45.367   34.357

Rekening pembayaran pinjaman             -             -             -             -     2.000             -   22.518
Piutang Lain-lain     1.576    2.286     1.485    1.092        778             -             -
Aktiva Tetap, Bersih 221.840 219.240 223.059 209.956 163.272 104.573 105.217
Biaya Pengupasan Tanah yang Ditangguhkan   18.705  27.221   11.047             -             -             -             -
Biaya Eksplorasi dan Pengembangan yang Ditangguhkan, Bersih     50.102     56.756     52.729     55.115     33.176     15.623       7.651
Properti Pertambangan, Bersih   21.365   22.858   21.942   23.359   23.917     5.543     6.366
Uang Jaminan        467       839        966        953        640     1.525     3.378
Aktiva Pajak Tangguhan, Bersih     2.821     1.410     2.154     2.957     1.618     2.606     2.335
Aktiva Lain-Lain        187       297        909        616        406     1.773        488

Aktiva Tidak Lancar 317.063 330.907 314.291 294.048 225.807 131.643 147.953

Jumlah Aktiva 486.224 446.666 465.063 399.874 315.582 177.010 182.310

KEWAJIBAN & EKUITAS

Pinjaman Jangka Pendek   49.139   20.000   14.096   12.201     1.000     2.816        670
Hutang Usaha   51.103   58.486   54.217   31.697   28.058   19.368   26.093
Hutang Pajak   12.315     8.964   16.494   24.835   17.796     2.878     1.006
Beban yang Masih Harus Dibayar   55.228   45.262   57.622   48.108  45.970     9.240   10.055
Kewajiban Lancar Lain-Lain   2.750     1.782     2.180     2.060     4.513     7.959     9.592
Hutang derivatif     7.585   17.693     7.235             -             -             -           -
Kewajiban Jangka Panjang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun     61.615   53.678     16.862     33.553     62.577     27.043     17.918
Penyisihan imbalan karyawan             -             -     1.355             -             -             -             -
Hutang dividen             -             -   20.000             -             -             -             -

Kewajiban Lancar 239.735 205.865 190.061 152.454 159.914 69.304   65.334

Kewajiban lain-lain-pihak yang mempunyai hubungan istimewa     13.029       9.290     12.671       2.293       3.658             -             -
Beban yang masih harus dibayar             -             -             -             -        246             -             -
Kewajiban Jangka Panjang   92.405   86.213 118.851   94.871   73.353   67.857   44.715
Kewajiban Pajak Tangguhan, Bersih   10.121     8.032   10.657   13.995   14.112     9.367     3.447
Penyisihan untuk penutupan tambang     3.569     1.941     3.018     1.288             -             -             -
Obligasi Konversi             -             -             -             -             -             -  30.000
Penyisihan imbalan karyawan    6.696     9.450     5.883     9.209     7.507     2.218     1.890

Kewajiban Jangka Panjang 125.820 114.926 151.080 121.656   98.876   79.442   80.052

Jumlah Kewajiban 365.555 320.791 341.141 274.110 258.790 148.746 145.386

Hak Minoritas 2.323 1.039 1.765 988 643 819 10.258

Modal saham biasa   51.788   13.288  13.288  13.288   13.288   13.288   13.288
Agio saham   28.122   28.122   28.122   28.122   28.122   28.122   28.122
Laba ditahan   38.436   83.426   80.747   83.366   14.739 (13.965) (14.744)

Jumlah Ekuitas 118.346 124.836 122.157 124.776   56.149   27.445   26.666

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 486.224 446.666 465.063 399.874 315.582 177.010 182.310
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Laporan Laba Rugi Konsolidasi
(dalam ribuan US$)

Uraian dan Keterangan 30 Juni 31 Desember

2007 2006 2006 2005 2004 2003 2002

(tidak

diaudit)

Penjualan bersih 315.687 283.084 672.775 476.731 314.113 212.851 184.901
Harga Pokok Penjualan (236.724) (217.751) (503.204) (319.122) (228.557) (179.403) (160.089)
Laba Kotor 78.963 65.333 169.571 157.609 85.556 33.448 24.812

Beban Operasi (32.746) (32.166) (87.731) (42.633) (24.525) (20.007) (15.098)
Laba Usaha 46.217 33.167 81.840 114.976 61.031 13.441 9.714

Pendapatan/ (Biaya) Lain-lain, Bersih (7.308) (26.212) (30.847) (7.335) (8.566) (3.902) (5.177)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 38.909 6.955 50.993 107.641 52.465 9.539 4.537

(Beban)/Manfaat  Pajak Penghasilan (15.668) (6.844) (25.335) (32.669) (19.000) (7.802) 22
Laba Sebelum Hak Minoritas 23.241 111 25.658 74.972 33.465 1.737 4.559

Hak Minoritas Atas (Laba)/Rugi Bersih Anak Perusahaan
Sebelum Akuisisi  -  -  -  -  - (983) 2
Hak Minoritas Atas (Laba)/Rugi Bersih Anak Perusahaan (558) (51) (777) (345) 68 26 (2.168)

Laba Bersih 22.683 60 24.881 74.627 33.533 780 2.393

Laba Sebelum Bunga, Pajak, Penyusutan dan Amortisasi (1) 64.556 50.101 118.903 134.777 69.999 22.037 18.498
Belanja modal 14.817 22.488 42.648 62.755 67.886 8.164 4.768
Hutang Bersih (2) 107.600 122.700 100.600 124.900 101.200 77.600 80.400

Catatan:
(1) Perseroan mendefinisikan laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi sebagai laba usaha ditambah penyusutan aktiva tetap,

amortisasi properti pertambangan dan amortisasi biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan. Laba sebelum bunga, pajak, penyusutan
dan amortisasi yang disajikan belum tentu dapat dibandingkan dengan istilah serupa yang digunakan oleh Perseroan lainnya karena tidak
semua Perseroan menggunakan definisi yang sama.

(2) Jumlah seluruh hutang berbunga (obligasi konversi, pinjaman jangka panjang, hutang sewa guna usaha pembiayaan, pinjaman jangka
pendek) dikurangi dengan kas dan setara kas.

Rasio-Rasio Penting
(dalam presentase)

Uraian dan Keterangan 30 Juni 31 Desember

2007 2006 2006 2005 2004 2003 2002

(tidak

diaudit)

Rasio Keuangan

Penjualan Bersih terhadap Jumlah Aktiva 64,93 63,38 144,66 119,22 99,53 120,25 101,42
Nilai Buku per Lembar Saham 78,90 832,24 814,38 831,84 374,33 182,67 178,00
Rasio efisiensi 70,85 96,98 107,20 37,08 40,18 148,15 155,67
Rasio Modal kerja terhadap Penjualan Bersih (22,36) (31,83) (5,84) (9,78) (22,33) (9,86) (14,66)
Rasio total hutang pinjaman terhadap modal saham 391,84 1.202,31 1.126,08 1.057.50 1.030,34 734,50 474,11
Rata-rata jumlah hari pembayaran hutang usaha (hari) 40,04 37,27 30,73 33,73 37,35 45,65 55,65
Rata-rata jumlah hari penjualan persediaan (hari) 17,80 28,90 22,50 27,00 15,80 21,10 25,90
Rata-rata konversi persediaan menjadi kas (hari) 45,27 50,08 49,27 50,53 34,96 35,53 42,31
Rata-rata jumlah hari tertagihnya piutang (hari) 27,45 21,19 26,80 23,49 19,18 14,46 16,45
Rasio pertumbuhan penjualan terhadap pertumbuhan kas
 yang dihasilkan dari operasi (229,97) (1.109,92) 864,73 (2.081,11) 151,94 (229,51) 193,02
Rasio jumlah kas yang dihasilkan dari operasi
terhadap laba bersih 235,01 48.236.67 356,15 88,36 219,95 887,50 804,17
Rasio jumlah kas yang dihasilkan dari arus kas netto terhadap
kewajiban lancar 19,30 10,52 17,69 (13,30) 9,79 10,99 5,53

KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum, Perseroan merencanakan akan membayar dividen tunai kepada seluruh
pemegang saham berdasarkan rasio pembayaran dividen sebanyak-banyaknya 60% dari laba bersih
setiap tahunnya dimulai dari tahun buku 2007, setelah menyisihkan cadangan yang diharuskan. Rasio
pembayaran dividen akan tergantung dari arus kas dan rencana investasi dari Perseroan dan Anak
Perusahaan, dan batasan peraturan dan ketentuan lainnya. Direksi dapat mengusulkan perubahan
kebijakan dividen Perseroan untuk diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Sejauh
keputusan telah dibuat untuk membayarkan dividen, dividen akan dibayarkan dalam mata uang Rupiah.
Pemegang saham yang tercatat pada tanggal yang telah ditentukan, berhak atas jumlah dividen yang
disetujui secara penuh, setelah dipotong pajak yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh
pemegang saham asing akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Untuk definisi pemegang saham asing dan informasi mengenai perpajakan di Indonesia selanjutnya,
dapat dilihat pada bagian Perpajakan dalam Prospektus ini.
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PENAWARAN UMUM

Saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat dengan cara Penawaran Umum melalui
Pasar Modal dengan harga penawaran Rp 14.000 (empat belas ribu Rupiah) per saham adalah sejumlah
225.985.000 (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu) saham atau dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp112.992.500.000 (seratus dua belas miliar sembilan ratus sembilan
puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga setelah Penawaran Umum maka saham yang akan
diambil bagian dan disetor penuh menjadi sejumlah 1.129.925.000 (satu miliar seratus dua puluh sembilan
juta sembilan ratus dua puluh lima ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp564.962.500.000 (lima ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus
ribu rupiah). Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp 3.163.790.000.000 (tiga triliun seratus enam
puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh juta Rupiah).

Komposisi modal saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM

Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama

Dengan Nilai Nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah) setiap saham

Uraian Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) (%)

Modal Dasar 3.000.000.000 1.500.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

- PT Centralink Wisesa International 903.938.000 451.969.000.000 99,99
- PT Sigma Buana Cemerlang 2.000 1.000.000 0,01

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 903.940.000 451.970.000.000 100,00

Jumlah Saham dalam Portepel 2.096.060.000 1.048.030.000.000

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini, maka susunan modal
saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma menjadi sebagai berikut:

MODAL SAHAM

Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama

Dengan Nilai Nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah) setiap saham

Uraian Sebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum Sesudah Pengalihan Sigma Buana

Jumlah Jumlah Nilai (%) Jumlah Jumlah Nilai (%) Jumlah Jumlah Nilai (%)

Saham Nominal Saham Nominal Saham Nominal

(Rp juta) (Rp juta) (Rp juta)

Modal Dasar 3.000.000.000 1.500.000,00 3.000.000.000 1.500.000,00 3.000.000.000 1.500.000,00

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

- PT Centralink Wisesa International(1)(2) 903.938.000 451.969,00 99,99 903.938.000 451.969,00 79,99 876.819.800 438.409,90 77,60
- PT Sigma Buana Cemerlang 2.000 1,00 0,01 2.000 1,00 0,01 27.120.200 13.560,10 2,40
- Masyarakat - - - 225.985.000 112.992,50 20,00 225.985.000 112.992,50 20,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 903.940.000 451.970,00 100,00 1.129.925.000 564.962,50 100,00 1.129.925.000 564.962,50 100,00

Jumlah Saham dalam Portepel 2.096.060.000 1.048.030,00 1.870.075.000 935.037,50 1.870.075.000 935.037,50

Catatan:
(1) 95,0% dari saham PT Centralink Wisesa International dimiliki oleh Banpu, suatu perusahaan yang didirikan di Thailand, melalui anak-anak perusahaannya, Banpu Minerals Co., Ltd dan

Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. sedangkan sisanya sejumlah 5,0% dimiliki oleh PT Sigma Buana Cemerlang.
(2) PT Sigma Buana Cemerlang secara beneficial memiliki 5,01% saham Perseroan melalui kepemilikan saham secara langsung dan tidak langsung pada PT Centralink Wisesa International.

PT Sigma Buana Cemerlang memiliki 5,0% kepemilikan saham PT Centralink Wisesa International. Centralink telah menandatangani perjanjian agreement for sale purchase of shares
untuk menjual sebanyak-banyaknya 3,0% saham lama dari kepemilikannya di Perseroan (berdasarkan jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum Penawaran Umum)
kepada PT Sigma Buana Cemerlang. Jika transaksi penjualan saham tersebut terjadi, Centralink akan menjual saham lamanya di Perseroan pada harga perdana dan hari pertama
pencatatan saham, sehingga setelah penawaran umum dan pengalihan saham Perseroan yang dimiliki PT Centralink Wisesa International ke PT Sigma Buana Cemerlang, PT Sigma
Buana Cemerlang akan memiliki 2,4% saham Perseroan.

Dari jumlah saham yang akan ditawarkan, sebanyak-banyaknya 10,0% (sepuluh persen) akan dijatahkan
secara khusus kepada level manajemen Perseroan melalui Program ESA. Tujuan dari program ESA ini
adalah untuk memberikan kesempatan kepada manajemen untuk memiliki saham Perseroan dan biaya
program akan menjadi beban Perseroan pada tahun 2007. Program ESA ini memiliki dua opsi:

• Manajemen Perseroan dan Anak Perusahaan dengan kriteria tertentu dapat membeli saham
Perseroan dengan diskon sebesar 15% dari harga penawaran atau sebanyak-banyaknya senilai
2,5x (dua setengah kali) gaji bulanan manajemen Perseroan dan Anak Perusahaan dengan
penjatahan pasti sebagaimana disebutkan di atas.

• Apabila manajemen Perseroan dan Anak Perusahaan tidak bermaksud untuk membeli saham
Perseroan dengan diskon sebesar 15% dari harga penawaran dengan penjatahan pasti, maka
Perseroan akan memberikan bonus berupa Saham senilai 2,5x (dua setengah kali) gaji bulanan
manajemen yang bersangkutan.
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RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Perseroan bermaksud untuk menggunakan dana dari hasil Penawaran Umum sebesar Rp3.163,8 miliar
atau US$337,4 juta berdasarkan nilai tukar Rp9.376/US$ (kurs tengah BI pada tanggal 30 September
2007), setelah dikurangi estimasi seluruh biaya-biaya emisi saham, untuk:

1. Sekitar US$65–70 juta (Rp609–656 miliar) akan digunakan untuk menambah kapasitas dan ekspansi
dari Terminal Batubara Bontang di Indominco,

2. Sekitar US$20–25 juta (Rp188–234 miliar) akan digunakan untuk membangun pembangkit tenaga
listrik batubara di Indominco,

3. Sekitar US$20 juta (Rp188 miliar) akan digunakan untuk mengembangkan tambang operasi
Indominco yang terletak di daerah Blok Timur,

4. Sekitar US$40–50 juta (Rp375–469 miliar) akan digunakan untuk mengembangkan tambang operasi
Bharinto, dan

5. Sisa dari dana tersebut sekitar US$162–182 juta (Rp1.522–1.709 miliar) akan digunakan untuk
membayar hutang Perseroan dan Anak Perusahaan kepada pemegang saham dan akuisisi di bidang
batubara dan pembangkit tenaga listrik yang pada saat ini masih dalam tahap pengkajian awal.

- Pembayaran atas hutang Perseroan dan Anak Perusahaan kepada pemegang saham tergantung
pada kelayakan target akuisisi di bidang batubara dan pembangkit tenaga listrik tersebut. Jika target
akuisisi tersebut tidak layak untuk dilakukan, sisa dana tersebut akan digunakan untuk melakukan
pembayaran atas hutang Perseroan dan Anak Perusahaan kepada pemegang saham sesuai dengan
jadwal jatuh tempo dari hutang tersebut atau secara penuh, dengan mempertimbangkan optimalisasi
struktur keuangan dan strategi bagi Perseroan dan Anak Perusahaan.

- Dalam hal Perseroan membayar hutang Perseroan dan Anak Perusahaan kepada pemegang
saham maka Perseroan akan menggunakan sebanyak-banyaknya 30% dari dana Penawaran
Umum atau sekitar US$90-100 juta.

Metode pengalihan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum kepada Anak Perusahaan dapat dilakukan
dalam bentuk pinjaman atau penyertaan modal kepada Anak Perusahaan.

TRANSAKSI YANG AKAN DATANG DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN

ISTIMEWA

Perseroan  memiliki perjanjian jasa manajemen, pemasaran dan logistik dengan pihak terafiliasi yaitu
Banpu Public Company Limited yang diyakini oleh Perseroan untuk memperoleh manfaat bagi Perseroan
dan Anak Perusahaan dalam mengelola pertambangan dan menerapkan good corporate governance
serta dalam memperkuat pemasaran batubara Perseroan dan Anak Perusahaan dengan merek Banpu
yang telah menikmati bagian pangsa pasar signifikan terhadap produsen daya listrik independen dan
perusahaan industri di Thailand (lihat “Transaksi yang sedang dan akan datang dengan pihak yang
memiliki hubungan istimewa”)

Pada tanggal 22 Oktober 2007, Perseroan dan Banpu telah menandatangani perjanjian jasa manajemen
dan konsultasi yang mencakup “General Services” dan “Marketing and Logistics Advisory Services”
yang akan mulai diberlakukan terhitung 1 January 2008 dan  berakhir pada 31 Desember 2008 yang
akan diperbaharui secara otomatis tiap tahun dengan syarat dan ketentuan yang sama kecuali yang
menyangkut imbalan tetap yang disesuaikan dengan inflasi tahunan dan imbalan variable, Perjanjian
akan berakhir apabila dihentikan oleh salah satu pihak.
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“General Services” mencakup jasa manajemen dan konsultasi berupa jasa operasi dan pengembangan
teknik pertambangan (termasuk jasa untuk meningkatkan umur pertambangan), konsultasi untuk
implementasi sistem perangkat lunak dan informasi teknologi, manajemen resiko dan jasa kontrol kualitas
dan juga jasa konsultasi yang lain.  Untuk General Services ini, Banpu akan menerima imbalan tetap
sebesar US$2 juta setiap kwartalnya untuk services ini.

“Marketing dan Logistics” mencakup jasa konsultasi di bidang pemasaran dan logistik. Jasa yang diberikan
oleh Banpu di area ini termasuk melakukan Riset dan Pengembangan produk, memberikan  bantuan
dalam mengembangkan strategi pemasaran dan negosiasi atas perjanjian pemasokan batubara dengan
pelanggan termasuk pemasaran produk Perseroan di Thailand dan Asia Barat serta memanfaatkan data
analisa market (market intelligence). Banpu juga akan memberikan jasa pengelolaan terminal dan akan
membantu dalam koordinasi dan pengawasan ekspansi Terminal Batubara Bontang. Lihat ”Kegiatan
dan Prospek Usaha Perseroan – Rencana Ekspansi – Upgrade dan Perluasan Terminal Batubara
Bontang.” dan menerima pendapatan variabel sebesar 1,5% dari total penjualan konsolidasian yang
berdasarkan harga FOB  dari penjualan batubara.
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I. PENAWARAN UMUM SAHAM

Penawaran Umum

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek untuk dan atas nama Perseroan dengan
ini melakukan Penawaran Umum sejumlah 225.985.000 (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus
delapan puluh lima ribu) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 500 (lima ratus Rupiah)
setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp 14.000 (empat belas
ribu Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 20,0% (dua puluh persen) dari modal
yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yang harus dibayar penuh pada saat
mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”).

PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk.

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam Bidang Pertambangan Batubara melalui Anak Perusahaan

Alamat Kantor Pusat:

Gedung Ventura, Lantai 8
Jl. R.A. Kartini No. 26, Cilandak

Jakarta 12430
Indonesia

Telepon: (021) 7504390, Faksimili: (021) 7504696

PENAWARAN UMUM SAHAM

Sejumlah 225.985.000 (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu) Saham
Biasa Atas Nama, dengan nilai nominal Rp 500,00 (lima ratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan
kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp 14.000 (empat belas ribu Rupiah) setiap saham, yang
harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah
Penawaran Umum adalah sebesar Rp 3.163.790.000.000 (tiga triliun seratus enam puluh tiga miliar
tujuh ratus sembilan puluh juta Rupiah).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO EKSPOR BATUBARA KE PIHAK

TERAFILIASI TANPA MENDAPAT PERSETUJUAN TERLEBIH DAHULU DARI PEMERINTAH.  RISIKO

PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.
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Perseroan didirikan dengan nama PT Indotambangraya Megah berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas
No. 13 tanggal 2 September 1987 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta.

Perseroan mengubah namanya menjadi PT Indo Tambangraya Megah, berdasarkan akta Perubahan
No. 193, tanggal 26 September 1988 di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta
Pendirian No. 13 tanggal 2 September 1987 dan akta Perubahan No. 193 tertanggal 26 September 1988
tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai surat
keputusannya No. C2-640.HT.01.01.TH’89, tanggal 20 Januari 1989. Akta Pendirian No. 13 tanggal
2 September 1987 telah didaftarkan dalam register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah
No. 348/1989 dan akta Perubahan No. 193 tertanggal 26 September 1988 telah didaftarkan dalam register
di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 349/1989, keduanya tertanggal 20 Maret 1989,
kedua akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103, tanggal
24 Desember 1996, Tambahan No. 9775.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan antara lain dengan Akta Pernyataan
Persetujuan Seluruh Pemegang Saham Perseroan No. 15, tanggal 17 Juli 2007, dibuat oleh Fathiah Helmi,
S.H., Notaris di Jakarta, yang menyetujui peningkatan modal dasar dan peningkatan modal ditempatkan
dan disetor penuh Perseroan, yang mana akta tersebut telah mendapat persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat keputusannya
No. W7-08151 HT.01.04-TH.2007, tanggal 23 Juli 2007. Selanjutnya, anggaran dasar Perseroan terakhir
diubah dalam rangka penawawaran umum, dimana struktur permodalan Perseroan diubah berdasarkan
Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 33 tanggal 27 Juli 2007 dan Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 14 tanggal 22 Oktober 2007, keduanya dibuat oleh
Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, yang merubah status Perseroan dari tertutup menjadi terbuka,
penurunan nilai nominal saham dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi Rp500,00 (lima ratus rupiah),
pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan sebanyak-banyaknya 387.402.500 (tiga ratus delapan
puluh tujuh juta empat ratus dua ribu lima ratus) saham melalui Penawaran Umum kepada Masyarakat
dan perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan antara lain dalam rangka menjadi perseroan terbuka.

Akta tersebut mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dalam Surat Keputusan No. W7-08676 HT.01.04-TH.2007 tanggal 3 Agustus 2007.

Saham yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel yang
memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari
Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat dengan cara Penawaran Umum melalui
Pasar Modal adalah sejumlah 225.985.000 (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh
lima ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp112.992.500.000 (seratus dua belas
miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga setelah Penawaran Umum
maka saham yang akan diambil bagian dan disetor penuh menjadi sejumlah 1.129.925.000 (satu miliar
seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu) saham atau dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp564.962.500.000 (lima ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh
dua juta lima ratus ribu rupiah).

Komposisi modal saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM

Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama

Dengan Nilai Nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah) setiap saham

Uraian Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) (%)

Modal Dasar 3.000.000.000 1.500.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

- PT Centralink Wisesa International 903.938.000 451.969.000.000 99,99
- PT Sigma Buana Cemerlang 2.000 1.000.000 0,01

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 903.940.000 451.970.000.000 100,00

Jumlah Saham dalam Portepel 2.096.060.000 1.048.030.000.000
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Dengan Surat Ketua BAPEPAM & LK No. S-6229/BL/2007 tanggal 7 Desember 2007, Pernyataan
Pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana sejumlah
225.985.000 (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu) Saham Biasa Atas
Nama baru yang dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah) setiap
saham telah menjadi efektif.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini, maka susunan modal
saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma menjadi sebagai berikut:

MODAL SAHAM

Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama

Dengan Nilai Nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah) setiap saham

Uraian Sebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum Sesudah Pengalihan Sigma Buana

Jumlah Jumlah Nilai (%) Jumlah Jumlah Nilai (%) Jumlah Jumlah Nilai (%)

Saham Nominal Saham Nominal Saham Nominal

(Rp juta) (Rp juta) (Rp juta)

Modal Dasar 3.000.000.000 1.500.000,00 3.000.000.000 1.500.000,00 3.000.000.000 1.500.000,00

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

- PT Centralink Wisesa International(1)(2) 903.938.000 451.969,00 99,99 903.938.000 451.969,00 79,99 876.819.800 438.409,90 77,60
- PT Sigma Buana Cemerlang 2.000 1,00 0,01 2.000 1,00 0,01 27.120.200 13.560,10 2,40
- Masyarakat - - - 225.985.000 112.992,50 20,00 225.985.000 112.992,50 20,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 903.940.000 451.970,00 100,00 1.129.925.000 564.962,50 100,00 1.129.925.000 564.962,50 100,00

Jumlah Saham dalam Portepel 2.096.060.000 1.048.030,00 1.870.075.000 935.037,50 1.870.075.000 935.037,50

Catatan:
(1) 95,0% dari saham PT Centralink Wisesa International dimiliki oleh Banpu, suatu perusahaan yang didirikan di Thailand, melalui anak-anak perusahaannya, Banpu Minerals Co., Ltd dan

Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. sedangkan sisanya sejumlah 5,0% dimiliki oleh PT Sigma Buana Cemerlang.
(2) PT Sigma Buana Cemerlang secara beneficial memiliki 5,01% saham Perseroan melalui kepemilikan saham secara langsung dan tidak langsung pada PT Centralink Wisesa International.

PT Sigma Buana Cemerlang memiliki 5,0% kepemilikan saham PT Centralink Wisesa International. Centralink telah menandatangani perjanjian agreement for sale purchase of shares
untuk menjual sebanyak-banyaknya 3,0% saham lama dari kepemilikannya di Perseroan (berdasarkan jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum Penawaran Umum)
kepada PT Sigma Buana Cemerlang. Jika transaksi penjualan saham tersebut terjadi, Centralink akan menjual saham lamanya di Perseroan pada harga perdana dan hari pertama
pencatatan saham, sehingga setelah penawaran umum dan pengalihan saham Perseroan yang dimiliki PT Centralink Wisesa International ke PT Sigma Buana Cemerlang, PT Sigma
Buana Cemerlang akan memiliki 2,4% saham Perseroan.

Bersamaan dengan pencatatan sejumlah 225.985.000 (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus
delapan puluh lima ribu) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini atau
sebesar 20,0% (dua puluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum,
Perseroan atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum akan mencatatkan 903.940.000
(sembilan ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama sehingga jumlah
seluruh Saham Biasa Atas Nama yang akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia berjumlah
1.129.925.000 (satu miliar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu) saham
atau 100,0% dari seluruh Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum.

Dari jumlah saham yang akan ditawarkan, sebanyak-banyaknya 10,0% (sepuluh persen) dari jumlah
saham yang ditawarkan kepada masyarakat atau sebanyak-banyaknya 22.598.500 (dua puluh dua juta
lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus) saham akan dijatahkan secara khusus kepada
manajemen Perseroan.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki rencana untuk mengeluarkan, menawarkan,
menjual, mengadakan perjanjian untuk menjual atau mencatatkan saham dan/atau efek lainnya yang
dapat dikonversikan menjadi atau ditukar dengan saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak
pencatatan saham.

Banpu, Banpu Minerals Co. Ltd., Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd., Centralink dan afiliasinya sepakat,
dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak tanggal pencatatan saham, untuk tidak menawarkan, menjual
atau mengadakan perjanjian untuk menjual, secara langsung maupun tidak langsung, saham dan/atau
efek lainnya yang dapat dikonversikan atau ditukar dengan masing-masing sahamnya atau saham
Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Agen Penjual Internasional.
Batasan ini tidak termasuk pengalihan saham Perseroan yang dimiliki oleh Centralink kepada Banpu,
Banpu Minerals Co. Ltd. dan Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. (atau anak perusahaan dari Banpu,
Banpu Minerals Co. Ltd dan Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.), dan juga pengalihan kepada
PT Sigma Buana Cemerlang atau afliasinya dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5,0% dari kepemilikan
Centralink di Perseroan sesudah Penawaran Umum yang akan dilakukan pada harga par atau nilai
nominal. Selanjutnya, Centralink telah menandatangani perjanjian agreement for sale purchase of shares
untuk menjual sebanyak-banyaknya 3,0% dari kepemilikannya di Perseroan (berdasarkan jumlah saham
yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum Penawaran Umum) kepada PT Sigma Buana Cemerlang
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yang akan dilakukan pada harga perdana dan pada hari pertama pencatatan saham. Rencana pengalihan-
pengalihan Saham Perseroan tersebut di atas bergantung kepada persetujuan Bapepam & LK sehubungan
dengan ketentuan mengenai Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum
seperti diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.6. Apabila mendapatkan persetujuan tersebut,
Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd., sebagai entitas yang akan menggantikan Centralink, bersedia
memberikan pernyataan untuk tidak mengalihkan sahamnya di Perseroan kepada pihak lain dalam kurun
waktu 8 (delapan) bulan sejak tanggal pencatatan Saham di BEI.

Program Employee Stock Allocation (ESA)

Berdasarkan keputusan pemegang saham sebagai pengganti dari RUPS pada tanggal 16 Nopember 2007,
pemegang saham menyetujui rencana Program ESA bagi manajemen Perseroan dan Anak Perusahaan .

Program ESA merupakan program penjatahan saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10,0%
(sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat atau sebanyak-banyaknya
22.598.500 (dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus) saham, sesuai dengan
Peraturan BAPEPAM & LK No.IX.A.7. Tujuan dari program ESA ini adalah untuk memberikan kesempatan
kepada manajemen untuk memiliki saham Perseroan. Peserta Program ESA adalah manajemen
Perseroan dan Anak Perusahaan yang ditetapkan dan tercatat dalam administrasi Sistem Informasi
Manajemen Sumber Daya Manusia Perseroan dan Anak Perusahaan posisi 31 Oktober 2007. Arti
managemen disini adalah level manajer keatas, kecuali Komisaris Independen.

Dalam program ini, manajemen Perseroan dan Anak Perusahaan dengan kriteria tertentu mempunyai
hak untuk memperoleh Saham dengan opsi sebagai berikut:

• Manajemen Perseroan dan Anak Perusahaan dengan kriteria tertentu dapat membeli saham
Perseroan dengan diskon sebesar 15% dari harga penawaran atau sebanyak-banyaknya senilai
2,5x (dua setengah kali) gaji bulanan manajemen Perseroan dan Anak Perusahaan dengan
penjatahan pasti sebagaimana disebutkan di atas. Biaya untuk diskon tersebut akan menjadi beban
Perseroan. Manajemen Perseroan dan Anak Perusahaan yang memilih opsi ini diharuskan untuk
melakukan penyetoran sebesar 85% dari harga penawaran ke rekening Perseroan khusus untuk
program ini paling lambat tanggal 6 Desember 2007.

• Apabila manajemen Perseroan dan Anak Perusahaan tidak bermaksud untuk membeli saham
Perseroan dengan diskon sebesar 15% dari harga penawaran dengan penjatahan pasti, maka
Perseroan akan memberikan bonus berupa Saham senilai 2,5x (dua setengah kali) gaji bulanan
manajemen yang bersangkutan. Biaya untuk bonus berupa Saham tersebut akan menjadi beban
Perseroan.

Jumlah maksimal beban yang harus ditanggung oleh Perseroan untuk Program ini adalah sejumlah
Rp 7,7 miliar.

Manajeman yang telah memenuhi kriteria Program ESA dan telah memilih opsi tersebut diatas wajib
mengisi formulir yang telah disediakan oleh Perseroan dan Biro Administrasi Efek dan menyerahkan
formulir yang telah diisi secara lengkap ke divisi HR Perseroan, paling lambat tanggal 6 Desember 2007
beserta bukti pembayarannya.

Saham yang dibeli dengan cara ini tidak dapat dijual selama 8 (delapan) bulan dari Tanggal Pencatatan.
Apabila permintaan dalam program ESA melebihi 10,0% dari jumlah saham yang ditawarkan kepada
masyarakat, maka kelebihan permintaan tersebut akan diikutsertakan dalam mekanisme dan harga
Penawaran Umum yang ditawarkan kepada masyarakat.
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II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH

DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Perseroan bermaksud untuk menggunakan dana dari hasil Penawaran Umum sebesar Rp3.163,8 miliar
atau US$337,4 juta berdasarkan nilai tukar Rp9.376/US$ (kurs tengah BI pada tanggal 30 September
2007), setelah dikurangi estimasi seluruh biaya-biaya emisi saham, untuk:

1. Sekitar US$65–70 juta (Rp609–656 miliar) akan digunakan untuk menambah kapasitas dan ekspansi
dari Terminal Batubara Bontang di Indominco,

2. Sekitar US$20–25 juta (Rp188–234 miliar) akan digunakan untuk membangun pembangkit tenaga
listrik batubara di Indominco,

3. Sekitar US$20 juta  (Rp188 miliar) akan digunakan untuk mengembangkan tambang operasi
Indominco yang terletak di daerah Blok Timur,

4. Sekitar US$40–50 juta (Rp375–469 miliar) akan digunakan untuk mengembangkan tambang operasi
Bharinto, dan

5. Sisa dari dana tersebut sekitar US$162–182 juta (Rp1.522–1.709 miliar) akan digunakan untuk
membayar hutang Perseroan dan Anak Perusahaan kepada pemegang saham dan akuisisi di bidang
batubara dan pembangkit tenaga listrik yang pada saat ini masih dalam tahap pengkajian awal.
- Pembayaran atas hutang Perseroan dan Anak Perusahaan kepada pemegang saham tergantung

pada kelayakan target akuisisi di bidang batubara dan pembangkit tenaga listrik tersebut. Jika
target akuisisi tersebut tidak layak untuk dilakukan, sisa dana tersebut akan digunakan untuk
melakukan pembayaran atas hutang Perseroan dan Anak Perusahaan kepada pemegang saham
sesuai dengan jadwal jatuh tempo dari hutang tersebut atau secara penuh, dengan
mempertimbangkan optimalisasi struktur keuangan dan strategi bagi Perseroan dan Anak
Perusahaan.

- Dalam hal Perseroan membayar hutang Perseroan dan Anak Perusahaan kepada pemegang
saham maka Perseroan akan menggunakan sebanyak-banyaknya 30% dari dana Penawaran
Umum atau sekitar US$90-100 juta.

Metode pengalihan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum kepada Anak Perusahaan dapat dilakukan
dalam bentuk pinjaman atau penyertaan modal kepada Anak Perusahaan.

Biaya-biaya penunjukkan lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang dikeluarkan oleh Perseroan
secara proporsional berdasarkan persentase dari dana yang diperoleh dalam Penawaran Umum ini
adalah 3,01% dengan perincian sebagai berikut:

1. Biaya jasa untuk penjamin emisi efek sekitar 2,25%

2. Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,178%

3. Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,43%

4. Biaya jasa Notaris sekitar 0,002%

5. Biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,004%

6. Biaya Pencatatan di Bursa Efek Indonesia, Biaya Pendaftaran Efek di PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia, Biaya Penyelenggaraan Public Expose, Due Diligence Meeting dan Road Show, Biaya
Percetakan Prospektus dan Sertifikat, Biaya Iklan Koran Prospektus Ringkas, Biaya Kunjungan
Lokasi dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut, sebesar 0,14%
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Perseroan menyatakan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran
Umum secara berkala kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan
melaporkan kepada BAPEPAM & LK sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor X.K.4 Lampiran
Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-27/PM/2003, tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk
mengubah rencana penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum, maka Perseroan akan terlebih dahulu
melaporkan rencana tersebut kepada BAPEPAM & LK dengan mengemukakan alasan beserta
pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu
dari para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Apabila pengembangan usaha di bidang pertambangan batubara dan pembangkit listrik tersebut
merupakan transaksi material dan atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan, Perseroan
akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.E.2 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan atau Peraturan BAPEPAM & LK
No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
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III.  PERNYATAAN HUTANG

Pada tanggal 30 Juni 2007, Perseroan memiliki jumlah kewajiban sebesar US$365,6 juta yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari dan Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers)
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Kewajiban-kewajiban tersebut terdiri dari kewajiban lancar
dan kewajiban jangka panjang sebagaimana tertera pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.

Rincian dari kewajiban-kewajiban pada tanggal 30 Juni adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan US$)

Keterangan Jumlah

KEWAJIBAN LANCAR

Pinjaman jangka pendek 49.139
Hutang usaha:
- Pihak ketiga     51.103
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa       -
Hutang pajak       12.315
Beban yang masih harus dibayar      55.228
Kewajiban lancar lain-lain-pihak ketiga       2.750
Hutang derivatif       7.585
Kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:
- Hutang sewa guna usaha            65
- Kewajiban jangka panjang     61.550
Penyisihan imbalan karyawan  -
Hutang dividen  -

Jumlah Kewajiban Lancar    239.735

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR

Kewajiban lain-lain-pihak yang mempunyai hubungan istimewa     13.029
Sewa guna usaha pembiayaan, setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun          142
Kewajiban pajak tangguhan, bersih     10.121
Kewajiban jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun   92.263
Penyisihan untuk penutupan tambang       3.569
Penyisihan imbalan karyawan       6.696

Jumlah Kewajiban Tidak Lancar    125.820

JUMLAH KEWAJIBAN 365.555

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

KEWAJIBAN LANCAR

1. Pinjaman Jangka Pendek

Saldo hutang bank jangka pendek pada tanggal 30 Juni 2007 adalah sebesar US$49,14 juta, yaitu:

(dalam ribuan US$)

Keterangan Jumlah

Indominco

Citibank N.A.
 - Modal Kerja 25.000
Standard Chartered Bank
 - Modal Kerja 10.000

Kitadin

PT Bank Central Asia Tbk.
   Pinjaman berjangka  -
   Cerukan             139

Trubaindo

Bangkok Bank Public Company Limited
   Modal Kerja      14.000

Jumlah       49.139
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2. Hutang Usaha

Saldo hutang usaha pada tanggal 30 Juni 2007 adalah sebesar US$51,1 juta, yaitu:

(dalam ribuan US$)

Keterangan Jumlah

Pihak ketiga 51.103
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa -

Jumlah 51.103

Hutang ini merupakan kewajiban kepada pemasok atas pembelian barang dan jasa.

3. Hutang Pajak

Saldo hutang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2007 adalah sebesar US$12,3 juta, yaitu:

(dalam ribuan US$)

Keterangan Jumlah

Perseroan

Pajak penghasilan
    Pasal 21 18
    Pasal 23 dan 26 28
Pajak Pertambahan Nilai 13

Anak Perusahaan

Pajak penghasilan
   Pajak Penghasilan Badan 6.980
   Pasal 4(2) 4
   Pasal 21 676
   Pasal 23 dan 26 2.164
   Pasal 25 2.187
   Pasal 15 148
   Pajak Pertambahan Nilai 97

Jumlah 12.315

4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Saldo beban yang masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2007 adalah sebesar US$55,2
juta, yang terdiri dari:

(dalam ribuan US$)

Keterangan Jumlah

Royalti   22.052
Kontraktor     1.460
Pembelian     9.828
Sewa peralatan, kapal, ponton dan kendaraan     1.817
Beban bunga     7.714
Biaya kelebihan waktu berlabuh/denda keterlambatan kapal     8.188
Bonus kinerja        -
Biaya angkut        676
Biaya ekploitasi       285
Komisi        606
Jaminan yang ditahan        429
Pajak ekspor        215
Biaya konsultan        -
Lain-lain (masih-masih dibawah US$500)     1.958

Jumlah    55.228

5. Hutang Derivatif

Hutang derivatif yang tercatat sebagai hutang lancar Perseroan sebesar US$7,6 juta pada tanggal
30 Juni 2007 merupakan nilai wajar negatif dari transaksi lindung nilai batubara.
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Pertimbangan dilakukannya transaksi lindung nilai batubara berdasarkan kegunaannya sebagai
instrumen derivatif untuk melindungi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang atau untuk
menghindari resiko-resiko yang dapat timbul akibat perubahan kondisi harga pasar. Manajemen
Perseroan meyakini manfaat dari instrumen ini dan memutuskan untuk mengaplikasikannya, sehingga
resiko pasar dapat dikurangi dan menciptakan kepastian kinerja Perseroan.

Pada tanggal 1 Nopember 2004, atas nama Indominco Banpu melakukan ikatan kontrak harga
swap batubara dengan Societe Generale. BNP Paribas, Barclays Bank PLC., Standard Chartered
Bank dan Goldman Sachs untuk melakukan lindung nilai atas harga jual batubara di masa mendatang.
Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi lindung nilai efektif menurut standar akuntansi yang
berlaku. Kontrak tersebut akan jatuh tempo dalam waktu 3 tahun. Harga yang digunakan sebagai
harga pasar adalah indeks batubara API 4.

Posisi transaksi lindung nilai yang belum direalisasikan pada tanggal 30 Juni 2007 adalah:

(dalam ribuan US$, kecuali dinyatakan lain)

Mitra transaksi Harga yang Jumlah Harga yang Jumlah Tanggal jatuh tempo

disepakati (jual) nosional disepakati (beli) nosional

(jual) (beli)

 (ton) (ton)

Societe Generale US$43,25 - US$57,00 1.011.000 US$49,00 - US$ 58,00 738.000 Juli 2007 - Desember 2008
Barclays Bank PLC. US$49,15 - US$55,30 678.000 US$50,10 - US$ 57,25 180.000 Juli 2007 - Desember 2008
BNP Paribas US$44,50 - US$53,25 678.000 US$51,00 – US$ 56,75 90.000 Juli 2007 - Desember 2008
Standard Chartered Bank US$49,25 - US$56,50 408.000 US$50,50 - US$ 58,30 513.000 Juli 2007 - Januari 2009

6. Kewajiban Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun

Saldo bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun yang merupakan
hutang sewa guna usaha pada tanggal 30 Juni 2007 adalah sebesar US$65 ribu, sementara yang
merupakan saldo bagian kewajiban jangka panjang adalah sebesar US$61,6 juta, jatuh tempo dalam
waktu satu tahun.

(dalam ribuan US$)

Keterangan peminjam Jumlah

Banpu Public Company Limited 20.400
PT Centralink Wisesa International 26.000
Bangkok Bank Public Company Limited       3.750
Export-Import Bank of Thailand         5.700
The Siam Commercial Bank Public Company Limited (Cabang Singapura)          5.700

Jumlah 61.550

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR

1. Kewajiban Pihak Lain-lain – Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Saldo kewajiban pihak lain-lain yang merupakan pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada
tanggal 30 Juni 2007 adalah sebesar US$13,0 juta. Kewajiban ini terutama merupakan kewajiban
lindung nilai batubara (coal swap) Indominco kepada Banpu sebesar US$12,2 juta.

2. Sewa Guna Usaha Pembiayaan – Setelah Dikurangi Bagian yang Akan Jatuh Tempo dalam

Satu Tahun

Pada tanggal 30 Juni 2007, saldo sewa guna usaha pembiayaan Perseroan adalah sebesar US$142
ribu. Perseroan dan Anak Perusahaan mengadakan perjanjian sewa guna usaha untuk perolehan
aktiva tetap berupa kendaraan.
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3. Kewajiban Pajak Tangguhan – Bersih

Saldo kewajiban pajak tangguhan bersih Perseroan pada tanggal 30 Juni 2007 adalah sebesar
US$10,1 juta.

(dalam ribuan US$)

Keterangan Jumlah

Konsolidasian

Properti pertambangan 6.409
Perbedaan nilai buku aktiva tetap komersial dan fiskal 7.974
Kerugian dari transaksi derivatif  (1.911)
Amortisasi biaya eksplorasi yang ditangguhkan  (530)
Penyisihan imbalan karyawan  (1.132)
Penyisihan untuk barang usang (133)
Penyisihan untuk penutupan tambang  (556)

Kewajiban pajak tangguhan bersih 10.121

4. Kewajiban Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Satu

Tahun

Saldo kewajiban jangka panjang Perseroan setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu
tahun pada tanggal 30 Juni 2007 adalah sebesar US$92,3 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan US$)

Keterangan Jumlah

KTD
Pinjaman dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa
   Banpu Public Company Limited 57.924
Porsi jangka pendek
   Banpu Public Company Limited (20.400)

Porsi jangka panjang 37.524

TCM

Pinjaman dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa
   Banpu Public Company Limited 46.844
Pinjaman Bank
   Bangkok Bank Public Company Limited 5.000
   Export-Import Bank of Thailand 7.600
   The Siam Commercial Bank Public Company Limited (Cabang Singapura) 7.600
Porsi jangka pendek
   Bangkok Bank Public Company Limited (3.750)
   Export-Import Bank of Thailand (5.700)
   The Siam Commercial Bank Public Company Limited (Cabang Singapura) (5.700)

Porsi jangka panjang 51.894

Bharinto

Pinjaman dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa
   Banpu Public Company Limited 2.845
Porsi jangka pendek
   Banpu Public Company Limited  -

Porsi jangka panjang 2.845

Grup

Pinjaman dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa
   Banpu Public Company Limited 107.613
   Banpu Minerals (Singapura) Pte. Ltd  -
   PT Centralink Wisesa International 26.000
Pinjaman Bank
   Bangkok Bank Public Company Limited 5.000
   Export-Import Bank of Thailand 7.600
   The Siam Commercial Bank Public Company Limited (Cabang Singapura) 7.600
Porsi jangka pendek
   Banpu Public Company Limited  (20.400)
   Banpu Minerals (Singapura) Pte. Ltd  -
   PT Centralink Wisesa International (26.000)
   Bangkok Bank Public Company Limited (3.750)
   Export-Import Bank of Thailand (5.700)
   The Siam Commercial Bank Public Company Limited (Cabang Singapura) (5.700)

Porsi jangka panjang 92.263
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5. Penyisihan Untuk Penutupan Tambang

Saldo penyisihan penutupan tambang pada tanggal 30 Juni 2007 adalah US$3,6 juta, yang
merupakan penyisihan yang dilakukan untuk kewajiban lingkungan.

Tambahan penyisihan untuk biaya penutupan tambang dihitung berdasarkan kuantitas penjualan
dan tarif yang telah ditentukan untuk masing-masing anak perusahaan oleh Manajemen Perseroan,
sesuai dengan tabel berikut:

(dalam US$/Ton)

Nama Anak Perusahaan Tarif

PT. Indominco Mandiri 0.10
PT. Trubaindo Coal Mining 0.20
PT. Kitadin 0.15
PT. Jorong Barutama Greston 0.15

6. Penyisihan Imbalan Karyawan

Saldo penyisihan imbalan karyawan pada tanggal 30 Juni 2007 adalah US$6,7 juta, yang merupakan
saldo kewajiban program pensiun imbalan pasti.

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun
yang akan diberikan, biasanya berdasarkan pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja,
atau kompensasi.

Grup harus menyediakan imbalan pensiun dengan jumlah minimal sesuai dengan UU
Ketenagakerjaan No. 13/2003 atau Kontrak Kerja Bersama (“KKB”), mana yang lebih tinggi. Karena
UU Ketenagakerjaan atau KKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan
pensiun, pada dasarnya program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan atau KKB adalah
program imbalan pasti. Kewajiban manfaat pensiun ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaris
yang dilakukan secara periodik.

Kewajiban program pensiun imbalan pasti yang diakui di necara konsolidasian adalah nilai kini
kewajiban imbalan pasti pada tanggal neraca dikurangi nilai wajar aktiva program, serta disesuaikan
dengan keuntungan/kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Kewajiban imbalan
pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen menggunakan metode projected unit credit.
Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskonto estimasi arus kas keluar masa
depan menggunakan tingkat bunga obligasi perusahaan berkualitas tinggi dalam mata uang yang
sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih
sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.

7. Komitmen dan Kewajiban Kontijensi

Penjelasan mengenai Komitmen dan Kewajiban Kontijensi lihat Bab V. Analisis dan Pembahasan
oleh Manajemen halaman 18.

Perseroan telah mengungkapkan seluruh kewajiban per tanggal laporan keuangan terakhir pada
Prospektus dan menyatakan kesanggupannya untuk menyelesaikan seluruh kewajiban Perseroan.
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Perseroan menyatakan bahwa:

a) seluruh kewajiban Perseroan per tanggal laporan keuangan terakhir telah diungkapkan di dalam
Prospektus;

b) pada tanggal 31 Oktober 2007, Perseroan memiliki jumlah kewajiban sebesar US$411,8 juta
(belum diaudit). Peningkatan sebesar US$46,2 juta dari US$365,6 juta per 30 Juni 2007
disebabkan oleh diantaranya peningkatan saldo hutang pajak sebesar US$26,4 juta, saldo
hutang derivatif sebesar US$13,3 juta dan hutang usaha sebesar US$10,1 juta. Di sisi lain,
Perseroan melunasi pinjaman ke Banpu sebesar US$38,4 juta (termasuk bunga sebesar US$2,7
juta) pada tanggal 2 Juli 2007; dan

c) manajemen sanggup untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya.
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IV.  IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan atau dihitung berdasarkan
laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 6 bulan yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2007 dan 2006 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006,
2005, 2004, 2003 dan 2002. Laporan keuangan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2007 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 telah
diaudit oleh auditor independen KAP Haryanto Sahari & Rekan (anggota dari  PricewaterhouseCoopers)
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. KAP Haryanto Sahari & Rekan d/h KAP drs. Hadi Sutanto
& Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) telah melakukan audit atas laporan keuangan
konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2003 dan 2002 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Neraca Konsolidasi
(dalam ribuan US$)

Uraian dan Keterangan 30 Juni 31 Desember

2007 2006 2006 2005 2004 2003 2002

AKTIVA

Kas dan Setara Kas 95.532   37.147   49.214   15.700   35.775   20.118   12.824
Piutang Usaha   34.208 28.570 62.079 38.092 24.131 9.340 7.763
Piutang Lain-lain    4.746    5.495    6.227    6.099     2.548        543        773
Persediaan   20.779   33.160   26.085   36.736   11.194     8.839   12.221
Pajak Dibayar Dimuka     4.127     3.070     3.152     2.246        201          62       115
Piutang Derivatif   1.216             -             -             -             -             -             -
Aktiva Lancar Lain-Lain    8.553     8.317    4.015     6.953   15.926     6.465        661
Aktiva Lancar 169.161 115.759 150.772 105.826   89.775   45.367   34.357

Rekening pembayaran pinjaman             -             -             -             -     2.000             -   22.518
Piutang Lain-lain     1.576    2.286     1.485    1.092        778             -             -
Aktiva Tetap, Bersih 221.840 219.240 223.059 209.956 163.272 104.573 105.217
Biaya Pengupasan Tanah yang Ditangguhkan   18.705  27.221   11.047             -             -             -             -
Biaya Eksplorasi dan Pengembangan yang Ditangguhkan, Bersih     50.102     56.756     52.729     55.115     33.176     15.623       7.651
Properti Pertambangan, Bersih   21.365   22.858   21.942   23.359   23.917     5.543     6.366
Uang Jaminan        467       839        966        953        640     1.525     3.378
Aktiva Pajak Tangguhan, Bersih     2.821     1.410     2.154     2.957     1.618     2.606     2.335
Aktiva Lain-Lain        187       297        909        616        406     1.773        488
Aktiva Tidak Lancar 317.063 330.907 314.291 294.048 225.807 131.643 147.953

Jumlah Aktiva 486.224 446.666 465.063 399.874 315.582 177.010 182.310

KEWAJIBAN & EKUITAS

Pinjaman Jangka Pendek   49.139   20.000   14.096   12.201     1.000     2.816        670
Hutang Usaha   51.103   58.486   54.217   31.697   28.058   19.368   26.093
Hutang Pajak   12.315     8.964   16.494   24.835   17.796     2.878     1.006
Beban yang Masih Harus Dibayar   55.228   45.262   57.622   48.108  45.970     9.240   10.055
Kewajiban Lancar Lain-Lain   2.750     1.782     2.180     2.060     4.513     7.959     9.592
Hutang derivatif     7.585   17.693     7.235             -             -             -           -
Kewajiban Jangka Panjang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun     61.615   53.678     16.862     33.553     62.577     27.043     17.918
Penyisihan imbalan karyawan             -             -     1.355             -             -             -             -
Hutang dividen             -             -   20.000             -             -             -             -
Kewajiban Lancar 239.735 205.865 190.061 152.454 159.914   69.304   65.334

Kewajiban lain-lain-pihak yang mempunyai hubungan istimewa     13.029       9.290     12.671       2.293       3.658             -             -
Beban yang masih harus dibayar             -             -             -             -        246             -             -
Kewajiban Jangka Panjang   92.405   86.213 118.851   94.871   73.353   67.857   44.715
Kewajiban Pajak Tangguhan, Bersih   10.121     8.032   10.657   13.995   14.112     9.367     3.447
Penyisihan untuk penutupan tambang     3.569     1.941     3.018     1.288             -             -             -
Obligasi Konversi             -             -             -             -             -             -  30.000
Penyisihan imbalan karyawan    6.696     9.450     5.883     9.209     7.507     2.218     1.890
Kewajiban Jangka Panjang 125.820 114.926 151.080 121.656   98.876   79.442   80.052

Jumlah Kewajiban 365.555 320.791 341.141 274.110 258.790 148.746 145.385

Hak Minoritas 2.323 1.039 1.765 988 643 819 10.258

Modal saham biasa   51.788   13.288  13.288  13.288   13.288   13.288   13.288
Agio saham   28.122   28.122   28.122   28.122   28.122   28.122   28.122
Laba ditahan   38.436   83.426   80.747   83.366   14.739 (13.965) (14.744)

Jumlah Ekuitas 118.346 124.836 122.157 124.776   56.149   27.445   26.666

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 486.224 446.666 465.063 399.874 315.582 177.010 182.310
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Laporan Laba Rugi Konsolidasi
(dalam ribuan US$)

Uraian dan Keterangan 30 Juni 31 Desember

2007 2006 2006 2005 2004 2003 2002

(tidak

diaudit)

Penjualan bersih 315.687 283.084 672.775 476.731 314.113 212.851 184.901
Harga Pokok Penjualan (236.724) (217.751) (503.204) (319.122) (228.557) (179.403) (160.089)
Laba Kotor 78.963 65.333 169.571 157.609 85.556 33.448 24.812

Beban Operasi (32.746) (32.166) (87.731) (42.633) (24.525) (20.007) (15.098)
Laba Usaha 46.217 33.167 81.840 114.976 61.031 13.441 9.714

Pendapatan/ (Biaya) Lain-lain, Bersih (7.308) (26.212) (30.847) (7.335) (8.566) (3.902) (5.177)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 38.909 6.955 50.993 107.641 52.465 9.539 4.537

(Beban)/Manfaat  Pajak Penghasilan (15.668) (6.844) (25.335) (32.669) (19.000) (7.802) 22
Laba Sebelum Hak Minoritas 23.241 111 25.658 74.972 33.465 1.737 4.559

Hak Minoritas Atas (Laba)/Rugi Bersih Anak Perusahaan
Sebelum Akuisisi  -  -  -  -  - (983) 2
Hak Minoritas Atas (Laba)/Rugi Bersih Anak Perusahaan (558) (51) (777) (345) 68 26 (2.168)

Laba Bersih 22.683 60 24.881 74.627 33.533 780 2.393

Laba Sebelum Bunga, Pajak, Penyusutan dan Amortisasi (1) 64.556 50.101 118.903 134.777 69.999 22.037 18.498
Belanja modal 14.817 22.488 42.648 62.755 67.886 8.164 4.768
Hutang Bersih (2) 107.600 122.700 100.600 124.900 101.200 77.600 80.400

Catatan:
(1) Perseroan mendefinisikan laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi sebagai laba usaha ditambah penyusutan aktiva tetap,

amortisasi properti pertambangan dan amortisasi biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan. Laba sebelum bunga, pajak, penyusutan
dan amortisasi yang disajikan belum tentu dapat dibandingkan dengan istilah serupa yang digunakan oleh Perseroan lainnya karena tidak
semua Perseroan menggunakan definisi yang sama.

(2) Jumlah seluruh hutang berbunga (obligasi konversi, pinjaman jangka panjang, hutang sewa guna usaha pembiayaan, pinjaman jangka
pendek) dikurangi dengan kas dan setara kas.

Rasio-Rasio Penting
(dalam presentase)

Uraian dan Keterangan 30 Juni 31 Desember

2007 2006 2006 2005 2004 2003 2002

(tidak

diaudit)

Rasio Keuangan

Penjualan Bersih terhadap Jumlah Aktiva 64,93 63,38 144,66 119,22 99,53 120,25 101,42
Nilai Buku per Lembar Saham 78,90 832,24 814,38 831,84 374,33 182,67 178,00
Rasio efisiensi 70,85 96,98 107,20 37,08 40,18 148,15 155,67
Rasio Modal kerja terhadap Penjualan Bersih (22,36) (31,83) (5,84) (9,78) (22,33) (9,86) (14,66)
Rasio total hutang pinjaman terhadap modal saham 391,84 1.202,31 1.126,08 1.057.50 1.030,34 734,50 474,11
Rata-rata jumlah hari pembayaran hutang usaha (hari) 40,04 37,27 30,73 33,73 37,35 45,65 55,65
Rata-rata jumlah hari penjualan persediaan (hari) 17,80 28,90 22,50 27,00 15,80 21,10 25,90
Rata-rata konversi persediaan menjadi kas (hari) 45,27 50,08 49,27 50,53 34,96 35,53 42,31
Rata-rata jumlah hari tertagihnya piutang (hari) 27,45 21,19 26,80 23,49 19,18 14,46 16,45
Rasio pertumbuhan penjualan terhadap pertumbuhan kas
 yang dihasilkan dari operasi (229,97) (1.109,92) 864,73 (2.081,11) 151,94 (229,51) 193,02
Rasio jumlah kas yang dihasilkan dari operasi
terhadap laba bersih 235,01 48.236.67 356,15 88,36 219,95 887,50 804,17
Rasio jumlah kas yang dihasilkan dari arus kas netto terhadap
kewajiban lancar 19,30 10,52 17,69 (13,30) 9,79 10,99 5,53
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V.  ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan berikut ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan
Penting” dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun-tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004, 2005, dan 2006 dan periode enam bulan yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2006 dan 2007, yang merupakan bagian dari Prospektus ini. Hasil interim dari
kegiatan operasional tidak menggambarkan hasil kegiatan operasional untuk seluruh masa tahun buku
fiskal.

Pada bulan Maret 2007, Perseroan tidak lagi mengkonsolidasi salah satu anak perusahaannya,
PT Barasentosa Lestari, setelah Perseroan melakukan pengikatan dalam perjanjian pembelian saham
bersyarat dengan pembeli pihak ketiga. Pada bulan Agustus 2007, Perseroan mengakuisisi 95% saham
Jorong dari salah satu pemegang sahamnya dan 5% sisanya dari pemegang saham yang tidak terafiliasi.
Lihat “Restrukturisasi Korporasi”. Perseroan yakin bahwa transaksi ini tidak akan memberikan dampak
yang signifikan atas hasil kegiatan operasional di masa yang akan datang. Namun, informasi keuangan
konsolidasi dibawah ini tidak termasuk Jorong sehingga tidak dapat dibandingkan dengan kondisi
keuangan konsolidasi dan hasil kegiatan operasional Perseroan di masa yang akan datang. Lihat catatan
dan laporan keuangan Jorong yang disertakan dalam prospektus sebagai  tambahan informasi.

UMUM

Perseroan melakukan aktivitas penambangan batubara di propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan
Selatan melalui lima anak perusahaannya (termasuk Jorong, diluar Barasentosa) yang memiliki hak
untuk melakukan penambangan di enam wilayah kontrak/kuasa pertambangan pertambangan. Perseroan
melakukan aktivitas usaha yang terintegrasi di antara anak-anak perusahaannya dengan lingkup rantai
operasi mulai dari penambangan batubara, pemrosesan batubara dan operasi infrastruktur terkait,
termasuk diantaranya operasi pemuatan batubara ke tongkang (barge loading) dan Terminal Batubara
Bontang.

Seluruh pendapatan Perseroan berasal dari penjualan batubara kepada para pelanggan internasional
maupun domestik. Di tahun 2004, 2005 dan 2006, penjualan bersih Perseroan mencapai jumlah masing-
masing US$314,2 juta, US$476,7 juta dan US$672,8 juta. Di semester pertama 2007, penjualan bersih
Perseroan berjumlah US$315,7 juta. Kontrak-kontrak penjualan batubara Perseroan ditagih dan dibayar
dalam dolar AS atau dalam mata uang Rupiah setara dengan dolar AS. Laporan keuangan konsolidasian
Perseroan dan Anak Perusahaan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (“Dolar AS” atau
“US$”).

Seperti perusahaan pertambangan lainnya, pendapatan Perseroan dipengaruhi oleh fluktuasi harga
batubara global dan permintaan batubara. Perseroan memproduksi batubara termal yang dijual kepada
para pelanggan dengan kandungan debu (ash) yang rendah, kandungan sulfur yang relatif rendah dan
nilai kalori berkisar antara 5.300 kcal/kg dan 7.300 kcal/kg. Batubara yang di jual perseroan banyak
dipergunakan untuk sumber tenaga bagi pembangkit listrik tenaga batubara baik di pasar domestik dan
internasional. Perseroan dapat mencampur batubara yang diproduksinya untuk menyesuaikan karakteristik
kualitas batubara secara keseluruhan dan nilai kalori dari produk batubaranya guna memenuhi permintaan
atas kebutuhan spesifik dari para pelanggan.

Dari segi biaya, biaya produksi merupakan biaya utama Perseroan. Guna menjaga profitabilitas dan
kesehatan marjin operasi, Perseroan secara berkesinambungan mengevaluasi berbagai cara untuk
mencapai tingkat skala ekonomis dan meraih efisiensi operasional. Perseroan yakin telah mencapai
daya saing biaya dan efisiensi operasional melalui manajemen dan logistik serta divisi pemasaran yang
terpadu dan di masa mendatang akan terus mendapatkan manfaat efisiensi melalui integrasi jaringan
infrastruktur dari wilayah-wilayah kontrak/kuasa pertambangan Perseroan yang saling berdekatan.
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Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah menjadi perusahaan holding dari seluruh kegiatan
usaha batubara Banpu di Indonesia. Restrukturisasi perusahaan yang telah dilakukan termasuk akuisisi
100% saham Jorong, akuisisi kepemilikan minoritas di Indominco dan Trubaindo dan pelunasan sebagian
pinjaman dari pemegang saham. Secara historis, Jorong belum terkonsolidasi dalam laporan keuangan
konsolidasian Perseroan. Untuk mengetahui ulasan singkat mengenai kondisi keuangan dan aktivitas
usaha Jorong, lihat “Keterangan Singkat Mengenai Anak Perusahaan”.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN DAN HASIL KEGIATAN

USAHA PERSEROAN

Usaha pertambangan batubara Perseroan dan hasil kegiatan operasional Perseroan dipengaruhi oleh
beberapa faktor penting dimana Perseroan yakin faktor-faktor tersebut akan terus mempengaruhi usaha
dan hasil kegiatan operasionalnya. Faktor-faktor tersebut, diantaranya, adalah sebagai berikut:

• Permintaan akan batubara dan fluktuasi harga batubara secara global;

• Penjualan, harga rata-rata batubara, dan perjanjian dengan pelanggan;

• Tingkat produksi;

• Akuisisi, divestasi dan fase perkembangan Anak Perusahaan;

• Pungutan ekspor (pada saat ini telah dicabut);

• Fluktuasi harga dan biaya bahan bakar;

• Kesepakatan dengan kontraktor-kontraktor pihak ketiga;

• Royalti dan pembayaran lain kepada Pemerintah;

• Tingkat hutang dan suku bunga; dan

• Transaksi lindung nilai dan derivatif.

Permintaan dan Fluktuasi Harga Batubara Global

Seluruh informasi yang disajikan dalam bagian ini berasal dari sumber pihak ketiga. Meskipun Perseroan
telah mendapatkan ijin untuk menggunakan informasi ini dan berkeyakinan bahwa Perseroan telah
melakukan ringkasan yang akurat atas informasi ini untuk digunakan dalam Prospektus ini, informasi
tersebut belum diverifikasi secara independen oleh Perseroan atau Agen Penjualan Internasional atau
Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para konsultan yang ditunjuk oleh masing-masing pihak tersebut.

Pertumbuhan ekonomi global secara berkesinambungan telah mendorong pertumbuhan permintaan
akan sumber daya energi di dunia, dan harga minyak dunia yang tetap tinggi telah menyebabkan kenaikan
permintaan akan impor batubara termal. Menurut Barlow Jonker Thermal Coal Market 2006, permintaan
akan impor batubara termal meningkat pesat sebesar 9,5% atau 46 juta ton di tahun 2004 dan 7.7% atau
41 juta ton di tahun 2005. Pertumbuhan di tahun 2006 dan 2007 diproyeksikan melambat menjadi masing-
masing 3,9% dan 3,1%. Permintaan global akan ekspor batubara diperkirakan akan mencapai 590,8
juta ton dan 609,3 juta ton masing-masing di tahun 2006 dan 2007.

Kawasan Asia Utara merupakan pasar batubara termal terbesar untuk impor, mencakup 84% dari seluruh
permintaan impor di Asia dan 45% dari seluruh permintaan impor global di tahun 2005. Proyeksi
pertumbuhan ekonomi yang kuat di mayoritas negara Asia Utara diperkirakan akan mendorong permintaan
listrik dan terutama batubara termal. Menurut Barlow Jonker Thermal Coal Market 2006, permintaan
global akan impor batubara termal diperkirakan akan tumbuh sebesar 150 juta ton dari 568 juta ton di
tahun 2005 menjadi 718 juta ton di tahun 2020. Negara-negara Asia Utara terutama Jepang, Korea,
Taiwan dan Cina diharapkan akan menyumbang 35% dari proyeksi pertumbuhan tersebut. Cina, sebagai
negara yang memproduksi dan mengkonsumsi batubara terbesar di dunia diperkirakan akan memberikan
dampak yang signifikan kepada pasar batubara termal, seiring dengan pertumbuhan konsumsi batubara
di negara tersebut. Antara tahun 2000 dan 2006, impor batubara termal Cina tumbuh dari 1,9 juta ton ke
26,8 juta ton, sedangkan ekspor meningkat dari 49,1 juta ton menjadi 63,5 juta ton menurut Barlow
Jonker Thermal Coal 2006. Sementara Cina secara netto tetap menjadi negara pengekspor di tahun
2006, tingkat ekspor netto dan dampak pada perdagangan batubara dapat bervariasi tergantung pada
pertumbuhan konsumsi batubara, produksi batubara dan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi ekspor
batubara di negara tersebut.
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Batubara termal adalah komoditas yang sensitif terhadap tingkat biaya produksi, dimana dalam kondisi
ekstrim, pergerakan harga batubara yang berada di atas biaya marjinal produksi umumnya akan
menyebabkan kelebihan pasokan batubara dalam jangka pendek sehingga dapat menyebabkan turunnya
harga batubara di bawah biaya marjinal produksi, dan sebaliknya hal tersebut menyebabkan kondisi beralih
menjadi kekurangan pasokan batubara dalam jangka pendek dan dapat menyebabkan naiknya harga
batubara. Bagi produsen yang memiliki biaya tinggi pergerakan harga batubara yang di atas atau di bawah
biaya marjinal produksinya hanya bersifat sementara. Penentu utama dari harga batubara adalah asumsi
keseimbangan antara pasokan dan permintaan batubara dalam jangka pendek, asumsi biaya produksi
dalam jangka panjang, produktifitas penambangan batubara dan harga bahan bakar yang kompetitif. Harga
batubara termal umumnya tergantung pada tingkat energi yang dapat dihasilkan oleh batubara tesebut,
dimana level energi 6.700 kcal/kg, pada kondisi air dried, digunakan sebagai harga referensi, dan
penyesuaian akan dilakukan secara pro-rata. Batubara yang dibeli dan dijual di pasar Asia Pasifik kebanyakan
dilakukan melalui kontrak berjangka, dimana kontrak tersebut menyebutkan secara spesifik harga dan
penyesuaian tahunan yang meliputi harga, kualitas batubara, spesifikasi, volume dan pengaturan pengiriman.

Penetapan harga untuk batubara di Indonesia dicapai melalui negosiasi kontrak antara penjual dan
pembeli. Penetapan harga yang disepakati tahunan antara perusahan utilitas Jepang (Japanese utilities)
dan produsen Australia, yang biasanya digunakan sebagai harga referensi, kurang relevan bagi batubara
Indonesia. Batubara Indonesia secara umum tidak dapat disandingkan dengan batubara dari Australia
karena perbedaan karakteristik kualitas serta kandungan energi, dan oleh karenanya harga batubara
Indonesia umumnya ditetapkan pada tingkat yang lebih rendah dari harga batubara Australia. Harga jual
batubara Perseroan umumnya ditentukan secara negosiasi berdasarkan antara lain kualitas dan volume
yang dibeli, dengan mengacu kepada indeks internasional tertentu, seperti Barlow Jonker Asian Index
dan API 4 Index, dimana termasuk di dalamnya mekanisme penyesuaian harga.

Untuk informasi mengenai harga dan tren harga pasar batubara lihat “Industri Pertambangan”.

Penjualan bersih, Harga Rata-Rata Batubara dan Perjanjian dengan Pelanggan

Penjualan Perseroan merupakan fungsi dari volume dan harga rata-rata batubara yang dijual. Walaupun
harga batubara secara umum dipengaruhi oleh harga global komoditas batubara, volume dan harga
batubara yang dijual Perseroan juga ditentukan oleh kontrak-kontrak dengan para pelanggan. Harga
penjualan Perseroan juga dipengaruhi oleh kualitas batubara yang dijual. Batubara dengan kualitas
tinggi dapat memberikan harga penjualan premium. Tabel berikut berisi informasi mengenai volume
penjualan, penjualan bersih dan harga rata-rata per ton Perseroan untuk periode-periode seperti tercantum:

(dalam juta ton)

30 Juni 31 Desember

2007 2006 2006 2005 2004

Volume Penjualan
Indominco 6,0 5,2 11,6 8,8 8,3
Trubaindo 1,9 1,6 4,3 1,5 -
Kitadin (Embalut and Tandung Mayang) 0,1 0,5 1,9 1,7 2,1
Eliminasi (0,7) (0,6) (1,7) (1,6) (0,5)
Total volume penjualan (diluar Jorong) 7,3 6,7 16,1 10,4 9,9
Jorong(1) 1,5 1,6 3,2 3,1 2,9

(dalam jutaan US$)

Penjualan bersih:
Indominco 260,6 218,0 486,4 406,7 264,8
Trubaindo 79,0 67,1 182,1 74,3 —
Kitadin (Embalut and Tandung Mayang) 3,6 15,3 62,3 58,8 57,2
Eliminasi (30,7) (20,3) (64,5) (68,0) (12,7)
Penjualan bersih (diluar Jorong) 312,5 280,1 666,3 471,8 309,3
Jorong(1) 29,6 35,9 66,5 62,8 52,3

(dalam jutaan US$/ton)

Harga jual rata-rata per ton (diluar Jorong)(2) 42,8 41,8 41,4 45,4 31,2
Harga jual rata-rata per ton (Jorong)(2) 19,7 22,4 20,8 20,5 18,0

Catatan:  (1) Termasuk penjualan kepada Indominco, Trubaindo dan Kitadin sejumlah US$0,5 juta dan US$3,5 juta masing-
masing pada tahun 2006 dan semester pertama tahun 2007 dan pembelian dari Indominco dan Trubaindo sejumlah
US$5,8 juta, US$6,5 juta, US$6,3 juta dan US$ nihil masing-masing di tahun 2004, 2005, 2006 dan semester
pertama tahun 2007. Transaksi pembelian dan penjualan tersebut timbul sebagai kebijakan Perseroan dalam
melakukan proses pencampuran batubara (lihat Bab X Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan dan Anak Perusahaan
mengenai proses Pencampuran Batubara).

(2) Harga penjualan rata-rata per ton dihitung dengan membagi penjualan (kecuali jasa) dengan volume penjualan
untuk periode tertentu.
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Harga rata-rata penjualan Perseroan mengalami penurunan di tahun 2006 dibandingkan tahun 2005,
meskipun harga global batubara mengalami peningkatan dalam periode yang sama. Perseroan
berkeyakinan bahwa hal ini disebabkan terutama oleh pengikatan kontrak penjualan batubara dan
penentuan harga jual untuk sebagian dari produksinya di tahun 2006 pada akhir tahun 2005 dimana
harga global batubara berada pada posisi terendah pada tahun tersebut, dan juga disebabkan oleh
perubahan product mix Indominco dari nilai rata-rata kalori 6.700 kcal/kg di tahun 2005 ke nilai rata-rata
kalori 6.300 kcal/kg. Harga rata-rata di semester pertama 2007 lebih tinggi dibandingkan dengan semester
pertama 2006 terutama sebagai akibat dari kenaikan harga pasar batubara dunia. Tetapi, penurunan
harga rata-rata di Jorong pada semester pertama 2007 dibandingkan dengan semester pertama 2006
disebabkan pada tahun 2006, Jorong mencampurkan sebagian produksi batubaranya dengan batubara
yang diproduksi di wilayah kontrak Trubaindo (menyebabkan kenaikan tingkat kualitan batubara dan
harga), sedangkan pada semester pertama tahun 2007, Jorong tidak mencampuran produksi batubaranya.

Perseroan berkeyakinan bahwa kombinasi kontrak penyediaan batubara jangka pendek, menengah
dan panjang lebih dapat memberikan kestabilan dan kepastian akan penjualan dan arus kas. Secara
umum harga penjualan batubara ditentukan berdasarkan analisa pasar (market intelligence) dan referensi
indeks harga internasional ketika perjanjian dinegosiasikan, dengan melihat pada faktor-faktor lain seperti
kualitas energi yang terkandung dalam batubara yang dijual dan persyaratan pengiriman. Untuk semester
pertama yang berakhir tanggal 30 Juni 2007, Perseroan telah memiliki komitmen untuk menjual 15,5 juta
ton batubara kepada beberapa pembeli dan akan dikirimkan secara periodik sepanjang tahun 2007 dan
tahun 2008. Perseroan memiliki kebijakan untuk membuat perjanjian pasokan batubara yang mencakup
sekurang-kurangnya 50% dari ekspektasi volume penjualan tahunan sebelum dimulainya setiap tahun
kalender, dimana sisa dari pasokan batubara diperjanjikan sebelum akhir dari kuartal pertama dalam
suatu tahun fiskal.

Tingkat Produksi

Penjualan bersih Perseroan merupakan fungsi dari volume dan harga batubara yang diproduksi dan
dijual. Volume produksi batubara bergantung pada perencanaan penambangan dan manajemen
transportasi batubara (coal transport management) dari area tambang ke fasilitas muat (loading facilities).
Selanjutnya, kondisi cuaca memberikan dampak yang signifikan pada kegiatan operasional pertambangan
di Kalimantan. Secara umum, musim kemarau terjadi pada triwulan kedua dan ketiga setiap tahun,
dimana musim hujan, yang umumnya menghambat produksi, terjadi antara bulan Nopember dan April.
Produksi batubara Perseroan juga bergantung pada kinerja kontraktor penambangan batubara di wilayah
kontrak/kuasa pertambangan Perseroan. Pada tahun 2004, 2005, 2006 dan semester pertama tahun
2007, volume produksi batubara Perseroan (tidak termasuk Jorong) masing-masing adalah 9,8 juta ton,
10,8 juta ton, 16,3 juta ton dan 6,7 juta ton.

Tabel berikut ini menjelaskan total produksi pada setiap wilayah pertambangan Perseroan dalam periode
sebagaimana tercantum:

(dalam juta ton)

30 Juni 31 Desember

2007 2006 2006 2005 2004

Indominco 5,1 4,8 10,3 7,7 7,9
Trubaindo 1,6 1,6 4,4 1,5 -
Kitadin Embalut - 0,6 1,6 1,6 1,8
Kitadin Tandung Mayang - - - - 0,1
Total produksi (diluar Jorong) 6,7 7,0 16,3 10,8 9,8
Jorong 1,4 1,5 3,3 3,1 2,7

Total produksi (termasuk Jorong) 8,1 8,5 19,6 13,9 12,5

Catatan: Tidak termasuk Bharinto, dimana anak perusahaan tersebut masih dalam tahap eksplorasi pada periode disebutkan di atas.
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Akuisisi, Divestasi dan Fase Pengembangan Anak Perusahaan

Perseroan telah meningkatkan volume produksi dan penjualan melalui dua cara yaitu melalui akuisisi
wilayah kontrak/kuasa pertambangan baru dan mengembangkan wilayah kontrak/kuasa pertambangan
yang ada. Perseroan juga melakukan divestasi pada anak perusahaan tertentu atau tidak melanjutkan
produksinya di wilayah tertentu, yang mana berdampak pada produksi, volume penjualan dan biaya.

Perseroan mengambil alih Bharinto pada bulan Januari 2004 dan Jorong pada bulan Agustus 2007.
Perseroan tidak lagi mengkonsolidasikan Barasentosa sejak bulan Maret 2007 setelah Perseroan
menandatangani conditional sale and purchase of shares agreement dengan pembeli pihak ketiga. Lihat
“Sejarah dan Restrukturisasi Korporasi”. Bharinto dan Barasentosa belum memulai produksi ketika masing-
masing diakuisisi dan dijual, dan Perseroan yakin transaksi tersebut tidak memberikan dampak material
pada keseluruhan kegiatan operasional konsolidasi Perseroan. Jorong, yang telah berproduksi sebanyak
3 juta ton batubara pertahun, akan mempengaruhi keseluruhan kegiatan  operasional Perseroan di
masa mendatang, namun tidak akan tergambar pada laporan keuangan Perseroan secara historis. Lihat
“Sejarah dan Restrukturisasi Korporasi”.

Dari keenam wilayah kontrak/kuasa pertambangan Perseroan, Indominco, Kitadin dan Jorong telah
memasuki tahap eksploitasi pada tahun 2004, 2005, 2006 dan semester pertama tahun 2007. Trubaindo
memulai operasi komersial penuh pada bulan Juni 2005, yang berdampak pada tingkat produksi serta
harga pokok penjualan dan biaya Perseroan. Bharinto belum berproduksi dan masih dalam proses
persiapan untuk memulai tahap konstruksi berdasarkan PKP2B. Kegiatan penambangan di Kitadin
Embalut ditangguhkan pada bulan Desember 2006 dan Perseroan menghentikan aktivitas penambangan
di wilayah kuasa pertambangan Kitadin Tandung Mayang pada tahun 2004. Lihat “Kegiatan dan Prospek
Usaha Perseroan—Ijin-ijin Penambangan Batubara” dan “Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan—
Kegiatan Penambangan dan Kontrak Penambangan” untuk keterangan lebih lanjut mengenai berbagai
macam kegiatan penambangan Perseroan.

Untuk mempertahankan tingkat produksinya, Perseroan saat ini sedang mengeksplorasi cadangan-cadangan
batubara di wilayah-wilayah kontrak Indominco, Trubaindo dan Kitadin Tandung Mayang. Perseroan akan
melanjutkan kegiatan penambangan di daerah kuasa pertambangan Kitadin Tandung Mayang pada tahun
2008. Selain itu, Perseroan juga mempertimbangkan kemungkinan penambangan bawah tanah dalam wilayah
kontrak Indominco. Perseroan telah selesai melakukan studi kelayakan pada wilayah kontrak Bharinto, dan
dengan diselesaikannya tahap konstruksi berbagai macam infrastruktur pertambangan nanti, Perseroan akan
memulai tahap eksploitasi di wilayah kontrak Bharinto pada tahun 2009.

Biaya pengembangan infrastruktur pada beberapa wilayah kontrak/kuasa pertambangan dicatat sebagai
penambahan aktiva tetap dan biaya yang terkait dengan eksplorasi dan pengembangan dicatat sebagai
biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan. Biaya eksplorasi dan pengembangan yang
ditangguhkan diamortisasi setelah produksi di wilayah terkait dimulai atau dihapus-bukukan apabila
Perseroan menetapkan bahwa produksi di wilayah tersebut tidak menguntungkan secara komersial.
Lihat “Kebijakan Akuntansi yang Penting—Biaya Eksplorasi dan Pengembangan yang Ditangguhkan”.

Pungutan Ekspor

Pada tanggal 11 Oktober 2005, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 95/
PMK.02/2005 yang mewajibkan pungutan ekspor atas batubara yang diekspor dari Indonesia. Pungutan
tersebut setara 5.0% dari total volume batubara yang diekspor Perseroan pada harga yang ditetapkan
Pemerintah. Pungutan ekspor berlaku efektif sejak bulan Oktober 2005 dan dicabut pada bulan Oktober
2006, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.02/2006. Sebagai akibat dari
adanya pungutan ekspor, Perseroan mencatat biaya dalam beban penjualan masing-masing sejumlah
US$3,8 juta dan US$15,4 juta pada tahun 2005 dan 2006.
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Fluktuasi Harga dan Biaya Bahan Bakar

Harga bahan bakar merupakan faktor penting dalam hasil kegiatan usaha Perseroan. Setiap peningkatan
harga bahan bakar berdampak pada biaya Perseroan dalam tiga hal: (i) meningkatkan biaya penambangan
yang dibebankan oleh kontraktor pertambangan, (ii) meningkatkan biaya bahan bakar dan minyak yang
digunakan pada kegiatan pemrosesan batubara, dan  kegiatan usaha di Terminal Batubara Bontang dan
(iii) meningkatkan biaya transportasi batubara dengan menggunakan tongkang. Harga bahan bakar
Perseroan secara umum mengikuti harga domestik bahan bakar yang dipublikasi oleh Pertamina, Wilayah
Pemasaran I, dimana harga tersebut telah meningkat sejak tahun 2004. Harga bahan bakar di Indonesia
meningkat secara signifikan pada semester kedua tahun 2005 sebagai akibat dari dihapuskannya subsidi
Pemerintah. Selain itu, biaya bahan bakar Perseroan meningkat seiring dengan meningkatnya produksi.
Sebagai contoh, pada tahun 2005 dan 2006, terjadi peningkatan biaya bahan bakar dan minyak Perseroan
ketika Trubaindo memulai tahap produksi komersialnya. Karena lokasinya, Trubaindo terpengaruh secara
signifikan oleh kenaikan harga bahan bakar, dimana Trubaindo harus melakukan pengangkutan dengan
memakai tongkang dari wilayah kontrak Trubaindo ke terminal-terminal bongkar muat yang ditentukan
atau area pengiriman lainnya, yang berjarak sekitar 479 kilometer sampai 655 kilometer dari wilayah
kontrak.

Kesepakatan dengan Kontraktor-Kontraktor Pihak Ketiga

Perseroan menunjuk kontraktor pertambangan untuk melaksanakan berbagai macam jasa kontraktor
pertambangan di setiap wilayah kontrak/kuasa pertambangan. Kontraktor yang ditunjuk Perseroan
melakukan kegiatan operasional termasuk overburden removal (yang dibayar berdasarkan volume
overburden yang dipindahkan dan jarak pemindahannya), penambangan batubara, pengangkutan
batubara dan backfilling yang merupakan bagian dari aktivitas reklamasi pertambangan. Pada umumnya
Perseroan melakukan kontrak penambangan dan pengangkutan batubara non-eksklusif jangka panjang
(non-exclusive, multi-year contract) dengan setiap kontraktor. Setiap kontraktor pertambangan harus
menyediakan personalia/manajer (key management personnel) yang penting dibutuhkan dalam
manajemen penambangan untuk mengatur kegiatan usaha penambangan dan para pekerja yang
mempunyai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan jasa penambangan sesuai dengan setiap
perjanjian kontraktor pertambangan. Setiap kontraktor pertambangan juga harus menyediakan semua
peralatan dan modal kerja yang cukup untuk melakukan kegiatan operasional penambangan pada tingkat
produksi yang diminta. Perseroan berkeyakinan bahwa penggunaan jasa kontraktor pertambangan dapat
mengurangi belanja modal dan modal kerja yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan usaha
pertambangan. Setiap kontraktor pertambangan sejak jauh hari mendapatkan jadual produksi dan
disyaratkan untuk mencapai target produksi Perseroan.

Biaya penambangan merupakan komponen terbesar dalam biaya produksi dan merupakan 52,3%, 54,3%,
47,7% dan 44,4% dari harga pokok penjualan, masing-masing pada tahun 2004, 2005, 2006 dan semester
pertama tahun 2007.

Royalti/Iuran Eksploitasi dan Pembayaran Lain Kepada Pemerintah

Berdasarkan PKP2B, Pemerintah berhak atas 13,5% dari produksi batubara setiap Anak Perusahaan.
Seperti disyaratkan oleh Pemerintah, Perseroan memasarkan dan menjual seluruh produksi batubara
yang dihasilkan Anak Perusahaan dan membayar 13,5% dari hasil penjualan, setelah dikurangi beban
penjualan dan biaya administrasi yang disepakati, kepada Pemerintah. Berdasarkan Kuasa
Pertambangan, Pemerintah memungut Iuran Eksploitasi antara 5% sampai dengan 7% dari harga batubara
(tergantung kualitas kalori batubara) yang dijual Perseroan pada fasilitas terakhir yang dimilikinya.
Pembayaran kepada Pemerintah akan dicatat sebagai “Royalti”, dalam kaitannya dengan PKP2B dan
“Iuran Eksploitasi” dalam kaitannya dengan Kuasa Pertambangan dalam harga pokok penjualan dalam
laporan keuangan Perseroan. Selain royalti yang dibayarkan kepada Pemerintah, Perseroan diwajibkan
membayar iuran tahunan dan iuran tengah tahunan lainnya kepada Pemerintah berdasarkan Ijin
Pertambangan Batubara. Lihat “Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan–Ijin Pertambangan Batubara”.
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Tingkat Hutang Dan Suku Bunga

Perseroan memiliki riwayat hutang dalam bentuk pinjaman intercompany dan pinjaman dari Bank dan
juga bergantung pada bantuan keuangan dari induk perusahaan, Banpu dan Banpu Minerals (Singapore)
Pte Ltd, perusahaan holding, untuk mendanai kegiatan usaha dan modal kerja. Tabel berikut ini
menjelaskan keseluruhan posisi hutang konsolidasi Perseroan.

(dalam jutaan US$)

30 Juni 31 Desember

2007 2006 2005 2004
Pinjaman Jangka Pendek 49,1 14,1 12,2 1,0
Pinjaman Jangka Panjang 153,9 135,5 128,3 135,9

Seiring dengan meningkatnya suku bunga, tingkat suku bunga hutang Perseroan meningkat selama
jangka waktu yang tersebut di atas. Perseroan mencatat beban bunga sebesar US$3,2 juta, US$5,8
juta, US$12,2 juta dan US$5,5 juta, masing-masing pada tahun 2004, 2005, 2006 dan semester pertama
pada tahun 2007. Sejak 30 Juni 2007, total hutang Perseroan adalah sebesar US$203,0 juta dan tingkat
bunga atas hutang tersebut berkisar antara 7.5% per tahun sampai 8.1% per tahun.

Transaksi Lindung Nilai dan Derivatif

Dari waktu ke waktu Perseroan telah melakukan transaksi derivatif untuk melindungi Perseroan dari
fluktuasi harga batubara, harga bahan bakar dan nilai tukar. Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi
lindung nilai efektif menurut standar akuntansi yang berlaku. Setiap akhir bulan, transaksi-transaksi derivatif
akan dihitung ulang sesuai dengan nilai wajar dan akan dicatatkan dalam laporan laba rugi konsolidasi
Perseroan, walaupun kontrak derivatif tersebut belum jatuh tempo. Selain itu, Perseroan mengakui laba
atau rugi untuk setiap transaksi derivatif yang telah jatuh tempo. Sebagai akibat dari transaksi derivatif
ini, Perseroan mengalami fluktuasi yang signifikan pada laba bersih Perseroan. Perseroan mengalami
rugi transaksi derivatif sebesar US$ 17,3 juta pada tahun 2006 yang terbagi dalam US$11,2 juta diakui
sebagai kerugian yang sudah terealisasi (realized loss) atas transaksi lindung nilai batubara (coal swap),
US$6,1 juta sebagai kerugian yang belum terealisasi (unrealized loss) atas transaksi coal swap serta
atas transaksi lindung nilai valuta asing dan bahan bakar minyak. Pada semester pertama tahun 2007,
Perseroan mendapatkan laba sebesar US$0,5 juta karena adanya penyesuaian mark-to-market.

KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Perseroan telah menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan yang
terdapat dalam Prospektus ini berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Penyusunan laporan keuangan ini memerlukan estimasi dan keputusan manajemen berdasarkan
kebijakan akuntansi penting sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Biaya Eksplorasi dan Pengembangan yang Ditangguhkan

Perseroan mengkapitalisasikan biaya-biaya tertentu yang terkait dengan survei umum, eksplorasi,
pembiayaan, studi kelayakan, persiapan dan pengembangan kegiatan operasional pertambangan sebelum
tahap eksploitasi atas wilayah pertambangan tertentu. Biaya eksplorasi dan pengembangan yang
dikapitalisasi untuk wilayah-wilayah tertentu yang tidak dapat diidentifikasikan memiliki keterkaitan
langsung dengan biaya eksplorasi dan pengembangan tersebut diamortisasi dengan metode garis lurus
sejak tanggal dimulainya produksi komersial sampai dengan waktu yang lebih dulu antara perkiraan usia
tambang dan sisa jangka waktu Ijin Pertambangan Batubara Perseroan. Beberapa biaya eksplorasi dan
pengembangan diamortisasi dengan menggunakan metode unit produksi jika wilayah tersebut dapat
diidentifikasi memiliki keterkaitan langsung dengan biaya eksplorasi dan pengembangan tersebut.
Perseroan menyesuaikan estimasi atas usia kegiatan penambangan setiap tahun, dengan menggunakan
faktor-faktor seperti perkiraan cadangan batubara, asumsi biaya produksi dan harga batubara, penurunan
perkiraan usia kegiatan penambangan batubara ketika jumlah produksi tiap tahun meningkat dan setiap
perubahan perkiraan cadangan dalam periode tersebut. Setiap wilayah ditelaah pada setiap akhir masa
periode akuntansi. Biaya eksplorasi atas setiap wilayah, yang telah ditinggalkan, atau yang telah diputuskan
oleh Direksi Perseroan bahwa wilayah tersebut tidak layak secara komersial, akan dihapus bukukan
(written-off) dalam periode dimana keputusan tersebut dibuat.



22

Biaya Pengupasan (Stripping Costs)

Perseroan membebankan biaya pengupasan sebagai biaya produksi berdasarkan rasio aktual
pengupasan tanah untuk periode atau tahun tersebut. Biaya pengupasan tanah yang terjadi untuk
memindahkan tanah yang belum menghasilkan batubara akan ditangguhkan dan akan diakui sebagai
biaya produksi ketika batubara tersebut ditambang. Biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan akan
dihapus dalam periode di mana dinyatakan tidak terdapat batubara dan/atau tidak ekonomis untuk
ditambang.

HASIL KEGIATAN OPERASIONAL

Tabel berikut menggambarkan kegiatan usaha Perseroan dan setiap bagian merupakan persentase
penjualan bersih Perseroan untuk periode tertentu:

(dalam jutaan US$, kecuali persentase)

30 Juni 31 Desember

2007 2006 2006 2005 2004

(diaudit) (tidak diaudit) (diaudit)

Penjualan Bersih US$315,7 100,0% US$283,1 100,0% US$672,8 100,0% US$476,7 100,0% US$314,2 100,0%
Harga pokok penjualan (236,7) (75,0) (217,8) (76,9) (503,2) (74,8) (319,1) (66,9) (228,6) (72,8)

Laba kotor 79,0 25,0 65,3 23,1 169,6 25,2 157,6 33,1 85,6 27,2

Beban Operasi:
Penjualan (24,2) (7,7) (27,6) (9,7) (69,1) (10,2) (33,1) (6,9) (17,5) (5,6)
Umum dan administrasi (8,6) (2,7) (4,5) (1,6) (18,7) (2,8) (9,5) (2,0) (7,0) (2,2)

Jumlah beban operasi: (32,8) (10,4) (32,1) (11,3) (87,8) (13,0) (42,6) (8,9) (24,5) (7,8)

Laba operasi 46,2 14,6 33,2 11,8 81,8 12,2 115,0 24,2 61,1 19,4

Pendapatan (beban) lain-lain:
Beban bunga (5,5) (1,7) (5,7) (2,0) (12,2) (1,8) (5,8) (1,2) (3,2) (1,0)
Pendapatan Bunga 0,2 0,1 0,3 0,1 0,9 0,1 0,3 0,1 0,1 -
Beban keuangan (0,1) - (0,2) (0,1) (0,7) (0,1) (0,6) (0,2) (0,3) (0,1)
(Rugi) laba selisih kurs – bersih (0,2) (0,1) 3,2 1,1 2,9 0,4 (2,2) (0,5) 0,7 0,2
(Rugi) laba transaksi derivatif 0,5 0,2 (25,1) (8,9) (17,1) (2,5) 1,0 0,2 (1,2) (0,4)
Keuntungan atas penjualan investasi 0,6 0,2 - - - - - - - -
Penyisihan penurunan nilai aktiva tetap - - - - (1,1) (0,1) - - - -
Surat ketetapan pajak tambahan - - - - - - - - (0,9) (0,3)
Laba (rugi) atas penjualan aktiva tetap (0,4) (0,1) - - (0,1) - (0,1) - 0,1 -
Penyisihan biaya eksplorasi dan pengembangan
yang ditangguhkan - - - - (3,3) (0,5) - - - -

Biaya eksplorasi dan pengembangan
yang ditangguhkan yang dihapuskan - - - - - - - - (5,6) (1,8)
Penyisihan untuk persediaan usang - - - - (0,4) (0,1) (0,1) - - -
Lain-lain - bersih (2,4) (0,7) 1,3 0,5 0,3 - 0,1 - 1,7 0,5

Jumlah beban lain-lain (7,3) (2,3) (26,2) (9,3) (30,8) (4,6) (7,4) (1,6) (8,6) (2,7)

Laba sebelum pajak 38,9 12,3 7,0 2,5 51,0 7,6 107,6 22,6 52,5 16,7

Beban pajak penghasilan (15,7) (5,0) (6,8) (2,4) (25,3) (3,8) (32,7) (6,9) (19,0) (6,0)

Laba sebelum hak minoritas 23,2 7,3 0,2 0,1 25,7 3,8 74,9 15,7 33,5 10,7

Hak minoritas atas laba/(rugi) bersih
anak perusahaan (0,6) (0,2) (0,1) - (0,8) (0,1) (0,3) (0,1) 0,1 -

Laba  bersih US$22,6 7,1% US$0,1 0,1% US$24,9 3,7% US$74,6 15,6% US$33,6 10,7%

Penjualan Bersih

Perseroan menghasilkan pendapatan penjualan melalui penjualan batubara, yang di dalamnya tidak
termasuk biaya asuransi dan biaya angkut. Sebagian kecil pendapatan tersebut merupakan biaya jasa
yang dibayarkan pelanggan untuk penggunaan Terminal Batubara Bontang.

Harga Pokok Penjualan

Harga pokok penjualan Perseroan terdiri dari biaya produksi, tranportasi batubara, royalti dan biaya
eksploitasi yang dibayarkan kepada Pemerintah dan penyesuaian atas peningkatan dan penurunan
persediaan batubara.
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Biaya produksi meliputi:

• Biaya penambangan, yang terdiri dari biaya yang dibayarkan kepada kontraktor pertambangan
Perseroan sehubungan dengan aktivitas overburden (yang mencakup pembukaan tanah penutup
(top soil), peledakan, pengerukan tanah (excavation) dan pemindahan tanah (overburden removal)
dari area tambang), penambangan batubara , pengangkutan batubara menuju wilayah pemrosesan
batubara dan kegiatan reklamasi tambang. Biaya penambangan juga termasuk biaya bahan bakar
dan minyak yang digunakan oleh kontraktor pertambangan Perseroan;

• Penyusutan aktiva tetap yang dimiliki Perseroan dan digunakan dalam kegiatan pertambangan;

• Biaya bahan bakar dan minyak sehubungan dengan pengoperasian fasilitas-fasilitas produksi di
area tambang dan Terminal Batubara Bontang;

• Gaji dan tunjangan untuk manajemen dan karyawan serta upah untuk pekerja di berbagai wilayah
kontrak/kuasa pertambangan;

• Biaya sewa peralatan yang timbul sehubungan dengan sewa peralatan berat yang digunakan dalam
berbagai wilayah kontrak/kuasa pertambangan pertambangan Perseroan termasuk bulldoser, truk,
wheel loaders dan excavator;

• Biaya untuk memperbaiki dan memelihara peralatan pertambangan;

• Penyusutan atas biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan;

• Biaya penyisihan untuk penutupan pertambangan berjumlah antara US$0.10 dan US$0.20 per ton
atas produksi batubara, tergantung wilayah kontrak/kuasa pertambangan; dan

• Biaya lainnya, termasuk biaya konsultan, tunjangan, asuransi, latihan, dan pengembangan komunitas.

Biaya transportasi batubara merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membawa batubara (coal hauling) dari
tempat penyimpanan sementara (stockpiles) dalam wilayah kontrak/kuasa pertambangan menuju pelabuhan
(port facilities), termasuk biaya bahan bakar dan minyak, yang dilakukan oleh kontraktor pertambangan.

Royalti yang dibayarkan kepada Pemerintah merupakan pembayaran yang diwajibkan untuk memenuhi
hak Pemerintah atas produksi batubara berdasarkan masing-masing PKP2B. Berdasarkan masing-masing
Ijin Pertambangan Batubara tersebut, Pemerintah mempunyai hak sebesar 13,5 % atas produksi batubara
Anak Perusahaan. Perseroan memasarkan dan menjual seluruh batubara yang dihasilkan oleh Anak
Perusahaan dan membayar kepada Pemerintah sebesar 13,5% dari hasil penjualan batubara dikurangi
biaya-biaya penjualan yang telah disetujui dan biaya-biaya administrasi, sebagai ganti pengiriman batubara
kepada Pemerintah

Iuran eksploitasi merupakan iuran yang dibayarkan oleh Kitadin berdasarkan ijin Kuasa Pertambangan,
dikurangi biaya penjualan tertentu dan biaya-biaya administrasi.  Penurunan dan kenaikan persediaan batubara
menunjukkan pergerakan persediaan pada suatu periode akuntansi. Jika nilai dari produksi batubara dalam
suatu periode akuntasi adalah lebih tinggi dari nilai batubara yang terjual pada periode tersebut, maka
persediaan menjadi bertambah. Jika nilai produksi batubara dalam suatu periode akuntansi adalah lebih
rendah dari nilai batubara yang terjual pada periode tersebut, maka persediaan menjadi berkurang. Kenaikan
pada persediaan menghasilkan pengurangan dalam harga pokok penjualan, dan sebaliknya.
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Tabel berikut ini menunjukkan perincian atas harga pokok penjualan:

(dalam jutaan US$, kecuali persentase)

30 Juni 31 Desember

2007 2006 2006 2005 2004

Biaya produksi:

Biaya pertambangan 105,1 44,4% 100,0 45,9% 239,9 47,7% 173,2 54,3% 119,6 52,3%
Penyusutan 13,6 5,7 12,9 5,9 27,6 5,5 15,4 4,8 8,8 3,9
Bahan bakar dan minyak 11,0 4,6 12,0 5,5 26,5 5,3 13,4 4,2 5,5 2,4
Amortisasi properti penambangan 0,6 0,3 0,5 0,2 1,4 0,3 0,6 0,2 - -
Gaji dan tunjangan 9,1 3,8 9,1 4,2 18,3 3,6 17,3 5,4 13,6 6,0
Sewa peralatan 5,2 2,2 6,8 3,1 14,6 2,9 11,0 3,4 6,0 2,6
Perbaikan dan pemeliharaan 9,4 4,0 5,9 2,7 11,9 2,4 9,0 2,8 7,4 3,2
Amortisasi biaya eksplorasi dan pengembangan

yang ditangguhkan 3,6 1,5 3,2 1,5 7,4 1,5 3,4 1,1 - -
Biaya penyisihan penutupan tambang 0,9 0,4 0,8 0,4 2,4 0,5 1,3 0,4 - -
Pembelian batubara 3,5 1,5 - - 0,5 0,1 - - - -
Biaya produksi lainnya 5,6 2,4 6,3 2,9 13,1 2,6 9,3 2,9 6,0 2,6
Total biaya produksi 167,6 70,8 157,5 72,3 363,6 72,4 253,9 79,5 166,9 73,0

Transportasi batubara 25,1 10,6 22,5 10,3 53,5 10,6 32,4 10,1 27,0 11,8
Royalti 38,6 16,3 32,9 15,1 75,1 14,9 51,9 16,3 32,4 14,2
Biaya eksploitasi 0,2 0,1 0,6 0,3 2,2 0,4 2,4 0,8 2,7 1,2
Penurunan/(kenaikan) persediaan batubara 5,2 2,2 4,3 2,0 8,8 1,7 (21,5) (6,7) (0,4) (0,2)

Harga pokok penjualan US$236,7 100,0% US$217,8 100,0% US$503,2 100,0% US$319,1 100,0% US$228,6 100,0%

Biaya Operasi

Biaya operasi Perseroan terdiri dari biaya yang berhubungan dengan penjualan dan pemasaran produksi
batubara dan biaya umum serta administrasi.

Beban penjualan terdiri dari:

• Pungutan ekspor sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 95/PMK.02/2005, yang
telah dicabut pada akhir tahun 2006;

• Biaya bahan bakar dan minyak, yang terdiri atas biaya pengangkutan produk batubara dari pelabuhan
muat Perseroan ke kapal pelanggan;

• Biaya angkut, yang terdiri atas biaya sewa tongkang;

• Biaya penanganan batubara, yang dibayarkan kepada operator pelabuhan pihak ketiga dan biaya
bongkar muat batubara, termasuk pengeluaran sehubungan dengan sewa atas floating cranes yang
digunakan untuk pengapalan batubara;

• Sewa kapal, yang merupakan biaya tongkang serta kapal tunda dan biaya sewa kapal untuk aktivitas
tug assist di Terminal Batubara Bontang;

• Biaya kelebihan waktu berlabuh atau denda keterlambatan kapal (dispatch and demurrage), yang
merupakan pendapatan yang diperoleh atau biaya yang dibayarkan untuk waktu menunggu dan
memuat batubara di Terminal Batubara Bontang;

• Biaya lainnya, terdiri dari komisi untuk agen-agen penjual, biaya survei dan analisa contoh batubara
(draft survey and sampling analysis), sewa mesin dan alat-alat, biaya pengapalan dan buruh
pelabuhan serta biaya lain-lain.

Biaya umum dan administrasi terdiri dari:

• Gaji dan tunjangan kepada pegawai kantor pusat Perseroan, pegawai pemasaran dan logistik dan
direktur serta komisaris. Gaji dan tunjangan pada tahun 2006 dan semester pertama 2007 juga
termasuk biaya pesangon sehubungan dengan penutupan penambangan bawah tanah di wilayah
kuasa pertambangan Kitadin Embalut;

• Biaya profesional dan manajemen; dan

• Biaya-biaya lainnya.
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Pendapatan/(Biaya) Lain-lain

Pendapatan/(biaya) lainnya termasuk dibawah ini:

Beban bunga – bunga yang dibayarkan atas berbagai fasilitas pinjaman atau kredit Perseroan.

Pendapatan bunga– bunga yang diperoleh dari rekening Perseroan.

Biaya keuangan – termasuk biaya-biaya bank dan biaya administrasi sehubungan dengan pemrosesan
letter of credit.

(Rugi) Laba/Selisih Kurs – rugi atau laba yang tercatat sehubungan dengan transaksi dalam mata uang
asing.

(Rugi)/Laba Transaksi Derivatif – rugi atau laba akibat dari lindung nilai batubara (coal swaps), lindung
nilai bahan bakar dan minyak atau lindung nilai tingkat suku bunga.

(Rugi)/Laba atas penjualan investasi

Biaya penyisihan penurunan nilai aktiva tetap – penyisihan penurunan nilai aktiva tidak lagi digunakan
dalam kegiatan produksi.

Surat Ketetapan Pajak Tambahan – beban sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak
oleh Kantor Pajak atas hasil audit pajak.

(Rugi)/laba atas penjualan aktiva tetap – rugi atau laba yang timbul akibat divestasi aktiva tetap yang
sudah tidak digunakan atau dijual termasuk nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya.

Penyisihan eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan – penyisihan biaya eksplorasi dan
pengembangan yang ditangguhkan untuk wilayah pertambangan yang mungkin secara komersial tidak
layak untuk ditambang.

Biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan yang dihapus bukukan - Biaya eksplorasi yang
terkait pada suatu wilayah pertambangan yang telah ditinggalkan atau yang telah diputuskan oleh direksi
Perseroan bahwa wilayah pertambangan tersebut tidak layak secara ekonomis, dihapuskan pada periode
keputusan tersebut dibuat.

Penyisihan untuk persediaan usang  – penyisihan untuk suku cadang yang sudah usang dan bergerak
lambat

Semester Pertama tahun 2007 dibandingkan dengan Semester Pertama tahun 2006

Penjualan bersih. Penjualan bersih naik sebesar 11,5% dari US$283,1 juta dalam semester pertama
tahun 2006 menjadi US$315,7 juta dalam semester pertama tahun 2007 terutama sebagai akibat dari
meningkatnya volume penjualan dan harga jual rata-rata batubara. Volume penjualan meningkat terutama
dipengaruhi oleh naiknya penjualan dari Indominco dan Trubaindo dalam periode ini. Harga penjualan
rata-rata per ton atas batubara naik sebesar 5,3% dari US$41,8 per ton dalam semester pertama tahun
2006 menjadi US$44,0 per ton dalam semester pertama tahun 2007 sehubungan dengan kenaikan
harga pasar batubara dunia.

Harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan naik sebesar 8,7% dari  US$217,8 juta pada semester
pertama tahun 2006 menjadi US$236,7 juta pada semester pertama tahun 2007 sehubungan dengan
kenaikan biaya produksi, biaya royalti, dan biaya transportasi batubara.
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• Biaya penambangan. Biaya penambangan meningkat sebesar 5,1% dari US$100,0 juta dalam
semester pertama tahun 2006 menjadi US$105,1 juta dalam semester pertama tahun 2007, terutama
sehubungan dengan kenaikan produksi batubara dan pemindahan tanah penutup (overburden
removal) di Indominco dan Trubaindo. Disisi lain produksi batubara di Kitadin Embalut berkurang
akibat penghentian aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.

• Penyusutan. Beban penyusutan bertambah sebesar 5,4% dari US$12,9 juta dalam semester pertama
tahun 2006 menjadi US$13,6 juta dalam semester pertama tahun 2007 sehubungan dengan
tambahan aktiva tetap, terutama prasarana dan fasilitas pemrosesan, mesin-mesin dan peralatan.

• Bahan bakar dan minyak. Biaya bahan bakar dan minyak menurun sebesar 8,3% dari US$12,0 juta dalam
semester pertama tahun 2006 menjadi US$11,0 juta dalam semester pertama tahun 2007 sehubungan
dengan penurunan konsumsi bahan bakar dan minyak secara menyeluruh sebagai akibat dari Trubaindo
tidak lagi menggunakan bahan bakar dan minyak untuk penyewaan alat beratnya dan juga akibat dari
penghentian sementara aktivitas pertambangan di area kuasa pertambangan Kitadin Embalut.

• Gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan konstan pada angka US$9,1 juta sehubungan dengan
berkurangnya biaya pekerja akibat dari pengurangan jumlah karyawan Kitadin Embalut dari program
pemutusan hubungan kerja.Disisi lain terdapat kenaikan dari penyesuaian gaji, tunjangan, dan jumlah
karyawan dari Indominco dan Trubaindo.

• Sewa Peralatan.  Biaya sewa peralatan menurun sebesar 23,5% dari US$6,8 juta dalam semester
pertama 2006 menjadi US$5,2 juta dalam semester pertama tahun 2007 sehubungan dengan
penghentian sementara aktivitas pertambangan di area kuasa pertambangan Kitadin Embalut dan
juga timbulnya biaya sewa peralatan untuk perbaikan jalan angkut batubara (haul road) di Trubaindo
pada tahun 2006.

• Perbaikan dan pemeliharaan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan meningkat sebesar 59,3% dari
US$5,9 juta dalam semester pertama tahun 2006 menjadi US$9,4 juta dalam semester pertama
2007 sebagai akibat dari perbaikan ban berjalan (conveyor belt) di wilayah kontrak Indominco,
perbaikan alat berat yang digunakan untuk jasa kontraktor pertambangan dari Kitadin Tandung
Mayang dan perbaikan ban berjalan (conveyor belt) dan fasilitas penghancur batubara (crushing
plant) di wilayah kontrak Trubaindo.

• Transportasi batubara. Biaya transportasi batubara meningkat sebesar 11,6% dari US$22,5 juta
dalam semester pertama tahun 2006 menjadi US$25,1 juta dalam semester pertama tahun 2007
terutama sehubungan dengan kenaikan harga bahan bakar yang dibebankan secara pass-through
kepada Perseroan oleh para kontraktor pihak ketiga dan kenaikan penjualan batubara dari Indominco
dan Trubaindo.

• Royalti. Royalti  yang dibayarkan kepada Pemerintah meningkat sebesar 17,3% dari US$32,9 juta
dalam semester pertama tahun 2006 menjadi US$38,6 juta dalam semester pertama tahun 2007
terutama sehubungan dengan kenaikan nilai dan jumlah penjualan batubara.

• Penurunan/(Kenaikan) persediaan batubara. Penurunan persediaan batubara sebesar US$5,2 juta
dalam semester pertama tahun 2007 lebih tinggi jika dibandingkan dengan penurunan dalam
persediaan sebesar US$4,3 juta dalam semester pertama tahun 2006.

Laba kotor. Sebagai akibat dari hal-hal tersebut di atas, laba kotor meningkat sebesar 21,0% dari US$65,3
juta dalam semester pertama tahun 2006 menjadi US$79,0 juta dalam semester pertama tahun 2007.
Laba kotor sebagai persentase dari penjualan meningkat dari 23,1% dalam semester pertama tahun
2006 menjadi 25,0% dalam semester pertama tahun 2007.

Beban operasi. Beban operasi meningkat sebesar 2,2% dari US$32,1 juta dalam semester pertama
tahun 2006 menjadi US$32,8 juta dalam semester pertama tahun 2007.
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• Beban penjualan. Beban penjualan menurun sebesar 12,3% dari US$27,6 juta dalam semester
pertama tahun 2006 menjadi US$24,2 juta dalam semester pertama tahun 2007, terutama karena
adanya pencabutan atas pungutan ekspor pada akhir tahun 2006, sehingga mengakibatkan
menurunnya pungutan ekspor dari US$9,9 juta dalam semester pertama tahun 2006 menjadi nihil
dalam semester pertama tahun 2007. Selanjutnya, pengeluaran penjualan untuk masing-masing
area di bawah ini berubah sebagai berikut:

o Biaya bahan bakar dan minyak menurun dari US$3,7 juta dalam semester pertama tahun 2006
menjadi US$2,8 juta dalam semester pertama tahun 2007, sehubungan dengan menurunnya
pengangkutan batubara (barging of coal) yang disebabkan oleh penghentian sementara aktivitas
pertambangan di wilayah kuasa pertambangan Kitadin Embalut dan juga pengangkutan batubara
dari Trubaindo yang menggunakan sistem freight charter di semester pertama tahun 2007 (harga
termasuk bahan bakar dan minyak), sedangkan di semester pertama tahun 2006 pengangkutan
batubara dari Trubaindo menggunakan sistem long term charter (biaya bahan bakar dan minyak
ditanggung oleh Trubaindo).

o Biaya angkut meningkat dari US$4,2 juta dalam semester pertama tahun 2006 menjadi US$4,4
juta dalam semester pertama tahun 2007. Hal ini terjadi terutama karena meningkatnya produksi
batubara dari wilayah kontrak Trubaindo.

o Biaya kelebihan waktu berlabuh/denda keterlambatan kapal (despatch and demurrage)
meningkat dari US$2,1 juta dalam semester pertama tahun 2006 menjadi US$7,4 juta dalam
semester pertama tahun 2007, terutama sehubungan dengan kecelakaan di Terminal Batubara
Bontang pada bulan Pebruari 2007 yang mengakibatkan penghentian operasi (downtime) selama
11 hari dan adanya perbaikan yang terlaksana pada bulan April 2007.

• Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 91,1% dari US$4,5
juta dalam semester pertama tahun 2006 menjadi US$8,6 juta dalam semester pertama tahun 2007.
Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan gaji dan tunjangan sebesar 120,0%
dari US$2,0 juta dalam semester pertama tahun 2006 menjadi US$4,4 juta dalam semester pertama
tahun 2007, sebagai akibat dari pembayaran pesangon sebesar US$1,7 juta yang diberikan kepada
pekerja Kitadin Embalut atas penutupan tambang.

Laba operasi. Sebagai akibat dari hal-hal tersebut di atas, laba operasi meningkat sebesar 39,2% dari
US$33,2 juta dalam semester pertama tahun 2006 menjadi US$46,2 juta dalam semester pertama tahun
2007. Sebagai persentase dari penjualan, laba operasi meningkat dari 11,7% dalam semester pertama
tahun 2006 menjadi 14,6% dalam semester pertama tahun 2007.

Beban lain-lain. Beban lain-lain menurun dari US$26,2 juta dalam semester pertama tahun 2006 menjadi
US$7,3 juta dalam semester pertama tahun 2007. Perubahan tersebut terjadi sehubungan dengan
besarnya kerugian pada transaksi derivatif yang diakui dalam semester pertama tahun 2006.

Laba sebelum pajak penghasilan. Laba sebelum pajak penghasilan meningkat sebesar 455,7% dari
US$7,0 juta dalam semester pertama tahun 2006 menjadi US$38,9 juta dalam semester pertama tahun
2007.

Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan meningkat dari US$6,8 juta dalam semester pertama
tahun 2006 menjadi US$15,7 juta dalam semester pertama tahun 2007 terutama sebagai akibat dari
peningkatan atas laba sebelum pajak penghasilan. Sebagai persentase dari penjualan, pengeluaran
pajak penghasilan meningkat dari 2,4% dalam semester pertama tahun 2006 menjadi 5,0% dalam
semester pertama tahun 2007.

Hak minoritas atas laba/(rugi) bersih anak perusahaan. Hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan
meningkat dari kerugian yang kecil dalam semester pertama tahun 2006 menjadi US$0,6 juta dalam
semester pertama tahun 2007.
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Laba bersih. Sebagai akibat dari hal-hal tersebut di atas, laba bersih meningkat jauh dari  US$0,1 juta 
dalam semester pertama tahun 2006 menjadi US$22,6 juta dalam semester pertama tahun 2007.  
 
Tahun 2006 dibandingkan dengan tahun 2005 
 
Penjualan bersih. Penjualan bersih meningkat sebesar 41,1% dari US$476,7 juta di tahun 2005 
menjadi US$672,8 juta di tahun 2006 terutama diakibatkan atas kenaikan sebesar 54,8% atas volume 
penjualan, dari 10,4 juta ton di tahun 2005 menjadi 16,1 juta ton di tahun 2006. Di sisi lain, terdapat 
penurunan 8,8% dari harga penjualan rata-rata per ton untuk batubara Perseroan dari US$45,4 per 
ton di tahun 2005 menjadi US$41,4 per ton di tahun 2006. Volume penjualan meningkat diakibatkan 
oleh meningkatnya produksi batubara sebesar 5,5 juta ton pada masing-masing wilayah kontrak 
Trubaindo dan Indominco, yang sebagiannya merupakan akibat dari musim kemarau yang 
berkepanjangan sehingga memberikan kesempatan yang cukup besar untuk melakukan eksploitasi 
cadangan batubara melebihi dari anggaran yang sudah ditetapkan. Harga penjualan rata-rata 
tertimbang per ton atas batubara Perseroan menurun pada tahun 2006 sebagai akibat dari kontrak 
penjualan batubara di akhir tahun 2005 yang memiliki harga jual tetap/pasti yang rendah. 
 
Harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan meningkat sebesar 57,7% dari US$319,1 juta di 
tahun 2005 menjadi US$503,2 juta di tahun 2006, terutama diakibatkan oleh kenaikan biaya produksi 
sebesar 43,2%, yang merupakan akibat dari kenaikan produksi batubara sebesar 50,9% dari 10,8 
juta ton di tahun 2005 menjadi 16,4 juta ton di tahun 2006 dan peningkatan dalam mesin-mesin dan 
infrastruktur Perseroan yang menuntun pada tingginya penyusutan. Harga pokok penjualan, sebagai 
persentase dari penjualan, meningkat dari 66,9% di tahun 2005 menjadi 74,8% di tahun 2006. 
 
• Biaya penambangan. Biaya penambangan meningkat sebesar 38,5% dari US$173,2 juta pada 

tahun 2005 menjadi US$239,9 juta pada tahun 2006 terutama diakibatkan oleh peningkatan 
dalam volume produksi batubara dan peningkatan pembayaran kepada kontraktor pertambangan 
Perseroan. Biaya kontraktor pertambangan juga naik sehubungan dengan tingginya harga bahan 
bakar akibat naiknya harga bahan bakar dunia dan adanya pencabutan subsidi bahan bakar oleh 
pemerintah di semester kedua tahun 2005.  

 
• Penyusutan. Penyusutan meningkat sebesar 79,2% dari US$15,4 juta pada tahun 2005 menjadi 

US$27,6 juta pada tahun 2006 terutama sebagai akibat dari peningkatan aktiva tetap yang dicatat 
masing-masing oleh, Kitadin Tandung Mayang, sehubungan dengan penambahan peralatan 
berat miliknya yang digunakan dalam kegiatan kontraktor penambangan, dan oleh Trubaindo, 
untuk konstruksi atas jalan guna mengangkut batubara (haul road) dan fasilitas penghancur 
batubara (crushing plant) dan juga karena Trubaindo menjalani setahun penuh pertamanya di 
tahun 2006. 

 
• Bahan bakar dan minyak. Biaya bahan bakar dan minyak meningkat sebesar 97,8% dari  

US$13,4 juta pada tahun 2005 menjadi US$26,5 juta pada tahun 2006 sebagai akibat dari 
meningkatnya produksi batubara yang mengakibatkan kenaikan konsumsi bahan bakar dan 
minyak. Tingginya harga bahan bakar dan dicabutnya subsidi atas bahan bakar oleh pemerintah 
dalam semester kedua tahun 2005 juga turut berperan dalam peningkatan yang signifikan yang 
tercatat dalam pengeluaran bahan bakar dan minyak di tahun 2006.   

 
• Gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan meningkat sebesar 5,8% dari US$17,3 juta pada tahun 

2005 menjadi US$18,3 juta pada tahun 2006 terutama sehubungan dengan Perseroan 
memberlakukan rata-rata penyesuaian gaji sebesar 14,5% di tahun 2006. Di sisi lain, terjadi 
program pengurangan karyawan di bulan Juli 2006 terutama untuk karyawan yang bekerja di 
penambangan bawah tanah di area kuasa pertambangan Kitadin Embalut. 

 
• Sewa peralatan. Biaya sewa peralatan meningkat 32,7% dari US$11,0 juta pada tahun 2005 

menjadi US$14,6 juta pada tahun 2006 sehubungan dengan peningkatan peralatan berat yang 
digunakan untuk melakukan pemeliharaan jalan angkut batubara (coal haul road) dalam wilayah 
kontrak Trubaindo.  

 



29

• Perbaikan dan pemeliharaan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan meningkat sebesar 32,2% dari
US$9,0 juta pada tahun 2005 menjadi US$11,9 juta pada tahun 2006 akibat dari biaya tinggi yang
dikeluarkan sehubungan dengan pemeliharaan jalan angkut batubara (coal haul road) di wilayah
kontrak Indominco.

• Amortisasi biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan. Amortisasi biaya eksplorasi
dan pengembangan yang ditangguhkan meningkat sebesar 117,6% dari  US$3,4 juta pada tahun
2005 menjadi US$7,4 juta pada tahun 2006 terutama akibat dari telah berproduksinya secara penuh
kegiatan penambangan di Trubaindo pada tahun 2006.

• Penyisihan penutupan tambang. Penyisihan penutupan tambang meningkat sebesar 84,6% dari
US$1,3 juta pada tahun 2005 menjadi US$2,4 juta pada tahun 2006 terutama akibat adanya kenaikan
produksi.

• Biaya-biaya produksi lainnya. Biaya-biaya produksi lainnya meningkat sebesar 40,9% dari US$9,3
juta pada tahun 2005 menjadi US$13,1 juta pada tahun 2006 terutama akibat dari adanya kenaikan
produksi secara umum.

• Biaya transportasi batubara. Biaya transportasi batubara meningkat sebesar 65,1% dari US$32,4
juta pada tahun 2005 menjadi US$53,5 juta pada tahun 2006 akibat tingginya volume produksi
batubara dan peningkatan pada harga bahan bakar.

• Royalti. Biaya royalti untuk pemerintah meningkat sebesar 44,7% dari US$51,9 juta pada tahun
2005 menjadi US$75,1 juta pada tahun 2006 akibat tingginya volume penjualan batubara Perseroan.

• Penurunan (peningkatan) dalam persediaan batubara. Pada tahun 2006, persediaan menurun
sebesar US$8,8 juta menjadi US$20,9 juta pada tanggal 31 Desember 2006. Pada tahun 2005,
persediaan meningkat sebesar US$21,5 juta menjadi US$29,7juta pada tanggal 31 Desember 2005.

Laba Kotor. Sebagai akibat dari hal-hal tersebut di atas, laba kotor meningkat sebesar 7,6% dari US$157,6
juta pada tahun 2005 menjadi US$169,6 juta pada tahun 2006. Marjin laba kotor menurun dari 33,1% di
tahun 2005 menjadi 25,2% di tahun 2006.

Beban Operasi. Beban operasi meningkat 106,1% dari US$42,6 juta pada tahun 2005 menjadi US$87,8
juta pada tahun 2006 akibat dari adanya peningkatan beban penjualan dan berbagai beban umum dan
administrasi lainnya. Sebagai persentase dari penjualan, beban operasi meningkat dari 8,9% di tahun
2005 menjadi 13,0% di tahun 2006.

• Beban penjualan. Beban penjualan meningkat sebesar 108,8% dari US$33,1 juta di tahun 2005
menjadi US$69,1 juta di tahun 2006. Secara khusus, biaya penjualan meningkat untuk hal-hal berikut
ini:

o Pungutan ekspor meningkat dari US$3,8 juta di tahun 2005 menjadi US$15,4 juta di tahun
2006 sebagai akibat dari pungutan ekspor yang berlaku selama 9 bulan tahun 2006 dibandingkan
dengan 3 bulan tahun 2005 dan tingkat tingginya penjualan di tahun 2006.

o Biaya bahan bakar dan minyak meningkat dari US$4,8 juta di tahun 2005 menjadi US$11,3 juta
di tahun 2006 sebagai hasil dari meningkatnya biaya bahan bakar sehubungan dengan
dilakukannya pengangkutan batubara dengan tongkang akibat meningkatnya produksi dari
Trubaindo dan tingginya harga bahan bakar.

o Biaya angkut meningkat dari US$5,2 juta di tahun 2005 menjadi US$11,2 juta di tahun 2006
sebagai akibat dari peningkatan aktivitas pengangkutan batubara dengan tongkang dari
Trubaindo.
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o Biaya kelebihan waktu berlabuh/denda keterlambatan kapal (dispatch and demurrage) meningkat
dari US$4,7 juta di tahun 2005 menjadi US$8,0 juta di tahun 2006, terutama akibat dari
penghentian sementara operasi Terminal Batubara Bontang sehubungan dengan peningkatan
kapasitas pemuat kapal (ship loader) di bulan Juli dan Agustus.

o Biaya penanganan batubara meningkat dari US$3,1 juta di tahun 2005 menjadi US$7,7 di tahun
2006 terutama akibat dari kenaikan volume penjualan.

• Biaya umum dan administrasi. Biaya umum dan administrasi meningkat sebesar 96,8% dari US$9,5
juta di tahun 2005 menjadi US$18,7 juta di tahun 2006. Peningkatan ini merupakan akibat dari
peningkatan gaji dan tunjangan sebesar 205,4% dari US$3,7 juta di tahun 2005 menjadi US$11,3
juta di tahun 2006 sebagai akibat dari pembayaran pesangon yang diberikan kepada pekerja Kitadin
Embalut atas penutupan tambang bawah tanah.

Laba usaha. Sebagai akibat dari hal-hal tersebut di atas, laba usaha menurun sebesar 28,9% dari
US$115,0 juta di tahun 2005 menjadi US$81,8 juta di tahun 2006. Marjin laba operasi menurun dari
24,1% di tahun 2005 menjadi 12,2% di tahun 2006.

Pendapatan (biaya) lain-lain. Biaya lain-lain meningkat dari US$7,4 juta di tahun 2005 menjadi US$30,8
juta di tahun 2006 terutama akibat dari peningkatan pengeluaran bunga, kerugian pada transaksi derivatif
dan penghapusbukuan biaya eksplorasi dan pengembangan. Peningkatan beban bunga pada tahun
2006 tercermin dari besarnya saldo hutang dan tingginya pembayaran bunga pada berbagai fasilitas
pinjaman yang masih terhutang. Transaksi lindung nilai batubara (coal swap) yang dilakukan oleh Banpu
atas nama Indominco menderita kerugian sekitar US$17,3 juta di tahun 2006, yang merupakan tahun
pertama dimana transaksi tersebut dicatatkan dalam pembukuan Perseroan atau salah satu Anak
Perusahaannya. Kerugian yang telah terealisasi sebagai akibat dari transaksi coal swap adalah sebesar
US$11.2 juta dan kerugian yang belum terealisasikan tercatat sebesar US$6.1 juta. Indominco juga
mengalami kerugian dari lindung nilai minyak (gas and oil hedge) sebesar US$1,1 juta dan mengalami
keuntungan bersih dari selisih nilai tukar valuta asing sebesar US$1,4 juta pada tahun 2006 di Kitadin.
Sebagai hasilnya, jumlah rugi derivatif Perseroan adalah sebesar US$17,1 juta di tahun 2006. Perseroan
menyisihkan US$3,3 juta biaya eksplorasi dan pengembangan sehubungan dengan adanya keputusan
manajemen untuk menghentikan sementara kegiatan penambangan di wilayah kuasa pertambangan
Kitadin Embalut. Disisi lain, Perseroan mengalami keuntungan bersih dari selisih nilai tukar valuta asing
sebesar US$2,9 juta pada tahun 2006 (dibandingkan dengan US$2,2 juta kerugian di tahun 2005).

Laba sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari hal-hal tersebut di atas, Laba sebelum pajak
penghasilan menurun 52,6% dari US$107,6 juta di tahun 2005 menjadi US$51,0 juta di tahun 2006.
Sebagai persentase dari penjualan, biaya keuntungan sebelum pajak penghasilan menurun dari  22,6%
di tahun 2005 menjadi 7,6% di tahun 2006.

Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan menurun sebesar 22,6% dari US$32,7 juta di tahun
2005 menjadi US$25,3 juta di tahun 2006 terutama akibat dari penurunan keuntungan sebelum pajak
penghasilan.

Hak minoritas atas laba bersih/(rugi) dari anak perusahaan. Hak minoritas atas laba bersih anak
perusahaan meningkat sebesar 166,7% dari US$0,3 juta di tahun 2005 menjadi US$0,8 juta di tahun
2006 terutama akibat dari peningkatan dalam pendapatan bersih Trubaindo.

Laba bersih. Sebagai akibat dari faktor-faktor tersebut diatas, laba bersih menurun sebesar 66,6% dari
US$74,6 juta di tahun 2005 menjadi US$24,9 juta di tahun 2006.

Tahun 2005 dibandingkan dengan Tahun 2004

Penjualan bersih. Penjualan bersih meningkat sebesar 51,7% dari US$314,2 juta di tahun 2004 menjadi
US$476,7 juta di tahun 2005 terutama sebagai akibat dari peningkatan volume penjualan dan harga
penjualan rata-rata untuk batubara Perseroan. Volume penjualan meningkat diakibatkan oleh dimulainya
produksi penambangan batubara di wilayah kontrak Trubaindo di tahun 2005, sedangkan harga penjualan
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rata-rata per ton atas batubara meningkat di tahun 2005 diakibatkan oleh tingginya harga batubara
dunia seiring dengan meningkatnya permintaan domestik akan listrik dan batubara, dan peningkatan
permintaan regional, dimana pertumbuhan ekonomi di Cina menyebabkan naiknya permintaan domestik
antar daerah di Cina yang pada akhirnya mengurangi persediaan batubara domestik Cina bagi pasar
ekspor. Ini berdampak pada berkurangnya persediaan batubara di regional dan meningkatkan harga
batubara.

Harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan meningkat sebesar 39,6% dari US$228,6 juta di tahun
2004 menjadi US$319,1 juta  di tahun 2005, terutama diakibatkan oleh peningkatan dalam total biaya
produksi sebesar 52,2% sebagai akibat dari kenaikan produksi batubara sebesar 1,0 juta ton. Biaya
barang-barang yang terjual, sebagai persentase dari penjualan, menurun dari 72,8% di tahun 2004
menjadi 66,9% di tahun 2005.

• Biaya penambangan. Biaya penambangan meningkat sebesar 44,8% dari US$119,6 juta di tahun
2004 menjadi US$173,2 juta di tahun 2005 terutama diakibatkan oleh dimulainya penambangan
batubara di wilayah kontrak Trubaindo. Kenaikan ini sebelumnya terutama dikarenakan oleh
peningkatan dalam rasio aktual pengupasan tanah (stripping ratio) dan dalam tingkatan yang lebih
rendah, dikarenakan oleh kenaikan harga bahan bakar.

• Penyusutan. Penyusutan meningkat sebesar 75,0% dari US$8,8 juta di tahun 2004 menjadi US$15,4
juta di tahun 2005 terutama diakibatkan oleh penambahan aktiva tetap setelah diselesaikannya
sebagian pekerjaan konstruksi dalam wilayah kontrak Trubaindo.

• Bahan bakar dan minyak. Biaya bahan bakar dan minyak meningkat sebesar 143,6% dari US$5,5
juta di tahun 2004 menjadi US$13,4 juta di tahun 2005 diakibatkan adanya penambahan konsumsi
bahan bakar dengan dimulainya pelaksanaan kegiatan operasional penambangan batubara di wilayah
kontrak Trubaindo pada tahun 2005 dan tingginya harga bahan bakar pada semester kedua tahun
2005 sebagai akibat dari dicabutnya subsidi oleh Pemerintah.

• Gaji dan Tunjangan. Gaji dan tunjangan meningkat sebesar 27,2% dari US$13,6 juta di tahun 2004,
menjadi US$17,3 juta di tahun 2005, terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah tenaga kerja
dari 2.970 orang di tahun 2004 menjadi 3.507 orang di tahun 2005. Peningkatan ini diakibatkan oleh
dimulainya kegiatan operasi penambangan di wilayah kontrak Trubaindo di tahun 2005.

• Sewa Peralatan. Biaya sewa peralatan meningkat sebesar 83,3% dari sejumlah US$6,0 juta di
tahun 2004 menjadi US$11,0 juta di tahun 2005, dikarenakan dimulainya pelaksanaan kegiatan
operasional penambangan di wilayah kontrak Trubaindo di tahun 2005 dan kegiatan operasional
tahun pertama Kitadin Tandung Mayang sebagai kontraktor pertambangan.

• Perbaikan dan pemeliharaan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan meningkat sebesar 21,6% dari
US$7,4 juta di tahun 2004 menjadi US$9,0 juta di tahun 2005 karena adanya biaya tambahan yang
berhubungan dengan dimulainya kegiatan operasional penambangan di wilayah kontrak Trubaindo
di tahun 2005.

• Amortisasi biaya eksplorasi dan pembangunan yang ditangguhkan. Amortisasi biaya eksplorasi dan
pembangunan yang ditangguhkan meningkat dari nihil menjadi US$3,4 juta di tahun 2005, terutama
dikarenakan dimulainya produksi di Trubaindo di tahun 2005.

• Penyisihan penutupan tambang. Penyisihan penutupan tambang meningkat dari nihil di tahun 2004
menjadi US$1,3 juta di tahun 2005, terutama disebabkan oleh implementasi biaya penyisihan
penutupan tambang yang dilakukan oleh Perseroan di tahun 2005.

• Biaya produksi lain. Biaya produksi lain meningkat sebesar 55,0% dari US$6,0 juta di tahun 2004
menjadi US$9,3 juta di tahun 2005, terutama disebabkan oleh peningkatan produksi secara umum
dan kegiatan baru di Trubaindo.
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• Biaya transportasi batubara. Biaya transportasi batubara meningkat sebesar 20% dari US$27 juta 

di tahun 2004 menjadi US$32,4 juta di tahun 2005 disebabkan kenaikan produksi batubara dan 
harga bahan bakar setelah Pemerintah menarik subsidi bahan bakar di semester kedua tahun 
2005.  

 
• Royalti. Pembayaran royalti kepada Pemerintah meningkat sebesar 60,2% dari US$32,4 juta di 

tahun 2004 menjadi US$51,9 juta di tahun 2005 disebabkan volume penjualan yang lebih tinggi 
dan peningkatan harga penjualan rata-rata dari batubara Perseroan.  

 
• Peningkatan persediaan batubara. Di tahun 2005, persediaan meningkat sebesar US$21,5 juta 

menjadi US$29,7 juta terhitung tanggal 31 Desember 2005. Di tahun 2004, persediaan meningkat 
sebesar US$0,4 juta menjadi US$8,2 juta terhitung tanggal 31 Desember 2004. 

 
Laba kotor. Sebagai hasil dari yang telah disebutkan diatas, laba kotor meningkat sebesar 84,1% dari 
US$85,6 juta di tahun 2004 menjadi US$157,6 juta di tahun 2005. Marjin laba kotor meningkat dari 
sebesar 27,2% di tahun 2004 menjadi sebesar 33,1% di tahun 2005. Hal ini memperlihatkan 
persentase yang lebih tinggi dalam hal peningkatan penjualan dibandingkan dengan peningkatan 
harga pokok penjualan dalam periode yang sama.  
 
Beban operasi. Beban operasi meningkat sebesar 73,9% dari US$24,5 juta di tahun 2004 menjadi 
US$42,6 juta di tahun 2005 karena meningkatnya beban penjualan dan administrasi lainnya. Sebagai 
persentase dari penjualan, beban operasi meningkat dari 7,8% di tahun 2004 menjadi 8,9% di tahun 
2005. 
 
• Beban penjualan. Beban penjualan meningkat sebesar 89,1% dari US$17,5 juta di tahun 2004 

menjadi US$33,1 juta di tahun 2005. Peningkatan ini disebabkan terutama karena pungutan 
ekspor dan dimulainya produksi batubara di wilayah kontrak Trubaindo di tahun 2005. Secara 
spesifik, beban penjualan meningkat untuk area-area berikut:  
 
o Pungutan ekspor meningkat dari nihil di tahun 2004 menjadi US$3,8 juta di tahun 2005
      karena mulai diberlakukannya pungutan tersebut di bulan Oktober 2005. 
 
o Bahan bakar dan minyak meningkat dari sebelumnya sebesar US$0,7 juta di tahun 2004 

menjadi US$4,8 juta di tahun 2005 sebagai akibat dari meningkatnya biaya bahan bakar 
sehubungan dengan peningkatan aktivitas angkut batubara dengan menggunakan tongkang 
sebagai akibat dari meningkatnya produksi Trubaindo dan harga bahan bakar yang lebih 
tinggi.  

 
o Biaya angkut meningkat dari nihil di tahun 2004 menjadi US$5,2 juta di tahun 2005 sebagai 

akibat dari aktivitas angkut batubara dengan menggunakan tongkang yang meningkat dari 
produksi Trubaindo. 

 
o Biaya kelebihan waktu berlabuh/denda keterlambatan kapal (dispatch and demurrage) 

meningkat dari sebesar US$3,6 juta di tahun 2004 menjadi US$4,7 juta terutama disebabkan 
karena ban berjalan (conveyor belt) yang berada di tempat penampungan batubara di 
Terminal Batubara Bontang mengalami kerusakan di bulan Desember 2005 sehingga 
menyebabkan keterlambatan aktivitas pemuatan batubara ke kapal. 

 
o Biaya penanganan batubara meningkat dari sejumlah US$0,7 juta di tahun 2004 menjadi 

US$3,1 juta di tahun 2005 disebabkan terutama karena mulai beroperasinya Trubaindo dan 
penanganan batubara yang dilakukan di terminal batubara di Balikpapan yang dioperasikan 
oleh pihak ketiga. 

 
• Biaya umum dan administrasi. Biaya umum dan administrasi meningkat sebesar 35,7% dari 

US$7,0 juta di tahun 2004 menjadi US$9,5 juta di tahun 2005. Peningkatan ini disebabkan oleh 
peningkatan gaji dan tunjangan, biaya representasi dan hiburan dan biaya lisensi dan pajak 
daerah di tahun 2005. 
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Laba operasi. Sebagai hasil dari faktor yang telah disebutkan sebelumnya, laba operasi meningkat sebesar
88,2% dari US$61,1 juta menjadi US$115,0 juta di tahun 2005. Marjin laba operasi meningkat dari
sebelumnya 19,4% di tahun 2004 menjadi 24,1% di tahun 2005.

Pendapatan (biaya) lain-lain. Biaya lain-lain menurun sebesar 14,0% dari US$8,6 juta di tahun 2004
menjadi US$7,4 juta di tahun 2005. Biaya bunga meningkat di tahun 2005 terutama disebabkan karena
saldo hutang Perseroan dan suku bunga lebih tinggi yang harus dibayarkan untuk fasilitas pinjaman
yang belum lunas. Perseroan juga mengalami kerugian selisih kurs sebesar US$2,2 juta di tahun 2005
dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh sebesar US$0,7 juta di tahun 2004. Disisi lain, terdapat
biaya yang ditangguhkan yang tidak dihapusbukukan di tahun 2005, dibandingkan penghapusbukuan
sebesar US$5,6 juta di tahun 2004. Hapus buku di tahun 2004 terkait dengan area penambangan Kitadin
Embalut.

Laba sebelum pajak penghasilan. Sebagai hasil dari hal-hal tersebut di atas, laba sebelum pajak
penghasilan meningkat sebesar 105,0% dari US$52,5 juta di tahun 2004 menjadi US$107,6 juta di
tahun 2005. Marjin laba sebelum pajak penghasilan meningkat dari 16,7% di tahun 2004 menjadi 22,6%
di tahun 2005.

Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan meningkat sebesar 72,1% dari US$19,0 juta di
tahun 2004 menjadi US$32,7 juta di tahun 2005 disebabkan terutama karena meningkatnya laba sebelum
dipotong pajak penghasilan yang tercatat.

Hak minoritas atas laba/(rugi) bersih dari anak perusahaan. Hak minoritas atas laba bersih dari anak
perusahaan adalah US$0,3 juta di tahun 2005 dibandingkan dengan rugi yang diderita sebesar US$0,1
juta di tahun 2004.

Laba bersih. Sebagai hasil dari faktor-faktor yang disebutkan diatas, laba bersih meningkat sebesar
122,0% dari US$33,6 juta di tahun 2004 menjadi US$74,6 juta di tahun 2005. Marjin laba bersih Perseroan
meningkat dari 10,7% di tahun 2004 menjadi 15,6% di tahun 2005.

LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE SEMBILAN

BULAN YANG BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2006 DAN 30 SEPTEMBER

2007

Analisis dan pembahasan berikut ini dibuat berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
dan Anak Perusahaan Tidak Diaudit untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal
30 September 2006 dan 2007. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan standar akuntansi yang
berlaku di Indonesia. Hasil interim dari kegiatan operasional tidak menggambarkan hasil kegiatan
operasional untuk seluruh masa tahun buku fiskal.

Pada bulan Agustus 2007, Perseroan mengakuisisi 95,0% saham PT Jorong Barutama Greston dari
Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. (“BMS”) yang merupakan entitas sepengendali, dan 5% sisanya
dari pemegang saham tidak terafiliasi di PT Jorong Barutama Greston. Pengambil alihan 95% saham
dari BMS diakui dengan menggunakan metode pooling-of-interests seperti yang diatur dalam Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 38 (Revisi tahun 2004) mengenai “Akuntansi untuk
Restrukturisasi Entitas Sepengendali”. Oleh karena itu, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
dan Anak Perusahaan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2006
telah disajikan kembali seolah-olah dampak akuisisi 95% saham PT Jorong Barutama Greston dari BMS
telah terjadi pada tanggal 1 Januari 2006.
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Neraca dan Laporan Laba Rugi

Tabel berikut ini menjelaskan beberapa informasi keuangan Perseroan untuk periode yang diindikasikan

 Untuk 9 bulan

 yang berakhir tanggal

 30 September

2006 (1)

disajikan kembali 2007

 (US$ juta)

NERACA KONSOLIDASIAN

AKTIVA LANCAR

Kas dan setara kas            32,4       43,1
Piutang usaha 59,0 55,6
Persediaan           50,2           25,5
Lain-lain 23,0 23,1

Jumlah aktiva lancar         164,6         147,3

AKTIVA TIDAK LANCAR

Aktiva tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan         237,7         255,9
Biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan           47,3           43,1
Biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan, setelah dikurangi
akumulasi amortisasi           60,1           51,7
Properti pertambangan           22,4           28,7
Lain-lain             6,3             9,1

Jumlah aktiva tidak lancar         373,8         388,5

JUMLAH AKTIVA        538,4         535,8

KEWAJIBAN LANCAR

Pinjaman jangka pendek           27,5           23,3
Hutang usaha            64,5           63,8
Beban yang masih harus dibayar            57,3           77,3
Kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun            51,6           32,1
Lain-lain           26,1           43,4

Jumlah kewajiban lancar         227,0         239,9

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR

Kewajiban jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo
dalam satu tahun         137,5         131,2
Lain-lain           35,7 41,0

Jumlah kewajiban tidak lancar         173,2         172,2

HAK MINORITAS             1,5                 -

EKUITAS

Modal saham           13,3           51,8
Agio saham           28,1           28,1
Lain-lain             5,0         (15,2)
Laba ditahan           90,3           59,0

Jumlah ekuitas         136,7         123,7

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS         538,4         535,8

Catatan:
(1) Disajikan kembali. Laporan keuangn interim konsolidasian telah disajikan kembali seolah-olah akuisisi 95% saham Jorong

terjadi pada tanggal 1 Januari 2006. Akuisisi tersebut dihitung dengan metode pooling of interest seusai dengan PSAK 38
(Revisi 2004)
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  Untuk 9 bulan  
  yang berakhir tanggal  
  30 September   

  
2006 (1) 

disajikan kembali 2007 
 (US$ juta) 
 LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN    
   
 Penjualan bersih          497,7          555,9 
 Harga pokok penjualan        (373,8)       (408,5) 
 Laba kotor          123,9  147,4 
 Beban operasi:    
 Beban penjualan          (60,9)         (44,1) 
 Beban umum dan administrasi          (17,6)         (14,4) 
 Jumlah beban operasi          (78,5)         (58,5) 
 Laba usaha  45,4 88,9 
 Pendapatan/(biaya) lain-lain         (25,5)         (24,0) 
 Laba sebelum pajak penghasilan  19,9           64,9 
 Laba sebelum hak minoritas              5,3             41,5 
 Pendapatan pra-akuisisi                 -           (0,6) 
 Hak minoritas atas laba bersih Anak Perusahaan            (0,2)                 -   
 Laba bersih              5,1            40,9 

Catatan: (1) Disajikan kembali. Laporan keuangan interim konsolidasian telah disajikan kembali seolah-olah akuisisi 95% saham Jorong 
terjadi pada tanggal 1 Januari 2006. Akuisisi tersebut dihitung dengan metode pooling of interest seusai dengan PSAK 38 (Revisi 2004) 
 
Hasil kegiatan operasional periode sembilan bulan tahun 2007 dibandingkan dengan periode sembilan bulan 
tahun 2006 
 
Diskusi berikut ini berdasarkan laporan keuangan Perseroan yand tidak diaudit yang disajikan diatas 
 
Penjualan bersih. Penjualan bersih naik sebesar 11,7% dari US$497,7 juta dalam sembilan bulan pertama tahun 2006 
menjadi US$555,9 juta dalam sembilan bulan pertama tahun 2007 terutama sebagai akibat dari meningkatnya volume 
penjualan dari 13,1 juta ton menjadi 13,4 juta ton dan harga jual rata-rata batubara dari US$37,7 per ton menjadi 
US$41,0 per ton. Jorong menyumbang US$39,2 juta terhadap penjualan bersih dalam sembilan bulan pertama tahun 
2007 
 
Harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan naik sebesar 9,3% dari US$373,8 juta pada sembilan bulan pertama 
tahun 2006 menjadi US$408,5 juta pada sembilan bulan pertama tahun 2007 sebagai akibat dari kenaikan biaya 
produksi sehubungan dengan kenaikan produksi batubara dan pemindahan tanah penutup (overburden removal), 
kenaikan biaya royalti sehubungan dengan kenaikan nilai dan jumlah penjualan batubara, dan kenaikan biaya 
transportasi batubara sehubungan dengan kenaikan harga bahan bakar yang dibebankan secara pass-through kepada 
Perseroan oleh para kontraktor pihak ketiga dan kenaikan penjualan batubara dari Indominco dan Trubaindo, serta 
penurunan persediaan batubara.  
 
Laba kotor. Sebagai akibat dari hal-hal tersebut di atas, laba kotor meningkat sebesar 19% dari US$123,9 juta dalam 
sembilan bulan pertama tahun 2006 menjadi US$147,4 juta dalam sembilan bulan pertama tahun 2007. Laba kotor 
sebagai persentase dari penjualan meningkat dari 24,9% dalam sembilan bulan pertama tahun 2006 menjadi 26,5% 
dalam sembilan pertama tahun 2007.  
 
Beban operasi. Beban operasi turun sebesar 25,5% dari US$78,5 juta dalam sembilan bulan pertama tahun 2006 
menjadi US$58,5 juta dalam semester pertama tahun 2007. Beban penjualan turun sebesar 27,6% dalam periode ini 
akibat dari pencabutan pungutan ekspor. Biaya umum dan administrasi turun sebesar 18,2% dalam periode ini 
disebabkan oleh penurunan beban gaji dan tunjangan sebagai akibat dari pengurangan jumlah karyawan Kitadin 
Embalut dari program pemutusan hubungan kerja. Di sisi lain, biaya labuh kapal meningkat sebesar 73,1% dari US$6,7 
juta menjadi US$11,6 juta dikarenakan adanya kecelakaan di shiploader Bontang yang menyebabkan keterlambatan 
pemuatan batubara.  
 
Laba operasi. Sebagai hasil dari faktor yang telah disebutkan sebelumnya, laba operasi meningkat sebesar 95,8% dari 
US$45,4 juta pada sembilan bulan pertama 2006 menjadi US$88,9 juta pada sembilan bulan pertama 2007. sebagai 
persentase dari penjualan, laba operasi meningkat menjadi 16% pada periode sembilan bulan pertama 2007 dari 9,1% 
pada periode sembilan bulan pertama 2006.  
 
Pendapatan (biaya) lain-lain. Biaya lain-lain menurun dari US$25,5 juta pada periode sembilan bulan pertama 2006 
menjadi US$24,0 juta pada sembilan bulan pertama 2007. Perubahan terjadi akibat dari kerugian transaksi lindung nilai 
(derivative) pada dua periode tersebut. Kerugian pada sembilan bulan pertama 2006 sebesar US$ 17,9 juta dan 
kerugian pada sembilan bulan pertama 2007 sebesar US$6,8 juta. Namun secara total, penurunan biaya tersebut juga 
diimbangi oleh peningkatan pada beban bunga dan provisi melawan biaya pajak dan perkara hukum. 
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Laba sebelum pajak penghasilan. Laba sebelum pajak penghasilan meningkat sebesar 226,1% dari
US$19,9 juta dalam sembilan bulan pertama tahun 2006 menjadi US$64,9 juta dalam sembilan bulan
pertama tahun 2007.

Laba bersih. Sebagai akibat dari hal-hal tersebut di atas, laba bersih meningkat jauh dari  US$5,1 juta
dalam sembilan bulan pertama tahun 2006 menjadi US$40,9 juta dalam semester pertama tahun 2007.

PERKEMBANGAN SETELAH BULAN SEPTEMBER 2007

Akibat dari hujan besar yang terjdi di Kalimatan, Perseroan telah mengalami kebanjiran dan berakibat
pada penurunan tingkat produksi pada beberapa wilayah kontrak pertambangan selama tahun 2007.
Lihat “Risiko Usana dan Yang Terkait Dengan Kepemilikan Atas Saham Perseroan” – Kegiatan operasi
Perseroan mungkin akan mengalami kerugian oleh karena kecelakan dan bencana alam. Pada quartal
keempat tahun 2007,  Perseroan mengalami kebanjiran pada wilayah kontrak Indominco. Di dalam surat
kepada beberapa pelanggan, tertanggal 16 Nopember 2007, Perseroan memberitahukan kepada
pelanggan bahwa Indominco telah mengalami kerugian akibat dari keadaan kahar (force majeure) selama
beberapa minggu yang meliputi hujan besar yang tidak seperti umumnya pada bulan Oktober dan
Nopember. Akibat dari kondisi tersebut, saat ini Perseroan sedang memeriksa kembali jadwal pengiriman
dengan para pelanggannya.

Walaupun Perseroan tetap mengevaluasi cara untuk menjaga tingkat produksi untuk memenuhi target
produksi sebesar 18,6 juta ton pada tahun 2007 (dijelaskan dalam laporan SRK), akibat dari hujan besar
yang menimpa wilayah kontrak Indominco pada quartal keempat 2007, bersama dengan penurunan
tingkat produksi di awal tahun pada wilayah Jorong dan Trubaindo, penurunan tingkat produksi tahun
2007 yang diperkirakan sebesar 18 juta ton mungkin terjadi. Diperkirakan tingkat ketersediaan jangka
pendek batubara dengan nilai kalori tinggi akan berkurang, yang mana akan menurunkan kualitas rata-
rata batubara Perseroan dalam periode ini bila dibandingkan dengan keadaan normal. Tidak ada kepastian
bahwa Perseroan akan dapat memenuhi target produksinya dan jumalh target merupakan subyek yang
bervarias dikarenakan oleh faktor-faktor yang banyak, dimana faktor tersebut berada diluar kontrol
Perseroan Lihat “Pemberitahuan kepada pembeli – Pernyataan Kedepan” dan “Risiko Usaha dan Yang
Terkait Dengan Kepemilikan Atas Saham Perseroan”.

LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN

Likuiditas Perseroan dipengaruhi oleh beban operasi dan pengeluaran modal kerja, penambahan aktiva
tetap dan pemenuhan kewajiban atas hutang. Arus kas dari hasil kegiatan usaha, dan hutang dari
perusahaan induk Perseroan, Banpu dan perusahaan terafiliasi lainnya (intercompany loans) dan fasilitas
yang diberikan bank telah menjadi sumber likuiditas bagi Perseroan. Sumber utama dari arus kas
Perseroan merupakan penerimaan tunai dari pelanggan sehubungan dengan penjualan batubara.
Perseroan mengumpulkan sejumlah US$88,6 juta arus kas dari aktivitas operasi di tahun 2006. Sumber
utama arus kas keluar dari Perseroan terkait dengan persyaratan modal kerja dan operasional dan
termasuk di dalamnya pembayaran yang dilakukan kepada kontraktor pertambangan, pemasok, biaya
royalti kepada pemerintah dan pembayaran kepada manajemen dan pegawai Perseroan.

Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki kolektibilitas piutang dengan variasi antara 7 hari dan 27 hari
sedangkan dari segi hutang dagang jangka waktu pembayaran memiliki variasi antara 30 hari dan
50 hari, sehingga Perseroan dan Anak Perusahaan dapat mengatur modal kerja dari dana operasi.
Semua pelanggan Perseroan dan Anak Perusahaan adalah Perusahaan yang memiliki posisi keuangan
dan reputasi yang baik, di mana selama ini para pelanggan tersebut tidak memiliki masalah dalam
ketepatan waktu membayar sehingga tidak menganggu kolektibilitas piutang.

Banpu secara historis telah menyediakan dukungan finansial yang signifikan kepada Perseroan melalui
pinjaman. Pinjaman ini telah memberikan arus pendanaan yang signifikan bagi modal kerja dan modal
belanja Perseroan. Fasilitas modal kerja dan berbagai fasilitas kredit lainnya yang diberikan beberapa
bank kepada Indominco, Kitadin dan Trubaindo juga telah mendukung pendanaan persyaratan modal
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kerja dan operasional. Beberapa fasilitas hutang telah dirubah jumlahnya berdasarkan fasilitas yang
tersedia. Jorong juga telah mendapatkan beberapa fasilitas kredit. Seperti tertera dalam laporan keuangan
Perseroan, Perseroan memiliki kekurangan modal kerja sejumlah US$70,6 juta di semester pertama
tahun 2007, namun Perseroan percaya bahwa likuiditas yang cukup akan tersedia dalam 12 bulan ke
depan guna membiayai aktivitas operasi, modal belanja yang direncanakan dan pembayaran kembali
pinjaman-pinjaman bank Perseroan.

Tabel berikut menjelaskan arus kas Perseroan secara historis:

(dalam juta US$)

30 Juni 31 Desember

2007 2006 2006 2005 2004

Arus Kas Bersih (Net cash flows):
Diperoleh dari aktivitas operasi 53,3 28,9 88.6 65.9 73.8
Digunakan untuk aktivitas investasi (15,3) (26,7) (50.0) (85.5) (95.3)
(Digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan 8,3 19,4 (5.0) (0.7) 37.2

(Penurunan)/kenaikan bersih kas dan setara kas 46,3 21,6 33,6 (20,3) 15,7
Kas dan setara kas pada akhir periode 95,5 37,1 49.1 15.5 35.8

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi.  Arus kas bersih yang diperoleh dari kegiatan
operasi merupakan arus kas dari aktivitas operasi umum termasuk pendapatan dari pelanggan,
pembayaran kepada pemasok dan karyawan serta pembayaran pajak dan royalti.

Pada semester pertama yang berakhir 30 Juni 2007, arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah sejumlah
US$53,3 juta, yang terdiri dari pendapatan yang diterima dari penjualan yang berjumlah US$343,6 juta,
dikurangi pembayaran kepada pemasok sejumlah US$179,8 juta, US$17,1 juta untuk pembayaran bagi
direktur dan pegawai, US$4,2 juta untuk pembayaran kembali bunga, US$25,1 juta untuk pembayaran
pajak, dan US$59,6 juta untuk pembayaran royalti kepada Pemerintah.

Di tahun 2006, arus kas bersih yang berasal dari aktivitas operasi, berjumlah US$88,6 juta, yang terdiri
dari pendapatan yang diterima dari penjualan sebesar US$648,8 juta, dikurangi pembayaran kepada
pemasok sebesar US$416,2 juta dolar, US$30,1 juta uºntuk pembayaran bagi direktur dan pegawai
Perseroan, US$9,7 juta untuk pembayaran kembali bunga, US$37,2 juta untuk pembayaran pajak dan
US$70,8 juta digunakan untuk pembayaran royalti kepada Pemerintah.

Di tahun 2005, arus kas bersih dari aktivitas operasi berjumlah US$65,9 juta, yang terdiri dari, pendapatan
yang berasal dari penjualan sebesar US$460,4 juta, dikurangi pembayaran untuk pemasok sejumlah US$279,3
juta, sejumlah US$22,6 juta digunakan untuk pembayaran kepada direktur dan pegawai Perseroan, sejumlah
US$7,5 juta untuk pembayaran kembali bunga, sejumlah US$27.9 juta digunakan untuk pembayaran pajak
dan sejumlah US$52,2 juta digunakan untuk pembayaran royalti kepada Pemerintah.

Di tahun 2004, arus kas bersih dari aktivitas operasi berjumlah US$73,8 juta, yang terdiri dari pendapatan
penjualan sebesar US$299,3 juta, dikurangi pembayaran pada pemasok sejumlah US$174,5 juta, sebesar
US$13,6 juta digunakan untuk pembayaran bagi direktur dan pegawai, sebesar US$3,6 juta digunakan
untuk pembayaran kembali bunga, sebesar US$4,7 juta untuk pembayaran pajak, dan sebesar US$27,6
juta dibayarkan untuk pembayaran royalti kepada Pemerintah.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi. Pada semester pertama tahun 2007, arus kas
bersih yang dipergunakan untuk investasi berjumlah US$15,3 juta, termasuk US$14,7 juta yang
dikeluarkan untuk akuisisi fasilitas pemrosesan batubara, mesin-mesin, peralatan dan perabotan kantor
lainnya, serta US$3,6 juta biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan eksplorasi dan kegiatan
pengembangan di area penambangan Blok Timur dari wilayah kontrak Indominco dan penambangan
bawah tanah, dan arus kas sebesar US$1,5 juta yang diperoleh dari penjualan Barasentosa.

Di tahun 2006, arus kas bersih yang dipergunakan untuk investasi berjumlah US$50 juta, terdiri dari
US$42,2 juta yang dikeluarkan untuk akuisisi fasilitas pemrosesan batubara, mesin-mesin, dan peralatan
serta perabotan kantor dan pengeluaran sejumlah US$7,8 juta yang dikeluarkan sehubungan dengan
pembayaran kompensasi tanah di wilayah kontrak Trubaindo dan biaya ekplorasi dan pengembangan
yang dikeluarkan sehubungan dengan studi kelayakan yang dilakukan di proyek pertambangan bawah
tanah dan Blok Timur di wilayah kontrak Indominco.
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Di tahun 2005, arus kas bersih yang dipergunakan untuk kegiatan investasi, berjumlah US$85,5 juta
yang terdiri dari pengeluaran sebesar US$70,7 juta yang digunakan untuk membangun fasilitas di wilayah
kontrak Trubaindo (termasuk jalur pengangkutan sepanjang 37 km) dan pengeluaran sebesar US$14,8
juta sehubungan dengan kegiatan eksplorasi dan pengembangan di wilayah kontrak Trubaindo dan Blok
Timur dari wilayah kontrak Indominco.

Di tahun 2004, arus kas bersih (net cash flow) yang digunakan untuk kegiatan investasi berjumlah US$95,3
juta, yang terdiri dari pengeluaran sejumlah US$12,6 juta untuk akuisisi saham tambahan di Bharinto,
US$51,1 juta untuk akuisisi aktiva tetap dan US$32 juta dipergunakan untuk eksplorasi dan pengembangan
usaha di wilayah kontrak/kuasa pertambangan Trubaindo dan Kitadin.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan. Pada semester pertama tahun 2007, arus
kas bersih yang digunakan untuk dari aktivitas pembiayaan berjumlah US$8,3 juta yang terdiri dari
US$ 51,5 juta dari pinjaman pihak istimewa, US$38,5 juta dari penerbitan saham, US$35,0 dari
peminjaman jangka pendek dan pembayaran dividen sejumlah US$85,0 juta.

Di tahun 2006, arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan sejumlah US$5,0 juta, dimana
termasuk US$48,7 juta pinjaman pihak terkait, fasilitas bank sejumlah US$30 juta, dikurangi dengan
pembayaran kembali pinjaman pihak terkait sejumlah US$32,8 juta, dan pembayaran kembali fasiltas
bank sejumlah US$45,2 juta. Total dividen berjumlah US$7,5 juta juga dibayarkan di tahun 2006.

Di tahun 2005, arus kas bersih digunakan untuk kegiatan pendanaan berjumlah US$0,7 juta, dimana
termasuk US$24,8 juta pinjaman pihak terkait, US$22,5 juta berupa fasilitas bank, dikurangi dengan
pembayaran kembali pinjaman pihak terkait sejumlah US$39,8 juta dan pembayaran kembali fasilitas
bank sebesar US$7,6 juta. Total dividen sejumlah US$6 juta juga dibayarkan di tahun 2005.

Di tahun 2004, arus kas bersih yang diperoleh dari kegiatan pendanaan berjumlah US$37,2 juta, dimana
termasuk US$46,1 juta pinjaman pihak terkait, US$34,5 juta fasilitas bank, dikurangi dengan pembayaran
kembali pinjaman pihak terkait sejumlah US$37,7 juta. Tidak ada pembayaran kembali atas fasilitas
bank atau pembagian deviden pada tahun 2004.

Modal Belanja

Perseroan melakukan modal belanja sehubungan dengan pengembangan dan pemeliharaan prasarana
di area-area kontrak/kuasa pertambangan penambangan yang dimilikinya, konstruksi, ekspansi dan
pemeliharaan fasilitas pendukung dan akuisisi hak atas tanah.  Modal belanja konsolidasian Perseroan
di tahun 2004, 2005, dan 2006 dan semester yang berakhir 30 Juni 2007 masing-masing berjumlah
US$67,9 juta, US$62,7 juta, US$42,6 juta, dan US$14,9 juta.

(dalam jutaan US$)

Untuk Tahun Untuk Untuk Tahun

yang Berakhir Semester yang Berakhir

31 Desember      yang Berakhir 31 Desember

30 Juni

2008 2007 2007 2006 2005 2004

Nilai Anggaran

Hak atas tanah dan pematangan tanah 0,1 — — — — 2,3
Pabrik, mesin dan peralatan 8,5 2,9 1,0 15,3 11,7 6,1
Infrastruktur 63,0 — — — — 0,1
Aktiva dalam penyelesaian — 117,1 13,2 25,9 47,8 58,9
Lain-lain 6.0 1,5 0,7 1,4 3,2 0,6

Total1 77,6 121,5 14,9 42,6 62,7 67,9

Catatan: (1) Diluar Jorong

Modal belanja di tahun 2004, 2005 dan 2006 terutama terkait dengan pembangunan prasarana di area
kontrak Trubaindo. Di tahun 2005 dan 2006, Perseroan melakukan belanja modal yang signifikan sebesar
US$11,7 juta dan US$15,3 juta untuk pembelian alat berat bagi aktivitas kontraktor penambangan Kitadin.
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Belanja modal di tahun 2007 dan 2008 diperkirakan masing-masing sebesar US$121,5 juta dan US$77,6
juta. Mayoritas belanja modal di tahun 2007 akan dialokasikan untuk ekspansi dan peningkatan fasilitas
yang ada di Terminal Batubara Bontang, pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara Bontang
Power Plant, penyelesaian pembangunan prasarana yang dibutuhkan untuk memulai aktivitas operasi
penambangan di Blok Timur area kontrak Indominco dan area kontrak Bharinto serta ekspansi operasi
penambangan di area kontrak Trubaindo. Perseroan sedang dalam tahap pembangunan pembangkit
listrik tenaga batubara untuk meningkatkan penghematan biaya dan mengurangi ketergantungan terhadap
bahan bakar solar untuk pelayanan operasional di wilayah kontrak Indominco dan Terminal Batubara
Bontang. Diharapkan pembangkit listrik tersebut akan selesai dibangun pada bulan April 2008 dengan
biaya sekitar US$20 -25 juta, dimana biaya tersebut termasuk biaya-biaya prasarana, jaringan transmisi,
pipa bawah laut dan fee. Perseroan juga sedang melakukan ekspansi Terminal Batubara Bontang.
Diperkirakan ekspansi Terminal Batubara Bontang akan selesai pada bulan Pebruari 2008 dengan biaya
sekitar US$65-70 juta. Untuk tahun 2008, modal belanja diperkirakan berhubungan dengan penyelesaian
ekspansi Terminal Batubara Bontang, penyelesaian pembangunan pembangkit listrik Bontang dan
pengembangan prasarana. Untuk informasi tambahan mengenai rencana ekspansi/perluasan Perseroan,
lihat “Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan—Rencana Pengembangan Usaha”. Jumlah belanja modal
Perseroan dan alokasi modal diantara proyek adalah subyek dengan ketidakpastian. Perseroan dapat
meningkatkan, menurunkan atau menunda belanja modal yang telah direncanakan untuk tahun 2007
dan 2008 atau merubah waktu dan wilayah dari belanja modal dari estimasi yang telah disebutkan diatas
akibat dari tanggapan terhadap kondisi pasar dan alasan-alasan lainnya.

Aktivitas Pendanaan

Perseroan dalam hal pembiayaan jangka panjang, selama ini tergantung kepada perusahaan induk,
Banpu, atau melalui fasilitas pinjaman yang disediakan oleh bank untuk membiayai berbagai perluasan
usahanya dan proyek eksplorasinya. Sebagai bagian dari kegiatan restrukturisasi perusahaan yang
dilakukan sebelum Penawaran Umum, Perseroan telah menambah modal beberapa anak perusahaannya
dan memakai modal baru untuk membayar porsi pinjaman pemegang saham. Pada masa mendatang,
Perseroan bermaksud untuk mendanai permodalannya dan belanja eksplorasinya dengan menggunakan
dana yang tersedia dari kegiatan operasional, hutang jangka panjang dan sebagian dari dana bersih
yang diperoleh dari Penawaran Umum

Perseroan mendapatkan fasilitas kredit dari beberapa bank asing dan domestik di Indonesia. Fasilitas
kredit tersebut termasuk fasilitas modal kerja, trade facilities, bank garansi, stand-by letters of credit dan
fasilitas foreign exchange. Perseroan memiliki kebijakan untuk menjaga ketersediaan fasilitas modal
kerja setara 50% dari kebutuhan modal kerjanya. Per 30 Juni 2007, Perseroan memiliki saldo fasilitas
kredit sebesar US$51,3 juta.

Berdasarkan persetujuan hutang, Trubaindo diharuskan untuk menjaga debt service coverage ratio
(DSCR) pada level minimum sebesar 1,2:1, yang dihitung berdasarkan basis semi-annual apabila produksi
batubara mencapai minimum 5 juta ton dalam satu tahun kalender. Pada 30 Juni 2007, Trubaindo belum
memenuhi tingkat produksi minimum, tetapi, pada 30 Juni 2007, Trubaindo telah memenuhi syarat DSCR.

Perseroan memiliki riwayat pendanaan untuk operasinya melalui pinjaman pemegang saham. Tabel
berikut ini menjelaskan mengenai pinjaman pemegang saham yang masih terhutang terhitung sejak
30 Juni 2007.

(dalam jutaan US$)

Fasilitas Jumlah Terhutang Suku Bunga Jatuh Tempo

Trubaindo:

Banpu Facility US$46,8 7,5% April 2009

Kitadin:

Banpu Facility I US$1,7 7,5% Nopember 2008
Banpu Facility II US$20,4 7,5% Mei 2008
Banpu Facility VI US$1,8 7,5% Desember 2008
Banpu Facility VII US$34,0 7,5% Pebruari 2009

Bharinto:

Banpu Facility US$2,8 7,5% Mei 2009

Indo Tambangraya Megah:

Centralink Facility US$26,0 7,5% Juni 2008
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Tiga dari empat fasilitas pinjaman Kitadin telah dibayar lunas sehubungan dengan restrukturisasi
perusahaan dan fasilitas pinjaman Banpu VII telah sebagian dilunasi.

Pinjaman Banpu kepada Kitadin telah digunakan untuk mendanai pembelian peralatan pertambangan,
proyek pertambangan Kitadin Embalut dan untuk menutup pengeluaran modal kerja umum (general
working capital expenses). Pinjaman sebesar US$34,0 juta juga diberikan kepada Kitadin untuk mendanai
pembayaran pesangon sejumlah US$12,5 juta, disebabkan karena penutupan aktivitas operasi
penambangan bawah tanah dan biaya operasional lainnya. Bharinto memiliki pinjaman sebesar US$2,8
juta dari Banpu yang masih terhutang, yang telah digunakan untuk membiayai pekerjaan eksplorasi
tambang. Trubaindo memiliki pinjaman sebesar US$46,8 juta dari Banpu, yang telah digunakan untuk
proses eksplorasi penambangan dan kegiatan konstruksi.

Perseroan telah mencapai kesepakatan peminjaman dana dengan Centralink yang merupakan
perusahaan induk perseroan untuk peminjaman dana sebesar US$26 juta. Lihat – “Sejarah dan
Restrukturisasi Perseroan”. Perseroan berencana untuk mengembalikan pinjaman ini dengan
menggunakan porsi dana yang diperoleh dari Penawaran Umum.

KOMITMEN DAN KEWAJIBAN KONTIJENSI

Tabel berikut ini menjelaskan mengenai pembayaran kewajiban kontraktual dari Perseroan terhitung
sejak tanggal 30 Juni 2007:

(dalam jutaan US$)

Kewajiban Kontrak Total

Komitmen Pembelian 19,6
Perjanjian Aliansi Bontang 21,1
Komitmen Sewa 1,2
Bontang Power Plant 14,0

Total 55,9

PAJAK

Kewajiban Pembayaran Pajak Terhutang

Dalam perhitungan pajak penghasilan tahun 2006, Perseroan mencatatkan kewajiban pajak perusahaan
sebesar US$11,8 juta terutama sebagai hasil dari laba yang diraihnya di tahun 2006. Terhitung sejak
30 Juni 2007, Perseroan telah membayar US$10,1 juta untuk kewajiban pajak penghasilan perusahaan
di tahun 2006 dan menyerahkan surat permohonan perpanjangan waktu pelaporan pajak ke Kantor
Pajak. Pajak penghasilan badan tersebut telah dilaporkan pada bulan Agustus. Sesuai dengan ketentuan
Ijin Pertambangan Batubara Perseroan, pajak perusahaan yang harus dibayar oleh Indominco, Trubaindo,
Jorong and Kitadin ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang saat ini
tarif maksimumnya adalah 30,0%. PKP2B Bharinto menyebutkan pajak perusahaan yang harus dibayar
oleh Bharinto kepada Pemerintah adalah 10,0% untuk penghasilan kena pajak sampai dengan Rp25.0
juta, 15,0% untuk penghasilan kena pajak sampai dengan Rp50.0 juta dan 30,0% untuk penghasilan
kena pajak lebih dari Rp50.0 juta. Perseroan dapat diperiksa pajak sampai sepuluh tahun setelah pajak
terhutang, dimana dalam masa tersebut penyesuaian masih bisa terjadi.

Pajak Penghasilan Tangguhan

Perseroan mengakui pajak penghasilan tangguhan dari perbedaan aktiva dan kewajiban untuk perhitungan
akuntansi dan pajak untuk pengeluaran tertentu. Perbedaan sementara ini secara prinsip berhubungan
dengan depresiasi dari aktiva tetap dan amortisasi tagihan yang ditangguhkan. Perseroan memiliki
kewajiban pajak tangguhan di tahun 2004, 2005, 2006 dan pada semester pertama tahun 2007, masing-
masing sebesar US$14,1 juta, US$14,0 juta, US$10,7 juta dan US$10,1 juta. Perseroan juga memiliki
aktiva pajak tangguhan di tahun 2004, 2005, 2006 dan pada semester pertama tahun 2007, masing-
masing sebesar US$1,6 juta, US$3,0 juta, US$2,2 juta dan US$2,8 juta.
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PRODUK DERIVATIF DAN KEBIJAKAN LINDUNG NILAI

Salah satu tata kelola yang dilakukan Perseroan adalah melindungi berbagai risiko-risiko finansial dan
risiko-risiko pasar dengan melakukan transaksi derivatif yang didesain untuk melindungi Perseroan dari
fluktutasi harga batubara, harga bahan bakar, dan kenaikan seketika dari pengeluaran operasional dalam
satuan mata uang Rupiah.  Banpu secara historis telah berhasil mengatur risiko-risiko Perseroan.
Di tahun 2006, Banpu menandatangani kontrak transaksi lindung nilai batubara (coal swap) dengan
bank-bank internasional untuk melindungi harga penjualan batubara di masa mendatang atas nama
Indominco karena Indomindo belum memiliki fasilitas coal swap dengan bank-bank tersebut. Perseroan
juga melakukan perjanjian lindung nilai bahan bakar minyak (gas and oil hedging) dan lindung nilai mata
uang (forward contracts) secara langsung dengan pihak lain. Saat ini, Perseroan sedang dalam
pembicaraan dengan beberapa bank internasional guna mendapatkan fasilitas coal swap untuk transaksi
lindung di masa depan.

Kebijakan lindung nilai Perseroan pada umumnya mengikuti kriteria tertentu: (1) terdapat transaksi yang
mendasarinya, (2) sesuai dengan otoritas delegasi (Delegation of Authority) dan prosedur operasi standar
(Standard Operating Procedures) dan Dewan Direksi menyetujui jumlah nilai maksimum dan periode
dari transaksi lindung nilai, (3) kondisi atau pandangan ekonomi selama masa lindung nilai. Setelah
disusun, kebijakan tersebut akan direkomendasikan atau disetujui oleh komite manajemen risiko komoditas
(Commodity Risk Management Committee).

RISIKO PASAR

Risiko pasar pada prinsipnya berhubungan dengan fluktuasi harga komoditas, seperti batubara dan
bahan bakar, dan bila dipersempit lagi cakupannya, fluktuasi dalam nilai tukar mata uang dan tingkat
suku bunga.

Risiko Harga Komoditas

Perseroan menghadapi risiko harga komoditas karena batubara merupakan produk komoditas yang
dibeli dan dijual di pasar batubara dunia. Harga batubara Perseroan merujuk pada harga pasar batubara
dunia, dimana harga tersebut sangat berfluktuatif. Sebagai produk komoditas, harga batubara dunia
pada prinsipnya tergantung pada dinamika permintaan dan penawaran batubara di pasar ekspor dunia.
Untuk mengurangi risiko fluktuasi harga pasar batubara, Perseroan mulai menerapkan program lindung
nilai batubara (coal swap) guna melindungi pendapatan Perseroan di masa mendatang. Manajemen
Perseroan berkeyakinan program lindung nilai ini dapat membantu mengurangi dampak dari risiko pasar.

Risiko Harga Bahan Bakar

Perseroan juga menghadapi risiko harga komoditas dalam hal yang berhubungan dengan pembelian
bahan bakar guna menjalankan kegiatan operasinya. Peningkatan harga bahan bakar dapat
mengakibatkan turunnya perolehan keuntungan karena hal tersebut mengakibatkan peningkatan biaya
produksi, harga pokok penjualan dan beban penjualan. Pada tanggal 18 Oktober 2006 dan 8 Nopember
2006, Perseroan menandatangani ikatan kontrak swap dan derivatif berjangka waktu satu tahun dengan
bank-bank internasional untuk melakukan lindung nilai atas harga bahan bakar minyak di masa mendatang.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Seluruh penjualan ekspor dan porsi signifikan dari penjualan domestik Perseroan dinilai, ditagih, dan
dibayarkan dalam mata uang dolar Amerika sedangkan sisanya dibayarkan dalam mata uang Rupiah.
Harga pokok penjualan dan beban operasi sebagian besar dibayarkan dalam mata uang dolar Amerika
dan sisanya dibayarkan dalam mata uang Rupiah. Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika
dapat menyebabkan laba kotor Perseroan meningkat, sedangkan menguatnya Rupiah terhadap mata
uang dolar Amerika dapat mengakibatkan laba kotor Perseroan menurun. Indominco, Kitadin, dan
Trubaindo telah menandatangani kontrak forward pembelian Rupiah untuk melakukan lindung nilai atas
biaya operasi yang berdenominasi Rupiah di masa mendatang.
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Risiko Suku Bunga

Perseroan bermaksud untuk menggunakan transaksi derivatif suku bunga semata-mata untuk melakukan
lindung nilai atas eksposur terbuka (uncovered exposures) dari kewajiban hutangnya pada saat ini dan
pada masa yang akan datang. Dalam kondisi-kondisi dimana eksposur dalam lindung nilai tidak terjadi,
maka transaksi lindung nilai tersebut harus segera ditutup. Transaksi lindung nilai suku bunga pada
umumnya harus dipertahankan sampai dengan tahap penyelesaian (settlement) kecuali sebelum
settlement, terjadi perubahan dalam kondisi-kondisi eksposur dalam transaksi lindung nilai tersebut.
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VI. RISIKO USAHA DAN YANG TERKAIT DENGAN

KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN

Prospektus ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (“forward looking statements”) yang berhubungan
dengan kejadian yang mengandung unsur risiko dan ketidakpastian. Calon pembeli dari Saham yang
Ditawarkan harus secara hati-hati memperhitungkan risiko usaha yang disebutkan dibawah ini, serta
informasi-informasi lainnya yang terkandung pada bagian-bagian lain dalam Prospektus ini. Risiko
sebagaimana disebutkan di bawah ini merupakan semua risiko yang dapat mempengaruhi Perseroan
secara material.

RISIKO USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN BISNIS PERSEROAN

Selama ini Perseroan melakukan ekspor batubara ke pihak terafiliasi tanpa mendapat persetujuan

terlebih dahulu dari Pemerintah di mana hal tersebut tidak sesuai dengan PKP2B

Dalam ketentuan PKP2B dari Jorong, Indominco dan Trubaindo, Anak-Anak Perusahaan tersebut
dipersyaratkan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah untuk mengekspor
batubara kepada afiliasinya dan harga penjualannya tidak boleh lebih rendah daripada harga terendah
yang dibayar oleh pelanggan yang tidak terafiliasi. Lihat “Kegiatan dan prospek usaha Perseroan – Ijin
Pertambangan Batubara”. Di masa lalu, meskipun Perseroan telah melaporkan penjualan kepada pihak
terafiliasi sebagai bagian dari kewajiban pelaporan berkala kepada Pemerintah, ekspor batubara kepada
pihak terafiliasi belum mendapatkan persetujuan dari Pemerintah. Penjualan kepada afiliasi ini
mencerminkan sekitar 10% dari total penjualan Perseroan (termasuk penjualan yang dilakukan oleh
Jorong). Beberapa dari penjualan ini telah dilakukan pada harga yang lebih rendah dibandingkan dengan
penjualan ke pihak tidak terafiliasi. Lihat “Transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa.”
Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemerintah berkaitan dengan tidak terpenuhinya ketentuan dalam
PKP2B di masa lampau dapat berdampak pada Pemerintah menerapkan beban royalti, pajak dan sanksi
lainnya kepada anak perusahaan terkait. Jika Pemerintah menyatakan bahwa Perseroan telah melakukan
kelalaian atas PKP2B, terdapat kemungkinan Pemerintah untuk menghentikan PKP2B dengan
pemberitahuan terlebih dahulu dari Pemerintah kepada Perseroan untuk memperbaiki pelanggaran
terhadap PKP2B tersebut. Perseroan telah memberitahukan Pemerintah atas kelalaian tersebut dan
saat ini sedang melakukan diskusi dengan Pemerintah agar kejadian ini tidak terulang lagi di masa yang
akan datang dan telah mengajukan permohonan persetujuan kepada Pemerintah atas ekspor batubara
ke pihak terafiliasi untuk tahun 2007 serta merencanakan untuk mengajukan permohonan serupa untuk
ekspor batubara di tahun-tahun berikutnya. Namun, tidak ada suatu kepastian bahwa Perseroan dapat
memperoleh persetujuan dimaksud. Jika Pemerintah memutuskan PKP2B atau menolak permohonan
tersebut, maka kegiatan usaha, prospek usaha, kondisi keuangan dan hasil kegiatan usaha Perseroan
dapat terpengaruh secara negatif dan material.

Berdasarkan kondisi-kondisi tertentu, kontrak dan Kuasa Pertambangan yang memberikan

wewenang kepada Perseroan untuk melakukan kegiatan penambangan dapat dibatalkan atau

dibatasi pelaksanaannya oleh Pemerintah

Perseroan memiliki hak-hak kontraktual, baik melalui Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara (PKP2B) atau Kuasa Pertambangan (“Ijin Pertambangan Batubara”) yang dimiliki secara
langsung maupun melalui Anak Perusahaan yang dapat diakhiri (dalam hal PKP2B) ataupun dibatalkan
(dalam hal Kuasa Pertambangan) oleh Pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Departemen Energi dan
Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (“Departemen Energi”), apabila Perseroan tidak dapat
memenuhi kewajiban-kewajiban kontraktual yang diatur dalam perjanjian tersebut, termasuk melakukan
pembayaran bea dan pajak kepada Pemerintah dan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu dalam
bidang pertambangan, lingkungan, kesehatan dan keselamatan. Berdasarkan PKP2B, apabila Perseroan
terbukti lalai akan kewajibannya, Pemerintah akan mengeluarkan pemberitahuan secara tertulis mengenai
kelalaian tersebut dan mensyaratkan agar kelalaian tersebut diperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
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Kecuali apabila kelalaian tersebut tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu yang ditentukan, Pemerintah
memiliki hak untuk mengakhiri perjanjian. Selanjutnya, pada tahun-tahun belakangan ini, pejabat
Pemerintah dan pihak lain di Indonesia mempertanyakan keabsahan perjanjian pertambangan yang
melibatkan Pemerintah sebelum bulan Oktober 1999. Perseroan tidak dapat memastikan kepada para
pembeli bahwa para pejabat Pemerintah atau pihak lain tidak akan mempermasalahkan Ijin Pertambangan
Batubara untuk alasan politik maupun alasan lainnya, bahwa Pemerintah tidak akan mengakhiri Ijin
Pertambangan Batubara atau bahwa Pemerintah akan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Ijin
Pertambangan Batubara. Apabila Ijin Pertambangan Batubara diakhiri ataupun dibatalkan dengan alasan
apapun, atau hak-hak Perseroan berdasarkan Ijin Pertambangan Batubara dibatasi, Perseroan tidak
dapat atau akan dibatasi untuk melakukan penambangan batubara di dalam wilayah kontrak/kuasa
pertambangannya, hal ini dapat mempengaruhi secara material dan menimbulkan dampak negatif
terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Kegiatan usaha Perseroan akan terkena dampak negatif dalam jangka menengah hingga jangka

waktu panjang apabila cadangan batubara tambahan tidak dapat diperoleh atau sumber daya

yang tersedia tidak dapat diubah menjadi cadangan batubara yang dapat diperbaharui secara

ekonomis.

Cadangan batubara dalam wilayah kontrak/kuasa pertambangan Perseroan akan berkurang selama
proses penambangan masih berlanjut. Kegiatan penambangan yang sedang berlangsung saat ini di
Blok Barat dari wilayah kontrak Indominco diperkirakan akan berakhir pada tahun 2011 dimana tambang
tersebut telah mencapai titik akhir dari nilai ekonomisnya. Kegiatan penambangan di Jorong juga
diperkirakan akan berakhir di tahun 2013 bertepatan dengan habisnya persediaan batubara di wilayah
kontrak Jorong. Pertumbuhan masa depan Perseroan dan kesuksesan Perseroan dalam jangka
menengah maupun panjang akan bergantung kepada kemampuan Perseroan untuk memperoleh
cadangan batubara tambahan di dalam area eksplorasi dan mengubah cadangan sumber daya batubara
tersebut menjadi cadangan batubara yang dapat diperbaharui secara ekonomis sebelum Ijin
Pertambangan Batubara berakhir. Sebagai contoh, saat ini Perseroan memiliki rencana untuk memperluas
kegiatan pertambangan di Blok Timur dari wilayah kontrak Indominco. Namun, tidak ada kepastian bahwa
cadangan batubara baru akan ditemukan dalam jumlah sesuai dengan yang diperkirakan atau bahwa
Perseroan akan menerima persetujuan yang dibutuhkan dari Departemen Kehutanan untuk memperluas
area kegiatan pertambangannya di Blok Timur Indominco, dimana wilayah tersebut diperuntukkan sebagai
wilayah hutan. Perseroan juga sedang meneliti kemungkinan dilakukannya penambangan batubara
dengan cara penambangan bawah tanah dalam wilayah kontrak Indominco, dimana Perseroan masih
melakukan evaluasi akan kandungan cadangan batubara yang dapat diperbaharui secara ekonomis.
Perseroan direncakan untuk melanjutkan kegiatan penambangan dalam wilayah kuasa pertambangan
Kitadin Tandung Mayang di tahun 2008 dan akan melanjutkan kegiatan penambangan di wilayah kontrak
Bharinto di tahun 2009. Akan tetapi, tidak akan dapat dipastikan bahwa estimasi persediaan batubara
yang ditemukan di area-area tersebut dapat diperbaharui secara ekonomis, atau dalam jumlah kuantitas
yang diperkirakan. Tingkat produksi batubara di wilayah-wilayah ini dapat bervariasi secara material dari
perkiraan saat ini dan mungkin tidak dapat diperbaharui sama sekali. Jika Perseroan tidak mampu untuk
mempertahankan atau meningkatkan tingkat cadangan batubaranya, maka dapat mempengaruhi secara
material dan menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan
prospek Perseroan.

Cadangan batubara yang terbukti dan terduga (proved and probable coal reserves) merupakan

ekspresi/pernyataan penilaian berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan praktek industri, dan

setiap penyesuaian estimasi cadangan batubara yang terbukti dan terduga (proved and probable
coal reserves) dapat berdampak negatif terhadap perkembangan dan rencana penambangan

Perseroan.

Perkiraan cadangan batubara yang terbukti dan terduga (proved and probable coal reserves) yang termuat
di dalam Prospektus ini merupakan pernyataan penilaian berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan
praktik industri. Sering kali estimasi ini sesuai pada saat dibuat, namun dapat berubah secara signifikan
disaat informasi baru tersedia. Estimasi ini banyak mengandung risiko, termasuk di dalamnya bahwa
batubara yang ditambang dapat berbeda atau lebih rendah dari perkiraan sumber daya, dalam hal kualitas,
volume, rasio pengupasan overburden (overburden strip ratio) atau biaya pengupasan produksi. Estimasi
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sering kali tidak tepat dan sampai batas tertentu bergantung pada interpretasi yang pada akhirnya dapat
terbukti tidak akurat dan membutuhkan penyesuaian. Penentuan cadangan batubara yang terlihat valid
pada saat dibuat dapat berubah secara signifikan di kemudian hari di saat informasi baru telah tersedia.
Penyesuaian cadangan batubara yang terbukti dan terduga (proved and probable coal reserves)
mempengaruhi perkembangan dan rencana penambangan Perseroan dan berpotensi menimbulkan
dampak yang merugikan bagi kegiatan usaha, kondisi finansial, dan hasil usaha dan prospek Perseroan.

Kegiatan operasional Perseroan tergantung dari kemampuannya untuk mempertahankan hak

penambangan dan kemampuannya untuk memperoleh, mempertahankan dan memperbaharui

segala ijin-ijin, perjanjian dan persetujuan yang dibutuhkan.

Sebagai tambahan dari Ijin Penambangan Batubara, Perseroan membutuhkan berbagai macam ijin dan
persetujuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan usaha penambangannya dalam
wilayah kontrak/kuasa pertambangannya. Perijinan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang
dibutuhkan termasuk ijin usaha, ijin penanaman modal, ijin ekspor impor, ijin penggunaan tanah, dan
perijinan lainnya. Persetujuan yang diperlukan untuk Ijin Penambangan Batubara termasuk persetujuan
ketenagakerjaan, persetujuan kontraktor pertambangan yang ditunjuk untuk melakukan jasa
penambangan tertentu, Analisa Mengenai Dampak Lingkungan atas operasi pertambangan dan penerbitan
serta pengalihan atau penjualan saham dari Anak Perusahaan sebelum tahun keempat dari periode
eksploitasi. Selanjutnya, penundaan kegiatan operasional atau penyimpangan dari rencana kerja di dalam
proyek pertambangan manapun, juga membutuhkan persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah.
Perseroan juga memerlukan persetujuan dari Pemerintah untuk melakukan ekspor batubara kepada
pihak terafiliasi atau pihak terkait lainnya, yang mencerminkan sekitar 10% dari total penjualan Perseroan
(termasuk penjualan yang dilakukan oleh Jorong). Lihat “Selama ini Perseroan melakukan ekspor batubara
ke pihak terafiliasi tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah di mana hal tersebut
tidak sesuai dengan PKP2B” dan “Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa”.
Kegiatan penambangan di wilayah kontrak Bharinto juga memerlukan berbagai macam persetujuan dari
Pemerintah, termasuk juga persetujuan bagi Bharinto untuk memasuki tahapan konstruksi infrastruktur
pertambangan yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan PKP2B. Secara umum, tidak dapat dipastikan
bahwa aparat pemerintah yang berwenang tidak akan mencabut atau menolak penerbitan atau
pembaharuan perijinan dan persetujuan yang dipersyaratkan bagi Perseroan untuk melanjutkan kegiatan
usahanya. Perseroan harus memperbaharui seluruh perijinan dan persetujuannya apabila telah habis
masa berlakunya, dan harus memperoleh ijin-ijin dan persetujuan baru apabila diperlukan. Apabila
Perseroan tidak dapat memperoleh atau memperbaharui ijin dan persetujuan yang dibutuhkan mereka
untuk melakukan kegiatan operasional penambangan, kegiatan usaha, kondisi finansial, hasil usaha
dan prospek, Perseroan akan terkena dampak yang merugikan secara material.

Kontraktor pertambangan juga membutuhkan ijin usaha jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan
penambangan berdasarkan perjanjian yang dimilikinya. Tidak ada kepastian bahwa ijin-ijin tersebut dapat
diberikan atau diperbaharui. Keterlambatan memperoleh pembaharuan perijinan yang dibutuhkan bagi
kontraktor untuk melakukan usahanya akan mengakibatkan penundaan aktivitas operasional dalam
wilayah kontrak/kuasa pertambangan terkait yang kemudian dapat menimbulkan kerugian secara material
terhadap kegiatan usaha, kondisi finansial, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Semua batubara yang terdapat dalam wilayah pertambangan Perseroan merupakan milik

Pemerintah

Secara hukum Perseroan tidak memiliki hak atas batubara, melainkan Pemerintah yang memegang hak
yang sah atas batubara sampai dengan batubara tersebut berpindah tangan ke pembeli/pelanggan,
dimana biasanya dianggap telah terjadi pada saat batubara tersebut dipindahkan ke dalam kapal milik
pembeli atau alat transportasi lain yang dipilih. Dengan demikian, dalam hal Perseroan dinyatakan pailit
atau dilikuidasi, batubara tersebut tidak dapat dijadikan pembayaran atas hutang Perseroan kepada
kreditor.
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Perseroan memiliki ketergantungan kepada kontraktor pertambangan dalam melaksanakan

kegiatan operasional penambangan, dimana terhambatnya kegiatan kontraktor tersebut  dapat

menimbulkan kerugian secara material terhadap hasil usaha Perseroan.

Saat ini, kegiatan operasional penambangan dalam area pertambangan dilakukan melalui sejumlah
kontraktor pertambangan berdasarkan perjanjian penambangan jangka menengah sampai panjang.
Berdasarkan sejumlah perjanjian penambangan, setiap kontraktor bertanggung jawab untuk menyediakan
secara substansial peralatan, fasilitas, pelayanan, bahan-bahan, persediaan, tenaga kerja dan manajemen
yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan muka tambang (mining pit) yang telah
ditentukan. Apabila terjadi kerusakan, kegagalan operasi, ataupun kesulitan operasional dalam
penggunaan peralatan atau mesin-mesin yang dioperasikan oleh kontraktor, dapat merugikan secara
material bagi kegiatan usaha, kondisi finansial, hasil usaha dan prospek Perseroan. Penundaan atau
gangguan dalam pemindahan overburden atau logistik produksi batubara yang dilakukan oleh kontraktor
pertambangan juga dapat menimbulkan pengaruh yang merugikan secara material kepada kegiatan
usaha dan hasil usaha Perseroan. Selanjutnya, kinerja kontraktor dan para sub-kontraktor mungkin
dapat terhambat oleh perselisihan buruh atau aksi buruh atau karena keterbatasan kapasitas produksi
batubara, peralatan, fasilitas, pelayanan, persediaan yang dibutuhkan para kontraktor dan sub-kontraktor
untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya. Meskipun Perseroan memiliki persediaan batubara yang
disisihkan untuk pengiriman darurat jika aktivitas penambangan batubara ditangguhkan pada proyek
pertambangan manapun, persediaan ini diperkirakan hanya akan bertahan selama tujuh hari tanpa adanya
penambahan kembali. Dengan demikian, apabila kontraktor atau sub-kontraktor tidak memenuhi kewajiban
mereka sesuai dengan perjanjian (baik karena kesulitan finansial, operasional atau sebab lainnya) atau
adanya pengakhiran atau pelanggaran signifikan atas perjanjian yang dilakukan oleh para kontraktor
atau sub-kontraktor maka dapat menimbulkan kerugian secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi
finansial, hasil usaha dan prospek Perseroan. Pengakhiran perjanjian kontraktor pertambangan dapat
menggangu logistik produksi batubara dan dapat membawa dampak kerugian yang material pada kegiatan
usaha, hasil usaha dan kondisi finansial Perseroan.

Bencana alam dan kecelakan dapat merugikan kegiatan operasional Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan tidak luput dari kecelakaan dan bencana alam, termasuk risiko di dalamnya
kebakaran, ledakan, runtuhnya tambang, kondisi geologi yang tidak dapat diperkirakan, tanah longsor,
bahaya lingkungan, cuaca (termasuk hujan lebat), dan fenomena alam lainnya. Pada tahun 2006,
Perseroan pernah mengalami kecelakaan di daerah kontrak/kuasa pertambangannya yang mengakibatkan
delapan korban, termasuk empat korban meninggal pada saat tambang bawah tanah di Kitadin Embalut
runtuh. Dua orang diantara korban tambang Kitadin Embalut terluka parah, dimana salah satunya
menderita cacat permanen. Kecelakaan tersebut disebabkan oleh praktek kerja yang tidak aman yang
dilakukan oleh pekerja yang menyimpang dari standar keamanan kerja. Meskipun Perseroan telah
menutup tambang bawah tanah tersebut dan Perseroan percaya bahwa standar keselamatan di tambang-
tambang lain Perseroan sudah cukup bagus, tetap tidak dapat dipastikan bahwa tidak akan terjadi lagi
kecelakaan yang serius di masa mendatang dalam proyek pertambangan lainnya. Kegiatan operasi
pertambangan Perseroan juga tidak luput dari risiko tanah longsor. Jika ada kontraktor pertambangan
yang lalai dalam penggalian lahan penambangan, tanah longsor mungkin terjadi yang kemudian dapat
menimbulkan cidera berat, hilangnya nyawa dan penangguhan operasi untuk jangka waktu yang tidak
dapat dipastikan terhadap wilayah pertambangan yang bersangkutan. Secara umum, kecelakaan
signifikan dalam bentuk apapun dapat berakibat pada penangguhan proyek penambangan dan dapat
berakibat pada pembayaran kompensasi dalam jumlah besar. Kecelakaan-kecelakaan tersebut tidak
hanya membawa dampak yang merugikan dari segi reputasi, namun juga membawa dampak buruk
secara material bagi kegiatan usaha, kondisi finansial dan hasil usaha Perseroan. Kegiatan Perseroan
juga tidak luput dari bahaya banjir selama musim hujan, khususnya di wilayah pertambangan Jorong
dan Trubaindo. Perseroan mengeluarkan pernyataan force majeure terhadap area kontrak Jorong pada
tanggal 23 Juli 2007, berkaitan dengan penutupan operasi pertambangan selama 15 (lima belas) hari
karena banjir. Banjir yang berulang dapat berdampak negatif bagi produksi batubara dan membawa
kerugian secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi finansial, dan hasil usaha Perseroan.

Selanjutnya, setiap kerusakan, kecelakaan atau kegagalan operasional di pelabuhan muat, termasuk
Terminal Batubara Bontang, atau pada peralatan lain dan mesin-mesin akan menimbulkan dampak yang
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signifikan terhadap kegiatan operasional Perseroan. Sebagai contoh, pada bulan Pebruari 2007, ujung
dari alat curah (shiploading boom) di Terminal Batubara Bontang roboh karena tidak berfungsinya tuas
rem motor (winch motor brake) yang kemudian berakibat pada berhentinya kegiatan operasional Terminal
Batubara Bontang selama 11 (sebelas) hari berturut-turut. Jika peralatan atau infrastruktur utama
mengalami kerusakan di masa mendatang, hal tersebut dapat mempengaruhi secara material dan
menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek
Perseroan.

Undang-undang atau peraturan baru yang dikeluarkan Pemerintah dapat membawa dampak negatif

bagi hasil kegiatan operasional dan ijin yang dimiliki Perseroan

Kegiatan pertambangan batubara diatur oleh Pemerintah melalui Departemen Energi dan Sumber Daya
Mineral, juga Departemen Kehutanan, Menteri Negara Urusan Lingkungan Hidup dan Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM). Lebih lanjut lagi, pemerintah daerah, dimana wilayah kontrak/kuasa
pertambangan berada, dapat juga menerapkan peraturan yang berpengaruh pula bagi Perseroan.
Pemerintah telah memberlakukan banyak peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi industri
pertambangan Indonesia. Pada tanggal 11 Oktober 2005, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan
Menteri Keuangan No. 95/PMK.02/2005 mengenai pungutan ekspor batubara (sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.010/2005), dimana berdasarkan peraturan tersebut,
ekspor batubara dikenai pungutan sebesar 5.0% dari harga patokan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Berlakunya pungutan ekspor pada bulan Oktober 2005 menyebabkan Perseroan harus mengeluarkan
biaya ekspor batubara lebih tinggi. Meskipun peraturan menteri ini diganti pada tanggal 13 September
2006 dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.02/2006, tidak ada kepastian bahwa peraturan
sejenis nantinya tidak akan diberlakukan kembali. Kembali diberlakukannya pungutan ekspor sejenis
tersebut dapat membawa dampak yang besar kepada kegiatan usaha, kondisi finansial, dan hasil usaha
Perseroan. Departemen Energi telah membuat draft peraturan yang mengatur penambangan mineral
dan batubara (“Draft Peraturan Pertambangan”). Perseroan tidak dapat memberikan kepastian kepada
calon pembeli, apakah Draft Peraturan Pertambangan akan diimplementasikan dalam bentuk yang sudah
ada saat ini ataupun dikeluarkan menjadi undang-undang dalam waktu yang akan ditentukan, atau bahwa
tidak ada perubahan signifikan yang akan dilakukan terhadap Draft Peraturan Pertambangan sebelumnya,
atau setelah pemberlakuannya. Perubahan yang diusulkan terhadap peraturan yang mengatur
pertambangan di wilayah hutan mungkin terjadi, yang dapat merubah kerangka kerja dimana Perseroan
harus memperoleh persetujuan untuk memulai penambangan di wilayah hutan. Secara umum, tidak ada
kepastian bahwa perubahan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi industri pertambangan
di Indonesia tidak akan dikeluarkan atau dicabut sewaktu-waktu dimana hal tersebut dapat membawa
dampak yang signifikan terhadap kegiatan usaha, kondisi finansial, dan hasil usaha Perseroan.

Ijin Pertambangan Batubara berisikan ketentuan spesifik yang mensyaratkan persetujuan sebelumnya
dari Pemerintah apabila Anak Perusahaan Perseroan ingin menerbitkan, mengalihkan atau menjual
saham sebelum lewatnya tahun keempat dalam periode eksploitasi. Selanjutnya, PKP2B Indominco,
PKP2B Trubaindo, dan PKP2B Jorong mensyaratkan bahwa sebelum penerbitan, pengalihan, atau
penjualan saham diluar Bursa Efek Indonesia, saham tersebut harus terlebih dahulu ditawarkan kepada
Pemerintah secara tertulis. Jika Pemerintah tidak bermaksud untuk membeli saham tersebut, atau tidak
memberikan tanggapan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari, saham tersebut dapat diterbitkan,
dialihkan, atau dijual dimana penerbitan, pengalihan atau penjualan saham tersebut harus dilaporkan
kepada pemerintah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Namun demikian, untuk pengalihan saham
yang sebelumnya telah terjadi, Perseroan selalu memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah.

Perseroan mungkin tidak dapat mengambil keuntungan dari naiknya harga batubara berdasarkan

perjanjian penyediaan batubara

Perseroan menjual batubara kepada pembeli berdasarkan perjanjian penyediaan batubara jangka pendek
dan jangka panjang. Persentase tertentu dari perjanjian penyediaan batubara ini memberikan harga
tetap untuk periode 12 bulan. Kebijakan Perseroan meliputi kebijakan untuk membuat perjanjan
penyediaan batubara untuk jangka panjang dan jangka pendek yang seimbang. Harga kontrak untuk
pengapalan batubara berdasarkan perjanjian jangka panjang biasanya ditentukan dan disesuaikan setiap
tahun dan kemungkinan berada di bawah harga pasar spot untuk kualitas batubara sejenis pada setiap
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waktunya, tergantung pada kerangka waktu dari pelaksanaan perjanjian. Dengan demikian, Perseroan
kemungkinan akan kehilangan kesempatan untuk mengambil keuntungan dari tingginya harga batubara
di pasar spot berdasarkan ketentuan perjanjian penyediaan batubara. Lihat “Harga batubara berubah-
ubah dan dapat naik turun secara signifikan”.

Perseroan juga tidak luput dari risiko kenaikan harga bahan bakar, dimana harga bahan bakar

merupakan komponen signifikan untuk produksi batubara, pengangkutan batubara, dan biaya

operasional terminal batubara

Berdasarkan ketentuan dari perjanjian Perseroan dengan sebagian besar kontraktor pertambangan,
kenaikan harga bahan bakar akan ditanggung oleh Perseroan. Berdasarkan perjanjian dengan pemilik
tongkang dan kapal tunda perjanjian untuk freight charter (untuk long term charter, kenaikan bahan
bakar ditanggung pemilik tongkang), Perseroan menanggung semua biaya bahan bakar yang diperlukan
untuk pengangkutan batubara (barging). Harga minyak dunia meningkat secara signifikan di tahun 2005.
Sebagai akibatnya, produksi dan segala biaya yang berhubungan dengan bahan bakar meningkat. Secara
historis, Perseroan telah melakukan lindung nilai atas sebagian kecil dari risiko meningkatnya harga
bahan bakar, namun peningkatan harga bahan bakar secara signifikan di masa lalu dan di masa yang
akan datang menyebabkan peningkatan biaya-biaya yang pada akhirnya dapat membawa pengaruh
yang merugikan secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi finansial, hasil usaha dan prospek
Perseroan.

Perseroan telah melakukan lindung nilai atas komoditas (commodity hedging arrangements) yang

dapat mengakibatkan perubahan signifikan pada laba bersih dari periode satu ke periode

berikutnya

Perseroan telah melakukan dan di masa yang akan datang akan melakukan transaksi lindung nilai
batubara (coal hedges) dari waktu ke waktu. Secara historis lindung nilai ini belum menjadi lindung nilai
yang efektif berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Sebagai akibatnya, perubahan
mark-to-market atas lindung nilai batubara tersebut harus diakui dalam laporan laba rugi Perseroan
(bukan dalam neraca), yang dapat menimbulkan dampak yang signifikan pada laba bersih pada periode
yang bersangkutan.

Fluktuasi biaya transportasi dan gangguan transportasi dapat mempengaruhi permintaan terhadap

batubara

Biaya transportasi, yang merupakan porsi signifikan dari total biaya batubara yang dibeli oleh pelanggan
Perseroan, merupakan faktor penting bagi pelanggan dalam keputusan pembelian. Berdasarkan ketentuan
dari hampir seluruh perjanjian penyediaan batubara, pelanggan bertanggung jawab atas biaya transportasi.
Dalam situasi kenaikan harga transportasi, pelanggan akan mencari sumber bahan bakar alternatif yang
dapat membawa dampak pada ekspor Perseroan dan harga jual batubara.

Perseroan bergantung pada kapal-kapal yang akan mengangkut batubara untuk pelanggan internasional
Perseroan. Sementara para pelanggan biasanya melakukan pengaturan dan pembayaran biaya
transportasi batubara dari pelabuhan atau dari daerah pengapalan (transshipment areas) ke titik
penggunaan (point of use), gangguan terhadap pelayanan transportasi yang dikarenakan gangguan
cuaca, masalah distribusi, perselisihan buruh, dan kejadian-kejadian lain dapat sementara waktu
membatasi kemampuan penyediaan batubara kepada pelanggan atau dapat menimbulkan klaim
demurrage karena tertundanya pengangkutan ke dalam kapal.

Faktor-faktor yang telah disebutkan diatas dapat memberikan pengaruh yang merugikan secara material
kepada kegiatan usaha, kondisi finansial, dan hasil usaha dan prospek Perseroan.

Adanya ketidakpastian atas interpretasi dan implementasi dari peraturan penyelenggaraan

pemerintahan daerah di Indonesia dapat membawa pengaruh buruk bagi Perseroan

Peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah telah merubah lingkungan peraturan bagi
perusahaan pertambangan di Indonesia yaitu dengan mendesentralisasikan peraturan tertentu dan
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kewenangan lain dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dan hal ini menimbulkan
ketidakpastian bagi perusahaan pertambangan. Ketidakpastian ini mencakup keabsahan, ruang lingkup,
interpretasi dan penerapan dari UU No. 11/1967 mengenai Pokok-Pokok Pertambangan (“Undang-Undang
Pertambangan”) sebagai akibat dari diberlakukannya undang-undang otonomi daerah, kurangnya
peraturan pelaksanaan otonomi daerah dan kurangnya infrastruktur Pemerintah yang berpengalaman
dalam sektor mineral dibeberapa tingkat pemerintah daerah. Selain itu, preseden yang tersedia atau
petunjuk mengenai interpretasi dan implementasi terhadap peraturan otonomi daerah masih terbatas.
Ketidakpastian ini akan meningkatkan risiko, dan biaya dalam kegiatan penambangan di Indonesia.

Pemerintah daerah dimana wilayah kontrak/kuasa pertambangan Perseroan berada dapat mengadopsi
peraturan ataupun keputusan, atau menginterpretasikan atau mengimplementasikan peraturan otonomi
daerah dengan cara yang bertentangan dengan hak Perseroan berdasarkan Ijin Pertambangan Batubara
atau yang membawa pengaruh buruk bagi kegiatan Perseroan. Perseroan mungkin saja menghadapi
klaim yang bertentangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengenai antara lain,
kewenangan terhadap kegiatan penambangan milik Perseroan, klaim atas penyertaan (participating
interests) dalam kegiatan penambangannya, dan pajak daerah baru atau kenaikan pajak atau kontrak/
kuasa pertambangan tambahan.

Semua yang disebut diatas dapat membawa pengaruh buruk bagi kegiatan usaha, kondisi finansial,
hasil kegiatan dan prospek Perseroan.

Kegiatan operasional penambangan Perseroan juga tunduk pada undang-undang kehutanan

Indonesia

Saat ini, Perseroan sedang mengembangkan tambang baru di Blok Timur dari wilayah kontrak Indominco,
wilayah Dayak Besar dari wilayah kontrak Trubaindo, dan wilayah kontrak Bharinto dimana wilayah-
wilayah tersebut berada pada kawasan hutan. Berdasarkan undang-undang kehutanan yang berlaku,
pada umumnya, kegiatan penambangan tidak diijinkan pada areal hutan, dan ijin dari Menteri Kehutanan
dibutuhkan untuk kegiatan penambangan di wilayah hutan (baik dalam bentuk ijin pelaksanaan, maupun
ijin pinjam pakai). Ijin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan diperlukan untuk melakukan kegiatan
pertambangan di kawasan hutan. Jika Indominco, Trubaindo atau Bharinto tidak memperoleh ijin pinjam
pakai seperti yang telah ditentukan, kondisi masa depan finansial dan hasil usaha Perseroan akan terkena
dampak yang merugikan secara material. Selanjutnya, meskipun Indominco,Trubaindo dan Bharinto
memperoleh ijin pinjam pakai dari Departemen Kehutanan, tidak ada kepastian bahwa ijin tersebut tidak
akan jatuh tempo dengan cepat atau diakhiri. Lebih lanjut, sebagian wilayah Blok Timur Indominco berada
pada kawasan hutan lindung. Meskipun Keputusan Presiden memberikan hak untuk menambang bagi
beberapa perusahaan dalam kawasan hutan lindung, tidak ada kepastian bahwa Keputusan Presiden
ini tidak akan diubah di masa mendatang. Ijin pinjam pakai yang diakhiri lebih cepat atau pengakhiran ijin
pinjam pakai atau perubahan dalam Keputusan Presiden, akan membawa dampak yang besar terhadap
kegiatan operasional penambangan di wilayah kontrak Indominco dan juga terhadap kegiatan usaha
dan kondisi finansial serta hasil usaha Perseroan.

Perseroan menghadapi risiko atas program perluasannya

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melanjutkan kegiatan operasional pertambangan di Blok
Timur dari wilayah kontrak Indominco, Perseroan juga melakukan eksplorasi untuk kemungkinan
pengembangan tambang bawah tanah dalam wilayah kontrak Indominco. Perseroan berencana untuk
melanjutkan kegiatan penambangan di wilayah kuasa pertambangan Kitadin Tandung Mayang di tahun
2008 dan bermaksud untuk memulai kegiatan penambangan di wilayah kontrak Bharinto di tahun 2008.
Perseroan juga secara terus menerus mencari kesempatan untuk mendapatkan lahan penambangan
baru. Rencana perluasan usaha Perseroan juga melibatkan berbagai peningkatan kerja di wilayah Terminal
Batubara Bontang untuk meningkatkan kapasitas penanganan batubara sampai dengan 18,5 juta ton
batubara per tahunnya dari sebelumya sebesar 12,5 juta ton per tahunnya. Perseroan telah
menandatangani perjanjian untuk memperluas operasi pelabuhan (port operation) dengan membangun
ban berjalan (conveyor belts) tambahan dan pembuatan tambahan 300.000 ton tempat penampungan
batubara (stockpile) sehingga dapat memberikan kapasitas pengangkutan dan pemindahan batubara
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yang cukup besar. Perseroan juga sedang dalam tahap pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara
dalam wilayah kontrak Indominco, dimana nantinya akan mengurangi ketergantungan terhadap bahan
bakar solar dan menghasilkan penghematan bahan bakar dan sinergi sebagai dampak dari penggunaan
batubara dalam menjalankan pembangkit listrik tersebut.

Perseroan mungkin tidak akan dapat meningkatkan produksi batubara atau berhasil melakukan rencana
perluasan dikarenakan faktor-faktor berikut, yaitu:

• Kegagalan peralatan dan mesin-mesin untuk meningkatkan level produksi atau beroperasi sesuai
perkiraan atau spesifikasi;

• Kegagalan kontraktor atau sub-kontraktor untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kontraktualnya,
dimana hal tersebut memerlukan pengaturan alternatif, sehingga menyebabkan penundaan dan
berpotensi untuk meningkatkan biaya rencana perluasan;

• Kegagalan kontraktor atau sub-kontraktor untuk melakukan pengeluaran modal dan rencana
operasional mereka, yang disebabkan oleh adanya risiko, kontijensi, dan faktor lain, yang beberapa
diantaranya berada di luar kendali mereka, seperti peningkatan biaya peralatan dan bahan-bahan
dan kemampuan mereka untuk mendapatkan ijin yang dibutuhkan, merekrut sejumlah pegawai
yang kompeten dan memperoleh pembiayaan yang dibutuhkan dengan persyaratan yang memadai;

• Situasi atau perkembangan yang tidak terduga yang secara substansial dapat menunda rencana
ekspansi, termasuk kondisi cuaca yang buruk (seperti hujan lebat dan kebakaran hutan), penundaan
pengangkutan kapal, masalah keselamatan dan perlengkapan serta mesin-mesin yang tidak berfungsi
pada saat dimulainya kegiatan operasional;

• Kegagalan untuk mendapatkan perijinan-perijinan dari Pemerintah, termasuk perijinan mengenai
studi dampak lingkungan yang wajib diperoleh sebelum kapasitas produksi dinaikkan;

• Kegagalan untuk bernegosiasi dalam hal pemindahan pemukiman, dan pembayaran kompensasi
untuk penduduk setempat berdasarkan usulan ekspansi pada kegiatan pertambangan dalam wilayah
kuasa pertambangan Kitadin Embalut;

• Kegagalan untuk mendapatkan ijin “pinjam-pakai” dari Menteri Kehutanan, baik untuk Blok Timur
dari wilayah kontrak Indominco, wilayah kontrak Trubaindo maupun di wilayah kontrak Bharinto;

• Kegagalan untuk mengambil kesempatan melakukan akuisisi pertambangan atau melakukan akuisisi
proyek-proyek pertambangan dengan ketentuan yang tidak memuaskan;

• Kegagalan untuk mengintegrasikan setiap kegiatan usaha yang diperoleh; atau

• Kegagalan untuk menyelesaikan ekspansi atas Terminal Batubara Bontang (Bontang Coal Terminal)
yang saat ini sedang dijalankan.

Ketidakmampuan untuk memperluas kegiatan penambangan dan produksi batubara sebagaimana yang
telah direncanakan dapat mempengaruhi secara material dan menimbulkan dampak negatif terhadap
kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Kegiatan pertambangan Perseroan memerlukan biaya lingkungan hidup yang signifikan, dan

perubahan dalam peraturan dan perundang-undangan dalam bidang lingkungan atau penafsiran

atau pelaksanaannya, atau dampak lingkungan yang tidak diharapkan dari kegiatan operasional

Perseroan, dapat mengakibatkan peningkatan biaya atau timbulnya biaya baru.

Kegiatan pertambangan Perseroan melibatkan penggunaan air, kegiatan overburden, terbentuknya air
buangan pada area muka tambang, tempat penampungan dan penampungan tanah penutup serta emisi
dari gas buang yang berasal dari fasilitas produksi batubara seperti coal crushing and screening plants,
yang mana semua itu dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Perseroan tunduk pada
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peraturan perundang-undangan Indonesia di bidang lingkungan, kesehatan dan keselamatan baik nasional
maupun regional. Peraturan perundang-undangan ini mengatur mengenai pelepasan zat ke udara dan
air, pengaturan dan pembuangan bahan berbahaya dan limbah, pembersihan lokasi, pengaturan kualitas
dan ketersediaan air tanah, perlindungan flora dan fauna dan reklamasi serta pemulihan wilayah
pertambangan setelah kegiatan pertambangan selesai. Peraturan dalam bidang lingkungan mewajibkan
Perseroan untuk menyerahkan studi dampak lingkungan untuk disetujui oleh Pemerintah sebelum
Perseroan dapat melakukan kegiatan pertambangan tertentu seperti misalnya menaikkan kapasitas
produksi dalam masing-masing wilayah kontrak/kuasa pertambangan.  Biaya-biaya yang berkaitan dengan
pemenuhan kewajiban atas perundang-undangan ini telah mengakibatkan dan akan terus memiliki dampak
pada biaya operasional dan posisi daya saing Perseroan. Selanjutnya, segala penyimpangan atas
kewajiban atau perubahan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan, kesehatan serta
keselamatan kerja mengakibatkan dikenakannya sanksi dan timbulnya biaya yang cukup substansial.
Lebih lanjut, ijin untuk melaksanakan kegiatan pertambangan dapat ditangguhkan jika terdapat bukti
kegagalan yang cukup serius dalam memenuhi standar lingkungan, atau bahkan ijin tersebut dapat
dicabut secara permanen dalam hal kegagalan yang sangat ekstrim.

Dampak dari kegiatan pertambangan terhadap kondisi lingkungan atau pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan di bidang lingkungan kemungkinan secara material mungkin lebih besar dari apa
yang diperkirakan. Pelanggaran atas standar kualitas air limbah telah terjadi di daerah pertambangan
Jorong, Kitadin Embalut dan Trubaindo. Pada bulan September 2006, keluhan telah diajukan terhadap
Trubaindo atas tuduhan pembuangan limbah ke dalam Sungai Lawa di Kalimantan Timur. Penyelidikan
resmi telah dilakukan dengan kesimpulan bahwa pelepasan air pada salah satu kolam penampungan
(settling ponds) menunjukkan tingkat keasaman yang lebih tinggi daripada kadar keasaman normal.
Sebagai akibatnya, kolam penampungan ditutup sesuai rekomendasi Pemerintah. Selanjutnya, kajian
yang baru-baru ini dilakukan menemukan bahwa batu limbah (waste rock) di wilayah pertambangan
Bharinto dan Blok Timur wilayah Indominco secara signifikan berpotensi pada pembentukan asam.
Pengelolaan terhadap hal terserbut dapat berdampak pada modal, operasi dan biaya penutupan. Tidak
dapat dipastikan bahwa Perseroan tidak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi ketentuan-ketentuan
baru dalam bidang lingkungan yang mungkin harus dipenuhi di masa mendatang. Setiap peningkatan
biaya yang material dalam upaya memenuhi kewajiban dalam bidang lingkungan dan setiap ganti rugi
yang dilakukan, atau terjadinya suatu kecelakaan lingkungan yang cukup besar pada salah satu wilayah
kontrak/kuasa pertambangan, dapat mempengaruhi secara material dan menimbulkan dampak negatif
terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Perseroan mempunyai kewajiban reklamasi dan rehabilitasi tambang yang berkelanjutan yang

cukup signifikan berdasarkan Ijin Pertambangan Batubara.

Pemerintah menetapkan standar operasional dan reklamasi untuk seluruh aspek atas pertambangan
terbuka dan pertambangan bawah tanah. Perseroan telah mengembangkan strategi reklamasi dan
rehabilitasi pertambangan berdasarkan karakteristik geologi dari masing-masing tambang. Kondisi
endapan batubara tambang terbuka (open pit) yang memanjang dan menyempit menyebabkan Perseroan
dapat segera menggunakan lapisan permukaan tanah penutup (top soil) untuk merehabilitasi daerah
penambangan sebelumnya. Overburden ditempatkan dalam muka tambang pada saat kegiatan
penambangan dilakukan dan proses reklamasi selesai pada saat kegiatan penambangan di suatu wilayah
dihentikan. Pada saat wilayah baru digunakan untuk kegiatan penambangan, pengeluaran untuk perkiraan
biaya kegiatan reklamasi dan rehabilitasi diakui, demikian pula dengan kewajiban perkiraan pengeluaran
kas untuk reklamasi dan rehabilitasi di masa depan. Pengeluaran-pengeluaran tersebut meningkat dengan
adanya penambahan wilayah-wilayah penambangan untuk meningkatkan produksi. Saat ini Perseroan
tidak mempunyai ketentuan mengenai kebijakan penutupan tambang yang ditujukan untuk setiap kegiatan
pertambangannya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian operasional Perseroan dengan  kontraktor-
kontraktor pertambangan, kontraktor pertambangan bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan
reklamasi dan rehabilitasi di wilayah dimana mereka melakukan penambangan.  Namun demikian,
berdasarkan Ijin Penambangan Batubara, Perseroan bertanggung jawab kepada Pemerintah untuk
melakukan kegiatan reklamasi dan rehabilitasi atas tanah yang telah ditambang di masing-masing wilayah
kontrak/kuasa pertambangan. Tidak ada kepastian bahwa kegiatan reklamasi dan rehabilitasi yang
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dilakukan oleh kontraktor pertambangan akan memenuhi standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Apabila kegiatan reklamasi dan rehabilitasi yang dilakukan oleh kontraktor pertambangan terbukti tidak
memenuhi standar dalam segala hal, biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengalami
peningkatan secara signifikan, yang dapat mempengaruhi secara material dan menimbulkan dampak
negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Perseroan juga diwajibkan untuk menyerahkan kepada Pemerintah jaminan reklamasi untuk menjamin
pelaksanaan kewajiban reklamasi dalam masing-masing wilayah kontrak/kuasa pertambangan. Jaminan
tersebut dapat diminta oleh Pemerintah jika kegiatan reklamasi tidak dilakukan sebagaimana telah
diperjanjikan dengan Pemerintah dalam periode tersebut. Jaminan reklamasi untuk beberapa wilayah
kontrak/kuasa pertambangan tertentu belum diserahkan pada Pemerintah.

Pemenuhan kewajiban standar lingkungan berkaitan dengan coal combustion dapat menyebabkan

konsumen Perseroan beralih kepada energi pengganti yang dapat mempengaruhi secara material

dan menimbulkan dampak negatif terhadap penjualan Perseroan

Batubara mengandung berbagai macam zat, termasuk sulfur, merkuri, chlorine dan elemen serta senyawa
lainnya, yang sebagian besar dilepaskan ke udara pada saat batubara dibakar. Peraturan yang lebih
ketat di bidang lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan dari pembangkit listrik tenaga batubara
dan pabrik-pabrik industri lainnya dapat meningkatkan biaya penggunaan batubara, dan oleh karenanya
dapat mengurangi permintaan batubara sebagai sumber energi dan berdampak negatif pada penjualan
dan harga batubara, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi secara material dan menimbulkan dampak
negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Indonesia dan lebih dari 160 negara lainnya merupakan penandatangan dari the United Nations Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC) tahun 1992, yang bertujuan untuk membatasi atau menahan
pembuangan gas rumah kaca seperti karbondioksida. Pada bulan Desember 1997, di Kyoto, Japan,
para penandatangan konvensi tersebut menetapkan satu target pembuangan yang mengikat bagi negara-
negara maju (the “Kyoto Protocol”). Kyoto Protocol mulai berlaku pada tanggal 16 Pebruari 2005. Target
pembuangan yang spesifik dapat berbeda dari satu negara dengan negara lainnya. Pemberlakuan atas
Kyoto Protocol atau peraturan lainnya yang komprehensif yang difokuskan pada gas pembuangan rumah
kaca dapat mengakibatkan pembatasan penggunaan batubara dalam pasar utama oleh Perseroan.
Usaha lainnya untuk mengurangi pembuangan gas rumah kaca dan inisiatif dari berbagai negara untuk
lebih menggalakkan penggunaan gas alam juga dapat mempengaruhi penggunaan batubara sebagai
sumber energi yang pada akhirnya mempengaruhi secara material dan menimbulkan dampak negatif
terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Hubungan dengan penduduk setempat

Perseroan peka terhadap kebutuhan komunitas penduduk setempat yang tinggal di sekitar wilayah
pertambangan dan berusaha untuk meminimalisasi dampak negatif yang ada terhadap komunitas
setempat sebagai akibat dari kegiatan penambangan yang sedang berlangsung.  Perseroan secara
regular melakukan peningkatan perbaikan jalan sekitar dan telah melakukan perbaikan sekolah-sekolah
yang ada di lingkungan sekitar serta mendirikan yayasan untuk membantu anak-anak yang kurang mampu
dalam menyelesaikan sekolahnya. Walaupun demikian, pada masa lalu Perseroan pernah mengalami
aksi protes yang dilakukan oleh komunitas setempat pada beberapa wilayah kontrak/kuasa pertambangan.
Sebagai contoh, beberapa penduduk setempat yang ingin mencari pekerjaan memblokir sementara
waktu jalan utama dari wilayah kontrak Indominco.  Walaupun aksi protes berakhir setelah adanya
negosiasi yang cukup singkat dan tidak berkelanjutan, tidak ada kepastian bahwa kegiatan usaha
Perseroan tidak akan terganggu dengan aksi protes yang sama di masa yang akan datang. Pada wilayah
kuasa pertambangan Kitadin Embalut penduduk setempat menolak untuk direlokasi ke daerah pemukiman
yang telah disiapkan dan ditentukan. Oleh karena hal tersebut, kegiatan operasi penambangan di Kitadin
Embalut ditangguhkan sejak Desember 2006. Perseroan saat ini sedang dalam tahap perundingan dengan
penduduk setempat untuk merelokasi penduduk setempat ke daerah pemukiman yang telah disiapkan
dan ditentukan, namun demikian tidak ada kepastian bahwa penduduk setempat akan bersedia bekerja
sama dan tidak akan meminta kompensasi signifikan sebagai imbalan atas kerjasama mereka yang
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telah bersedia untuk direlokasi ke wilayah di luar wilayah kuasa pertambangan Kitadin Embalut.  Kejadian-
kejadian ini dapat mempengaruhi secara material dan menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan
usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Penambangan ilegal

Penggalian batubara yang tidak memiliki ijin dan penambangan ilegal merupakan satu masalah di
Indonesia dan pernah menyebabkan gangguan yang cukup besar bagi perusahaan-perusahaan
pertambangan lainnya yang beroperasi di Kalimantan. Penambangan ilegal di Indonesia biasanya
meningkat sejalan dengan meningkatnya harga batubara. Kerugian yang ditimbulkan dari penambangan
ilegal adalah hilangnya cadangan batubara dan timbulnya biaya rehabilitasi atas wilayah penambangan
ilegal.

Perseroan sampai saat ini tidak pernah mengalami kejadian yang berhubungan dengan pencurian
batubara. Namun demikian, tidak ada kepastian bahwa penggalian batubara tanpa ijin atau penambangan
ilegal dalam satu atau lebih wilayah kontrak/kuasa pertambangan tidak akan meningkat di masa yang akan
datang, atau penambang setempat tidak akan mendapatkan ijin untuk melakukan penambangan dalam
wilayah kontrak/kuasa pertambangan dari pemerintah daerah, sehingga bertentangan dengan hak Perseroan
berdasarkan Ijin Penambangan Batubara. Tidak ada kepastian bahwa Perseroan tidak akan terpengaruh
oleh adanya penggalian batubara tanpa ijin atau penambangan ilegal di masa yang akan datang. Segala
peningkatan yang signifikan atas penggalian batubara tanpa ijin atau penambangan ilegal dalam wilayah
kontrak/kuasa pertambangan pertambangan dapat mempengaruhi secara material dan menimbulkan dampak
negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Kehilangan atau pengurangan pembelian yang signifikan oleh pelanggan terbesar Perseroan

dapat berdampak negatif pada penjualan

Pada tahun 2006, 25,7% dari volume total penjualan Perseroan diperoleh dari penjualan kepada  tiga
pelanggan terbesar dan 52,8% dari volume total penjualan diperoleh dari penjualan kepada sepuluh
pelanggan terbesar.  Perseroan pada umumnya mengadakan perjanjian penjualan batubara jangka
panjang dengan para pelanggan terbesarnya. Perseroan berniat untuk menegosiasikan perpanjangan
kontrak penjualan pada saat berakhirnya kontrak tersebut atau menandatangani kontrak baru dengan
para pelanggannya, namun negosiasi ini tidak selamanya akan berhasil, dan pelanggan tersebut
berpotensi untuk tidak melanjutkan pembelian batubara sesuai dengan perjanjian pasokan batubara
yang ada. Disamping itu, perjanjian pasokan batubara berisi kondisi-kondisi yang memungkinkan
pelanggan Perseroan untuk menunda atau menghentikan perjanjian tersebut pada saat Perseroan tidak
mampu mengirimkan batubara sesuai jumlah dan kualitas yang diminta atau pada saat Perseroan
mengalami keadaan force majeure. Keadaan force majeure terjadi di Indominco di tahun 2007 sehubungan
dengan penutupan sementara Terminal Batubara Bontang dan di Jorong di tahun 2006 sebagai akibat
dari banjir besar sehingga membuat produksi batubara tidak memungkinkan. Walaupun tidak ada
perjanjian dengan pelanggan yang diakhiri sebagai akibat dari pernyataan force majeure tersebut, tidak
ada kepastian bahwa pernyataan tersebut tidak akan memberikan dampak negatif atas hubungan dengan
pelanggan yang terkena kejadian tersebut. Tidak ada jaminan bahwa pernyataan keadaan force majeure
yang terjadi di kemudian hari tidak akan mengakibatkan pelanggan mengakhiri perjanjian penyediaan
batubara. Apabila pelanggan memilih untuk mengakhiri perjanjian penyediaan batubara, hal tersebut
akan berdampak negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Perjanjian penyediaan batubara Perseroan juga berisi ketentuan yang mewajibkan Perseroan untuk
mengirim batubara dengan karakteristik tertentu, seperti nilai kalori, kadar air, kadar belerang dan kadar
abu. Segala kegagalan atas pemenuhan kualitas tersebut dapat menyebabkan sanksi ekonomis, termasuk
penyesuaian harga, penolakan pengiriman atau pengakhiran perjanjian. Jika terdapat pelanggan yang
mengakhiri perjanjian penyediaan batubara atau secara signifikan mengurangi pembelian batubara, atau
jika terdapat Anak Perusahaan yang tidak dapat menjual batubara kepada mereka pada ketentuan yang
menguntungkan atau tidak dapat menjual sama sekali, maka hal ini akan dapat mempengaruhi secara
material dan menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan
prospek Perseroan.
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Perseroan kemungkinan tidak dapat memproduksi jumlah batubara yang cukup untuk memenuhi
permintaan pelanggan, yang dapat membahayakan hubungannya dengan pelanggan

Perseroan kemungkinan tidak dapat memproduksi jumlah batubara yang cukup atau kualitas batubara
yang dijanjikan untuk memenuhi permintaan pelanggan atau memenuhi kewajiban kontraktual. Hal ini
dapat terjadi dikarenakan beberapa hal, termasuk antara lain, perselisihan dengan kontraktor, perselisihan
tenaga kerja, perlengkapan dan mesin-mesin yang tidak berfungsi dan kesulitan operasional, kesulitan
yang dihadapi kontraktor dalam melakukan pembelian atas mesin-mesin, peralatan, dan suku cadang,
cuaca dan perbedaan dalam kuantitas dan kualitas pada lapisan batubara. Berdasarkan ketentuan-
ketentuan dalam perjanjian penyediaan batubara, Perseroan diperbolehkan untuk mengubah sumber
tambang dari batubara yang akan diserahkan dari waktu ke waktu akan tetapi dengan persetujuan tertulis
lebih dahulu dari pelanggan dan bahwa kualitas batubara yang berasal dari sumber yang berbeda tersebut
sesuai dengan spesifikasi dari pelanggan. Tidak ada kepastian bahwa pelanggan akan memberikan ijin
untuk menggunakan batubara pengganti namun apabila persetujuan tersebut diperoleh, batubara
pengganti tersebut akan sesuai dengan spesifikasi kontrak. Berdasarkan ketentuan perjanjian penyediaan
batubara, pelanggan secara umum mempunyai hak untuk menolak segala pengiriman batubara yang
tidak memenuhi spesifikasi kontrak. Ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban kontraktual dan
permintaan pelanggan dapat mengakibatkan tuntutan dari pelanggan terhadap Perseroan atau dapat
membahayakan hubungan dengan pelanggan, dapat mempengaruhi secara material dan menimbulkan
dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Kemampuan Perseroan untuk beroperasi secara efektif dapat terganggu jika kehilangan karyawan
kunci atau jika kontraktor pertambangan tidak dapat menarik dan mempertahankan tenaga ahli
dan terlatih

Perseroan menjalankan kegiatan usahanya dengan memakai sejumlah karyawan kunci dan kehilangan
atas karyawan tersebut dapat mempengaruhi secara material dan menimbulkan dampak negatif terhadap
kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan. Perseroan tidak dapat memberikan
kepastian kepada calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan bahwa karyawan kunci tersebut akan
tetap bekerja pada Perseroan atau Perseroan akan mampu untuk menarik dan mempertahankan tenaga
ahli dan terlatih di masa yang akan datang.

Penambangan batubara merupakan industri padat karya. Dengan berkembangnya operasi penambangan
Perseroan, keberhasilan di masa yang akan datang sangat bergantung pada kemampuan dari Perseroan,
para kontraktor dan sub-kontraktor dalam menarik dan mempertahankan tenaga ahli dan terlatih. Apabila
kemampuan Perseroan dan kontraktor serta sub-kontraktor mengalami kesulitan di kemudian hari dalam
menarik, mempekerjakan, melatih dan mempertahankan tenaga ahli dan terlatih, maka hal tersebut
dapat mempengaruhi secara material dan menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi
keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Pasar Perseroan yang bersifat musiman dapat mempengaruhi secara material dan menimbulkan
dampak negatif terhadap hasil operasional Perseroan

Dalam beberapa hal permintaan batubara bersifat musiman. Keadaan keuangan Perseroan dapat
terpengaruh sebagai akibat atas perubahan cuaca, dan sebagai contoh musim panas serta musim dingin
yang berkepanjangan dalam wilayah geografi yang berbeda dimana Perseroan melakukan kegiatan
usahanya dapat mempengaruhi secara material dan menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan
usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Banpu telah menyediakan bantuan keuangan kepada Perseroan di masa lalu

Secara historis Perseroan telah memperoleh dukungan dana dari pemegang saham utama, Banpu.
Dengan demikian Perseroan bergantung pada dukungan dana yang diberikan oleh Banpu untuk kegiatan
operasional Perseroan. Perseroan sedang dalam proses untuk mendapatkan pinjaman bank untuk
memenuhi kebutuhan keuangan dan modal kerja di masa yang akan datang.  Namun demikian, tidak
ada kepastian bahwa perjanjian pembiayaan oleh bank tersebut akan mempunyai ketentuan-ketentuan
yang menguntungkan bagi Perseroan dan bahwa kehilangan akses untuk mendapatkan pembiayaan
dari pemegang saham tidak akan dapat mempengaruhi secara material dan menimbulkan dampak negatif
terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.
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Harga batubara berubah-ubah (cyclical) dan dapat naik turun secara signifikan

Hasil operasional dari Perseroan sangat bergantung pada harga yang diperoleh dari penjualan batubara.
Harga batubara adalah berdasarkan atau berhubungan dengan harga batubara global, yang cenderung
selalu berubah-ubah dan dapat secara signifikan naik turun. Pasar batubara dunia sangat sensitif terhadap
perubahan dalam kapasitas penambangan batubara dan tingkat hasil, pola permintaan dan konsumsi
batubara dari industri pembangkit listrik dan industri lainnya dimana batubara digunakan sebagai bahan
bakar utama, dan perubahan dalam perekonomian dunia. Pola konsumsi batubara pada industri
pembangkit listrik dan industri lainnya dimana batubara digunakan sebagai bahan bakar utama dipengaruhi
oleh permintaan untuk produk mereka, peraturan-peraturan di bidang lingkungan dan peraturan pemerintah
lainnya, perkembangan teknologi dan harga serta ketersediaan pesaing batubara dan penyediaan bahan
bakar alternatif. Semua faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan dampak yang signifikan pada harga
penjualan batubara. Harga batubara juga dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor di luar kontrol
Perseroan, termasuk keadaan cuaca, masalah distribusi dan perselisihan tenaga kerja. Kenaikan harga
batubara dunia yang baru-baru ini terjadi merupakan akibat dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan yang cukup tinggi di China, India dan sebagian Asia lainnya. Penurunan harga batubara
dunia yang substansial dan berkepanjangan dapat mempengaruhi secara material dan menimbulkan
dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan dan pembeli lainnya dapat bertentangan

dengan kepentingan pembeli atas Saham Yang Ditawarkan

Pemegang saham pengendali Perseroan mempunyai kewenangan untuk mengendalikan Perseroan,
termasuk kewenangan untuk:

• memilih mayoritas anggota direksi dan dewan komisaris; dan
• menentukan keputusan atas tindakan yang memerlukan persetujuan pemegang saham.

Pemegang saham pengendali mempunyai kepentingan usaha lainnya diluar operasional penambangan
Perseroan, termasuk usaha lainnya dalam industri pertambangan dan ketenagalistrikan di luar Indonesia,
dan dapat mengambil tindakan untuk lebih memihak perusahaan lainnya dari pada Perseroan, sehingga
dapat mempengaruhi secara material dan menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi
keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Pasar batubara sangat kompetitif dan dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar kontrol Perseroan

Pada tahun 2004, 2005, 2006 dan dalam semester pertama tahun 2007, masing-masing sebesar 98,2%,
98,6%, 91,7% dan 97,9% dari total penjualan Perseroan merupakan penjualan ekspor. Perseroan bersaing
dengan penghasil batubara domestik dan asing (terutama dari Austaralia dan Afrika selatan) dalam pasar
dunia batubara. Perseroan bersaing dengan penghasil batubara lainnya terutama pada kualitas batubara,
harga, biaya transportasi, dan kemampuan untuk menyediakan batubara. Permintaan untuk batubara oleh
pelanggan utama Perseroan dipengaruhi oleh harga sumber daya energi alternatif, termasuk energi nuklir,
gas alam, minyak dan sumber daya energi yang dapat diperbaharui seperti pembangkit listrik tenaga air.
Secara umum, daya saing batubara Perseroan dibandingkan dengan produk batubara dari pesaing dan
bahan bakar alternatif dievaluasi berdasarkan delivered cost per heating value unit. Faktor-faktor yang
secara langsung memberi pengaruh terhadap biaya produksi termasuk karakteristik geologi terhadap
batubara mereka, ketebalan lapisan, rasio pengupasan tanah (strip ratio), kedalaman cadangan batubara
bawah tanah (depth of underground reserves) (untuk perusahaan tambang batubara bawah tanah), biaya
transportasi dan ketersediaan dan biaya tenaga kerja. Beberapa pesaing Perseroan mempunyai usaha
penambangan yang lebih besar atau lebih bervariasi, atau memiliki akses sumber keuangan yang lebih
besar dibandingkan Perseroan yang memberikan mereka keuntungan kompetitif. Ketidakmampuan
Perseroan untuk mempertahankan posisi yang kompetitif sebagai akibat dari atau faktor-faktor tersebut di
atas atau faktor-faktor lainnya dapat mempengaruhi secara material dan menimbulkan dampak negatif
terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.
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Ketersediaan batubara yang berlebihan di masa yang akan datang dapat menimbulkan dampak

negatif terhadap keuntungan Perseroan

Pertumbuhan pasar dunia batubara dan kenaikan permintaan atas batubara di seluruh dunia telah menarik
pemain baru dalam industri batubara, memacu pembangunan tambang-tambang baru dan ekspansi
atas tambang-tambang yang sudah ada di berbagai negara, termasuk Indonesia, China, Australia, Afrika
Selatan dan Kolombia, dan mengakibatkan penambahan kapasitas di seluruh dunia. Kenaikan harga
batubara sejak awal 2003 telah mendorong penghasil batubara internasional, baik pemain baru maupun
lama, untuk memperluas kapasitas produksi mereka. Ekspansi produksi yang lebih cepat dan ketersediaan
batubara yang berlebihan di pasar batubara dunia dapat menurunkan harga di masa yang akan datang
dan harga yang diterima Perseroan berdasarkan perjanjian penyediaan batubara, yang pada akhirnya
dapat mempengaruhi secara material dan menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi
keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

RISIKO YANG TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN

Kondisi pasar saham di Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham Perseroan

dan tidak adanya pasar, dapat mengakibatkan tidak adanya likuiditas

Perseroan telah mengajukan pendaftaran untuk mencatatkan sahamnya pada BEI. Pada saat ini saham
tersebut belum diperdagangkan. Tidak ada kepastian saham tersebut akan berkembang di pasar. Pasar
modal Indonesia tidak liquid dan lebih tidak stabil, dan memiliki perbedaan dalam standar pelaporan
pasar di negara maju. Juga, harga pada pasar modal Indonesia secara umum lebih tidak stabil
dibandingkan pasar lainnya.

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan transaksi di BEI sewaktu-waktu dapat tertunda.
Selanjutnya tidak ada kepastian bahwa pemegang saham dapat melepas sahamnya pada harga dan
waktu sebagaimana pemegang saham dapat melakukannya dalam pasar yang lebih liquid.

Walaupun permohonan pencatatan Perusahaan telah disetujui, saham tersebut tidak akan dicatatkan di
BEI untuk jangka waktu 3 (tiga) hari sejak berakhirnya masa penjatahan. Selama masa tersebut, pembeli
akan dapat melihat pergerakan harga saham tanpa kemampuan untuk melepas saham melalui BEI.

Harga saham dapat berfluktuasi

Harga saham dapat berfluktuasi setelah Penawaran, tergantung pada beberapa faktor, termasuk:

• Perbedaan antara hasil keuangan serta operasional aktual yang diharapkan oleh pembeli dan analis;

• Perubahan dalam rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia;

• Perubahan ekonomi, politik dan kondisi pasar secara umum di Indonesia;

• Perubahan harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan asing (khususnya Asia) dan negara
berkembang; dan

• Fluktuasi harga saham.

Fluktuasi pertukaran nilai mata uang Rupiah dengan Dolar AS atau mata uang lainnya akan

mempengaruhi mata uang asing yang setara dengan nilai saham dan dividen

Fluktuasi nilai tukar Rupiah Indonesia dan mata uang lain akan mempengaruhi nilai mata uang asing
yang setara dengan harga Rupiah atas saham di BEI. Fluktuasi tersebut juga akan mempengaruhi jumlah
dimana pemegang atas saham akan menerima dalam mata uang asing pada saat konversi atas
(i) dividen tunai atau distribusi lain yang dibayar dalam Rupiah oleh Perseroan atas saham, dan
(ii) pendapatan yang dibayarkan dalam Rupiah dari penjualan saham di pasar sekunder.



57

Penjualan saham kemudian (future sales) dapat memberikan dampak yang merugikan terhadap

harga saham tersebut

Future sales atas jumlah yang substansial atas saham pada pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan
tersebut akan dapat dilaksanakan, dapat memberikan dampak yang merugikan atas harga yang berlaku
di pasar atau kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui Penawaran Umum atau right
issue. Setelah Penawaran, sekitar 73,0% dari seluruh saham yang beredar akan dipegang langsung
maupun tidak langsung oleh Banpu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perseroan, Centralink,
Banpu Minerals Co. ltd, Banpu Minerals (Singapore) Pte Ltd dan Banpu telah sepakat atas beberapa
pembatasan sehubungan dengan kemampuan masing-masing untuk mengalihkan atau melepaskan
saham dalam batas waktu tertentu setelah saham dicatatkan di BEI. Tetapi, PT Sigma Buana Cemerlang,
pemilik langsung 0,01% saham Perseroan sebelum penutupan masa penawaran, tidak akan menjadi
pihak yang terkena lock up meskipun adanya kepemilikan saham Perseroan oleh PT Sigma Buana
Cemerlang.Dengan demikian, future sales dalam jumlah besar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut
dapat terlaksana, dapat menyebabkan harga saham menurun dan dapat membuat  Perseroan sulit
untuk meningkatkan modal.

Keputusan pengadilan luar negeri tidak dapat dilaksanakan terhadap Perseroan di Indonesia

Perseroan adalah perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia. Sebagian besar dewan
komisaris, direksi, dan pejabat eksekutif bertempat tinggal di Indonesia. Seluruh aset perseroan dan
sebagian besar aset dari orang tersebut terletak di Indonesia.

Tidak dimungkinkan bagi pembeli untuk melaksanakan sidang diluar wilayah Indonesia atas Perseroan
atau untuk orang tersebut diluar wilayah Indonesia. Selanjutnya, keputusan pengadilan di luar Indonesia
tidak dapat dilaksanakan pada pengadilan Indonesia. Pemegang saham diharuskan melakukan tuntutan
menurut hukum Indonesia. Pemeriksaan kembali masalah secara de novo diwajibkan dihadapan
pengadilan Indonesia untuk melaksanakan keputusan pengadilan asing di Indonesia.

Tuntutan dan permintaan ganti kerugian berdasarkan hukum Indonesia tidak se-ekstensif sebagaimana
dalam jusrisdiksi lain. Tidak ada kepastian bahwa pengadilan Indonesia akan melindungi kepentingan
pembeli sebagaimana pada pengadilan di negara maju di luar Indonesia.

Sistem hukum Indonesia merupakan sistem civil law berdasarkan peraturan tertulis, dimana putusan
dan keputusan administratif bukan preseden yang mengikat dan tidak diumumkan secara teratur. Aplikasi
hukum Indonesia tergantung kepada kriteria subyektif yaitu itikad baik para pihak dan kebijakan umum.
Hakim di Indonesia bekerja dalam sistem hukum inquisitorial dan memiliki kekuasaan yang besar dalam
melakukan penemuan hukum dan tingkat diskresi yang tinggi dalam penerapan kekuasaan tersebut.
Administrasi hukum dan peraturan-peraturan yang dilakukan oleh pengadilan dan institusi Pemerintah
kemungkinan masih dipengaruhi pada diskresi dan ketidakpastian. Selanjutnya, oleh karena sedikitnya
perselisihan mengenai masalah komersial dan transaksi dan instrumen keuangan modern diperkarakan
di pengadilan Indonesia, pengadilan tidak memiliki keahlian dan pengalaman mengenai masalah-masalah
tersebut, yang mengakibatkan dalam praktek timbulnya ketidakpastian dalam interpretasi dan penerapan
prinsip hukum Indonesia. Tidak terdapat kepastian mengenai jangka waktu proses pengadilan di Indonesia,
dan putusan yang dihasilkan dapat lebih memberikan ketidakpastian dari putusan atas perkara serupa
di pengadilan di jurisdiksi lain, memungkinkan membuat pembeli tidak mendapatkan penegakkan hak
mereka sebagaimana mestinya.

Pembeli tunduk pada pembatasan mengenai hak pemegang saham minoritas

Berdasarkan hukum Indonesia, kewajiban pemegang saham, dewan komisaris dan direksi, dalam
hubungannya dengan pemegang saham minoritas, lebih terbatas dibandingkan negara lain. Akibatnya,
untuk hal-hal tertentu pemegang saham minoritas tidak dapat melindungi kepentingan mereka berdasarkan
hukum Indonesia dibandingkan dengan di negara lain. Prinsip-prinsip hukum perusahaan mengenai
keabsahan prosedur korporasi, fiduciary duty dari manajemen, dewan komisaris, direksi dan pemegang
saham pengendali, dan hak pemegang saham minoritas diatur dalam hukum perusahaan Indonesia dan
anggaran dasar Perseroan. Prinsip-prinsip hukum tersebut berbeda dengan prinsip-prinsip yang berlaku
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bila perseroan didirikan di negara lain. Secara khusus, konsep fiduciary duty dari manajemen belum
dapat dibuktikan di pengadilan Indonesia. Tindakan derivatif yang dilakukan sehubungan dengan aktivitas
direksi dan dewan komisaris tidak pernah dibawa untuk kepentingan Perseroan atau diuji dalam pengadilan
Indonesia, dan hak pemegang saham minoritas hanya sebatas didefinisikan sejak tahun 1995 namun
tidak pernah terbukti dalam praktek. Walaupun tindakan tersebut dapat dilakukan berdasarkan hukum
Indonesia, tidak adanya preseden pengadilan dapat menyulitkan proses perdata. Sehingga, tidak ada
jaminan bahwa hak atau ganti rugi pemegang saham minoritas akan sama dibandingkan dengan yang
ada di jurisdiksi lain atau cukup untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

Standar tata pengelolan perusahaan di Indonesia dapat berbeda dengan negara lain

Standar tata pengelolaan perusahaan di Indonesia berbeda dari apa yang berlaku di jurisdiksi lain secara
signifikan termasuk diantaranya independensi Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit, dan standar
laporan internal dan eksternal.

Hak pembeli untuk ikut serta dalam setiap penawaran rights oleh Perseroan dibatasi, yang dapat

mengakibatkan pembeli menjadi terdilusi.

Berdasarkan peraturan BAPEPAM & LK No. IX.D.1, perusahaan terbuka harus memberikan hak untuk
memesan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang ada untuk memesan dan membayar atas
saham secara proporsional untuk menjaga persentase saham yang dimiliki.

Dalam hal Perseroan menawarkan rights untuk membeli atau membagikan saham kepada pemegang
sahamnya, terdapat kemungkinan pemegang saham tidak akan dapat melaksanakan haknya untuk
mendapatkan saham kecuali apabila ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan pasar modal
yang berlaku dalam jurisdiksi pemegang saham telah dipenuhi.

Ketika Perseroan menawarkan rights atau saham, Perseroan akan mengevaluasi biaya dan potensi
kewajiban yang timbul dan kewajiban untuk tunduk pada, peraturan non-Indonesia dan faktor-faktor
lainnya yang dianggap layak oleh Perseroan. Namun, Perseroan dapat memilih untuk tidak tunduk pada
peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku di beberapa jurisdiksi lain dan jika hal itu
dilakukan, dan tidak ada pengecualian untuk melakukan pendaftaran, maka pemegang saham yang
berasal dari jurisdiksi tersebut tidak akan dapat membeli saham yang ditawarkan dan penyertaannya
akan terdilusi. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memberikan kepastian kepada pembeli bahwa
mereka akan dapat mempertahankan persentase penyertaannya dalam Perseroan. Karena rights issue
di Indonesia membolehkan partisipan untuk membeli saham dengan harga diskon dari harga yang berlaku
di pasar, ketidakmampuan untuk berpartisipasi akan merugikan pemegang saham secara ekonomis.

Agen penjualan Internasional dan Penjamin Pelaksana tidak akan melebihkan alokasi saham yang

ditawarkan atau menjaga harga pasar dari saham yang ditawarkan

Agen penjualan Internasional dan Penjamin Pelaksana tidak akan melebihkan alokasi saham yang
ditawarkan atau mengambil aksi untuk menjaga harga pasar dari saham yang ditawarkan pada level
yang ada pada pasar terbuka. Aksi ini sering digunakan di pasar sekuritas lain pada periode 30 hari
setelah terjadi proses jual beli pada bursa yang bersangkutan. Hal tersebut mengakibatkan harga pasar
dari saham yang ditawarkan cenderung turun apabila Agen penjual Internasional dan Penjamin Pelaksana
diizinkan untuk melaksanakan aksi tersebut.

Informasi yang tersedia pada pasar modal Indonesia lebih terbatas dibandingkan di negara maju.

Terdapat perbedaan antara level regulasi dan pengawasan pada pasar modal Indonesia dan aktivitas
pembeli, broker, dan partisipan lainnya dengan negara-negara yang lebih maju. BAPEPAM & LK dan
bursa saham bertanggung jawab melaksanakan keterbukaan dan standar peraturan lainnya untuk pasar
modal Indonesia. BAPEPAM & LK telah mengeluarkan peraturan dan pedoman mengenai keterbukaan,
insider trading, dan masalah lainnya. Namun,  informasi keterbukaan yang tersedia untuk publik mengenai
perusahaan Indonesia masih sedikit dibandingkan keterbukaan informasi yang dilakukan perusahaan
terbuka pada negara maju.
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VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN

AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian maupun transaksi penting yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen
atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan per 30 Juni 2007 dan untuk
periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut seperti yang tercantum dalam Prospektus ini,
yang telah diaudit oleh KAP Haryanto Sahari & Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers), dengan
pendapat Wajar Tanpa Pengecualian yang diterbitkan pada tanggal 18 September 2007 kecuali untuk
Catatan 36 yang bertanggal 3 Desember 2007, yang mempunyai dampak yang material terhadap posisi
keuangan dan hasil usaha konsolidasian Perseroan untuk periode tersebut.
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VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

DAN ANAK PERUSAHAAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Indotambangraya Megah berdasarkan akta Pendirian Perseroan
Terbatas No. 13 tanggal 2 September 1987 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di
Jakarta.

Perseroan mengubah namanya menjadi PT Indo Tambangraya Megah, berdasarkan akta Perubahan
No. 193, tanggal 26 September 1988 di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta
Pendirian No. 13 tanggal 2 September 1987 dan akta Perubahan No. 193 tertanggal 26 September 1988
tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai surat
keputusannya No. C2-640.HT.01.01.TH’89, tanggal 20 Januari 1989. Akta Pendirian No. 13 tanggal
2 September 1987 telah didaftarkan dalam register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah
No. 348/1989 dan akta Perubahan No. 193 tertanggal 26 September 1988 telah didaftarkan dalam register
di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 349/1989, keduanya tertanggal 20 Maret 1989,
kedua akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103, tanggal
24 Desember 1996, Tambahan No. 9775.

Selanjutnya, Perseroan mengubah statusnya menjadi perusahaan terbuka berdasarkan Akta Berita Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Indo Tambangraya Megah No. 33
tanggal 27 Juli 2007, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Perseroan memiliki 5 (lima) Anak Perusahaan, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham lebih dari
50% seperti di bawah ini:

a) PT Indominco Mandiri, sebanyak 12.499 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp12.499.000.000,00 yang merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh
sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh oleh PT Indominco Mandiri.

b) PT Trubaindo Coal Mining, sebanyak 63.499 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp63.499.000.000,00 yang merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh
sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh oleh PT Trubaindo Coal
Mining.

c) PT Bharinto Ekatama, sebanyak 16.830 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp16.830.000.000,00 yang merupakan 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal
yang ditempatkan dan disetor penuh oleh PT Bharinto Ekatama.

d) PT Kitadin, sebanyak 188.944 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp377.888.000.000,00 yang merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh
sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh oleh PT Kitadin.

e) PT Jorong Barutama Greston, sebanyak 299 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp4.485.000.000 yang merupakan 99,67% (sembilan puluh sembilan koma enam puluh enam persen)
dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh oleh PT Jorong Barutama Greston.
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No. Nama Anak Perusahaan Tanggal Jumlah Penyertaan Jumlah (%)

Penyertaan Sampai Dengan Tanggal Nominal

Pertama Kali Diterbitkannya Prospektus (Rupiah)

(saham)

1. PT Indominco Mandiri 28 Desember 1994 12.499 12.499.000.000 99,99
2. PT Trubaindo Coal Mining 27 Desember 1994 63.499 63.499.000.000 99,99
3. PT Bharinto Ekatama 27 Januari 2004 16.830 16.830.000.000 99,00
4. PT Kitadin 27 Desember 1994 188.944 377.888.000.000 99,99
5. PT Jorong Barutama Greston 10 Agustus 2007 299 4.485.000.000 99,67

Kronologis Riwayat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Sejak didirikan Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan beberapa kali berdasarkan:

1. Akta Risalah Rapat Perseroan No. 15, tanggal 5 Maret 1996, yang dibuat dihadapan Popie Savitri
Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Serang, sehubungan dengan persetujuan Rapat Umum
Pemegang Saham Perseroan kepada PT Ganda Upayatama untuk masuk sebagai pemegang saham
baru dan persetujuan pengeluaran 1 (satu) saham yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.

2. Akta Risalah Rapat Perseroan No. 15, tanggal 15 Pebruari 1999, dibuat dihadapan Popie Savitri
Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-3318
HT.01.04.TH.2000, tanggal 21 Pebruari 2000, dan laporan perubahan telah diterima dan dicatat
berdasarkan Surat No: C-3317 HT.01.04.TH.2000, tanggal 21 Pebruari 2000, didaftarkan dalam
Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Selatan dengan TDP No. 090315123655
di bawah agenda No. 518/BH.09.03/V/2000, tanggal 29 Mei 2000, dan telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia No. 63, tanggal 8 Agustus 2000, Tambahan No. 4315, sehubungan
dengan perubahan seluruh Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 1 Tahun
1995 tentang Perseroan Terbatas.

3. Akta Berita Acara Rapat Perseroan No. 68, tanggal 31 Maret 2000, dibuat dihadapan Popie Savitri
Martosuhardjo Pharmanto, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat keputusannya No. C-23432
HT.01.04.TH.2000, tanggal 31 Oktober 2000, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor
Pendaftaran Kodya Jakarta Selatan dengan TDP No. 090315123655 di bawah agenda No. 082/
RUB.09.03/I/2001, tanggal 31 Januari 2001, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia No. 38, tanggal 11 Mei 2001, Tambahan No. 3020, sehubungan dengan konversi obligasi
konversi (Convertible Bond) yang telah dikeluarkan Perseroan, mengeluarkan saham-saham yang
masih dalam simpanan dan memperbesar modal dasar Perseroan sehingga merubah Pasal 4 ayat
1, ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar.

4. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 2, tanggal 4 Juli 2001, dibuat
oleh Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan ke
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Laporan
Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. C-07048 HT.01.04.TH.2001, tanggal 30 Agustus
2001, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Selatan dengan
TDP No. 090315123655 di bawah agenda No. 1185/RUB.09.03/XII/2001, tanggal 27 Desember
2001, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25, tanggal 26 Maret
2002, Tambahan No. 205, sehubungan dengan penghapusan pasal 5 ayat (7) dan pasal 10 ayat 8
(a), perubahan Pasal 6 ayat (6), 8 ayat (5), 10 ayat (2) dan 11 ayat (3) Anggaran Dasar.

5. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 109, tanggal 23 Nopember
2001, dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan ke
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Laporan
Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. C-15534 HT.01.04.TH.2001, tanggal 12 Desember
2001, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Selatan dengan
TDP No. 090315123655 di bawah agenda No. 1185/RUB.09.03/XII/2001, tanggal 27 Desember
2001, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25, tanggal 26 Maret
2002, Tambahan No. 206, sehubungan dengan peningkatan modal disetor Perseroan dan perubahan
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Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar. Perubahan tersebut terkait dengan
dilaksanakannya penggabungan Perseroan dengan PT Ganda Upayatama dan PT Mekar Langgeng
Utama berdasarkan Akta No. 108, tanggal 23 Nopember 2001 tentang Perjanjian Penggabungan
Usaha (Merger) antara PTITM, PT. Ganda Upayatama dan PT. Mekar Langgeng Utama dibuat
dihadapan Misahardi Wilamarta S.H., Notaris di Jakarta.

Sebagaimana tertera dalam Akta No. 108, tanggal 23 Nopember 2001 bahwa sehubungan dengan
pelaksanaan penggabungan usaha (merger) tersebut maka harus dilakukan peningkatan modal
sehingga pemegang saham PT Ganda Upayatama dan PT Mekar Langgeng Utama masuk kedalam
Perseroan.  Namun demikian pemegang saham Perseroan  tidak berubah yaitu PT Centralink
Wisesa International dan PT Sigma Buana Cemerlang, mengingat: (i) PT Ganda Upayatama dan
Perseoan adalah pemegang saham PT Mekar Langgeng dan (ii) PT Centralink Wisesa International
dan PT Sigma Buana Cemerlang adalah pemegang saham PT Ganda Upayatama.

6. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 17, tanggal 31 Juli 2002, dibuat
oleh Rachmat Musiran, S.H., Notaris di Jakarta, Akta No. 17/2002 telah mendapat persetujuan dari
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat keputusannya
No. C-14816 HT.01.04.TH.2002, tanggal 8 Agustus 2002, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan
pada Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Selatan dengan TDP No. 090315123655 di bawah agenda
No. 1088/RUB 09.03/IX/2002, tanggal 6 September 2002,  telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia No. 079, tanggal 1 Oktober 2002, Tambahan No. 11912,  sehubungan dengan
peningkatan Modal Dasar Perseroan.

7. Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Perseroan No. 36, tanggal 13 Oktober
2006, dibuat oleh Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah
diberitahukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan
Pemberitahuan No. W7-HT.01.10-3975, tanggal 28 Maret 2007 yang didaftarkan dalam Daftar
Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Selatan pada tanggal 9 Juli 2007 dan dilaporkan
ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Laporan
Akta Perubahan Anggaran Dasar No: W7-HT.01.04-2721, tanggal 7 Maret 2007 yang didaftarkan
dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Selatan dengan TDP
No. 090315123655 di bawah agenda No. 275/RUB.09.03/VII/2007, tanggal 9 Juli 2007, sehubungan
dengan perubahan Pasal 13 ayat 2 dan ayat 7 Anggaran Dasar.

8. Akta Pernyataan Persetujuan Seluruh Pemegang Saham PERSEROAN No. 15, tanggal 17 Juli
2007, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat keputusannya
No. W7-08151 HT.01.04-TH.2007, tanggal 23 Juli 2007, sehubungan dengan perubahan Pasal
4 ayat 1, 2 dan 3 Anggaran Dasar.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Berkaitan dengan Rencana Penawaran Umum

Berkaitan dengan rencana penawaran umum Anggaran Dasar Perseroan dirubah berdasarkan (i) Akta
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Indo Tambangraya
Megah No. 33, tanggal 27 Juli 2007, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah
memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat
persetujuannya No. W7-08676 HT.01.04.TH.2007, tanggal 3 Agustus 2007, dan (ii) Akta Berita Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 14, tanggal 22 Oktober 2007, dibuat oleh
Fathiah Helmi, S.H., yang telah menetapkan antara lain hal-hal berikut ini:

a. perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka;

b. perubahan nilai nominal saham dari Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) setiap saham menjadi
Rp. 500 (lima ratus Rupiah) setiap saham;
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c. pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan sebanyak-banyaknya 387.402.500 saham dengan
nilai nominal Rp. 500 (lima ratus Rupiah) setiap saham, melalui Penawaran Umum  kepada
Masyarakat, Penawaran Umum tersebut di atas dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di
tempat dimana saham-saham perseroan dicatatkan dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai kepastian jumlah saham yang
dikeluarkan melalui Penawaran Umum kepada Masyarakat; dan

d. perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka menjadi perseroan terbuka.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN DAN PERUBAHAN

ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Tahun 1987

Berdasarkan akta Pendirian No. 13 tanggal 2 September 1987 sebagaimana diubah dengan Akta
Perubahan No. 193 tertanggal 26 September 1988 yang keduanya dibuat di hadapan Benny Kristianto,
S.H., Notaris di Jakarta, modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah)
terbagi atas 5.000 (lima ribu) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta
Rupiah) dari modal dasar tersebut telah ditempatkan serta diambil bagian dan disetor penuh secara
tunai oleh para pemegang saham, yaitu Soenarno dan Solichin Sumardjo sebesar Rp 3.000.000.000,-
(tiga miliar Rupiah) terbagi atas 3.000 (tiga ribu) saham. Adapun susunan pemegang saham dan
kepemilikan saham dalam Perseroan berdasarkan struktur permodalan diatas adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan Jumlah Saham Nilai

(Rp)

Modal Dasar 5.000 5.000.000.000
Modal Ditempatkan 3.000 3.000.000.000
Modal Disetor 3.000 3.000.000.000
Nilai Nominal Setiap Saham 1.000.000

No. Susunan Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai %

(Rp)

1. Soenarno 1.500 1.500.000.000 50,00
2. Solichin Sumardjo 1.500 1.500.000.000 50,00

Total 3.000 3.000.000.000 100,00

Saham dalam Portepel 2.000 2.000.000.000

Tahun 1994

Berdasarkan akta Jual Beli Saham No. 12, tanggal 28 Nopember 1994, yang dibuat dihadapan Popie
Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Serang, Soenarno dan Solichin Sumardjo telah menjual
dan menyerahkan seluruh saham Perseroan yang dimilikinya atau sebesar 100% dari total saham
Perseroan kepada PT Oriental Permata. Jual beli saham tersebut telah disetujui oleh seluruh pemegang
saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam akta Risalah Rapat Perseroan No. 11, tanggal
28 Nopember 1994, yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di
Serang, sehingga susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
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Struktur Permodalan Jumlah Saham Nilai

(Rp)

Modal Dasar 5.000 5.000.000.000
Modal Ditempatkan 3.000 3.000.000.000
Modal Disetor 3.000 3.000.000.000
Nilai Nominal Setiap Saham 1.000.000

No. Susunan Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai %

(Rp)

1. PT Oriental Permata 3.000 3.000.000.000 100,00

Total 3.000 3.000.000.000 100,00

Saham dalam Portepel 2.000 2.000.000.000

Tahun 1996

Berdasarkan akta Risalah Rapat Perseroan No. 15, tanggal 15 Maret 1996, dibuat dihadapan Popie
Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta yang mana menyetujui pengeluaran saham
baru dalam Perseroan, saham mana diambil oleh PT Ganda Upayatama untuk masuk sebagai pemegang
saham baru sehingga merubah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi
sebagai berikut:

Struktur Permodalan Jumlah Saham Nilai

(Rp)

Modal Dasar 5.000 5.000.000.000
Modal Ditempatkan 3.001 3.001.000.000
Modal Disetor 3.001 3.001.000.000
Nilai Nominal Setiap Saham 1.000.000

No. Susunan Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai %

(Rp)

1. PT Oriental Permata 3.000 3.000.000.000 99,97
2. PT Ganda Upayatama 1 1.000.000 0,03

Total 3.001 3.001.000.000 100,00

Saham dalam Portepel 1.999 1.999.000.000

Tahun 1998

Berdasarkan akta Jual Beli Saham No. 12, tanggal 8 April 1998, yang dibuat dihadapan Popie Savitri
Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Serang, PT Oriental Permata dan PT Ganda Upayatama
menjual dan menyerahkan seluruh saham Perseroan yang dimilikinya atau sebesar 100% dari total
saham Perseroan kepada PT Langgayan dan PT Kemudi Kemuning. Jual beli saham tersebut telah
disetujui oleh pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam akta Risalah Rapat Perseroan
No. 11, tanggal  8 April 1998, yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H.,
Notaris di Serang, sehingga susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Struktur Permodalan Jumlah Saham Nilai

(Rp)

Modal Dasar 5.000 5.000.000.000
Modal Ditempatkan 3.001 3.001.000.000
Modal Disetor 3.001 3.001.000.000
Nilai Nominal Setiap Saham 1.000.000

No. Susunan Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai %

(Rp)

1. PT Langgayan 3.000 3.000.000.000 99,97
2. PT Kemudi Kuning 1 1.000.000 0,03

Total 3.001 3.001.000.000 100,00

Saham dalam Portepel 1.999 1.999.000.000
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Perubahan susunan pemegang saham tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Republik
Indonesia sesuai surat No. 097/DK-LAP-PS/VI/98 dari Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H.,
tanggal 18 April 1998, diterima pada tanggal 22 April 1998.

Tahun 1999

PT Holdiko Perkasa, suatu entitas khusus (SPV) yang didirikan oleh BPPN, selaku pemegang obligasi
yang dapat ditukarkan (exchangeable bond) No. 002/ITM/EB/99 telah mengajukan permohonan kepada
PT Langgayan untuk menukar obligasi dimaksud dengan 3000 saham Perseroan milik PT Langgayan
pada tanggal 30 Juni 1999 dengan Pemberitahuan Penukaran (Exchange Notice) tertanggal 21 Juni
1999. PT Gemah Ripah Pertiwi selaku pemegang obligasi yang dapat ditukarkan (exchangeable bond)
No. 001/ITM/EB/99 telah mengajukan permohonan kepada PT Kemudi Kemuning untuk menukar obligasi
dimaksud dengan 1 saham Perseroan milik PT Kemudi Kemuning pada tanggal 30 Juni 1999 dengan
Pemberitahuan Penukaran (Exchange Notice) tertanggal 21 Juni 1999.

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 28, tanggal 24 Juni
1999, seluruh pemegang saham Perseroan mengambil keputusan, efektif sejak tanggal 22 Juni 1999,
untuk memberikan persetujuan kepada pemegang obligasi yaitu PT Holdiko Perkasa dan PT Gemahripah
Pertiwi untuk menukar obligasi  yang dapat ditukarkan (exchangeable bond) dengan 3000 saham
Perseroan milik PT Langgayan dan 1 saham Perseroan milik PT Kemudi Kemuning, sehingga susunan
pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Struktur Permodalan Jumlah Saham Nilai

(Rp)

Modal Dasar 5.000 5.000.000.000
Modal Ditempatkan 3.001 3.001.000.000
Modal Disetor 3.001 3.001.000.000
Nilai Nominal Setiap Saham 1.000.000

No. Susunan Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai %

(Rp)

1. PT Holdiko Perkasa 3.000 3.000.000.000 99,97
2. PT Gemahripah Pertiwi 1 1.000.000 0,03

Total 3.001 3.001.000.000 100,00

Saham dalam Portepel 1.999 1.999.000.000

Perubahan susunan pemegang saham tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Republik
Indonesia sesuai surat No. 125/DK-PS/VII/1999 dari Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., tanggal
5 Juli 1999, diterima tanggal 6 Juli 1994, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor
Pendaftaran Kodya Jakarta Selatan di bawah agenda No. 1399/RUB-09-03/VII/99, tanggal 19 Juli 1999.

Tahun 2000

PT Holdiko Perkasa selaku pemegang obligasi konversi (convertible bond) telah mengajukan permohonan
untuk mengkonversi obligasi konversi senilai Rp.36.999.000.000 dengan Pemberitahuan Konversi
(Conversion Notice) tertanggal 28 Pebruari 2000, dimaksud ke dalam saham Perseroan atas nama
PT Holdiko Perkasa.

Berdasarkan akta Berita Acara Rapat Perseroan No. 68, tanggal 31 Maret 2000, dibuat dihadapan Popie
Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat keputusannya No. C-23432
HT.01.04.TH.2000, tanggal 31 Oktober 2000, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor
Pendaftaran Kodya Jakarta Selatan dengan TDP No. 090315123655 di bawah agenda No. 082/
RUB.09.03/I/2001, tanggal 31 Januari 2001, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
No. 38, tanggal 11 Mei 2001, Tambahan No. 3020, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan
memberikan persetujuan atas konversi obligasi konversi (convertible bond) menjadi 35.460 saham
Perseroan atas nama PT Holdiko Perkasa serta peningkatan modal Perseroan menjadi 40.000 saham
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senilai Rp. 40.000.000.000, dengan catatan bahwa mengingat modal dasar Perseroan sebelum konversi
hanya sejumlah 5.000 saham, maka sebagian dari obligasi konversi (convertible bond) tersebut dikonversi
dengan 1.999 saham dalam portepel modal dasar Perseroan dan sebagian dikonversi dengan 33.461
saham baru berdasarkan peningkatan modal dasar Perseroan tersebut, sehingga merubah struktur
permodalan menjadi sebagai berikut:

Struktur Permodalan Jumlah Saham Nilai
(Rp)

Modal Dasar 40.000 40.000.000.000
Modal Ditempatkan 38.461 38.461.000.000
Modal Disetor 38.461 38.461.000.000
Nilai Nominal Setiap Saham 1.000.000

No. Susunan Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai %
(Rp)

1. PT Holdiko Perkasa 38.460 38.460.000.000 99,99
2. PT Gemahripah Pertiwi 1 1.000.000 0,01

Total 38.461 38.461.000.000 100,00

Saham dalam Portepel 1.539 1.539.000.000

Tahun 2001

Berdasarkan akta Jual Beli Saham (Deed of Sale of Shares) tanggal 8 Maret 2001 (dibuat dibawah tangan),
PT Holdiko Perkasa menjual dan menyerahkan 38.460 saham Perseroan miliknya kepada
PT Centralink Wisesa International dan PT Gemahripah Pertiwi menjual dan menyerahkan 1 saham
Perseroan miliknya kepada PT Sigma Buana Cemerlang. Jual beli saham tersebut telah disetujui oleh
pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam akta Keputusan Pemegang Saham Perseroan
sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang saham (Statement of the Circular Resolution of the Shareholders
of Perseroan) No. 3, tanggal 3 Desember 2001, dibuat oleh Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H.,
Notaris di Jakarta, sehingga susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Struktur Permodalan Jumlah Saham Nilai
(Rp)

Modal Dasar 40.000 40.000.000.000
Modal Ditempatkan 38.461 38.461.000.000
Modal Disetor 38.461 38.461.000.000
Nilai Nominal Setiap Saham 1.000.000

No. Susunan Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai %
(Rp)

1. PT Centralink Wisesa International 38.460 38.460.000.000 99,99
2. PT Sigma Buana Cemerlang 1 1.000.000 0,01

Total 38.461 38.461.000.000 100,00

Saham dalam Portepel 1.539 1.539.000.000

Perubahan susunan pemegang saham tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Republik
Indonesia sesuai surat No. 031/DK-PS/II/2002 dari Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., tanggal
7 Pebruari 2002, diterima tanggal 8 Pebruari 2002.

Tahun 2001

Berdasarkan akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 109, tanggal
23 Nopember 2001, dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta yang telah dilaporkan
ke Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Laporan
akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. C-15534 HT.01.04.TH.2001, tanggal 12 Desember 2001,
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Selatan dengan TDP
No. 090315123655 di bawah agenda No. 1185/RUB.09.03/XII/2001, tanggal 27 Desember 2001, dan
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25, tanggal 26 Maret 2002, Tambahan
No. 206, seluruh pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal disetor sebanyak 120
saham senilai Rp. 120.000.000 dalam bentuk setoran tunai yang seluruhnya diambil oleh PT Centralink
Wisesa International sehingga merubah struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:
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Struktur Permodalan Jumlah Saham Nilai
(Rp)

Modal Dasar 40.000 40.000.000.000
Modal Ditempatkan 38.581 38.581.000.000
Modal Disetor 38.581 38.581.000.000
Nilai Nominal Setiap Saham 1.000.000

No. Susunan Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai %
(Rp)

1. PT Centralink Wisesa International 38.580 38.580.000.000 99,99
2. PT Sigma Buana Cemerlang 1 1.000.000 0,01

Total 38.581 38.581.000.000 100,00

Saham dalam Portepel 1.419 1.419.000.000

Perubahan struktur permodalan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Republik
Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. C-15534
HT.01.04.TH.2001 tanggal 12 Desember 2001, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor
Pendaftaran Kodya Jakarta Selatan dengan TDP No.  090315123655 di bawah agenda No. 1185/RUB
09.03/XII/2001 tanggal 27 Desember 2001.

Tahun 2002

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 17, tanggal 31 Juli
2002, dibuat oleh Rachmat Musiran, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat keputusannya No. C-14816
HT.01.04.TH.2002, tanggal 8 Agustus 2002, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor
Pendaftaran Kodya Jakarta Selatan dengan TDP No. 090315123655 di bawah agenda No. 1088/RUB
09.03/IX/2002, tanggal 6 September 2002,  telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
No. 079, tanggal 1 Oktober 2002, Tambahan No. 11912, seluruh pemegang saham Perseroan menyetujui
(i) peningkatan Modal Dasar Perseroan menjadi 150.000 saham senilai Rp. 150.000.000.000 dan
(ii) mengeluarkan saham-saham baru dalam portepel Perseroan yaitu sejumlah 62.500 saham senilai
Rp. 62.500.000.000 yang seluruhnya diambil oleh PT Centralink Wisesa International dengan penyetoran
tunai, sehingga merubah struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Struktur Permodalan Jumlah Saham Nilai

(Rp)

Modal Dasar 150.000 150.000.000.000
Modal Ditempatkan 101.081 101.081.000.000
Modal Disetor 101.081 101.081.000.000
Nilai Nominal Setiap Saham 1.000.000

No. Susunan Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai %

(Rp)

1. PT Centralink Wisesa International 101.080 101.080.000.000 99,99
2. PT Sigma Buana Cemerlang 1 1.000.000 0,01

Total 101.081 101.081.000.000 100,00

Saham dalam Portepel 48.919 48.919.000.000

Tahun 2007

Berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Seluruh Pemegang Saham Perseroan No. 15, tanggal
17 Juli 2007, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat keputusannya No. W7-08151
HT.01.04-TH.2007, tanggal 23 Juli 2007. Berdasarkan akta tersebut seluruh pemegang saham Perseroan
menyetujui (i) peningkatan Modal Dasar Perseroan menjadi 1.500.000 saham Rp. 1.500.000.000.000
dan (ii) peningkatan modal ditempatkan/disetor dengang penyetoran tunai, yaitu sebesar
Rp. 350.889.000.000 atau sejumlah 350.889 saham yang seluruhnya diambil oleh PT Centralink Wisesa
International dan telah dibayar secara tunai, sehingga mengubah struktur permodalan Perseroan menjadi
sebagai berikut:
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Struktur Permodalan Jumlah Saham Nilai

(Rp)

Modal Dasar 1.500.000 1.500.000.000.000
Modal Ditempatkan 451.970 451.970.000.000
Modal Disetor 451.970 451.970.000.000
Nilai Nominal Setiap Saham 1.000.000

No. Susunan Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai %

(Rp)

1. PT Centralink Wisesa International 451.969 451.969.000.000 99,99
2. PT Sigma Buana Cemerlang 1 1.000.000 0,01

Total 451.970 451.970.000.000 100,00

Saham dalam Portepel 1.048.030 1.048.030.000.000

Berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Indo
Tambangraya Megah No. 33, tanggal 27 Juli 2007, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta,
seluruh pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan nilai nominal saham dari Rp. 1.000.000
(satu juta Rupiah) setiap saham menjadi Rp. 500 (lima ratus Rupiah) setiap saham sehingga jumlah
saham berubah menjadi sebagi berikut:

Struktur Permodalan Jumlah Saham Nilai

(Rp)

Modal Dasar 3.000.000.000 1.500.000.000.000
Modal Ditempatkan 903.940.000 451.970.000.000
Modal Disetor 903.940.000 451.970.000.000
Nilai Nominal Setiap Saham 500

No. Susunan Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai %

(Rp)

1. PT Centralink Wisesa International 903.938.000 451.969.000.000 99,99
2. PT Sigma Buana Cemerlang 2.000 1.000.000 0,01

Total 903.940.000 451.970.000.000 100,00

Saham dalam Portepel 2.096.060.000 1.048.030.000.000

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Indo
Tambangraya Megah No. 33, tanggal 27 Juli 2007, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta,
susunan anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen dan Direksi Perseroan adalah
sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sutoyo (Sutejo), SH, MH
Komisaris : Somruedee Chaimongkol
Komisaris : Rawi Corsiri
Komisaris : Ir. Lukmanul Hakim, MM
Komisaris (independen) : Jeffrey Mulyono
Komisaris (independen) : Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak

Direksi

Direktur Utama : Somyot Ruchirawat
Direktur : Pongsak Thongampai
Direktur : Aphimuk Taifayongvichit
Direktur : Rudijanto Boentoro
Direktur (tidak teraffiliasi) : Edward Manurung, SE, MBA
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Periode jabatan dari masing-masing komisaris dan direktur tersebut di atas terhitung sejak penunjukkannya
pada RUPSLB pada tanggal 27 Juli 2007 sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada tahun ketiga
sejak penunjukkan tersebut.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

Dewan Komisaris

Sutoyo (Sutejo), SH, MH – Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, 69 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari
Universitas Airlangga pada tahun 1964 dan gelar Magister Hukum dari Universitas
Indonesia pada tahun 1992. Mengawali karirnya di Departement Pertambangan
dan Energi, dimana beliau menjabat sebagai Kepala Departemen Informasi dan
Biro Hukum (1965-1970), menjadi anggota Tim Negosiasi untuk Kontrak
Pertambangan dan Perjanjian Pembagian Produksi Batu Bara (1967-1981) serta
anggota Tim Negosiasi untuk Hidroelektrik Asahan dan Proyek Aluminium
(1975-1976), menjabat sebagai Direksi PT Bukit Asam (1981-1988) dan Penasehat
Hukum untuk Tim Pertambangan dan Energi dalam Negosiasi untuk Kontrak
Pertambangan Batu Bara Generasi II (1993-1994).Saat ini, menjabat sebagai
Komisaris Utama Perseroan, Penasehat Hukum dan Komisaris anak-anak
perusahaan Perseroan.

Somruedee Chaimongkol – Komisaris

Warga negara Thailand, 46 tahun. Memperoleh gelar Bachelor of Science in
Accounting dari Bangkok University pada tahun 1983 dan menyelesaikan Program
Global Leadership dari Harvard Business School, Boston, AS, pada tahun 2000.
Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan, Chief Financial Officer dari Banpu
Public Company Limited, Chairman dari Banpu Provident Fund, anggota Komite
Manajemen Risiko Banpu, anggota Komite Manajemen Risiko Komoditas Banpu
serta Direktur di berbagai anak perusahaan Grup Banpu.

Rawi Corsiri – Komisaris

Warga negara Thailand, 57 tahun. Memperoleh gelar Bachelor of Science pada
tahun 1971 dan gelar Master of Business Administration dari Chulalongkorn
University, Bangkok, pada tahun 1993. Memulai karirnya di Electricity Generating
Authority of Thailand (EGAT) dan memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman di
industri pertambangan dan pembangkit listrik. Sejak bergabung dengan Banpu di
tahun 1989, telah menduduki beberapa posisi penting termasuk sebagai Business
Development Director dan President Tri Energy Company Limited, yang memiliki
dan membangun 700MW GTCC-IPP di Thailand. Sejak tahun 2001, menjabat
sebagai Direktur di berbagai perusahaan milik Grup Banpu. Saat ini menjabat
sebagai Komisaris Perseroan dan Chief Operating Officer dari Banpu Public
Company Ltd.
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Ir. Lukmanul Hakim, MM – Komisaris

Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik
Pertambangan dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1976, dan gelar Magister
Manajemen dari Institut Management Prasetya Mulya di bidang Manajemen
Internasional pada tahun 2001. Memiliki pengalaman kerja selama 23 tahun di
PT Indocement dimana terakhir beliau menjabat sebagai Plant Coordinator Staff.
Bergabung dengan Indominco di tahun 1992 dan sejak tahun 2001 menjabat
sebagai Direktur Operasional di Indominco dan Kitadin. Di tahun 2005 sampai
dengan tahun 2007, menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan QSE
di anak-anak perusahaan Perseroan. Saat ini menjabat sebagai Komisaris
Perseroan dan Direktur di berbagai anak perusahaan Perseroan.

Jeffrey Mulyono – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik
Pertambangan dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1980. Mengawali
karirnya sebagai Management Trainee di PT United Tractors hingga menjabat
sebagai General Manager dan Deputy CEO. Selanjutnya menjabat sebagai
Direktur UT Heavy Industry Pte. Ltd. Singapore (1994 – 1997), Direktur
PT Pamapersada Nusantara (1996-1997), Wakil Presiden Direktur dan Direktur
PT Berau Coal (1997-2005) serta Komisaris PT Berau Coal (2005-2006). Saat ini
menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, Penasehat terhadap PT Bukit
Makmur Mandiri Utama, Komisaris PT Tunas Muda Jaya, Presiden Direktur
PT Arya Citra Mineconsult, PT Interex Sacra Raya, PT Persada Multibara,
PT Pesona Khatulistiwa Nusantara dan Wakil Presiden Direktur PT Telen Eco Coal.

Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari
Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1973, gelar Diploma Rer-Pol di bidang
Monetary Economics dan Public Finance dari University of Cologne pada tahun
1979 dan gelar Ph.D. di bidang International Economics dari University of Cologne
pada tahun 1983. Memulai karirnya sebagai auditor di SGV Utomo (1973-1974),
Kepala Departemen Economics Affairs untuk Center for Strategic International
Studies (CSIS) (1984-1987), Chairman – Board of Trustees untuk CSIS (1999-
2005) serta Dekan Prasetya Mulya Business School (1989-2003). Saat ini menjabat
sebagai Komisaris Independen Perseroan, Chairman – Board of Management
untuk CSIS dan Executive Director untuk Prasetiya Mulya School Business.

Direksi

Somyot Ruchirawat – Presiden Direktur

Warga Negara Thailand, umur 52. Memperoleh gelar Bachelor of Chemical
Engineering dari Chulalongkorn University, Thailand, pada tahun 1982, dan gelar
Master di bidang Industrial Engineering and Management dari Asian Institute
Technology pada tahun 1994 serta gelar Master of Business Administration dari
Chulalongkorn University pada tahun 1997.Memulai karirnya sebagai Manager
Utilities di Siam Kraft Paper Co., Ltd., Siam Cement Group (1977-1987), beliau
pernah menjabat sebagai Lead Technologist Thai Oil Co., Ltd. (1987-1990),
Operations Manager PPG-Siam Silica Co., Ltd. (1990-1993), General Manager
Siam Unisole Co., Ltd. (1994-1995) serta Managing Director MRD-ECC Co., Ltd.
(1995-2000). Saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan, Head of
Coal Operations Indonesia untuk Grup Banpu dimana beliau merupakan Presiden
Direktur untuk anak-anak perusahaan milik Perseroan.
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Pongsak Thongampai – Direktur Operasi

Warga Negara Thailand, 46 tahun. Memperoleh gelar Bachelor of Science in
Geology dari Chulalongkorn University, Thailand pada tahun 1982 dan gelar Master
of Business Administration dari Kasetsart University pada tahun 2002.Memiliki
pengalaman kerja sebagai geologis Chatcue Sompong Mining Co., Ltd. (1982-
1985), Kepala Divisi Ekplorasi Chatcue Sompong Mining Co., Ltd. (1986-1988),
Manajer Pertambangan S.T.C. Mining Co., Ltd. (1988-1989), Assistant Project
Manager Visanu Cement Co., Ltd. (1990-1991). Bergabung dengan Banpu Group
pada tahun 1992 sebagai Senior Manajer Banpu Public Co., Ltd. (1992-2001),
Managing Director Banpu Terminal Co., Ltd. (2001-2002), Direktur Banpu Indonesia
(2002-2005). Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan, Deputy Head of Coal
Operations Indonesia Grup Banpu serta Direktur anak-anak perusahaan milik
Perseroan.

Aphimuk Taifayongvichit – Direktur Pemasaran dan Logistik

Warga Negara Thailand, 49 tahun. Memperoleh gelar Bachelor of Science dan
gelar Master of Science in Mechanical Engineering dari Ohio State University, AS,
masing-masing pada tahun 1981 dan 1983.Memiliki pengalaman kerja sebagai
Consultant Trainee di Bangkok Bank Ltd. (1983-1984), Operation Engineer di Thai
Shell Exploration & Production Co., Ltd. (1984-1994). Bergabung dengan Banpu
Group sejak tahun 1994 dimana beliau mengawali karirnya sebagai Manager Power
Project (1994-1995), AVP – Logistics Project (1995-1998), Managing Director –
Banpu Terminal Company Limited (1998-2000), VP – Coal Thailand Busines (2000-
2002) dan Chief Marketing and Logistics Planner (2002-2005) di Banpu Public
Co., Ltd serta Managing Director di Banpu Terminal Co., Ltd. (1998-2000). Saat
ini menjabat sebagai Direktur Perseroan, Senior Vice President – Marketing N.
America, N. Asia & Thailand Banpu Public Co., Ltd. serta Direktur anak-anak
perusahaan milik Perseroan.

Rudijanto Boentoro – Direktur Niaga

Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari
Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1981. Memiliki pengalaman kerja
sebagai Marketing Support Specialist untuk Divisi Komputer PT Astra Graphia
(1981-1986). Sejak tahun 1986, bergabung dengan PT Kitadin dimana beliau
menjabat sebagai Manajer Pemasaran (1986-1988), General Manajer
PT Indominco Mandiri (1989-2003), SVP Marketing Banpu Group (2001-2005),
Direktur PT Kitadin (2001-2003). Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan,
SVP Commercial & Customer Relations untuk Grup Banpu serta Direktur anak-
anak perusahaan milik Perseroan.

Edward Manurung, SE, MBA – Direktur Keuangan (tidak terafiliasi)

Warga Negara Indonesia, 41 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi
dari Universitas Indonesia pada tahun 1990 dan Master of Business Administration
– Finance dari University of Florida, AS, pada tahun 1995. Memulai karir sebagai
Credit Analyst & Account Officer Corporate Banking di Deutsche Bank, Jakarta
(1990-1993),  Manajer Akuntansi dan Project Finance PT Centralindo Panca Sakti
/ Napan Grup (1995-1996). Manajer Keuangan dan Direktur Dow Indonesia &
Dow Vietnam (1996-2001), Direktur Keuangan Monsanto Indonesia (2001), Direktur
Keuangan & Administrasi L’Oreal Indonesia (2002-2003), Direktur Keuangan Makro
Indonesia (2003-2006), Direktur Keuangan Electronic City Group (2006-2007) Saat
ini menjabat sebagai Direktur Perseroan.
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Manajemen Inti

Daftar berikut, memuat nama, jabatan dan usia dari manajemen inti Perusahaan terhitung tanggal
penawaran ini :

Nama Posisi Usia

Philip Gasteen Kepala bagian Pemasaran dan Logistik Banpu 55
Dr. Chatpol Messri Vice President – Coal Technology, Banpu 38
Sean T. Pellow Indominco Mine Head 49
John Mc.Lellan Bontang Port Operation Manager 55
Chumpon Teeravisutkhul Kitadin Mine Head 45
Chirasak Chantanapelin Trubaindo Mine Head 45
Sompong Praman Jorong Mine Head 43
Andrew Charles Lewis Bharinto Mine Head 48

Philip Gasteen – Kepala bagian Pemasaran dan Logistik Banpu

Bergabung Perseroan sejak 2003. Mr. Gasteen memulai karir nya dengan Utah International dan BHP
Minerals pada tahun 1976 dimana beliau telah memegang berbagai posisi manajerial semasa karirnya
termasuk perannya sebagai Direktur Pemasaran BHP Minerals Europe Ltd di London dan beliau juga
memegang posisi General Manager Transport Operasi dan Proyek Spesial BHP Billiton di Australia dari
1994 hingga 2000. Mr. Gasteen memperoleh gelar Bachelor of Economics dari University of Queensland
pada 1973

Dr. Chatpol Messri –  Vice President - Divisi Coal Technology

Bergabung dengan Banpu pada tahun 2003. Dr. Messri memulai karirnya pada tahun 1991 dengan Esso
(Thailand) Public Company Limited sebagai Proses Engineer sebelum memegang posisi Engineering di
Exxon Research & Engineering Company di AS pada tahun 1994 dan dengan Petroleum Authority of
Thailand dari 1996 sampai 1999. Dr. Messri memperoleh gelar Bachelor of Engineering di Prince of
Songkla University Thailand tahun 1991 dan Master of Chemical Engineering dari University of Houston
di AS tahun 1994. Dr. Messri kemudian mengambil doktorat dalam bidang teknologi coal combustion
dan power plan dan melakukan kerja riset dengan  Cooperative Research Centre for Clean Coal in
Sustainable Development (CCSD)  yang didanai oleh pemerintah Australia di University of Newcastle,
Australia sejak 1999. Kemudian, Dr. Meesri telah mendapatkan pengalaman dalam bidang boiler and
clean coal technologies melalui riset proyek yang dilakukan untuk perusahaan pembangkit listrik utama
di Australia dan diluar Australia melalui CCSD. Baru-baru ini di tahun 2007, Dr. Meesri telah diundang
untuk bergabung dalam Advisory Board of SINO - Australian Joint Research Centre for Advanced
Carbonisation Processes yang didanai oleh pemerintah Australia dan China dan telah dianugerahi Conjunct
Professorship dari  The University of Science and Technology Liaoning, China.

Sean T. Pellow –  Indominco Mine Head

Bergabung  dengan Perusahaan di tahun 1999 dan telah  menjadi Indominco Mine Head sejak 2003.
Mr. Pellow telah mempunyai pengalaman 28 tahun di industri pertambangan. Mr. Pellow memulai karirnya
di Murphy Brothers sebagai engineer di tahun 1979.  Sebelum bergabung dengan Perusahaan,  beliau
telah memegang peran sebagai kapten tambang di Bomangwato Consolidated Mines Ltd dari 1981
hingga 1987 sebelum penunjukannya sebagai Senior Mining Engineer di DeBeers Botswana Mining
Company di tahun 1991. Dari 1991 sampai 1999 beliau adalah Superintendent Teknik di PT Kaltim
Prima Coal. Beliau kemudian bergabung dengan Perusahaan dan awalnya berkarya di divisi produksi
sebelum penunjukannya sebagai Mine Head di tahun 2003.  Mr. Pellow memperoleh gelar Mining Engineer
dari Camborne School of Mines
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John McLellan – Bontang Port Operation Manager

Bergabung dengan Perusahaan di January 2005. Mr. McLellan memulai karirnya di BHP Moura Mine di
Central Queensland, Australia pada 1981 dan sudah mempunyai pengalaman  26 tahun  di industri
pertambangan. Sebelum bergabung dengan Perusahaan, beliau memegang  posisi kunci dalam bidang
operasi dan perawatan di Moura Mine, PT Kaltim Prima Coal, Freeport, Boodarie Iron & BMA Blackwater.
Mr. McLellan lulusan dari Universitas of Central Queensland  dalam bidang Mechanical Engineering

Chumpon Teeravisutkul – Kitadin Mine Head

Bergabung dengan Banpu group pada 1990 dan menjadi Kitadin Mine Head sejak 2006.  Mr. Teeravisutkul
telah mempunyai 22 tahun pengalaman di industri pertambangan. Mr. Teeravisutkul memulai karir pada
1985 dan kemudian memegang posisi Manager Operasi Overburden Removal di Mah Moh mine dari
1991 hingga 2000 dimana Banpu menjadi kontraktor yang menyediakan jasa tertentu. Beliau juga
memegang posisi sebagai Manager Produksi di  tambang Yen Bai Banpu Calciumcarbonate di Vietnam
dari 2000 hingga 2003. Sebelum bergabung dengan Perusahaan beliau memegang peran sebagai Safety
Mining Engineer di Mineral Resources Department of Thailand. Mr. Chumpon Teeravisutkul memperoleh
gelar Bachelor of Mine Engineering dari Chulalangkorn University

Chirasak Chantanapelin – Trubaindo Mine Head

Bergabung dengan Banpu group pada tahun 1986 dan menjabat sebagai Trubaindo Mine Head sejak
tahun 2004.  Mr Chantanapelin sudah berpengalaman lebih dari 21 tahun di industri tambang dan memulai
karirnya sebagai geologis pada Departemen Percepatan Pengambangan Daerah Tertinggal, Thailand di
tahun 1985 . Beliau bergabung dengan Banpu Coal Co, Ltd sebagai geologis eksplorasi ditahun 1986.
Sejak bergabung dengan Banpu, beliau menjabat beberapa peran manajer, diantaranya manajer difisi
eksplorasi pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1999 dan manajer pada difisi proyek Banpu pada
tahun 1999 sampai tahun 2001 yang kemudian ditunjuk sebagai manajer proyek Trubaindo Mining di
tahun 2002 sebelum jabatan beliau sebagai Mine Head Trubaindo sejak tahun 2004.   Mr Chantanpelin
mendapatkan gelar Bachelor of Science dari Chiang Mai University pada tahun 1985.

Mr.Sompong Praman – Jorong Mine Head

Bergabung dengan Banpu group pada tahun 1988 dan menjabat sebagai Jorong Mine Head sejak tahun
2007. Mr.Praman sudah berpengalaman  19 tahun di industri  ertambangan.  Mr.Praman memulai karirnya
di Banpu Mineral Company Limited dimana beliau menjabat beberapa peran manajer, diantaranya sebagai
asisten manajer tambang  di Lamphun mine, Thailand pada tahun 1996 sampai tahun 2001 dan di
Lampang mine, Thailand pada tahun 2001 sampai tahun 2004. Beliau memulai karirnya di Jorong mine
sebagai teknikal support manajer di tahun 2004 dan dipromosikan sebagai Mine Head  ditahun 2007.
Mr.Praman mendapatkan gelar Bachelor of Mining & Engineering dari Chiang Mai University ditahun
1986 dan diploma Evaluasi Ekonomi Proyek dari Scholl of Mine, Paris ditahun 2003.

Mr. Andrew Charles Lewis – Bharinto Mine Head

Bergabung dengan Banpu Group pertama kali sebagai Kepala Divisi Proyek Teknik Pertambangan pada
bulan November 2006. Mr Lewis memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman bekerja di bidang industri
pertambangan batubara. Mr. Lewis memulai karirnya di Inggris pada tahun 1997 dengan bekerja untuk
National Coal Board (kemudian menjadi British Coal) sebagai pemula.  Setelah bekerja pada permukaan
batubara selama 5 tahun Mr Lewis bekerja sebagai pengawas tambang batubara bawah tanah sebelum
pindah ke posisi manajemen pada tahun 1985 dan memiliki spesialisasi di bidang pengendalian lapisan.
Pada bulan November 1996 Mr. Lewis pindah ke Australia untuk bekerja pada Kantor Pusat Shell Coal
Australia (kemudian menjadi Anglo Coal Australia) sebaai Insinyur Pertambangan Senior. Sejak Agustus
2001 hingga November 2005 Mr. Lewis bekerja pada Anglo Coal Australia sebagai Manajer Jasa Teknik
pada sebuah proyek tambang batubara baru sebelum bergabung dengan Banpu. Mr. Lewis memperoleh
gelar Bachelor of Science di bidang Teknik Pertambangan dari North Staffordshire Polytechnic di bulan
Juni 1985 dan memperoleh gelar Master of Science Degree di bidang Teknik Pertambangan dari
Cambourne School of Mines pada bulan Juli 1994.
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Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi menerima kompensasi yang ditentukan oleh pemegang saham pada saat
RUPS tahunan, dan dibayarkan bulanan. Berdasarkan hasil RUPS tanggal 5 Juni 2007, Dewan Komisaris,
Direksi dan anggota manajemen inti lainnya menerima kompensasi sejumlah Rp29,5 miliar dan Rp19,7
miliar, masing-masing pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan semester pertama
tahun 2007.

Komite Audit

Pada saat ini Perseroan belum membentuk Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
BAPEPAM & LK nomor IX.I.5, tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Perseroan bermaksud untuk membentuk Komite Audit dalam jangka waktu enam bulan sejak pernyataan
efektif BAPEPAM & LK atas pencatatan Saham diperoleh, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Peraturan BAPEPAM & LK nomor IX.I.4, tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan,
Perseroan telah menunjuk Roslini Onwardi sebagai Sekretaris Perusahaan yang mempunyai fungsi
sebagai penghubung antara BAPEPAM & LK, Bursa Efek, institusi lainnya yang terkait dan masyarakat
berdasarkan surat penunjukkan No. 3355/L/KTD/HR/12/2007.

4. SUMBER DAYA MANUSIA

Tabel berikut ini menguraikan mengenai jumlah total karyawan Perseroan terhitung sejak 30 Juni 2007.

Lokasi Manajemen Karyawan
Pegawai

Total Total
Kontrak

 Lokal Asing  Lokal Asing Lokal  Lokal Asing

Kantor Jakarta1 51 11 134 0 0 185 11 196
Wilayah kontrak Indominco 19 14 520 1 97 636 15 651
Wilayah kontrak Trubaindo 4 22 463 22 62 529 44 573
Wilayah kontrak Jorong 3 11 286 5 0 289 16 305
Wilayah kontrak Bharinto 0 0 49 2 0 49 2 51
Wilayah kuasa pertambangan Kitadin Embalut 7 3 71 2 18 96 5 101
Wilayah kuasa pertambangan Kitadin Tandung Mayang 2 5 350 18 252 604 23 627

Total 86 66 1.873 50   429 2,388 116 2,504

Catatan: (1) Sebanyak 53 orang karyawan kantor Jakarta dimutasikan menjadi karyawan Perseroan per tanggal 1 Desember 2007

Tabel berikut ini menguraikan mengenai jumlah total karyawan Perseroan per 31 Desember 2006.

Lokasi Manajemen Karyawan
Pegawai

Total Total
Kontrak

 Lokal Asing  Lokal Asing Lokal  Lokal Asing

Kantor Jakarta 52 10 132 2 0 184 12 196
Wilayah kontrak Indominco 19 7 511 1 86 616 8 624
Wilayah kontrak Trubaindo 5 23 438 23 65 508 46 554
Wilayah kontrak Jorong 2 16 340 12 0 342 28 370
Wilayah kontrak Bharinto 0 0 52 0 0 52 0 52
Wilayah kuasa pertambangan Kitadin Embalut 8 3 27 4 62 97 7 104
Wilayah kuasa pertambangan Kitadin Tandung Mayang 2 3 352 11 230 584 14 598

Total 88 62 1.852 53   443 2,383 115 2,498
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Tabel berikut ini menguraikan mengenai jumlah total karyawan Perseroan per 31 Desember 2005

Lokasi Manajemen Karyawan
Pegawai

Total Total
Kontrak

 Lokal Asing  Lokal Asing Lokal  Lokal Asing

Kantor Jakarta1 51 10 120 2 0 171 12 183
Wilayah kontrak Indominco 19 7 478 1 62 559 8 567
Wilayah kontrak Trubaindo 2 22 194 23 146 342 45 387
Wilayah kontrak Jorong 1 15 344 12 0 345 27 372
Wilayah kontrak Bharinto 0 0 54 0 0 54 0 54
Wilayah kuasa pertambangan Kitadin Embalut 20 3 1602 4 108 1,730 7 1,737
Wilayah kuasa pertambangan Kitadin Tandung Mayang 1 3 274 10 181 456 13 469

Total 94 60 3.066 52   497 3,657 112 3,769

Tabel berikut ini menguraikan mengenai jumlah total karyawan Perseroan per 31 Desember 2004

Lokasi Manajemen Karyawan
Pegawai

Total Total
Kontrak

 Lokal Asing  Lokal Asing Lokal  Lokal Asing

Kantor Jakarta1 50 9 105 3 0 155 12 167
Wilayah kontrak Indominco 15 6 462 1 55 532 7 539
Wilayah kontrak Trubaindo 11 21 231 18 54 296 39 335
Wilayah kontrak Jorong 0 21 314 11 0 314 32 346
Wilayah kontrak Bharinto 0 0 20 0 0 20 0 20
Wilayah kuasa pertambangan Kitadin Embalut 18 3 1698 4 126 1842 7 1849
Wilayah kuasa pertambangan Kitadin Tandung Mayang 1 3 222 6 148 371 9 380

Total 95 63 3,052 43  383 3530 106 3,636

Berikut ini jumlah dan komposisi karyawan berdasarkan jenjang jabatan, menurut tingkat pendidikan
dan jenjang usia per 30 Juni 2007.

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Jabatan Jumlah Persentase

Direksi 9 0,36
Manajemen 146 5,83
Karyawan 1.920 76,68
Pekerja Kontrak 429 17,13

Jumlah 2.504 100,00

Komposisi Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan Jumlah Persentase

S3 1 0,04
S2 43 1,72
S1 459 18,33
Diploma 232 9,27
SMA / STM 1.285 51,32
Lain-lain 484 19,33

Jumlah 2.504 100,00

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Usia Jumlah Persentase

< 25 143 5,71
25 – 30 624 24,92
31 – 35 772 30,83
36 – 40 589 23,52
41 – 45 235 9,38
46 – 50 99 3,95
51 – 55 32 1,28
> 55 10 0,40

Jumlah 2.504 100,00
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Komposisi Karyawan Menurut Masa Kerja

Masa Kerja Jumlah Persentase
<  5 tahun 1.263 50,44
5 – 10 tahun 612 24,44
>  10 tahun 629 25,12

Jumlah 2.504 100,00

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Pekerjaan dan Keahlian

Jenis Pekerjaan Keahlian Anak Perusahaan Perseroan (1)

Mine Operation (2) Mine Engineering, Geology, STM 641 -
Mine Technical Services (2) Mine Engineering, Geology, STM 433 -
Port Operation Sipil, Perkapalan, Mechanical 119 -
Maintenance Electrical, Mechanical, Sipil, STM 377 -
Quality, Safety, Environment Chemical, Environment, Mine Engineering 81 -
Administration Finance, Accountant, Manajemen, IT, legal, dll 853 53

Total 2504

Catatan: (1) Sebanyak 53 orang karyawan kantor Jakarta dimutasikan menjadi karyawan Perseroan per tanggal 1 Desember 2007

(2) Merupakan karyawan kunci

Tabel berikut ini menjelaskan tenaga kerja asing yang dipekerjakan Perseroan:

No Jabatan Nama WargaNegara Umur Kitas No. IKTA No.
Exp.date Exp.date

1 Vice President Bubpachart Thailand 44 2C1JE2844AF Sedang dalam proses
Corporate Services Meecharoen 12-Nov-2008

2 President Director Somyot Ruchirawat Thailand 52 2C2JE2442AE 20238/MEN/B/IMTA/2007
30-Nov-2007 27-Nov-2008

(dalam proses
perpanjangan)

3 Business Development Pongsak Thongampai Thailand 46 2C2JE1270AE 12732/MEN/B/IMTA/2007
Director 22-Nov-2007 22-Nov-2007

(dalam proses (dalam proses
perpanjangan) perpanjangan)

4 Marketing and Logistic Aphimuk Thailand 49 2C1JE1483F 12734/MEN/B/IMTA/2007
Planning Director Taifayongvichit 30-Jan-2008 30-Jan-2008

Kesejahteraan Karyawan

Perseroan dan Anak Perusahaan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan
bagi karyawan dan keluarganya. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukan bagi seluruh
karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan dengan beberapa pengecualian seperti fasilitas kepemilikan
kendaraan bermotor yang hanya diberikan kepada karyawan-karyawan tertentu. Fasilitas dan program
tersebut adalah sebagai berikut:

• Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek);
• Fasilitas kesehatan;
• Tunjangan pajak;
• Tunjangan hari raya;
• Tunjangan cuti dan cuti panjang;
• Jaminan asuransi kecelakaan;
• Santunan kematian;
• Santunan menikah;
• Seragam dinas;
• Fasilitas pinjaman perumahan atau kendaraan bermotor bagi karyawan tertentu;
• Fasilitas transportasi dan fasilitas pengganti transportasi;
• Fasilitas rumah dan mobil dinas serta pulsa telepon genggam bagi karyawan tertentu;
• Fasilitas pelatihan dan pengembangan;
• Bonus tahunan atas kinerja Perseroan dan Anak Perusahaan dan bonus atas produksi bagi karyawan

tertentu;
• Program pensiun dan pensiun dini;
• Fasilitas pengganti makan;
• Fasilitas olah raga, kesenian, keagamaan dan rekreasi.
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Kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas tersebut sudah memenuhi Upah Minimum Propinsi.

Pelatihan

Perseroan dan Anak Perusahaan memberikan kesempatan yang sama untuk setiap karyawan untuk
mengembangkan kemampuan dan potensi mereka melalui program pelatihan, yang meliputi antara lain
bidang pertambangan, lingkungan, K3, kualitas, komputer dan manajemen, yang dilaksanakan secara
teratur (secara internal maupun eksternal) baik di dalam maupun di luar negeri, seperti antara lain,
training operator crane and examination for license, juru ledak penambangan bahan galian, energy
conservation, coal preparation plan and stockpile management, mine haulage Asia, coal washing plant,
coal mining and mineral economics, dan pengawas operasional pratama.

5. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

6. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK

BADAN HUKUM

Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum adalah sebagai berikut:

PT Centralink Wisesa International

PT Centralink Wisesa International didirikan berdasarkan akta Pendirian PT Centralink Wisesa International
No. 65 tanggal 28 Pebruari 2000, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta
yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai surat keputusannya
No. C-22083.HT.01.01-TH.2000, tanggal 6 Oktober 2000. Akta Pendirian No. 65 tanggal 28 Pebruari
2000 telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Pusat dengan
TDP No. 090515140181 di bawah agenda No. 2648/BH.09.05/XII/2000, tanggal 15 Desember 2000,
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 21, tanggal 13 Maret 2001, Tambahan
Berita Negara No. 1648.
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Anggaran dasar PT Centralink Wisesa International telah beberapa kali diubah dan terakhir kali oleh
akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT Centralink Wisesa International No. 11
tanggal 13 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris
di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai surat keputusannya
No. W7-HT.01.10-3162, tanggal 13 Maret 2007.

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT Centralink Wisesa International adalah sebagai tercantum
dalam Pasal 3 akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Centralink Wisesa International
No. 60 tanggal 14 Pebruari 2002, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-03079.HT.01.04.TH.2002, tanggal 25 Pebruari 2002 dan
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Pusat dengan TDP
No. 09051534018 di bawah agenda No. 3127/RUB.09. 05/II/2002, tanggal 28 Pebruari 2002, dan telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34, tanggal 26 Maret 2002, Tambahan Berita
Negara No. 4047, yaitu sebagai berikut:

(1) Maksud dan tujuan PT Centralink Wisesa International adalah bergerak dalam bidang jasa dan
perdagangan.

(2) Untuk mencapai tujuan di atas, PT Centralink Wisesa International  dapat menjalankan kegiatan
usaha sebagai berikut:
a. menyediakan jasa konsultasi pengembangan bisnis dan manajemen; dan
b. melakukan perdagangan ekspor/impor.

Struktur Modal

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir PT Centralink Wisesa International
berdasarkan akta Risalah Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT Centralink Wisesa International
No. 60 tanggal 14 Pebruari 2002, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta,
adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan Jumlah Saham Nilai
(Rp)

Modal Dasar 110.000 110.000.000.000
Modal Ditempatkan 109.473 109.473.000.000
Modal Disetor 109.473 109.473.000.000
Nilai Nominal Setiap Saham 1.000.000

No. Susunan Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai %
(Rp)

1. PT Sigma Buana Cemerlang 5.473 5.473.000.000 5,00
2. Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. 104.000 104.000.000.000 95,00

Total 109.473 109.473.000.000 100,00

Saham dalam portepel 527 527.000.000

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT Centralink Wisesa
International No. 11 tanggal 13 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo
Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan ke Menteri Kehakiman Republik Indonesia
sesuai surat keputusannya No. W7-HT.01.10-3162, tanggal 13 Maret 2007, susunan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi PT Centralink Wisesa International adalah sebagai berikut:
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Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Sutoyo (Sutedjo), SH, MH
Komisaris : Frans Wirawan
Komisaris : Fredi Chandra
Komisaris : Ongart Auapinyakul

Direksi

Direktur Utama : Somyot Ruchirawat
Direktur : Pongsak Thongampai
Direktur : Aphimuk Taifayongvichit

Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. merupakan salah satu anak perusahaan dalam kelompok usaha
Banpu.

Banpu

Banpu merupakan suatu perusahaan publik yang didirikan di Kerajaan Thailand. Banpu tercatat di Bursa
Efek Thailand dan merupakan konglomerat pan-Asia dibidang pertambangan batubara, energi dan usaha
yang berhubungan batubara di Thailand, Indonesia dan Cina. Banpu didirikan pada tahun 1983 oleh
keluarga Vongkusolkit dan Aupinyakul. Saat ini para pendiri menguasai 20% saham Banpu melalui para
anggota keluarga dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.

Informasi lebih lanjut atas Banpu dapat dilihat di situs Banpu pada alamat http://www.banpu.co.th

Di Thailand, Banpu memiliki pertambangan batubara dan pusat pembangkit listrik. Banpu memiliki dua
tambang batubara di Thailand, yaitu tambang batubara Lampang dan Chiang Muan. Tambang batubara
Lampang terletak di Thailand Utara dan mulai melakukan produksi komersial pada tahun 1991. Tambang
Lampang memproduksi 1,9 juta ton pada tahun 2006, dengan cadangan batubara tersisa sekitar 1,1 juta
ton. Tambang batubara Chiang Muan terletak di Phayao yang juga terletak di Thailand Utara dan mulai
melakukan produksi komersial pada tahun 1996. Pada tahun 2006, Tambang Chiang Muan memproduksi
0,8 juta ton, dengan cadangan batubara tersisa sekitar 1,1 ton. Hasil produksi batubara dari kedua
tambang ini dijual kepada pelanggan lokal di Thailand di bidang energi, industri semen, dan kertas dan
bubur kertas dengan kontrak penjualan jangka panjang dan menengah. Produksi dari kedua tambang ini
secara berlahan lahan telah berkurang akibat menipisnya cadangan.

Banpu memiliki dua pusat pembangkit listrik, yaitu BLCP Power Ltd (“BLCP”) dan Ratchaburi Electricity
Generating Holding Public Company Ltd (“RATCH”). Banpu menguasai 50% saham BLCP melalui anak
perusahaan Banpu, yaitu Banpu Coal Power Ltd. BLCP didirikan pada tahun 1995 untuk mendirikan
2x700 MW pembangkit listrik tenaga uap yang terletak di Map Ta Phut Industrial Estate, Provinsi Rayong.
Pembangunan dimulai pada Juli 2003 dimana unit pertama dan kedua selesa dibangun masing-masing
pada bulan Oktober 2006 dan Pebruari 2007. Banpu membeli saham RATCH pada tahun 2000 dan
selanjutnya mengakuisisi saham RATCH melalui pasar sekunder. Pada saat ini, Banpu memiliki 14,99%
saham RATCH. RATCH memiliki pembangkit listrik dengan kapasitas terpasang sebesar 3.995 MW.

Di Indonesia, Banpu memiliki lima anak perusahaan dibidang pertambangan batubara melalui Perseroan.

Sedangkan di Cina, Banpu memiliki dua tambang batubara di Cina, yaitu tambang batubara Daning dan
Hebi. Tambang Daning terletak di Provinsi Shanxi dan mulai melakukan produksi komersial pada tahun
2005. Pada tahun 2006, tambang Daning memproduksi 2,03 juta ton dan cadangan batubara tersisa
sekitar 72,0 juta ton anthracite. Hasil produksi batubara tambang Daning dijual kepada pelanggan lokal
di Cina di bidang energi dan pupuk. Banpu memiliki 22,0% saham Asian American Coal Inc. yang
menguasai 56,0% tambang Daning. Banpu memiliki 40% saham Hebi Zhong Tai Mining Coal yang
mengoperasikan tambang Hebi. Tambang Hebi ini terletak di Provinsi Henan dan mulai melakukan produksi
komersial pada bulan Juli 2005. Pada tahun 2006, tambang Hebi memproduksi batubara sebesar 1,3
juta ton dan cadangan batubara yang tersisa sekitar 33 juta ton semi-antracite. Hasil produksi batubara
tambang Hebi dijual kepada pelanggan lokal di Cina di bidang energi, industri baja dan pupuk. Total
penjualan dari kedua tambang ini sebesar 3,2 juta ton pada tahun 2006 meningkat dibandingkan 1,2 juta
ton pada tahun 2005.
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Pada tanggal 28 Pebruari 2006, anak perusahaan Banpu, yaitu Banpu Power International Ltd.,
mengakuisisi 100% saham Peak Pacific Investment Co. Ltd. (yang kemudian merubah namanya menjadi
BPIC), sebuah perusahaan yang berbasis di Singapura yang mengoperasikan pembangkit listrik di Cina.
BPIC memiliki tiga co-generation pusat pembangkit listrik tenaga uap di Cina, yaitu Luannan Combined
Heat and Power Plant (“Luannan CHP Plant”), Zhengding Combined Heat and Power Plant (“Zhengding
CHP Plant”) dan Zouping Combined Heat and Power Plant (“Zouping CHP Plant”).

Banpu menguasai 100% Luannan CHP Plant yang mulai beroperasi pada tahun 2001. Luannan CHP
Plant terletak di Propinsi Hebei dan memiliki kapasitas tenaga sebesar 100 MW dan kapasitas produksi
uap sebesar 128 ton/jam. Pelanggan utama untuk produksi uap ini termasuk pabrik kertas dan susu.

Banpu menguasai 100% Zhengding CHP Plant yang mulai beroperasi pada tahun 2000. Zhengding
CHP Plant terletak di Propinsi Hebei dan memiliki kapasitas tenaga sebesar 48 MW dan kapasitas
produksi uap sebesar 180 ton/jam. Pelanggan utama adalah pelaku industri di sekitar area Zhengding
CHP Plant.

Banpu menguasai 70% Zouping CHP Plant yang mulai beroperasi pada tahun 2001. Zouping CHP Plant
terletak di Propinsi Shandong dan memiliki kapasitas tenaga sebesar 100 MW dan kapasitas produksi
uap sebesar 490 ton/jam. Pelanggan utama adalah pabrik pengolahan pertanian seperti pabrik gula.

Pada bulan Desember 2006, Banpu menandatangani Head of Agreement (“HoA”) dengan pemerintah
Laos, yang memberikan kepada Banpu hak untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga uap dengan
kapasitas 1.800 MW di Hongsa. Proyek ini masih dalam tahap studi kelayakan.

PT Sigma Buana Cemerlang

PT  Sigma Buana Cemerlang adalah perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 17 September
1999, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sigma Buana Cemerlang No. 3 tanggal
17 September 1999, dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, SH., Notaris di Bogor, yang telah mendapat
persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-20841
HT.01.01.TH.99, tertanggal 28 Desember 1999. Berdasarkan akta pendiriannya, PT Sigma Buana
Cemerlang bergerak di bidang perdagangan umum, keagenan, perwakilan, kontraktor, jasa, angkutan,
percetakan, pertanian, pertambangan, real estate dan industri. Perusahaan secara umum berperan
sebagai holding company untuk perusahaan-perusahaan pertambangan, termasuk Perseroan. PT Sigma
Buana Cemerlang memperoleh kepemilikan saham secara langsung di Perseroan pada 8 Maret 2001
dengan membeli 1 (satu) lembar saham di Perseroan. PT Sigma Buana Cemerlang juga memperoleh
kepemilikan saham secara tidak langsung sebesar 5,0% pada saat yang sama. PT Sigma Buana
Cemerlang telah menandatangani perjanjian dengan Centralink untuk membeli 3,0% saham Perseroan
(dihitung berdasarkan jumlah saham beredar sebelum Penawaran Umum) pada Harga Penawaran.
Transaksi tersebut akan diselesaikan pada hari pertama pencatatan saham.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir PT Sigma Buana Cemerlang berdasarkan
Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 26 tanggal 6 Maret 2001, dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta,
S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan Jumlah Saham Nilai

(Rp)

Modal Dasar 400 400.000.000
Modal Ditempatkan 100 100.000.000
Modal Disetor 100 100.000.000
Nilai Nominal Setiap Saham 1.000.000

No. Susunan Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai %

(Rp)

1. PT Centralink Minergy 99 99.000.000 99
2. Frans Wirawan 1 1.000.000 1

Total 100 100.000.000 100,00

Saham dalam portepel 300 300.000.000
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Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Secara Sirkular No. 20 tanggal 16 Juni 2006, dibuat
dihadapan Deni Thanur, S.H., Notaris di Jakarta, susunan terakhir anggota Dewan Komisaris dan Direksi
PT Sigma Buana Cemerlang adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Frans Wirawan

Direksi

Direktur : Fredi Chandra

7. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ANAK PERUSAHAAN

a.   PT Indominco Mandiri

PT Indominco Mandiri didirikan dengan nama PT Gemilang Kumala sebagaimana termaktub dalam akta
Pendirian Perseroan No. 116, tanggal 11 Nopember 1988, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto,
S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan
Surat Keputusan No. C2-3186.HT.01.01.Th.89 tanggal 12 April 1989, didaftarkan pada register
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 600/1989, tanggal 25 Mei 1989, dan telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97, tanggal 5 Desember 1989, Tambahan
Berita Negara No. 3380.

PT Gemilang Kumala berganti nama menjadi PT Indominco Mandiri sebagaimana ternyata dalam akta
Berita Acara PT Gemilang Kumala No. 158 tanggal 10 Oktober 1989, dibuat di hadapan Benny Kristianto,
S.H., Notaris di Jakarta.

Anggaran dasar PT Indominco Mandiri telah beberapa kali diubah dan terakhir kali oleh akta Risalah
Rapat No. 12 tanggal 15 Januari 2002, dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H.,
Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan dan mendapatkan Penerimaan Laporan Akta Perubahan
Anggaran Dasar PT Indominco Mandiri No. C-02358 HT.01.04.TH.2002, tanggal 12 Pebruari 2002 dan
telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Selatan dengan
TDP No. 090315107902, tanggal 25 Maret 2002.

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT Indominco Mandiri adalah sebagai tercantum dalam Pasal
3 Anggaran Dasar PT Indominco Mandiri, yaitu sebagai berikut:

(1) Maksud dan tujuan PT Indominco Mandiri adalah:
Berusaha dalam bidang pertambangan, pembangunan dan perdagangan umum.

(2) Untuk mencapai tujuan di atas, PT Indominco Mandiri akan menjalankan kegiatan usaha sebagai
berikut:
a. menjalankan usaha penambangan, termasuk juga penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi

pengolahan dan pemurnian barang-barang galian;
b. menjalankan usaha sebagai kontraktor sehubungan dengan usaha pertambangan sub a di

atas;
c. menjalankan usaha-usaha tersebut dengan alat-alat dan perlengkapan-perlengkapan luar negeri

yang didatangkan PT Indominco Mandiri selaku produsen importir;
d. menjalankan hasil-hasil produksinya ke pasaran dalam negeri dan luar negeri sebagai produsen

eksportir.

Saat ini PT Indominco Mandiri aktif melakukan kegiatan usaha dalam bidang penambangan batubara.
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Struktur Modal

Struktur permodalan terakhir PT Indominco Mandiri berdasarkan (i) akta Risalah Rapat No. 18 tanggal
27 Mei 1998, dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta,
yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan
No. C2-19628.HT.01.04.7H.98 tanggal 13 Oktober 1998; dan (ii) Keputusan Pemegang Saham sebagai
Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Indominco Mandiri, dibuat di bawah tangan, ditandatangani
terahir tanggal 14 Juni 2007, adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan Jumlah Saham Nilai

(Rp)

Modal Dasar 20.000 20.000.000.000
Modal Ditempatkan 12.500 12.500.000.000
Modal Disetor 12.500 12.500.000.000

Nilai Nominal Setiap Saham 1.000.000

Struktur susunan pemegang saham terakhir berdasarkan pernyataan persetujuan seluruh pemegang
saham PT Indominco Mandiri sebagaimana dituangkan dalam akta no. 9 tertanggal 7 September 2007
dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, notaris di Jakarta, yang mana telah dilaporkan ke Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Laporan akta
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. CUM HT.01.10.182 tanggal 8 Oktober 2007:

No. Susunan Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai %

(Rp)

1. PT Indo Tambangraya Megah 12.499 12.499.000.000 99,99
2. PT Kitadin 1 1.000.000 0,01

Total 12.500 12.500.000.000 100,00

Saham dalam portepel 7.500 7.500.000.000

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT Indominco Mandiri,
sebagaimana dituangkan dalam akta No. 2 tanggal 1 Oktober 2007, dibuat di hadapan Popie Savitri
Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana telah dilaporkan ke Menteri Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Laporan akta Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan No. CUM HT.01.10.3021 Tanggal 12 November 2007, susunan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi PT Indominco Mandiri adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Sutoyo (Sutejo), SH, MH
Komisaris : Ir. Lukmanul Hakim, M.M.
Komisaris : Rawi Corsiri

Direksi

Direktur Utama : Pongsak Thongampai
Direktur : Somyot Ruchirawat
Direktur : Rudijanto Boentoro
Direktur : Leksono Poeranto
Direktur : Aphimuk Taifayongvichit
Direktur : Serm Munkong

Ikhtisar Data Keuangan

KAP Haryanto Sahari & Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) telah melakukan audit atas
laporan keuangan PT Indominco Mandiri untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
2007 dan 2006 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
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Neraca
(dalam ribuan US$)

30 Juni 31 Desember

2007 2006 2006 2005 2004

(tidak
diaudit)

Aktiva Lancar 77.145 87.910 101.694 77.546 51.926
Aktiva Tidak Lancar 138.634 119.033 127.698 102.978 100.694

JUMLAH AKTIVA 215.779 206.943 229.392 180.524 152.620

Jumlah Kewajiban Lancar 143.206 105.416 120.892 84.415 73.720
Kewajiban Tidak Lancar 9.437 5.670 8.858 10.465 92.214

JUMLAH KEWAJIBAN 152.643 111.086 129.750 94.880 82.484

Jumlah Ekuitas 63.136 95.857 99.642 85.644 70.136

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 215.779 206.943 229.392 180.524 152.620

Laporan Laba Rugi
(dalam ribuan US$)

Uraian dan Keterangan 30 Juni 31 Desember

2007 2006 2006 2005 2004

(tidak
diaudit)

Penjualan bersih 263.661 220.923 492.688 411.445 269.645
Harga Pokok Penjualan (204.147) (167.663) (376.914) (291.508) (202.970)
Laba Kotor 59.514 53.260 115.774 119.937 66.675
Beban Operasi (16.132) (15.772) (35.112) (19.315) (12.861)
Laba Usaha 43.382 37.488 80.662 100.622 53.814
Biaya Lain-lain (1.873) (22.621) (16.871) (218) (2.507)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 41.509 14,867 63.791 100.404 51.307
Beban Pajak Penghasilan (13.016) (4.654) (19.793) (30.396) (16.142)

Laba Bersih 28.493 10.213 43.998 70.008 35.165

Semester pertama tahun 2007 dibandingkan semester pertama tahun 2006

Kewajiban perusahaan meningkat 37% dari US$111,1 juta di semester pertama 2006 menjadi US$152,6
di semester pertama 2007 terutama sebagai akibat dari peningkatan kewajiban royalti (yang disebabkan
oleh peningkatan volume produksi batubara), kewajiban kelebihan waktu berlabuh/denda keterlambatan
kapal (demurrage), kewajiban derivatif dan kewajiban pinjaman jangka pendek.

Ekuitas perusahaan mengalami penurunan sebesar 34% dari US$95,9 juta di semester pertama 2006
menjadi US$63,1 juta di semester pertama 2007 karena pembagian dividen sebesar US$65 juta di
semester pertama 2007.

Laba bersih perusahaan meningkat sebesar 179% menjadi US$28,5 juta di semester pertama tahun
2007 karena Indominco mencatat kenaikan laba kotor sebesar US$6 juta dan adanya keuntungan transaksi
derivatif sebesar US$0,5 juta di semester pertama tahun 2007, sedangkan di semester pertama 2006
perusahaan mencatat kerugian transaksi derivatif sebesar US$ 25,1 juta.

Tahun 2006 dibandingkan tahun 2005

Kewajiban perusahaan meningkat 37% dari US$94,9 juta di tahun 2005 menjadi US$129,8 juta di tahun
2006 terutama disebabkan oleh peningkatan hutang kepada kontraktor berkaitan dengan peningkatan
biaya bahan bakar dan volume produksi batubara, peningkatan hutang royalti karena peningkatan volume
produksi dan peningkatan kewajiban derivatif.

Laba bersih perusahaan mengalami penurunan sebesar 37% dari US$70 juta di tahun 2005 menjadi
U$44 juta di tahun 2006 terutama disebabkan oleh kerugian transaksi derivatif sebesar US$18,5 juta.
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Tahun 2005 dibandingkan tahun 2004

Laba bersih perusahaan mengalami peningkatan sebesar 99% dari US$35,2 juta di tahun 2004 menjadi
US$70 juta di tahun 2005. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan bersih
sebesar 53% dari US$269,6 juta di tahun 2004 menjadi US$411,4 juta di tahun 2005 disebagai akibat
dari peningkatan harga rata-rata penjualan batubara dan volume produksi batubara. Seiring dengan
peningkatan penjualan bersih perusahaan, harga pokok penjualan meningkat 44% dari US$203 juta di
tahun 2004 menjadi US$291,5 juta di tahun 2005.

b. PT Trubaindo Coal Mining

PT Trubaindo Coal Mining didirikan berdasarkan akta No. 179, tanggal 13 Maret 1990, yang dibuat di
hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik
Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7058.HT.01.01.TH.96, tanggal 6 Maret 1996, didaftarkan
pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 1151/A.PT/HKM/1996/
PN.JAK.SEL, tanggal 20 Agustus 1996, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
No. 26, tanggal 1 April 1997, Tambahan Berita Negara No. 1234.

Anggaran dasar PT Trubaindo Coal Mining telah beberapa kali diubah dan terakhir kali oleh akta
Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Trubaindo Coal Mining No. 3, tanggal 5 Maret 2003,
dibuat dihadapan Rachmat Musiran, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan C-05660 HT.01.04.TH.2003,
tanggal 17 Maret 2003, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya
Jakarta Selatan No. TDP 090315113068 dengan No. Agenda 725/RUB 09.03/IV/2003, tanggal 1 April
2003, dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 37, tanggal 9 Mei 2003, Tambahan Berita Negara
No. 3609.

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT Trubaindo Coal Mining adalah sebagai tercantum dalam
Pasal 3 akta Risalah Rapat PT Trubaindo Coal Mining No. 75, tanggal 7 Mei 1998, dibuat dihadapan
Benny Kristanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang terkait penyesuaian dengan Pasal 15 ayat (2) dari UU
No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman
Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-9922.HT.01.04.TH.98, tanggal 9 Mei 2000, dan
yang terkait penyesuaian dengan Pasal 15 ayat (3) dari UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas telah diterima dan dicatat berdasarkan Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar
Nomor: C-9921 HT.01.04 Th.2000, tanggal 9 Mei 2000, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada
Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Selatan dengan TDP No. 090315113068 di bawah agenda No. 1007/
RUB.09.03/X/2000, tanggal 6 Oktober 2000, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia No. 30, tanggal 12 April 2001, Tambahan Berita Negara No. 2315, yaitu sebagai berikut:

(1) Maksud dan tujuan PT Trubaindo Coal Mining adalah:
berusaha dalam bidang pertambangan yang diijinkan oleh pemerintah.

(2) Untuk mencapai tujuan di atas PT Trubaindo Coal Mining dapat melaksanakan kegiatan usaha
sebagai berikut: menjalankan usaha penambangan dan pengolahan hasil-hasil penambangan antara
lain batubara, batu, pasir, emas, mineral-mineral dan barang galian lainnya yang diijinkan oleh
pemerintah.

Saat ini PT Trubaindo Coal Mining aktif melakukan kegiatan usaha dalam bidang penambangan batubara.

Struktur Modal

Struktur permodalan terakhir PT Trubaindo Coal Mining berdasarkan akta Resolutions of the Shareholders
In Lieu of the General Meeting of Shareholders of PT Trubaindo Coal Mining, tertanggal 28 Mei 2007
(dibuat di bawah tangan), adalah sebagai berikut:
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Struktur Permodalan Jumlah Saham Nilai
(Rp)

Modal Dasar 100.000 100.000.000.000
Modal Ditempatkan 63.500 63.500.000.000
Modal Disetor 63.500 63.500.000.000
Nilai Nominal Setiap Saham 1.000.000

Struktur susunan pemegang saham terakhir berdasarkan pernyataan persetujuan seluruh pemegang
saham PT Trubaindo Coal Mining sebagaimana dituangkan dalam akta no. 7 tertanggal 7 September
2007 dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang mana telah dilaporkan ke Menteri Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Laporan akta Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan No. W7.HT.01.10.13448 tanggal 25 Oktober 2007, adalah sebagai berikut:

No. Susunan Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai %
(Rp)

1. PT Indo Tambangraya Megah 63.499 63.499.000.000 99,99
2. PT Kitadin 1 1.000.000 0,01

Total 63.500 63.500.000.000 100,00

Saham dalam portepel 36.500 36.500.000.000

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT Trubaindo Coal Mining
No. 1 tanggal 1 Oktober 2007 dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmato, S.H., Notaris di
Jakarta, yang mana telah dilaporkan ke Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
berdasarkan Penerimaan Laporan akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. CUM.HT.01.10-
3274 Tanggal 14 November 2007, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Trubaindo Coal
Mining adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Sutoyo (Sutejo), SH, MH
Komisaris : Rawi Corsiri
Komisaris : Ir. Lukmanul Hakim, MM

Direksi
Direktur Utama : Pongsak Thongampai
Direktur : Rudijanto Boentoro
Direktur : Serm Munkong
Direktur : Somyot Ruchirawat
Direktur : Aphimuk Taifayongvichit

Ikhtisar Data Keuangan

KAP Haryanto Sahari & Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) telah melakukan audit atas
laporan keuangan PT Trubaindo Coal Mining untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
2007 dan 2006 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Neraca
(dalam ribuan US$)

30 Juni 31 Desember

2007 2006 2006 2005 2004

(tidak
diaudit)

Aktiva Lancar 20.763 24.717 34.679 24.156 10.279
Aktiva Tidak Lancar 121.646 127.693 121.122 117.838 80.269

JUMLAH AKTIVA 142.409 152,410 155.801 141.994 90.548

Jumlah Kewajiban Lancar 65.892 78.666 77.616 60.920 25.855
Kewajiban Tidak Lancar 53.357 63.968 60.641 71.199 58.267

JUMLAH KEWAJIBAN 119.249 142.634 138.257 132.119 84.122

Jumlah Ekuitas 23.160 9.776 17.544 9.875 6.426

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 142.409 152.410 155.801 141.994 90.548
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Laporan Laba Rugi Konsolidasi
(dalam ribuan US$)

Uraian dan Keterangan 30 Juni 31 Desember

2007 2006 2006 2005 2004

(tidak
diaudit)

Penjualan bersih 79.049 67.057 182.080 74.280 -
Harga Pokok Penjualan (55.671) (51.572) (131.205) (53.702) -
Laba Kotor 23.378 15.485 50.875 20.578 -
Beban Operasi (11.732) (12.304) (32.695) (12.546) (489)
Laba Usaha 11.646 3.181 18.180 8.032 (489)
Biaya Lain-lain (3.205) (3.127) (6.731) (3.251) (195)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 8.441 54 11.449 4.781 (684)
Beban Pajak Penghasilan (2.825) (154) (3.781) (1.331) -
Laba Bersih 5.616 (100) 7.668 3.450 (684)

Semester pertama tahun 2007 dibandingkan semester pertama tahun 2006

Peningkatan laba bersih yang cukup signifikan di semester pertama 2007 menyebabkan peningkatan
ekuitas sebesar 137% dari US$9,8 juta di semester pertama 2006 menjadi US$23,2 juta di semester
pertama 2007.

Laba bersih perusahaan meningkat menjadi US$5,6 juta di semester pertama tahun 2007 dari rugi bersih
sebesar US$0,1 juta di semester pertama 2006 terutama disebabkan oleh peningkatan volume produksi
dan penjualan batubara.

Tahun 2006 dibandingkan tahun 2005

Peningkatan produksi dan penjualan batubara yang terjadi di tahun 2006 telah meningkatkan penjualan
bersih perusahaan sebesar 145% dari US$74,3 juta di tahun 2005 menjadi US$182,1 juta di tahun 2006
serta meningkatkan harga pokok penjualan sebesar 144% dari US$53,7 juta di tahun 2005 menjadi
US$131,2 juta di tahun 2006.

Laba bersih perusahaan meningkat 122% dari US$3,5 juta di tahun 2005 menjadi US$7,7 juta di tahun
2006 terutama disebabkan oleh kenaikan volume produksi dan penjualan batubara di tahun 2006.

Peningkatan laba bersih yang cukup signifikan di tahun 2006 menyebabkan peningkatan ekuitas sebesar
78% dari US$9,9 juta di tahun 2005 menjadi US$17,5 juta di tahun 2006.

Tahun 2005 dibandingkan tahun 2004

Aktiva perusahaan meningkat 57% dari US$90,5 juta di tahun 2004 menjadi US$142 juta di tahun 2005
terutama disebabkan oleh peningkatan piutan dagang dan persediaan di tahun 2005.

Kewajiban perusahaan meningkat 57% dari US$84,1 juta di tahun 2004 menjadi US$132,1 juta di tahun
2005 terutama disebabkan oleh adanya tambahan pinjaman dari Banpu dan bank.

Peningkatan laba bersih perusahaan menyebabkan ekuitas perusahaan meningkat sebesar 54% dari
US$6,4 juta di tahun 2004 menjadi US$9,9 juta di tahun 2005.

Dengan dimulainya penjualan batubara Trubaindo di tahun 2005, perusahaan mulai membukukan
penjualan bersih sebesar US$74,3 juta dan harga pokok penjualan sebesar US$53,7 juta di tahun 2005.

Dimulainya aktivitas penjualan batubara merupakan faktor utama dalam peningkatan laba bersih
perusahaan menjadi US$3,5 juta di tahun 2005 dari rugi bersih sebesar US$0,7 juta di tahun 2004.
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c. PT Bharinto Ekatama

PT Bharinto Ekatama didirikan berdasarkan akta Pendirian PT Bharinto Ekatama No. 2, tanggal 9 Januari
1996, yang dibuat di hadapan Nany Werdiningsih Sutopo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan
oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4.527.HT.01.01.TH.96,
tanggal 6 Maret 1996, didaftarkan pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah
No. 271/Leg/1996, tanggal 4 Juni 1996, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
No. 40, tanggal 20 Mei 1997, Tambahan Berita Negara No. 1970.

Anggaran dasar PT Bharinto Ekatama telah beberapa kali diubah dan terakhir kali oleh akta Pernyataan
Keputusan Para Pemegang Saham PT Bharinto Ekatama No. 69 tanggal 15 April 2004, dibuat di hadapan
Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada, dan
diterima oleh, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat
Keputusan No. C-10833 HT.01.04.TH.2004, tanggal 30 April 2004, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan
pada Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Selatan dengan TDP No. 090315139041 di bawah agenda No.
48/RUB.09.03/I/2005, tanggal 13 Januari 2005.

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT Bharinto Ekatama adalah sebagai tercantum dalam Pasal 3
akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bharinto Ekatama No. 45, tanggal 21 Maret 1997, dibuat di hadapan
Nany Werdiningsih Sutopo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6573.HT.01.04.Th.97, tanggal
14 Juli 1997, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Timur dengan
TDP No. 09041612007, di bawah agenda No. 676/BH.09.04/IV/98, tanggal 24 April 1998, dan telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 54, tanggal 8 Juli 2003, Tambahan Berita
Negara No. 5400, yaitu sebagai berikut:

(1) Maksud dan tujuan PT Bharinto Ekatama adalah:
berusaha dalam bidang pertambangan batubara.

(2) Untuk mencapai tujuan di atas PT Bharinto Ekatama dapat melaksanakan kegiatan usaha-usahanya
yang mencakup penambangan dan pengusahaan batubara, berupa:
- eksplorasi batubara;
- eksploitasi batubara;
- eksport dan import;
- pembangunan infrastruktur;
- konstruksi;
- memasarkan hasil tambang tersebut serta membeli hasil tambang batubara dari pihak lain.

Saat ini PT Bharinto Ekatama masih dalam tahap konstruksi fasilitas penambangan batubara.

Struktur Modal

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir PT Bharinto Ekatama berdasarkan akta
Pernyataan Keputusan Rapat PT Bharinto Ekatama No. 164 tanggal 27 Pebruari 2004, dibuat di hadapan
Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan
oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan
No. C-08216.HT.01.04.TH.2004, tanggal 6 April 2004, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor
Pendaftaran Kodya Jakarta Selatan dengan TDP No. 090315139041 di bawah agenda No. 48/RUB.09.03/
I/2005, tanggal 13 Januari 2005, adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan Jumlah Saham Nilai

(Rp)

Modal Dasar 68.000 68.000.000.000
Modal Ditempatkan 17.000 17.000.000.000
Modal Disetor 17.000 17.000.000.000
Nilai Nominal Setiap Saham 1.000.000
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No. Susunan Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai %

(Rp)

1. PT Indo Tambangraya Megah 16.830 16.830.000.000 99,00
2. Subarda Mijaya 170 170.000.000 1,00

Total 17.000 17.000.000.000 100,00

Saham dalam portepel 51.000 51.000.000.000

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT Bharinto Ekatama No. 49,
tanggal 8 juni 2004 dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta dan No. 40, tanggal
13 Oktober 2006, dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta,
susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Bharinto Ekatama adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Sutoyo (Sutejo), SH,MH
Komisaris : Fredi Chandra
Komisaris : Rawi Corsiri

Direksi

Direktur Utama : Somyot Ruchirawat
Direktur : Ir. Lukmanul Hakim, MM
Direktur : Rudijanto Boentoro
Direktur : Aphimuk Taifayongvichit
Direktur : Pongsak Thongampai

Ikhtisar Data Keuangan

KAP Haryanto Sahari & Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) telah melakukan audit atas
laporan keuangan PT Bharinto Ekatama untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
2007 dan 2006 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Neraca
(dalam ribuan US$)

30 Juni 31 Desember

2007 2006 2006 2005 2004

(tidak
diaudit)

Aktiva Lancar 216 378 127 656 200
Aktiva Tidak Lancar 7.395 4.914 6.561 3.813 1.156

JUMLAH AKTIVA 7.611 5.292 6.688 4.469 1.356

Jumlah Kewajiban Lancar 733 313 643 361 1.606
Kewajiban Tidak Lancar 7.407 5.352 6.507 4.452 -

JUMLAH KEWAJIBAN 8.140 5.665 7.150 4.813 1.606

Jumlah Ekuitas (529) (373) (462) (344) (250)

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 7.611 5.292 6.688 4.469 1.356
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Laporan Laba Rugi
(dalam ribuan US$)

Uraian dan Keterangan 30 Juni 31 Desember

2007 2006 2006 2005 2004

(tidak
diaudit)

Penjualan bersih - - - - -
Harga Pokok Penjualan - - - - -
Laba Kotor - - - - -

Beban Operasi (46) (60) (151) (93) (258)
Laba (Rugi) Usaha (46) (60) (151) (93) (258)

Biaya Lain-lain (21) 31 34 (2) (1.851)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan (67) (29) (117) (95) (2.109)
Beban Pajak Penghasilan - - - - (260)
Laba (Rugi) Bersih (67) (29) (117) (95) (2.369)

Semester pertama tahun 2007 dibandingkan semester pertama tahun 2006

Aktiva perusahaan meningkat sebesar 44% dari US$5,3 juta di semester pertama 2006 manjadi US$7,6
juta di semester pertama 2007 terutama disebabkan oleh peningkatan biaya eksplorasi yang ditangguhkan.
Sampai dengan semester pertama 2007, Bharinto masih merupakan perusahaan dalam tahap eksplorasi
sehingga biaya-biaya sebelum operasi dikapitalisasi dalam akun biaya eksplorasi yang ditangguhkan.

Kewajiban perusahaan meningkat sebesar 44% dari US$5,7 juta di semester pertama 2006 menjadi
US$8,14 juta di semester pertama 2007 terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman jangka panjang
dari Banpu dan Perseroan.

Ekuitas perusahaan meningkat sebesar 42% dari negatif ekuitas US$0,37 juta di tahun semester pertama
2006 menjadi negatif ekuitas US$0,53 juta di semester pertama 2007 karena peningkatan rugi perusahaan
di semester pertama 2007.

Rugi bersih perusahaan meningkat dari US$0,03 juta di semester pertama 2006 menjadi US$0,07 di
semester pertama 2007 terutama disebabkan oleh peningkatan beban lain-lain yang terkait dengan pra
operasi dan penurunan keuntungan selisih kurs di semester pertama 2007.

Tahun 2006 dibandingkan tahun 2005

Aktiva perusahaan meningkat sebesar 50% dari US$4,5 juta tahun 2005 manjadi US$6,7 juta di tahun
2006 terutama disebabkan oleh peningkatan biaya eksplorasi yang ditangguhkan.

Kewajiban perusahaan meningkat sebesar 49% dari US$4,8 juta di tahun 2005 menjadi US$7,2 juta di
tahun 2006 terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman jangka panjang dari Banpu dan Perseroan.

Ekuitas perusahaan meningkat sebesar 34% dari negatif ekuitas US$0,35 juta di tahun 2005 menjadi
negatif ekuitas US$0,46 juta di tahun 2006 karena peningkatan rugi perusahaan sebesar US$0,12 juta
di tahun 2006.

Tahun 2005 dibandingkan tahun 2004

Aktiva perusahaan meningkat sebesar 230% dari US$1,4 juta tahun 2004 menjadi US$4,5 juta di tahun
2005 terutama disebabkan oleh peningkatan biaya eksplorasi yang ditangguhkan.

Kewajiban perusahaan meningkat sebesar 200% dari US$1,6 juta di tahun 2004 menjadi US$4,8 juta di
tahun 2005 terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman jangka panjang dari Banpu dan Perseroan.

Ekuitas perusahaan meningkat sebesar 38% dari negatif ekuitas US$0,25 juta di tahun 2004 menjadi
negatif ekuitas US$0,35 juta di tahun 2005 karena peningkatan rugi perusahaan sebesar US$0,1 juta di
tahun 2005.
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Rugi bersih mengalami penurunan dari US$2,37 juta di tahun 2004 menjadi US$0,1 juta di tahun 2005
terutama disebabkan oleh tidak adanya penghapusan biaya eksplorasi di tahun 2005. Di tahun 2004,
penghapusan biaya eksplorasi adalah sebesar US$1,85 juta.

d. PT Kitadin

PT Kitadin didirikan dengan nama PT Kitadin Corporation sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian
PT Kitadin Corporation No. 217, tanggal 25 Januari 1978, yang dibuat di hadapan Mohamad Said
Tadjoedin, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia
berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/63/4, tanggal 2 Maret 1978, didaftarkan pada register
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 798/1986, tanggal 19 Agustus 1986, dan
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.37, tanggal 8 Mei 1995, Tambahan Berita
Negara No. 2465. PT Kitadin Corporation berganti nama menjadi PT Kitadin berdasarkan Akta No. 23
tanggal 16 September 2001 dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, Sarjana Hukum,
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia
berdasarkan Surat Keputusan No. C15294-HT.01.04.Th.2001 tanggal 7 Desember 2001, didaftarkan
dalam Daftar Perusahaan dengan No.TDP 0903/5106153 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya
Jakarta Selatan No. 169/RUB.09.03/11/2002 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia No.39, tanggal 14 Mei 2002, Tambahan Berita Negara No. 4640.

Anggaran dasar PT Kitadin telah beberapa kali diubah dan terakhir kali oleh akta Pernyataan Persetujuan
Para Pemegang Saham PT Kitadin No. 11 tanggal 7 Agustus 2007 dibuat dihadapan Fathiah Helmi,
S.H., Notaris di Jakarta

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT Kitadin adalah sebagai tercantum dalam Pasal 3 akta
No. 20 tanggal 26 Januari 2007 dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris
di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. W7-02039.HT.0104TH2007 tanggal 28 Pebruari 2007, yaitu
untuk berusaha dalam bidang pertambangan batubara, jasa kontraktor yang berhubungan dengan
pertambangan batubara, dan perdagangan batubara, baik itu batu bara hasil produksi sendiri maupun
batu bara hasil produksi perusahaan lain, satu lainnya dalam arti kata seluas-luasnya.

Saat ini PT Kitadin melakukan kegiatan usaha di bidang jasa pertambangan batubara.

Struktur Modal

Struktur permodalan dan pemegang saham terakhir PT Kitadin berdasarkan akta Pernyataan Persetujuan
Seluruh Pemegang Saham PT Kitadin no. 11 tertanggal 7 Agustus 2007 dibuat oleh Notaris Fathiah
Helmi S.H., Notaris di Jakarta, yang mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. W7-10684 HT.01.04.Th07
tanggal 2 November 2007,  adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan Jumlah Saham Nilai

(Rp)

Modal Dasar 500.000 1.000.000.000.000
Modal Ditempatkan 188.945 377.890.000.000
Modal Disetor 188.945 377.890.000.000
Nilai Nominal Setiap Saham 2.000.000

No. Susunan Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai %

(Rp)

1. PT Indo Tambangraya Megah 188.944 377.888.000.000 99,99
2. PT Sigma Buana Cemerlang 1 2.000.000 0,01

Total 188.945 377.890.000.000 100,00

Saham dalam portepel 311.055 622.110.000.000



91

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Kitadin berdasarkan akta Pernyataan Keputusan
Sirkular Para Pemegang Saham Perseroan No. 4 tanggal 1 Oktober 2007, dibuat di hadapan Popie
Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana telah dilaporkan ke Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Laporan akta
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. CUM.HT.01.10-3943 Tanggal 22 November 2007,  adalah
sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Sutoyo (Sutejo), SH, MH
Komisaris : Ir. Lukmanul Hakim, MM

Direksi

Direktur Utama :  Rudijanto Boentoro
Direktur :  Mahyudin Lubis
Direktur :  Frans Jonosewojo

Ikhtisar Data Keuangan

KAP Haryanto Sahari & Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) telah melakukan audit atas
laporan keuangan PT Kitadin untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007 dan 2006
serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 dengan pendapat
wajar tanpa pengecualian.

Neraca
(dalam ribuan US$)

30 Juni 31 Desember

2007 2006 2006 2005 2004

(tidak
diaudit)

Aktiva Lancar 58.591 36.870 28.064 23.226 29.335
Aktiva Tidak Lancar 41.482 56.034 43.921 42.677 16.994

JUMLAH AKTIVA 100.073 92.904 71.985 65.903 46.329

Jumlah Kewajiban Lancar 35.133 62.881 19.652 31.225 42.342
Kewajiban Tidak Lancar 53.213 40.937 71.455 38.989 11.879

JUMLAH KEWAJIBAN 88.346 103.818 91.107 70.214 54.521

Jumlah Ekuitas 11.727 (10.914) (19.122) (4.311) (7.892)

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 100.073 92.904 71.985 65.903 46.329

Laporan Laba Rugi
(dalam ribuan US$)

Uraian dan Keterangan 30 Juni 31 Desember

2007 2006 2006 2005 2004

(tidak
diaudit)

Penjualan bersih 25.336 33.715 104.881 80.841 68.130
Harga Pokok Penjualan (25.071) (32.787) (89.808) (63.381) (49.249)
Laba Kotor 265 928 15.073 17.460 18.881

Beban Operasi (4.363) (3.842) (19.302) (10.234) (10.474)
Laba (Rugi) Usaha (4.098) (2.914) (4.229) 7.226 8.407

Biaya Lain-lain (3.553) (1.502) (8.395) (2.536) (4.988)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan (7.652) (4.416) (12.624) 4.690 3.419

Beban Pajak Penghasilan - (2.187) (2.187) (1.109) (2.597)
Laba (Rugi) Bersih (7.652) (6.603) (14.811) 3.581 822
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Semester pertama tahun 2007 dibandingkan semester pertama tahun 2006

Ekuitas perusahaan meningkat dari negatif ekuitas US$10,9 juta di semester pertama 2006 menjadi
positif US$11,7 juta di semester pertama 2007 terutama disebabkan oleh penambahan modal dari
Perseroan.

Tahun 2006 dibandingkan tahun 2005

Kewajiban perusahaan meningkat 30% dari US$70,2 juta di tahun 2005 menjadi US$91,1 juta di tahun
2006 terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman jangka panjang dari Banpu dan Perseroan.

Ekuitas perusahaan mengalami penurunan dari negatif ekuitas sebesar US$4,3 juta di tahun 2005 menjadi
negatif ekuitas sebesar US$19,1 juta di tahun 2006 terutama disebabkan oleh rugi usaha yang cukup
signifikan di tahun 2006.

Penjualan bersih perusahaan meningkat 30% dari US$80,8 juta di tahun 2005 menjadi US$104,9 juta di
tahun 2006 terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan batubara dan dampak dari
pendapatan kontraktor yang meningkat sebesar 90% di tahun 2006.

Harga pokok penjualan perusahaan meningkat 42% dari US$63,4 juta di tahun 2005 menjadi US$89,8
juta di tahun 2005 terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan batubara, peningkatan
kegiatan overburden dan kenaikan biaya bahan bakar.

Perusahaan mencata rugi bersih sebesar US$14,8 juta di tahun 2006, turun dari laba bersih sebesar
US$3,6 juta di tahun 2005 terutama disebabkan oleh penyisihan biaya eksplorasi dan pengembangan
sehubungan dengan adanya keputusan manajemen untuk menghentikan sementara kegiatan
penambangan di wilayah kuasa pertambangan kitadin Embalut.

Tahun 2005 dibandingkan tahun 2004

Aktiva perusahaan meningkat 42% dari US$46,3 juta di tahun 2004 menjadi US$65,9 juta di tahun 2005
terutama disebabkan oleh peningkatan aktiva tetap sebagai akibat dari pembelian alat-alat berat.

Laba bersih perusahaan mengalami peningkatan sebesar 336% dari US$0,8 juta di tahun 2004 menjadi
US$3,6 juta di tahun 2005 terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan dan aktivitas
kontraktor penambangan.

e. PT Jorong Barutama Greston

PT Jorong Barutama Greston didirikan berdasarkan akta Pendirian PT Jorong Barutama Greston No. 54,
tanggal 10 Mei 1991, yang dibuat di hadapan Mohamad Said Tadjoedin, S.H., Notaris di Jakarta, yang
telah diperbaiki dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Jorong Barutama Greston No. 77 tanggal
13 Mei 1992, dibuat di hadapan Mohamad Rifat Tadjoedin, S.H. yang telah didaftarkan pada register
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik di bawah No. 09/BH/PT/1993/PN.GS, tanggal 30 Januari 1993,
yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan
No. C2-4465 HT.01.01.TH.92, tanggal 27 Mei 1992, didaftarkan pada register Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Gresik di bawah No. 08/BH/PT/1993/PN.GS, tanggal 30 Januari 1993, dan telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia No. 20, tanggal 9 Maret 1993, Tambahan Berita Negara No. 1054.

Anggaran dasar PT Jorong Barutama Greston telah beberapa kali diubah dan terakhir kali oleh akta
Pernyataan Persetujuan Seluruh Pemegang Saham No. 12 tanggal 7 Agustus 2007, dibuat di hadapan
Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. W7-HT01-10-13006 tertanggal
18 September 2007.

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT Jorong Barutama Greston adalah sebagai tercantum dalam
Pasal 3 akta Berita Acara Rapat PT Jorong Barutama Greston No. 25 tanggal 24 Pebruari 1997 dibuat
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dihadapan Neneng Salmiah, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4343.HT.01.04-Th.97, tanggal
29 Mei 1997, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Selatan
dengan TDP No. 090311026368 di bawah agenda No. 1545/RUB 0903/III/2005, tanggal 26 Desember
2005 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4, tanggal 13 Januari 2006,
Tambahan No. 491 yaitu sebagai berikut:

(1) Maksud dan tujuan PT Jorong Barutama Greston adalah: berusaha dalam bidang pertambangan
batubara.

(2) Untuk mencapai tujuan di atas PT Jorong Barutama Greston dapat melaksanakan kegiatan usaha-
usahanya yang mencakup penambangan dan pengusahaan batubara, berupa:
a. melakukan penyelidikan umum, eksplorasi, kajian kelayakan, konstruksi dan eksploitasi dan

kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pertambangan batubara;
b. pengurusan, pencucian, dan pemurnian hasil penambangan batubara, pengangkutan dan

penjualan hasil produksi dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pertambangan batu bara.

Saat ini PT Jorong Barutama Greston aktif melakukan kegiatan usaha dalam bidang penambangan
batubara.

Struktur Modal

Struktur permodalan terakhir PT Jorong Barutama Greston berdasarkan Berita Acara Rapat PT Jorong
Barutama Greston No. 25 tanggal 24 Pebruari 1997 dibuat dihadapan Neneng Salmiah, S.H., M.Hum.,
Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4343.HT.01.04-Th.97, tanggal 29 Mei 1997, didaftarkan dalam
Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Selatan dengan TDP No. 090311026368 di
bawah agenda No. 1545/RUB 0903/III/2005, tanggal 26 Desember 2005, adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan Jumlah Saham Nilai
(Rp)

Modal Dasar 300 4.500.000.000
Modal Ditempatkan 300 4.500.000.000
Modal Disetor 300 4.500.000.000

Nilai nominal setiap saham 15.000.000

Susunan pemegang saham terakhir PT Jorong Barutama Greston berdasarkan akta Pernyataan
Keputusan Rapat PT Jorong Barutama Greston No. 8 tanggal 7 September 2007 dibuat oleh Fathiah
Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana telah dilaporkan ke Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Laporan akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
No. CUM HT.01.10.1811 Tanggal 31 Oktober 2007, adalah sebagai berikut:

No. Susunan Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai %
(Rp)

1. PT Indo Tambangraya Megah 299 4.485.000.000 99,67
2. PT Kitadin 1 15.000.000   0,33

Total 300 4.500.000.000 100.00

Saham dalam portepel 0 0

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Jorong Barutama Greston berdasarkan akta Pernyataan
Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT Jorong Barutama Greston No. 3 tanggal
1 Oktober 2007 dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang
mana telah dilaporkan ke Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan
Penerimaan Laporan akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. CUM HT.01.10-3472 Tanggal
15 November 2007, adalah sebagai berikut:
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Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Sutoyo (Sutejo), SH, MH
Komisaris : Rawi Corsiri
Komisaris : Ir. Lukmanul Hakim, MM

Direksi

Presiden Direktur : Pongsak Thongampai
Direktur : Somyot Ruchirawat
Direktur : Serm Munkong
Direktur : Aphimuk Taifayongvichit
Direktur : Rudijanto Boentoro

Ikhtisar Data Keuangan

KAP Haryanto Sahari & Rekan  (anggota dari PricewaterhouseCoopers) telah melakukan audit atas
laporan keuangan PT Jorong Barutama Greston untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2007 dan 2006 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan
2004 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Neraca
(dalam ribuan US$)

Keterangan 30 Juni 31 Desember

2007 2006 2006 2005 2004

(tidak
diaudit)

Aktiva Lancar 25.723 14.470 26.315 17.644 12.546
Aktiva Tidak Lancar 49.333 49.641 51.641 43.555 35.062

JUMLAH AKTIVA 75.056 64.111 77.956 61.199 47.608

Jumlah Kewajiban Lancar 23.033 36.760 25.175 30.717 25.916
Kewajiban Tidak Lancar 47.592 19.824 47.333 23.308 19.850

JUMLAH KEWAJIBAN 70.625 56.584 72.508 54.025 45.766

Jumlah Ekuitas 4.431 7.527 5.448 7.174 1.842

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 75.056 64.111 77.956 61.199 47.608

Laporan Laba-Rugi

Keterangan 30 Juni 31 Desember

2007 2006 2006 2005 2004

(tidak
diaudit)

Penjualan bersih 29.613 35.938 66.520 62.834 52.318
Harga Pokok Penjualan (21.811) (24.494) (47.084) (40.108) (35.405)
Laba Kotor 7.802 11.444 19.436 22.726 16.913
Beban Operasi (6.527) (8.808) (18.609) (13.388) (10.479)
Laba (Rugi) Usaha 1.275 2.636 .827 9.338 6.434
Biaya Lain-lain (2.458) (1.779) (2.797) (1.478) (1.742)

Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan (1.183) .857 (1.970) 7.860 4.692
Beban Pajak Penghasilan .166 (.504) .244 (2.528) (1.931)
Laba (Rugi) Bersih (1.017) 353 (1.726) 5.332 2.761

Semester pertama tahun 2007 dibandingkan semester pertama tahun 2006

Ekuitas perusahaan mengalami penurunan sebesar 41% dari US$7,5 juta di semester pertama 2006
menjadi US$4,4 juta di semester pertama 2007 terutama disebabkan oleh rugi bersih yang dialami
perusahaan di semester pertama 2007.

Laba bersih perusahaan mengalami penurunan dari laba bersih US$0,4 juta di semester pertama 2006
menjadi rugi bersih sebesar US$1 juta di semester pertama 2007 terutama disebabkan oleh penurunan
harga rata-rata penjualan batubara, penurunan volume penjualan batubara dan kenaikan pada beban
bunga sebagai dampak dari peningkatan pinjaman di kuartal kedua tahun 2006.
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Tahun 2006 dibandingkan tahun 2005

Kewajiban perusahaan meningkat 34% dari US$54 juta di tahun 2005 menjadi US$72,5 juta di tahun
2006 terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman jangka panjang dari Banpu dan Banpu Minerals
Co. Ltd..

Laba bersih perusahaan mengalami penurunan sebesar 132% dari US$5,3 juta di tahun 2005 menjadi
rugi bersih U$1,7 juta di tahun 2006 terutama disebabkan oleh peningkatan harga pokok penjualan
sebesar 17% di thaun 2006 sebagai akibat dari peningkatan biaya pajak ekspor dan beban pengerukan,
di mana peningkatan harga pokok penjualan jauh melebihi dari peningkatan penjualan bersih perusahaan
sebesar 6% di tahun 2006.

Tahun 2005 dibandingkan tahun 2004

Kenaikan ekuitas perusahaan sebesar 289% dari US$1,8 juta di tahun 2004 menjadi US$7,2 juta di
tahun 2005 terutama disebabkan oleh kenikan laba bersih di tahun 2005.

Laba bersih perusahaan mengalami peningkatan sebesar 93% dari US$2,8 juta di tahun 2004 menjadi
US$5,3 juta di tahun 2005. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan harga jual rata-
rata batubara.

8. HUBUNGAN KEPEMILIKAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA

PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

Catatan:   (1) Kitadin sebagai pemegang saham minoritas

Untuk informasi lebih lanjut akan Banpu, lihat “Keterangan tentang Perseroan dan Anak Perusahaan –
Keterangan Singkat mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum”.
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Hubungan Pengurusan Dan Pengawasan Antara Perseroan Dengan Anak Perusahaan

Nama Centralink SBC Perseroan Indominco Trubaindo Bharinto Kitadin Jorong

Somyot Ruchirawat DU DU D D DU D

Fredi Chandra K D K

Ir. Lukmanul Hakim, MM K K K D K K

Mahyudin Lubis D

Serm Munkong D D D

Rawi Corsiri K K K K K

Drs. Rudijanto Boentoro D D D D DU D

Aphimuk Taifayongvichit D D D D D D

Frans Jonosewojo D

Sutoyo, SH, MH KU KU KU KU KU KU KU

Pongsak Thongampai D D DU DU D DU

Leksono Poeranto D

Somruedee Chaimongkol K

Frans Wirawan K K

Ongart Auapinyakul K

Jeffrey Mulyono KI

Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak KI

Edward Manurung, SE, MBA DTT

Keterangan:
KU : Komisaris Utama/Presiden Komisaris
K : Komisaris
KI : Komisaris Independen
DU : Direktur Utama/Presiden Direktur
D : Direktur
DTT : Direktur Tidak Terafiliasi

9. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

Berdasarkan peraturan BAPEPAM & LK, setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang tercatat
di Bursa Efek Indonesia yang mengandung benturan kepentingan harus disetujui terlebih dahulu oleh
mayoritas pemegang saham yang tidak memiliki benturan kepentingan pada transaksi yang bersangkutan.
“Benturan Kepentingan” (menurut peraturan BAPEPAM & LK) didefinisikan sebagai perbedaan antara
kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, pemegang
saham utama perusahaan atau pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama
(didefinisikan sebagai pemegang 20% atau lebih saham yang diterbitkan). BAPEPAM & LK berwenang
untuk menjalankan peraturan ini, dan para pemegang saham Perseroan juga dapat melakukan tindakan
yang didasarkan pada peraturan ini.

Perseroan telah meringkas transaksi dengan pihak lain yang memiliki hubungan istimewa yaitu  antara
lain transaksi antara (i) Perseroan dan anak perusahaannya (kecuali PT Jorong Barutama Greston)
telah mengikatkan diri di masa lalu baik secara langsung maupun tidak langsung dengan para pemegang
saham dan pihak terafiliasi dari para pemegang saham (termasuk PT Jorong Barutama Greston),
(ii) Perseroan dan anak perusahaan Perseroan (kecuali PT Jorong Barutama Greston) telah melakukan
pengikatan diantara mereka, (iii) PT Jorong Barutama Greston telah mengikatkan dirinya dengan
pemegang saham langsung maupun tidak langsung dan (iv) segala transaksi yang sedang berjalan
ataupun akan terjadi yang diajukan oleh Perseroan setelah tanggal Prospektus ini. Transaksi dengan
pihak yang memiliki hubungan istimewa yang diadakan oleh Jorong akan diajukan secara terpisah
mengingat PT Jorong Barutama Greston baru akan dikonsolidasikan sebagai anak perusahaan dari
Perseroan pada bulan Agustus 2007 dan dimasa lalu transaksi-transaksi dengan PT Jorong Barutama
Greston telah dianggap sebagai transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Perseroan
dan anak perusahaannya menganggap bahwa masing-masing dari transaksi-transaksi telah diadakan
ataupun akan diadakan sesuai ketentuan transaksi bisnis yang wajar atau dengan ketentuan yang paling
menguntungkan sama seperti transaksi dengan pihak lain yang tidak memiliki hubungan istimewa.
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1. Pihak-pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa

Secara singkat transaksi antara Perseroan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa
dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Pemegang Saham Langsung Maupun Tidak Langsung Dan Afiliasi Dari Para Pemegang Saham

• Banpu Public Company Limited adalah pemegang saham pengendali utama
• Banpu Minerals Co. Ltd merupakan entitas sepengendali dengan Perseroan
• Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. merupakan entitas sepengendali dengan Perseroan
• PT Centralink Wisesa International adalah entitas induk Perseroan
• Banpu International Ltd merupakan entitas sepengendali dengan Perseroan
• PT Nusantara Thai Mining Services merupakan entitas sepengendali dengan Perseroan
• Silamani Corp. Ltd. merupakan entitas sepengendali dengan Perseroan

b. Anak Perusahaan

• PT Indominco Mandiri
• PT Trubaindo Coal Mining
• PT Kitadin
• PT Bharinto Ekatama
• PT Jorong Barutama Greston

2. Transaksi-transaksi sekarang dan yang akan datang dengan pihak yang memiliki hubungan

istimewa

Perseroan memperkirakan akan melakukan transaksi-transaksi tertentu yang mungkin dianggap
sebagai transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa oleh BAPEPAM & LK yaitu sebagai
berikut:

a. Jasa Manajemen, Pemasaran dan Logistik

Perseroan bergantung pada pemegang saham utamanya, Banpu, untuk mendukung berbagai
aspek bisnisnya, termasuk dalam hal koordinasi pemasaran dan aktivitas penjualan setelah
proses akuisisi oleh Banpu pada tahun 2001. Sebelum diakuisisi oleh Banpu, Perseroan
menunjuk pihak lain untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Banpu juga bertanggung jawab
untuk seluruh pemasaran dan hubungan dengan konsumen di Thailand dan India. Dalam peran
tersebut, Banpu (atau afiliasinya) membeli batubara dari Perseroan untuk selanjutnya dijual
kepada konsumen-konsumen di Thailand dan, dimasa yang akan datang, di India. Perseroan
yakin bahwa hubungan ini sangat penting dalam menembus pasar di Thailand dan dimana
saja, sebagaimana nama Banpu adalah komponon penting dalam pemasaran produk Perseroan.
Selanjutnya, Banpu telah menyediakan jasa konsultasi dan jasa manajemen kepada Perseroan,
termasuk operasi pertambangan dan servis pengembangan teknik. Perseroan juga mendapat
keuntungan dari hubungannya dengan Banpu untuk formulasi manajemen resiko  dan kebijakan
transaksi lindung..

Perseroan telah memberikan dan akan tetap memberikan jasa manajemen, jasa pemasaran
penjualan batubara dan jasa logistik untuk Anak-Anak Perusahaannya. Pada tanggal 22 Oktober
2007, Perseroan dan Banpu telah menandatangani perjanjian jasa manajemen dan konsultasi
dimana Banpu setuju memberikan jasa manajemen dan konsultasi yang telah dibagi menjadi
dua, “General Services” dan “Marketing and Logistics Advisory Services”. “General Services”
mencakup jasa manajemen dan konsultasi sebagai berikut: jasa operasi dan pengembangan
teknik pertambangan (termasuk jasa untuk meningkatkan umur pertambangan), konsultasi untuk
implementasi sistem perangkat lunak dan informasi teknologi, manajemen resiko dan jasa kontrol
kualitas dan juga jasa konsultasi yang lain. Untuk jasa konsultasi, telah dijelaskan bahwa
implementasi dari hasil konsultasi adalah tanggung jawab Perseroan, apabila ada persetujuan
lain dari kedua belah pihak. Selanjutnya, Banpu juga setuju untuk memberikan jasa konsultasi
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di bidang pemasaran dan logistik. Jasa yang diberikan oleh Banpu di area ini termasuk
memberikan bantuan dalam mengembangkan strategi pemasaran dan negosiasi atas perjanjian
pemasokan batubara dengan pelanggan serta memanfaatkan data analisa pasar (market
intelligence). Banpu juga akan memberikan jasa pengelolaan terminal dan akan membantu
dalam koordinasi dan pengawasan ekspansi Terminal Batubara Bontang. Lihat “Kegiatan dan
Prospek Usaha Perseroan – Rencana Ekspansi – Upgrade dan Perluasan Terminal Batubara
Bontang.” Banpu akan menerima imbalan tetap sebesar US$2 juta setiap kwartalnya untuk
jasa manajemen dan menerima pendapatan variabel sebesar 1,5% dari total penjualan
konsolidasian yang berdasarkan harga FOB yang diambil dari penjualan batubara untuk jasa
konsultasi di bidang pemasaran dan logistik. Persetujuan jasa tersebut akan berlaku selama
satu tahun, dimulai pada 1 Januari 2008 dan berakhir pada 31 Desember 2008 yang akan
diperbaharui secara otomatis dengan basis per tahun dengan tema dan kondisi yang sama
(selain imbalann tetap yang disesuaikan dengan inflasi), Persetujuan akan berakhir apabila
dihentikan oleh salah satu pihak.

b. Penjualan Batubara

Batubara biasanya dijual berdasarkan perjanjian penyediaan batubara (coal supply agreement)
antara anak-anak perusahaan Perseroan dengan afiliasinya. Perjanjian-perjanjian tersebut
dinegosiasikan secara periodik tergantung keadaan pasar dan harganya ditetapkan
menggunakan kebijakan yang sama dengan yang digambarkan pada “Kegiatan dan Prospek
Usaha Perseroan – Pemasaran dan Penjualan”.

Di masa lalu, anak-anak perusahaan Perseroan menjual batubara kepada pemegang sahamnya
dan afiliasi dari pemegang sahamnya untuk dipasarkan kepada konsumen-konsumen di Thailand.
Mayoritas dari batubara tersebut berasal dari PT Jorong Barutama Greston, dimana lebih dari
50% batubaranya dijual kepada afiliasinya pada tahun 2006. Perseroan merencanakan untuk
melanjutkan penjualan tersebut setelah pelaksanaan Penawaran Umum.

Selain itu, Perseroan dan anak perusahaannya telah melakukan berbagai transaksi pembelian
batubara antara satu sama lain. Transaksi-transaksi tersebut diadakan berdasarkan berbagai
ijin pencampuran batubara yang telah diberikan oleh Pemerintah. Di masa yang akan datang,
Perseroan dan anak perusahaannya merencanakan akan melanjutkan penjualan batubara
kepada pemegang sahamnya untuk memenuhi spesifikasi dan kebutuhan para pelanggan.
Batubara juga mungkin dijual oleh anak perusahaan kepada Perseroan yang mungkin akan
diposisikan sebagai agen penjualan oleh anak perusahaanya atau pihak ketiga. Berikut ini
adalah rangkuman dari perjanjian penjualan batubara antara anak perusahaan:

• Pada tahun 2007 Jorong dan Indominco menandatangani perjanjian jual beli batubara
(Coal Sale and Purchase Agreement) di mana Jorong akan menyediakan 99.000 ton
batubara kepada Indominco. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2007.

• Pada tahun 2007 Trubaindo dan Indominco menandatangani perjanjian jual beli batubara
(Coal Sale and Purchase Agreement) di mana Trubaindo akan menyediakan 724.000 ton
batubara kepada Indominco. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2007.

• Pada tahun 2007 Trubaindo dan Indominco menandatangani perjanjian jual beli batubara
(Coal Sale and Purchase Agreement) di mana Trubaindo akan menyediakan 494.219 ton
batubara kepada Indominco. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2007.

• Pada tahun 2007 Jorong dan Trubaindo menandatangani perjanjian jual beli batubara
(Coal Sale and Purchase Agreement) di mana Jorong akan menyediakan 697.000 ton
batubara kepada Trubaindo. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2007.

• Pada tahun 2007 Trubaindo dan Jorong menandatangani perjanjian jual beli batubara
(Coal Sale and Purchase Agreement) di mana Trubaindo akan menyediakan 99.000 ton
batubara kepada Jorong. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2007.

• Pada tahun 2007 Trubaindo dan Indominco menandatangani perjanjian jual beli batubara
(Coal Sale and Purchase Agreement) di mana Trubaindo akan menyediakan 460.531 ton
batubara kepada Indominco. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2007.
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c. Pinjaman

Perseroan memiliki pinjaman dari afiliasinya yang belum dilunasi sebesar US$133,6 juta per
tanggal 30 Juni 2007. PT Jorong Barutama Greston memiliki pinjaman dari afiliasinya yang
belum dilunasi sebesar USS45,3 juta per tanggal 30 Juni 2007. Perseroan di masa yang akan
datang akan mencari pinjaman tambahan dari pemegang sahamnya, bila hal ini menguntungkan
kedua belah pihak. Perseroan yakin bahwa pinjaman-pinjaman tersebut telah dan akan, di
masa yang akan datang, memiliki ketentuan yang sama dengan ketentuan yang diberikan oleh
pihak ketiga. Di bawah ini merupakan keterangan singkat mengenai perjanjian pinjaman dengan
pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Perseroan
• Pada tahun 2005 Perseroan menandatangani perjanjian pinjaman (loan agreement) (yang

sesudahnya diperbaharui) dengan Kitadin, di mana Kitadin memperoleh pinjaman sebesar
US$ 15,0 juta dari Perseroan untuk membeli alat berat untuk operasi di Kitadin Tandung
Mayang. Pelunasan pinjaman akan dilakukan pada tanggal 28 November 2011.

• Pada tahun 2005 Perseroan menandatangani perjanjian pinjaman (loan agreement) (yang
sesudahnya diperbaharui) dengan Bharinto, di mana Bharinto memperoleh pinjaman
sebesar US$ 4,8 juta dari Perseroan untuk mendanai tahap eksplorasi Bharinto. Terjadi
perubahan peningkatan fasilitas peminjaman menjadi US$5,8 juta. Pelunasan pinjaman
akan dilakukan pada tanggal 28 November 2008.

Trubaindo
• Pada tahun 2003 Trubaindo menandatangani perjanjian pinjaman (loan agreement) (yang

sesudahnya diperbaharui) dengan Banpu, di mana Trubaindo memperoleh pinjaman sebesar
US$ 46,8 juta dari Banpu untuk mendanai kembali pinjaman yang ada antara Trubaindo
dan Banpu. Pelunasan pinjaman akan dilakukan pada tanggal 9 dan 26 April 2009. Untuk
informasi lebih lanjut, lihat “Analisis dan Pembahasan Oleh Manajemen – Likuiditas dan
Sumber Pendanaan – Aktivitas Pembiayaan”.

• Perseroan telah menjaminkan 57.150 saham yang dimilikinya di Trubaindo dengan harga
nominal 1 juta Rupiah atau 90,0% dari saham yang dimilikinya di Trubaindo dan memberikan
corporate guarantee untuk mendapatkan syndicate loan agreement  antara Trubaindo dan
Bangkok Bank Public Company Limited, Siam Commercial Bank Public Company Limited
dan Export-Import Bank of Thailand, di mana Trubaindo meminjam US$57,0 juta untuk
mendanai pengelolahan pertambangan di wilayah kontrak Trubaindo.

Jorong
• Pada tahun 2003 Jorong menandatangani perjanjian pinjaman (loan agreement) (yang

sesudahnya diperbaharui) dengan Banpu, di mana Jorong memperoleh pinjaman sebesar
US$25,0 juta dari Banpu untuk mendanai modal kerja Jorong. Pelunasan pinjaman akan
dilakukan pada tanggal 3 November 2008.

• Pada tahun 2005 Jorong menandatangani perjanjian pinjaman (loan agreement) (yang
sesudahnya diperbaharui) dengan Banpu Mineral (Singapore) Pte. Ltd., di mana Jorong
memperoleh pinjaman sebesar US$16,4 juta dari Banpu Mineral (Singapore) Pte. Ltd.,untuk
mendanai berbagai modal kerja Jorong. Pelunasan pinjaman akan dilakukan pada tanggal
8 November 2010.

• Pada tahun 2005 Jorong menandatangani perjanjian pinjaman (loan agreement) (yang
sesudahnya diperbaharui) dengan Banpu, di mana Jorong memperoleh pinjaman sebesar
US$3,8 juta dari Banpu untuk mendanai berbagai modal kerja Jorong. Pelunasan pinjaman
akan dilakukan pada tanggal 31 Desember 2009.

Bharinto
• Pada tahun 2004 Bharinto menandatangani perjanjian pinjaman (loan agreement) (yang

sesudahnya diperbaharui) dengan Banpu, di mana Bharinto memperoleh pinjaman sebesar
US$ 2,8 juta dari Banpu untuk mendanai berbagai aktivitas eksplorasi di dalam wilayah
kontrak Bharinto dan untuk menyelesaikan model geologis dari Bharinto. Pelunasan
pinjaman akan dilakukan pada tanggal 5 Mei 2009. Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Analisis
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dan Pembahasan Oleh Manajemen – Likuiditas dan Sumber Pendanaan – Aktivitas
Pembiayaan”.

Kitadin
• Pada tahun 2003 Kitadin menandatangani perjanjian pinjaman (loan agreement) (yang

sesudahnya diperbaharui) dengan Banpu, di mana Kitadin memperoleh pinjaman sebesar
US$1,7 juta dari Banpu untuk mendanai operasi pertambangan di Kitadin. Pelunasan
pinjaman akan dilakukan pada tanggal 11 November 2008.

• Pada tahun 2003 Kitadin menandatangani perjanjian pinjaman (loan agreement) (yang
sesudahnya diperbaharui) dengan Banpu, di mana Kitadin memperoleh pinjaman sebesar
US$20,4 juta dari Banpu untuk mendanai operasi pertambangan di Kitadin. Pelunasan
pinjaman akan dilakukan pada tanggal 5 Mei 2008.

• Pada tahun 2003 Kitadin menandatangani perjanjian pinjaman (loan agreement) (yang
sesudahnya diperbaharui) dengan Banpu, di mana Kitadin memperoleh pinjaman sebesar
US$1,8 juta dari Banpu untuk mendanai biaya-biaya yang terkait dengan proyek Kitadin
Tandung Mayang. Pelunasan pinjaman akan dilakukan pada tanggal 22 Desember 2008.

• Pada tahun 2006 Kitadin menandatangani perjanjian pinjaman (loan agreement) (yang
sesudahnya diperbaharui) dengan Banpu, di mana Kitadin memperoleh pinjaman sebesar
US$34,0 juta dari Banpu untuk mendanai proyek pertambangan di Kitadin Tandung Mayang
dan pembayaran pesangon karyawan di Kitadin Embalut. Pelunasan pinjaman akan
dilakukan pada tanggal 8 Pebruari 2009.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Analisis dan Pembahasan Oleh Manajemen – Likuiditas dan
Sumber Pendanaan – Aktivitas Pembiayaan”.

d. Jasa Kontraktor Pertambangan

Berdasarkan Kontrak Kerja (Contract of Work) tanggal 31 Desember 2003 yang terakhir
diamandemen tanggal 1 Juli 2007 PT Kitadin telah mengikatkan diri sebagai kontraktor
pertambangan batubara yang bertanggung jawab untuk memindahkan dan mengangkut
overburden dari tambang terbuka di wilayah kontrak PT Indominco Mandiri. Pada tahun 2006
dan semester pertama tahun 2007, PT Kitadin memperoleh masing-masing US$42,5 juta dan
US$21,7 juta, sebagai pembayaran untuk jasa kontraktor petambangan batubara di wilayah
kontrak PT Indominco Mandiri. Kontrak ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2007
namun Perseroan berencana untuk memperbaharui kontrak tersebut.

e. Penggunaan Infrastruktur

• Bharinto berencana untuk menggunakan fasilitas Trubaindo, yang termasuk jalan
pengangkut batubara (hauling road) dan pelabuhan khusus Trubaindo. Bharinto berencana
untuk  membayar biaya penggunaan fasilitas tersebut kepada Trubaindo. Sampai tanggal
prospektus ini diterbitkan belum ada pengikatan di antara kedua belah pihak.

• Kitadin berencana untuk menggunakan fasilitas Indominco, termasuk fasilitas pemrosesan
batubara untuk aktivitas penambangan di area kuasa pertambangan Tandung Mayang.
Kitadin berencana untuk membayar kepada Indominco biaya penggunaan fasilitas tersebut.
Sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan belum ada pengikatan di antara kedua
belah pihak.

• Jorong, Kitadin dan Trubaindo telah menggunakan Terminal Batubara Bontang yang
dioperasikan oleh Indominco Mandiri untuk aktivitas pemuatan batubara mereka. Di masa
yang akan datang, seluruh anak perusahaan Perseroan termasuk Bharinto diperkirakan
akan menggunakan Terminal Batubara Bontang untuk sebagian besar dari aktivitas
pemuatan batubara mereka.

f. Pembelian Aktiva Tetap

• Indominco berencana untuk membeli mesin penghancur (crushing plant) yang akan
digunakan untuk operasi pertambangan batubara di wilayah kontrak Indominco Timur.
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• Jorong berencana untuk membeli offshore crane milik Kitadin yang akan digunakan untuk
operasi rutin pertambangan batubara di wilayah kontrak Jorong.

g. Perjanjian Agen Penjual Batubara (Coal Sales Agency Agreement)

• Pada tahun 2004 Jorong dan Perseroan menandatangani non-exclusive coal sales agency
agreement di mana Jorong menunjuk Perseroan sebagai agen yang mewakili Jorong dalam
bertransaksi dengan pembeli tertentu. Perjanjian ini berlaku selama satu tahun dan
diperpanjang secara otomatis untuk periode sesudahnya kecuali dihentikan terlebih dahulu
oleh salah satu pihak.

• Pada tahun 2005 Jorong dan Centralink menandatangani non-exclusive coal sales agency
agreement di mana Jorong menunjuk Centralink sebagai agen yang mewakili Jorong dalam
bertransaksi dengan pembeli tertentu. Perjanjian ini berlaku selama satu tahun dan
diperpanjang secara otomatis untuk periode sesudahnya kecuali dihentikan terlebih dahulu
oleh salah satu pihak.

• Pada tahun 2006 Indominco, Trubaindo, Kitadin, Jorong dan Golden Harvest Integrated
Services & Shipping Inc. menandatangani agency agreement di mana Indominco, Trubaindo,
Kitadin, Jorong menunjuk Golden Harvest Integrated Services & Shipping Inc. sebagai
agen yang mewakili Indominco, Trubaindo, Kitadin, Jorong dan untuk melakukan langkah
lebih lanjut sebagaimana diperlukan untuk mempromosikan penjualan batubara di Filipina
untuk pembeli lainnya. Perjanjian ini berlaku selama satu tahun dan diperpanjang melalui
pemberitahuan tertulis oleh Indominco, Trubaindo, Kitadin, Jorong sebelum perjanjian ini
habis masa berlakunya.

3. Transaksi-transaksi  Perseroan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa di masa lalu

Perseroan sebelumnya telah mengadakan beberapa transaksi dengan pemegang saham langsung
maupun tidak langsungnya. Ringkasan transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penjualan Batubara

Secara konsolidasi, di tahun 2006 dan semester pertama tahun 2007, Perseroan dan anak
perusahaannya (kecuali Jorong) menjual batubara kepada pemegang saham dan afiliasinya
sebagai berikut:

• Dengan Banpu Mineral (Singapore) Pte. Ltd., sebesar US$14,8 juta di tahun 2006 dan
US$8,7 juta di semester pertama tahun 2007

• Dengan Banpu International Company Limited, sebesar US$6,1 juta di tahun 2006 dan
US$6,1 juta di semester pertama tahun 2007. Dari jumlah tersebut Indominco mewakili
porsi penjualan batubara terbesar dengan jumlah sebesar US$14,9 juta di tahun 2006 dan
Kitadin menyumbang sebesar US$6,0 juta.

• Dengan Banpu Minerals Co. Ltd., sebesar US$ 4,1 juta yang seluruhnya dijual oleh Kitadin
di tahun 2006. Perseroan dan anak-anak perusahaannya tidak menjual batubara kepada
Banpu Minerals Co. Ltd. pada semester pertama tahun  2007.

• Dengan Jorong sebesar US$6,3 juta di tahun 2006. Perseroan dan anak perusahaannya
tidak menjual batubara ke Jorong pada semester pertama tahun 2007.

Pada tahun 2004, 2005, 2006 dan pada semester pertama  tahun 2007, penjualan kepada
pihak yang memiliki hubungan istimewa menyumbang masing-masing 4,5%, 3,5%, 4,7% dan
5,0%, dari penjualan konsolidasi batubara Perseroan.

Transaksi-transaksi tersebut menimbulkan piutang usaha terhadap pihak-pihak dengan
hubungan istimewa dari waktu ke waktu.
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b. Pembelian Batubara

Perseroan dan anak perusahaannya juga membeli batubara dari waktu ke waktu. Secara historis,
seluruh pembelian batubara dilakukan oleh Jorong atau di antara anak-anak perusahaan. Pada
tahun 2006, Kitadin membeli batubara dari Jorong dengan jumlah pembelian sebesar US$0,5
juta. Pada semester pertama tahun 2007, Perseroan dan anak perusahaannya membeli batubara
dari Jorong dengan jumlah pembelian sebesar US$3,5 juta dimana US$2 juta di antaranya
dibeli oleh Trubaindo dan US$1,1 juta dibeli oleh Indominco. Di masa mendatang, transaksi-
transaksi tersebut tidak akan dicatat sebagai transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan
istimewa pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan karena sejak bulan Agustus 2007,
Jorong telah menjadi anak perusahaan Perseroan.

c. Pinjaman

Perseroan dan anak-anak perusahaannya telah mengadakan berbagai perjanjian pinjaman
dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa untuk membiayai operasinya. Per tanggal
30 Juni 2007, jumlah seluruh utang Trubaindo, Kitadin dan Bharinto terhadap pihak-pihak yang
memiliki hubungan istimewa adalah US$127,1 juta. Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Analisis
dan Pembahasan Oleh Manajemen – Likuiditas dan Sumber Pendanaan – Aktivitas Pembiayaan”.

Bunga yang dibayarkan atas utang kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah
sebesar US$8,1 juta dan US$3,9 juta masing-masing pada tahun 2006 dan pada semester
pertama 2007, masing-masing mewakili 60,0% dan 62,0% dari seluruh total beban bunga
Perseroan.

d. Transaksi lindung nilai

Banpu mengadakan transaksi lindung nilai batubara (coal swap) atas nama anak perusahaan
Perseroan (PT Indominco Mandiri). Tujuan dari transaksi tersebut adalah untuk melindungi nilai
batubara, yang belum terjual dari rencana produksinya, terhadap fluktuasi harga batubara.
Indominco tidak membayar kepada Banpu atas jasa tersebut namun Indominco harus
menanggung jumlah yang terutang akibat dari perjanjian coal swap tersebut yang akan jatuh
tempo pada tahun 2008. Perseroan mengakui keuntungan sebesar US$0,5 juta atas transaksi
coal swap pada semester pertama tahun 2007.

e. Pendapatan Jasa

Perseroan dan anak perusahaannya di masa lalu memperoleh pendapatan jasa manajemen
dari Jorong. Pada tahun 2006 dan semester pertama tahun 2007, biaya jasa yang dibayarkan
oleh Jorong masing-masing adalah sebesar US$0,2 juta dan US$0,1 juta.

f. Jual Beli Aktiva Tetap

Di masa lalu, Perseroan dan anak perusahaannya telah membeli aktiva tetap dari pihak-pihak
yang memiliki hubungan istimewa.

4. Transaksi-Transaksi antara Jorong dengan pemegang sahamnya dan pihak-pihak yang

memiliki hubungan istimewa

Jorong telah mengadakan transaksi bisnis yang wajar dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa
sebagaimana dideskripsikan diatas. Ringkasan transaksi bisnis antara Jorong dengan pihak-pihak
yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

a. Penjualan Batubara

Pada tahun 2006 dan pada semester pertama tahun 2007, PT Jorong Barutama Greston menjual
batubara kepada pemegang saham dan afiliasinya sebagai berikut:
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• Dengan Banpu Mineral (Singapore) Pte. Ltd., sebesar US$10,5 juta pada tahun 2006 dan
US$5,6 juta pada semester pertama tahun 2007.

• Dengan Banpu International Company Limited, sebesar US$10,2 juta ditahun 2006 dan
US$1,2 juta pada semester pertama ditahun 2007.

• Dengan Banpu Minerals Co. Ltd., sebesar US$8,8 juta di tahun 2006.
• Dengan Silamani Company Limited, sebesar US$5,9 juta di tahun 2006.
• Dengan Banpu, sebesar US$2 juta ditahun 2006 dan US$5,0 juta pada semester pertama

tahun 2007.
• Dengan Perseroan dan anak perusahaannya, sebagaimana dijabarkan diatas, sebesar

US$0,5 juta di tahun 2006 dan US$3,5 juta pada semester pertama 2007.

Pada tahun 2004, 2005, 2006 dan semester pertama 2007, penjualan batubara kepada pihak-
pihak yang memiliki hubungan istimewa di atas menyumbang masing-masing sebesar 45,1%,
59,4%, 57,0% dan 52,0% dari seluruh penjualan Jorong.

b. Pinjaman

Jorong telah mengadakan berbagai perjanjian hutang dengan pihak-pihak yang memiliki
hubungan istimewa untuk membiayai operasinya. Per tanggal 30 Juni 2007, jumlah pokok hutang
kepada Banpu dan Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. yang merepresentasikan seluruh hutang
jangka panjang PT Jorong Barutama Greston adalah sebesar US$45,3 juta.

Bunga yang dibayarkan oleh Jorong atas pinjaman dari pihak-pihak yang memiliki hubungan
istimewa adalah sebesar US$2,5 juta dan US$1,7 juta pada tahun 2006 dan pada semester
pertama tahun 2007, yang merupakan seluruh beban bunga pinjaman Jorong.

c. Biaya Agensi

Jorong membayar biaya agensi kepada pihak-pihak yang memilikii hubungan istimewa. Pada
tahun 2006  dan semester pertama tahun 2007, biaya agensi yang dibayarkan kepada pihak-
pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah masing-masing sebesar US$0,2 juta dan US$0,3
juta.

d. Pembelian Aktiva Tetap

Jorong membeli aktiva tetap dari PT Nusantara Thai Mining Services pada tahun 2006 dengan
harga US$16.000.

10. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

a. Perseroan

1. Perseroan dan PT Bharinto Ekatama sepakat untuk menandatangani Akta Perjanjian Kredit
(Loan Agreement) No. 02/LOAN/ITM/05 tanggal 28 Nopember 2005 dibuat di bawah tangan
sebagaimana terakhir kali diubah pada tanggal 1 Oktober 2007 dimana Perseroan
memberikan fasilitas kredit kepada PT Bharinto Ekatama sebesar US$5,8 juta dengan
jangka waktu pinjaman sampai dengan 28 Nopember 2008.

2. Perseroan dan PT Kitadin sepakat untuk menandatangani Perjanjian Pinjaman tanggal
28 Nopember 2005 yang dibuat dibawah tangan dan telah dirubah dengan Perubahan
terhadap Perjanjian Pinjaman tertanggal 25 Januari 2005 dimana Perseroan memberikan
fasilitas kredit kepada PT Kitadin sebesar US$15 juta dengan jangka waktu pinjaman sampai
dengan 28 Nopember 2011.

3. PT Jorong Barutama Greston dan Perseroan menandatangani Perjanjian Agensi Penjualan
Batubara yang Tidak Eksklusif (Non-exclusive Coal Sales Agency Agreement) tanggal
2 Nopember 2004.
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b. PT Indominco Mandiri

1. PT Indominco Mandiri dan PT Pamapersada Nusantara sepakat untuk menandatangani
Perjanjian Penambangan dan Jasa Transportasi (Coal Mining and Transport Services) untuk
Proyek Batubara Bontang No: 278/C/IMM-CP7/95, tanggal 30 Mei 1996, sebagaimana
diamandemen beberapa kali, terakhir dengan kontrak tanggal 27 Desember 2004, dimana
berdasarkan perjanjian tersebut PT Pamapersada Nusantara harus melaksanakan (i) jasa
penambangan batubara yang mencakup pengoperasian peralatan bergerak pada wilayah
pertambangan dan pengangkutan batubara ke lokasi penghancuran yang dioperasikan
oleh PT Indominco Mandiri berdasarkan produksi batubara yang ditentukan oleh
PT Indominco Mandiri untuk tahun pertama dan meningkat menjadi 3 sampai 5,5 juta ton
pada saat produksi penuh dan (ii) jasa transportasi batubara yang mencakup pengangkutan
batubara dari penimbunan batubara di area tambang ke penimbunan batubara di pelabuhan
dengan truk sejauh 35 km dan mengoperasikan peralatan bergerak di penimbunan batubara
di pelabuhan dan/atau di dermaga tongkang (barge island).

2. PT Indominco Mandiri dan PT Pamapersada Nusantara menandatangani Contract
Agreement No: CP12-2003-CM untuk Kontrak Mining Seam 0 dan Pit U1, Bontang,
Kalimantan Timur, tanggal 1 Oktober 2003, terkait dengan pekerjaan overburden stripping,
drilling dan blasting, coal loading dan transportasi ke ROM stockpile.

3. PT Indominco Mandiri dan PT Pamapersada Nusantara menandatangani Mining Service
Contract tanggal 1 Januari 2007 dimana PT Pamapersada Nusantara selaku kontraktor
menyediakan jasa antara lain penggalian batubara dan pembuangan overburden di Blok
Barat, penambangan batubara di Blok Barat, serta jasa Coal Hauling dari Crushing Plant
Blok Barat ke Port Stockyard selanjutnya Mining Service Contract ini menggabungkan
seluruh ketentuan sebagaimana tertuang dalam, dan selanjutnya menggantikan keberadaan
dari namun tanpa mengurangi adanya referensi terhadap, kedua kontrak sebagaimana
tersebut dalam nomor 1 dan nomor 2 di atas.

4. PT Indominco Mandiri dan PT Pamapersada Nusantara menandatangani Mining Service
Contract tanggal 27 Agustus 2007 dimana PT Pamapersada Nusantara selaku kontraktor
menyediakan jasa antara lain penggalian dan pembuangan overburden di Blok Timur,
penambangan batubara di Blok Timur, serta jasa Coal Hauling dari Crushing Plant Blok
Timur ke Port Stockyard.

5. PT Indominco Mandiri dan PT Petrosea Tbk./Laing O’Rourke Joint Operation, suatu operasi
bersama dari PT Petrosea Tbk. dan PT LOR Indonesia (sebelumnya PT Barclay Mowlem
Indonesia), sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasi Bontang
(Bontang Alliance Agreement), tanggal 23 Januari 2007, dibuat dibawah tangan untuk
Proyek peningkatan kapasitasTerminal Batubara Bontang berdasarkan Lingkup Kerja
No: S498-SP-G-00.

6. PT Indominco Mandiri dan PT Tunnel Mining Indonesia menandatangani Perjanjian
Indominco Mine Underground Trial Adit Coal Mining No: 045_IM/LGL/05, tanggal 21 Oktober
2005, sebagaimana telah diamandemen, dengan Amandemen No: 013_IMM/LGL/06,
tanggal 5 April 2006, dan terakhir diamandemen dengan No: 074_IMM/LGL/06 tanggal
29 September 2006 dimana kedua belah pihak bekerjasama dalam pengoperasian trial
adit tambang batubara bawah tanah, yang mana trial adit ini dimaksudkan untuk studi
kelayakan tambang batubara bawah tanah.

7. PT Jorong Barutama Greston, PT Indominco Mandiri, PT Trubaindo Coal Mining, PT Kitadin
secara bersama-sama menunjuk Golden Harvest Integrated Services & Shipping Inc.
sebagai agen dalam menjual dan mempromosikan batubara dengan Perjanjian Agensi
(Agency Agreement) No. 002/GH/06 tanggal 1 Januari 2006.
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8. PT Indominco Mandiri dan TE SDMECO (yang mana TE SDMECO merupakan joint
operation berdasarkan Joint Operation Agreement, tanggal 13 Desember 2006)
mengadakan Perjanjian Pekerjaan Bontang Coal-Fired Power Station tanggal 31 Januari
2007, yang dilengkapi dengan (i) Kondisi Perjanjian, tanggal 25 Januari 2007 (Volume1);
(ii) Persyaratan Pemberi Kerja, tanggal 25 Januari 2007 (Volume 2); (iii) Schedule, tanggal
25 Januari 2007 (Volume 3), dimana TE SDMECO akan membuat rencana kerja dan
pelaksananaan rencana tersebut guna terlaksananya pendirian Pembangkit Listrik Tenaga
Uap Bontang untuk keperluan sendiri.

9. PT Indominco Mandiri dan PT Trubaindo Coal Mining (selaku penjual) dan Nagarjuna Power
Corporation (selaku pembeli) menandatangani Coal Supply Agreement, tanggal 25 Januari
2006, sebagaimana diubah berdasarkan Coal Supply Agreement, Addendum No. 1, tanggal
6 Oktober 2006.

10. PT Indominco Mandiri (selaku penjual) dan CLP Guangxi Fangchenggang Power Company
Limited (selaku pembeli)  menandatangani Coal Supply Agreement No: FCG-P1-2007-05-
077, tanggal 15 May 2007 dimana batubara yang dibeli akan digunakan sebagai bahan
bakar pembangkit listrik yang dibangun, dimiliki dan dioperasikan oleh pembeli.

11. Berdasarkan pasal 12.1 Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara,
PT Indominco Mandiri berhak atas 86,5% dan Pemerintah berhak atas 13,5% dari seluruh
batubara yang diproduksi oleh PT Indominco Mandiri. PT Indominco Mandiri dan Pemerintah
menandatangani Perjanjian Kerjasama Penjualan Batubara Nomor: 010.PK/26/DJG-IM/
2001 tanggal 23 Nopember 2001.

12. PT Indominco Mandiri dan PT Kitadin (Tandung Mayang) menandatangani “Contract Of
Work Between PT Indominco Mandiri and Kitadin Tandung Mayang” tanggal 30 Desember
2003 yang telah diperbaharui terakhir kali dengan 2nd Amendment of the Contract of Work
(Perubahan Kedua atas Kontrak Kerja) tertanggal 1 Juli 2007, dimana PT Indominco Mandiri
menggunakan jasa PT Kitadin (Tandung Mayang) selaku kontraktor, yang mana kontrak
tersebut telah diperpanjang dan berlaku hingga 31 Desember 2007.

13. PT Indominco Mandiri (selaku penjual) dan PT Trubaindo Coal Mining (selaku pembeli)
mengadakan Sales And Purchase Agreement No. 012_TCM/LGL/07, No. 013_TCM/LGL/
07 dan No. 018_TCM/LGL/07, tertanggal 1 Januari 2007 untuk melakukan perjanjian jual
beli batubara untuk keperluan pencampuran batubara.

14. PT Indominco Mandiri (selaku penjual) dan PT Jorong Barutama Greston (selaku pembeli)
mengadakan Sales And Purchase Agreement No. 002_JBG/LGL/07, tertanggal 1 Januari
2007 untuk melakukan perjanjian jual beli batubara untuk keperluan pencampuran batubara.

15. PT Indominco Mandiri memperoleh fasilitas kredit dari Standard Chartered Bank berdasarkan
Banking Facility Credit Agreement: PT Indominco Mandiri No: JKT/FBD/468, tanggal
22 Oktober 2001, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir oleh Banking Facility tanggal
1 Oktober 2007. Fasilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut:

a. General Banking Facility – US$16 juta yang terdiri dari beberapa fasilitas tersebut
dibawah ini, yang mana keseluruhan total dari fasilitas-fasilitas yang diberikan tidak
boleh melebihi limit General Banking Facility sebesar US$16 juta:
- Import Facility: US$16 juta
- Export Facility : US$16 juta
- Bonds and Guarantees Facility: US$14 juta
- Standby Letter of Credit Facility: US$14 juta
- Invoice Financing (Export): US$16 juta

b. Foreign Exchange Facility I: quotation rate nilai tukar terkait transaksi foreign exchange
forward dan options sampai dengan 3 tahun untuk upaya lindung nilai Indominco atas
exposure nilai tukar;
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c. Foreign Exchange Facility II: untuk quotation rate untuk upaya lindung nilai terhadap
bahan bakar atau minyak dengan jangka waktu 1 tahun;

d. Foreign Exchange Facility III: untuk quotation rate nilai tukar terkait transaksi foreign
exchange, termasuk spot dan forward sampai dengan 12 bulan untuk upaya lindung
nilai Indominco atas exposure nilai tukar;

e. Foreign Exchange Facility IV: settlement limit yang dapat digunakan terlebih dahulu
bila pembayaran dari pelanggan (dalam transaksi mata uang asing) belum diterima,
termasuk transaksi spot, forward dan swap.

Fasilitas tersebut diberikan untuk jangka waktu 23 Juli 2007 – 30 Oktober 2007, dan akan
diperpanjang secara otomatis untuk periode 6 bulan, kecuali diubah oleh Standard Chartered
Bank

16. PT Indominco Mandiri memperoleh fasilitas Omnibus Letter of Guarantee, Standby Letter
of Credit dan Bank Garansi sebesar US$12,5 juta dari PT Bank Central Asia Tbk.
berdasarkan Perjanjian Kredit No: 5, tanggal 27 Pebruari 2003, dibuat dihadapan Veronica
Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir berdasarkan Perubahan atas Perjanjian Kredit No: 105/Add-KCK/2007, tanggal
30 April 2007. Fasilitas tersebut diberikan untuk jangka waktu dari tanggal 29 Juni 2007 –
27 Pebruari 2008.

17. PT Indominco Mandiri memperoleh fasilitas modal kerja, fasilitas pembiayaan kredit ekspor
dan jaminan Bank sebesar US$25,0 juta dari Citibank N.A. berdasarkan Revolving Credit
Agreement tanggal 17 Januari 2006 sebagaimana diubah dan diperpanjang beberapa kali
terakhir dengan Perubahan Revolving Credit Agreement (Working Capital/Export Credit
Financing) tanggal 17 Januari 2007. Fasilitas tersebut berlaku sampai dengan 17 Januari 2008.

18. PT Indominco Mandiri memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank BNP Paribas Indonesia
berupa Pinjaman Jangka Pendek tanpa komitmen sebesar USD 5,000,000 dengan jangka
waktu roll over setiap 1 bulan atau 3 bulan berdasarkan Perjanjian Kredit No: JFF-005/LA/
07, tanggal 24 Oktober 2007. Fasilitas tersebut berlaku sampai dengan 31 Juli 2008 dan
dapat diperpanjang dari waktu ke waktu oleh PT Bank BNP Paribas Indonesia.

19. PT Indominco Mandiri dan Consortium Multicom Areva menandatangani Perjanjian Bontang
New Power Facilities Project, Transmision System Contract No: 1033/C/IMM/PB/5/2007
dimana Consortium Multicom Areva sebagai kontraktor akan melakukan pemodelan dan
pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Bontang – Sistem Transmisi yang dimulai pada
tanggal 2 Juli 2007.

20. PT Indominco Mandiri dan PT Samapta Energy Nusantara menandatangani Perjanjian
Bontang New Power Facilities Project – Seawater System No. 1077/C/IMM/PB/6/2007
dimana PT Samapta Energy sebagai kontraktor akan membangun sistem penyedotan air
laut dan sistem pipa penyaluran air laut untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap Bontang
untuk keperluan sendiri, dengan metode rekayasa, pengadaan dan konstruksi – EPC
(Engineering, Procurement and Construction), yang akan dimulai pada tanggal 9 Juli 2007.

21. Pada tanggal 26 Juli 2007, PT Indominco Mandiri menandatangani kontrak pembelian
bahan bakar dengan PT Pertamina (Persero) dengan jumlah total pembelian sebanyak
12,600 kilo liter dan berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2009. Sehubungan dengan
kontrak ini, PT Indominco Mandiri diwajibkan untuk menyediakan jaminan minimal sebesar
105% dari nilai pembelian bahan bakar selama sebulan.
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c. PT Trubaindo Coal Mining

1. PT Trubaindo Coal Mining selaku debitur memperoleh pinjaman yang berbentuk: (i) fasilitas
pinjaman berjangka dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (Fasilitas A, dengan jumlah
pinjaman sebesar US$50,5 juta); dan (ii) fasilitas pinjaman modal kerja (Fasiltas B, dengan
jumlah pinjaman sebesar US$6,5 juta) dari Bangkok Bank Public Company Ltd, Export –
Import Bank of Thailand, The Siam Commercial Bank Public Company Limited (Singapore
Branch) yang bersama-sama bertindak selaku kreditur berdasarkan Perjanjian US$57 juta
Facility Agreement, tanggal 13 Juli 2004 antara PT Trubaindo Coal Mining dengan Bangkok
Bank Public Company Ltd, Export – Import Bank of Thailand, The Siam Commercial Bank
Public Company Limited (Singapore Branch). Jangka waktu fasilitas tersebut adalah sebagai
berikut:

a. Fasilitas A:
Pembayaran pertama pada 31 Desember 2005 sampai dengan pembayaran ketujuh
dan terakhir yaitu pada 31 Desember 2008. Berdasarkan perubahan perjanjian tanggal
10 September 2007, jadwal pembayaran diperpanjang sampai dengan 31 Desember
2010.

b. Fasilitas B:
Pembayaran diperjanjikan dari awal pada 4 Oktober 2005 namun diperpanjang sampai
dengan 9 April 2008.

2. PT Trubaindo Coal Mining  selaku debitur dan Bangkok Bank Public Company Limited
selaku kreditur menandatangani Perjanjian Revolving Credit Agreement No. 10/IX/06,
tanggal 22 September 2006 dengan jumlah fasilitas US$8,5 juta tersedia sampai dengan
31 Desember 2008.

3. PT Trubaindo Coal Mining dan Bangkok Bank Public Company Limited menandatangani
Perjanjian Foreign Exchange Trade Agreement No. 35/XII/06, tanggal 27 Desember 2006,
yang bertujuan agar PT Trubaindo Coal Mining dari waktu ke waktu dapat menukar valuta
asing dengan Bangkok Bank Public Company Limited, dengan terlebih dahulu membuat
Foreign Exchange Contract terpisah (baik dalam bentuk on the spot, forward atau tipe lain
dari kontrak) tiap kali melaksanakan pertukaran valuta asing. Perjanjian tersebut merupakan
sebagian dari, atau merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Revolving Credit
Agreement (onshore loan) No. 10/IX/06, tertanggal 22 September 2006.

4. PT Trubaindo Coal Mining dengan PT Ruam Choke Pattana menandatangani Perjanjian
Coal Transport Service Contract Nomor TCM_25/2004, tertanggal 29 April 2004 dimana
PT Trubaindo Coal Mining mendapatkan jasa kontraktor dari PT Ruam Choke Pattana
yaitu jasa transportasi batubara milik PT Trubaindo Coal Mining secara rutin (coal haul)
menggunakan truk melalui rute sepanjang 37,5 kilometer atau dari gudang pertambangan
yang ada di lokasi pertambangan ke gudang yang berada di pelabuhan atau seperti yang
dijelaskan lebih detil pada Annex 3 – Figure and Drawing dari perjanjian tersebut.

5. PT Trubaindo Coal Mining dengan PT Bukit Makmur Mandiri Utama selaku kontraktor
menandatangani Coal Mining Service Contract Nomor TCM_137/2004 tertanggal 27 Oktober
2004, sebagaimana telah diamandemen terakhir kalinya oleh Amandement No. 2 to Coal
Mining Services Contract No. 031_TCM/LGL/06, tanggal 2 Juni 2006 dimana PT Trubaindo
Coal Mining memperoleh jasa kontraktor untuk melaksanakan operasi penambangan
batubara pada lokasi yang ditentukan, termasuk:
- Mengoperasikan alat berat pada mine stockyard area;
- Menambang dan membawa batubara hasil ke crushing plant yang dioperasikan oleh

Pemberi Kerja;
- Membuka dan mengoperasikan rute/jalan transportasi batubara; dan
- Segala hal yang perlu dilakukan demi menunjang aktivitas/operasi yang disebutkan

diatas.
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6. PT Trubaindo Coal Mining dengan PT Mitra Alam Persada selaku kontraktor menandatangani
Coal Mining Service Contract Nomor 083_TCM/LGL/2005, tertanggal 11 Mei 2005, yang
telah diamandemen oleh Perjanjian Amandement To Coal Mining Services Contract
No. 005_TCM/LGL/2006, pada tanggal 14 Pebruari 2006 dimana PT Trubaindo Coal Mining
memperoleh jasa kontraktor untuk melaksanakan operasi penambangan batubara pada
lokasi yang ditentukan, termasuk:
- Mengoperasikan alat berat pada mine stockyard area;
- Menambang dan membawa batubara hasil ke crushing plant yang dioperasikan oleh

Pemberi Kerja;
- Membuka dan mengoperasikan rute/jalan transportasi batubara; dan
- Segala hal yang perlu dilakukan demi menunjang aktivitas/operasi yang disebutkan

diatas.

7. PT Trubaindo Coal Mining dengan PT Bukit Makmur Mandiri Utama selaku kontraktor
mengadakan Coal Hauling Services Agreement No. 321_TCM/LGL/05, tanggal
15 Nopember 2005 yang bertujuan agar PT Trubaindo Coal Mining mendapatkan jasa
kontraktor yaitu menyediakan jasa Coal Hauling batubara yang meliputi: pengeboran,
penggalian, hauling, transportasi, pengiriman, dumping, peledakan, penyimpanan,
pengambilan top soil, pengangkutan overburden, konstruksi fasilitas dan lain-lain.

8. PT Trubaindo Coal Mining (selaku penjual) dan PT Jorong Barutama Greston (selaku
pembeli) mengadakan Sales and Purchase Agreement No. 015_TCM/LGL/07, tertanggal
1 Januari 2007.

9. PT Jorong Barutama Greston (selaku penjual) dan PT Trubaindo Coal Mining (selaku
pembeli) mengadakan Sales and Purchase Agreement No. 001_JBG/LGL/07, tertanggal
1 Januari 2007.

10. Trubaindo Coal Mining dan PT Pamapersada Nusantara menandatangani Mining Service
Contract tanggal 1 Agustus 2007 dimana PT Pamapersada Nusantara selaku kontraktor
menyediakan jasa antara lain penggalian dan pembuangan overburden, penambangan
batubara di North Block dan Dayak Besar, jasa Clear and Grub, serta pembersihan lumpur.

11. Pada tanggal 26 Juli 2007, PT Trubaindo Coal Mining menandatangani kontrak pembelian
bahan bakar dengan PT Pertamina (Persero) dengan jumlah total pembelian sebanyak
57.600 kilo liter dan berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2009. Sehubungan dengan
kontrak ini, PT Trubaindo Coal Mining diwajibkan untuk menyediakan jaminan minimal
sebesar 105% dari nilai pembelian bahan bakar selama sebulan.

d. PT Bharinto Ekatama

PT Bharinto Ekatama memperoleh pinjaman sebesar US$2,8 juta dengan jangka waktu sampai
5 Mei 2009 dari Banpu Public Company Limited selaku kreditur berdasarkan Akta Perjanjian
Kredit (Loan Agreement) tanggal 6 Mei 2004 dibuat di bawah tangan, sebagaimana diubah
terakhir kali oleh Amandemen No. 3 terhadap perjanjian kredit tertanggal 6 Mei 2004, tanggal
1 Juli 2006.

e. PT Kitadin

1. PT Kitadin memperoleh pinjaman sebesar US$20,4 juta dari Banpu berdasarkan Perjanjian
Pinjaman tanggal 5 Mei 2003 yang dibuat di bawah tangan dan telah dirubah dengan
Perubahan terhadap Perjanjian Pinjaman tertanggal 1 Juli 2006.

2. PT Kitadin memperoleh pinjaman sebesar US$2,0 juta untuk jangka waktu sampai dengan
11 Nopember 2008 dari Banpu berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 12 Nopember
2003 yang dibuat di bawah tangan dan telah dirubah dengan Perubahan terhadap Perjanjian
Pinjaman tertanggal 1 Juli 2006.
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3. PT Kitadin memperoleh pinjaman sebesar US$1,8 juta untuk jangka waktu sampai dengan
22 Desember 2008 dari Banpu berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 23 Desember
2003 yang dibuat di bawah tangan dan telah dirubah dengan Perubahan terhadap Perjanjian
Pinjaman tertanggal 1 Januari 2005 dan kemudian dirubah lagi dengan Perubahan Perjanjian
Pinjaman tertanggal 1 Juli 2006.

4. PT Kitadin memperoleh pinjaman sebesar US$15 juta untuk jangka waktu sampai dengan
28 Nopember 2011 dari Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 28 Nopember
2005 yang dibuat dibawah tangan dan telah dirubah dengan Perubahan terhadap Perjanjian
Pinjaman tertanggal 25 Januari 2007.

5. PT Kitadin memperoleh pinjaman sebesar US$32,5 juta untuk jangka waktu sampai dengan
8 Pebruari 2009 dari Banpu berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 9 Pebruari 2006.

6. PT Kitadin memperoleh fasilitas perbankan dalam rangka hedging nilai tukar mata uang
asing melalui transaksi spot dan/atau forward sampai dengan sejumlah US$1,5 juta dengan
jangka waktu maksimal 12 bulan dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
Limited berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perusahaan (Corporate Facility Agreement)
No. JAK/050267/U/050309 tanggal 20 Mei 2005 yang telah dirubah dengan Perjanjian
Fasilitas Perusahaan (Corporate Facility Agreement) No. JAK/060149/U/060103 tanggal
22 Maret 2006, yang kemudian diperbarui lagi dengan Perjanjian Fasilitas Perusahaan
(Corporate Facility Agreement) JAK/060854/U/061124 tanggal 14 Desember 2006.

7. PT Kitadin memperoleh fasilitas perbankan yang terdiri dari fasilitas kredit lokal (rekening
koran) tidak melebihi Rp3 miliar, fasilitas Omnibus Letter of Guarantee tidak melebihi: US$2,5
juta fasilitas nilai tukar maksimum US$15 juta, dan Time Loan Revolving tidak melebihi
US$1 juta dengan jangka waktu sampai dengan  27 Pebruari 2008 dari PT Bank Central
Asia Tbk.. berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 3, tanggal 27 Pebruari 2003, sebagaimana
dirubah dengan Akta Perjanjian Kredit (Loan Agreement) No. 9, tanggal 16 Maret 2004,
dan terakhir dengan Akta Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 01, tanggal 1 Maret 2006,
seluruhnya dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta,
dan No. 277/Add-KCK/2007 tanggal 13 Maret 2007, dibuat di bawah tangan, dan terkhir
kalinya dengan No. 178/Add-KCK/2007 tanggal 20 Juli 2007 dibuat di bawah tangan.

8. PT Kitadin memperoleh pinjaman dengan batas maksimal US$5 juta dengan batas waktu
pencairan sampai dengan 17 Januari 2007 yang dapat diperpanjang sampai dengan
17 Januari 2008 dari Citibank, N.A.,  berdasarkan Revolving Credit Agreement tertanggal
17 Januari 2006 yang dibuat di bawah tangan sebagaimana telah diperbaharui oleh
Amendment of Revolving Credit Agreement tertanggal 17 Januari 2007.

9. Pada tanggal 26 Juli 2007, PT Kitadin menandatangani kontrak pembelian bahan bakar
dengan PT Pertamina (Persero) dengan jumlah total pembelian sebanyak 64.800 kilo liter
dan berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2009. Sehubungan dengan kontrak ini,
PT Kitadin diwajibkan untuk menyediakan jaminan minimal sebesar 105% dari nilai
pembelian bahan bakar selama sebulan.

f. PT Jorong Barutama Greston

1. PT Jorong Barutama Greston dan CV. Tunas Mas Jaya selaku kontraktor menandatangani
Perjanjian Pengiriman dan Tranportasi Batubara (Coal Delivery and Transportation Contract)
No. 019_JBG/LGL/05 tanggal 7 Juli 2005, dimana kontraktor menyediakan jasa sebagai
berikut:
- pemuatan batubara (coal loading);
- pengiriman dan transportasi batubara (coal delivery and transportation);
- penurun muatan batubara (coal unloading);
- aktivitas perawatan (maintenance activity).
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2. PT Jorong Barutama Greston dan PT Ruam Choke Pattana selaku kontraktor
menandatangani Perjanjian Pertambangan Batubara (Coal Mining Contract) No. 036_JBG/
LGL/2005 tanggal 26 Desember 2005 dimana kontraktor menyediakan jasa antara lain
Kontraktor secara umum meliputi:
- Top Soil Removal
- Over Burden Removal
- Coal Hauling
- Mine Dewatering
- Maintenance Activity.

3. PT Jorong Barutama Greston dan PT Wira Bhumi Sejati selaku kontraktor  menandatangani
Perjanjian Pertambangan Batubara (Coal Mining Contract) No. JC-91 tanggal 1 Juli 2004
yang telah diamandemen dengan Amandemen  No. 1 atas Perjanjian Pertambangan
Batubara No. JC-91 (Amendment No.1 to Coal Mining Contract No. JC-91) tanggal 1 Januari
2005 dan terakhir oleh Amandemen No. 2 atas Perjanjian Pertambangan Batubara
No. JC-91 (Amendment No.2 to Coal Mining Contract No. JC-91) tanggal 26 Desember
2005 dimana PT Wira Bhumi Sejati menyediakan jasa sebagai berikut:
- membuka lubang galian (pit) pada Wilayah Pertambangan (Site) dengan mengambil

overburden dari lubang galian sesuai dengan spesifikasi atau instruksi dari PT Jorong
Barutama Greston.

- mengangkut dan membuang overburden ke area sebagaimana diinformasikan dari
waktu ke waktu oleh PT Jorong Barutama Greston.

- menambang batubara dari lubang galian yang telah dibuka dan menaruhnya di dalam
truk pembuang (dump truck), batubara harus dibersihkan dari ketidakmurnian
(impurities) seperti pasir tanah liat (clay sand) dari area penambangan (extraction area)
dengan bulldozer atau peralatan lainnya.

- mengangkut batubara dari lubang galian dengan truk pembuang  (dump truck) ke
mesin penghancur (crushing plant) atau area penimbunan (stock area) sebagaimana
diinformasikan dari waktu ke waktu oleh Jorong.

- merawat dan memperbaiki jalan dalam tambang lubang galian (mining pit) ke area
pembuangan.

4. PT Jorong Barutama Greston dan PT Sumber Hasil Makmur Jaya selaku kontraktor
menandatangani Perjanjian Pertambangan Batubara (Coal Mining Contract) No. JC-93
tanggal 1 Nopember 2004 yang telah diamandemen dengan Amandemen  No. 1 atas
Perjanjian Pertambangan Batubara No. JC-93 (Amendment No.1 to Coal Mining Contract
No. JC-93) tanggal 1 Januari 2005 dimana kontraktor akan menyediakan jasa sebagai
berikut:
- membuka lubang galian (pit) pada wilayah pertambangan (site) dengan menggali

overburden dari lubang galian sesuai dengan spesifikasi atau instruksi dari PT Jorong
Barutama Greston.

- mengangkut dan membuang overburden ke area sebagaimana diinformasikan dari
waktu kewaktu oleh PT Jorong Barutama Greston.

- menambang batubara dari lubang galian yang telah dibuka dan menaruhnya dalam
truk pembuang (dump truck), batubara harus dibersihkan dari ketidakmurnian
(impurities) seperti pasir tanah liat (clay sand) dari area penambangan (extraction area)
dengan bulldozer atau peralatan lainnya.

- mengangkut batubara dari lubang galian dengan truk pembuang  (dump truck) ke
mesin penghancur (crushing plant) atau area penimbunan (stock area) sebagaimana
diinformasikan dari waktu ke waktu oleh Jorong.

- mengeringkan tambang dengan menyiapkan lowest sump dan intermediate sump untuk
mengumpulkan air, memasang pompa air pada sump dan menyedot keluar seluruh
air. Pada musim kemarau, kontraktor harus membersihkan seluruh lumpur pada sump.

- merawat dan memperbaiki jalan dalam tambang lubang galian (mining pit) ke area
pembuangan.
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5. PT Jorong Barutama Greston dan CV Lembah Anor selaku kontraktor menandatangani
Service Agreement Haulage Road Repair and Maintenance No. 031-JBG/LGL/06 tanggal
1 November 2006 dimana kontraktor akan menyediakan jasa antara lain, merawat dan
memperbaiki jalan (road hauling repair and maintenance), kegiatan perawatan (maintenance
activity), perbengkelan (work shop), peralatan berat (heavy equipments), dan key
management personnel.

6. PT Jorong Barutama Greston dan PT Surya Triwira Sakti selaku kontraktor menandatangani
Perjanjian Pertambangan Batubara (Coal Mining Contract) No. 008_JBG/LGL/2005 tanggal
1 Juni 2005 yang telah diamandemen dengan Amandemen No.1 atas Perjanjian
Pertambangan Batubara No. 008_JBG/LGL/2005 (Amandment No. 1 to Coal Mining Contract
No. 008_JBG/LGL/2005) tanggal 1 Januari 2006 dimana kontraktor menyediakan jasa yang
secara umum meliputi:
- Top Soil Removal
- Over Burden Removal
- Coal Hauling
- Aktivitas perawatan jalan (Road Maintenance Activities)
- Mine Dewatering
- Aktivitas perawatan.
- Work Shop Maintenance.

7. Pemerintah menunjuk PT Jorong Barutama Greston untuk melakukan penjualan batubara
Pemerintah, yaitu sebesar 13,5% dari seluruh batubara yang diproduksi oleh PT Jorong
Barutama Greston yang diambil dari fasilitas pemuatan terakhir milik PT Jorong Barutama
Greston berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penjualan Batubara antara Direktorat Jenderal
Geologi dan Sumberdaya Mineral No. 009.PK/26/DJG-JBG/2001.

8. PT Jorong Barutama Greston (selaku penjual) dan State Power Development Corporation
(selaku pembeli) mengadakan Coal Supply Agreement, tertanggal 9 Agustus 2003.

9. PT Jorong Barutama Greston (selaku penjual) dan PT Sumber Segara Primadaya (selaku
pembeli) menandatangani Perjanjian Penyediaan Bahan Bakar (Fuel Supply Agreement)
No. K/12/S2P/VI/2005 tanggal 27 Juni 2005 yang telah diamandemen dengan Amandemen
Pertama atas Perjanjian Penyediaan Bahan Bakar (First Amendment to Fuel Supply
Agreement) tanggal 14 Maret 2006.

10. PT Jorong Barutama Greston dan PT Centralink Wisesa International mengadakan
Perjanjian Agensi Penjualan Batubara yang Tidak Eksklusif (Non-exclusive Coal Sales
Agency Agreement) tanggal 15 April 2005.

11. PT Jorong Barutama Greston dan Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. selaku kreditur telah
menandatangani Perjanjian Utang Piutang (Loan Agreement) tanggal 9 Nopember 2005,
sebagaimana telah diubah dengan Amandemen No. 1 atas Perjanjian Utang Piutang
(Amendment No. 1 to Loan Agreement) tanggal 25 Nopember 2005 dan terakhir diubah
dengan Amandemen No. 2 atas Perjanjian Utang Piutang (Amendment No. 1 to Loan
Agreement) tanggal 25 Juli 2006 dimana kreditur setuju untuk menyediakan fasilitas kredit
dengan jumlah total US$16,4 juta dengan jangka waktu dari 9 Nopember 2005 sampai dengan
8 Nopember 2010.

12. PT Jorong Barutama Greston telah membeli mesin dari Banpu dan berutang sebesar US$3,8
juta kepada Banpu, oleh sebab itu PT Jorong Barutama Greston bermaksud untuk meminjam
uang untuk melunasi utang tersebut. Banpu berdasarkan perjanjian hutang (Loan
Agreement) tanggal 1 Januari 2005, sebagaimana telah diubah dengan Amandemen atas
perjanjian hutang tanggal 1 Januari 2005 (Amendment to Loan Agreement dated 1 January
2005) yang dibuat pada tanggal 1 Juli 2006.
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13. PT Jorong Barutama Greston dan Banpu selaku kreditur telah menandatangani perjanjian
hutang (Loan Agreement) tanggal 12 Nopember 2003, sebagaimana telah diubah antara
lain dengan (i) Amandemen atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 12 Nopember 2003
(Amendment to Loan Agreement dated 12 November 2003) yang dibuat pada tanggal 1
Januari 2005, (ii) Amandemen No. 2 atas perjanjian hutang tanggal 12 Nopember 2003
(Amendment No. 2 to Loan Agreement dated 12 November 2003) yang dibuat pada tanggal
1 Juli 2006 dan terakhir dengan (iii) Amandemen No. 3 atas perjanjian hutang tanggal 12
Nopember 2003 (Amendment No. 3 to Loan Agreement dated 12 November 2003) yang
dibuat pada tanggal 9 Oktober 2006 dimana kreditur setuju untuk menyediakan fasilitas
kredit dengan jumlah total US$25.037.748,90 dengan jangka waktu dari tanggal 12
Nopember 2003 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2008.

14. PT Jorong Barutama Greston (selaku penjual) dan PT Trubaindo Coal Mining (selaku
pembeli) menandatangani Sales And Purchase Agreement No. 001_JBG/LGL/07, tertanggal
1 Januari 2007.

15. PT Trubaindo Coal Mining (selaku penjual) dan PT Jorong Barutama Greston (selaku pembeli)
menandatangani Sales And Purchase Agreement No. 15_TCM/LGL/07, tertanggal 1 Januari
2007.

16. PT Jorong Barutama Greston dan PT Abdi Sarana Nusa selaku kontraktor menandatangani
Topsoil dan Overburden Removal Service Agreement tanggal 1 Agustus 2007 dimana PT
Abdi Sarana Nusa selaku kontraktor menyediakan jasa penggalian dan pembuangan
overburden dan top soil.

17. Pada tanggal 26 Juli 2007, PT Jorong Barutama Greston menandatangani kontrak pembelian
bahan bakar dengan PT Pertamina (Persero) dengan jumlah total pembelian sebanyak
36.000 kilo liter dan berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2009. Sehubungan dengan
kontrak ini, PT Jorong Barutama Greston diwajibkan untuk menyediakan jaminan minimal
sebesar 105% dari nilai pembelian bahan bakar selama sebulan

11. PERIJINAN

Dalam menjalankan usahanya masing-masing anak perusahaan Perseroan telah memperoleh ijin
pertambangan dari Pemerintah baik dalam bentuk Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan
Batubara (“PKP2B”) maupun Kuasa Pertambangan, keterangan singkatnya adalah sebagaimana
dijabarkan tabel berikut ini:

Anak Daerah Lokasi Luas Luas Eksplorasi Luas Eksploitasi Macam Ijin Tahapan Tanggal

Perusahaan Penambangan Penyelidikan Umum (hektar) (hektar) (hektar) Berakhir(1)

PT Indominco Blok Barat Bontang, 99.922 25.120 25.121 PKP2B Eksploitasi Oktober 2030
Mandiri Blok Timur Tenggarong, (generasi Berlaku:

Bawah Tanah Muara Kamah, pertama plus) 1 April 1998
Kabupaten Kutai, 097.B.Ji/292/U/
Kalimatan Timur 1990

Berlaku:
5 Oktober 1990

PT Trubaindo Blok Utara Muara Lawa, 94.415 50.170 23.650 PKP2B (generasi Eksploitasi Pebruari 2035
Coal  Mining Blok Dayak Besar Bentian Besar, kedua)017/PK/ Berlaku:

Blok Biangan Muara Pahu dan PTBA-TCM/1994 28 Pebuari
Damai, Kabupaten Berlaku: 2005
Kutai, Kalimatan 15 Agustus 1994
Timur

PT Jorong Barutama Blok Timur Jorong, Kabupaten 98.418 65.920 11.478 PKP2B (generasi Eksploitasi Mei 2035
Greston Blok Tengah Tanah Laut, kedua)004/PK/ Berlaku:

Blok Barat  Kalimantan Selatan PTBA-JBG/1994 10 Desember
Berlaku: 1999
15 Agustus 1994

PT Bharinto Blok Biangan Kabupaten Kutai 93.100 22.000 22.000(3) PKP2B (generasi Konstruksi N/A(2)

Ekatama Blok Lempanang & Barito Utara, ketiga)Berlaku: Berlaku:
Blok Sekiding Kalimantan Timur 20 Nopember 30 Juni 2007

& Tengah 1997



113

PT Kitadin (Embalut) Blok L3 Blok L4 Tenggarong 2.973 2.973 2.973 Kuasa Eksploitasi Nopember
Seberang, Pertambangan Berlaku:  2008
Kabupaten Kutai 540/06/KP-Ep/ 3 Nopember
Kartanegara, DPE-IV/XI/2003 2003
Kalimantan Timur Berlaku: 3

Nopember 2003

PT Kitadin Blok Barat
(Tandung Mayang) Atas Indominco Tenggarong, 3.453 3.453 2.338 Kuasa Eksploitasi Mei 2008

Kabupaten Kutai Pertambangan Berlaku:
Kertanegara, 592.K/24.01/DJP/ 13 Desember
Kalimatan Timur 2000 2006

Berlaku: 29 Mei
1998

Total 392.281 169.636 87.560

Catatan: (1) Menunjukkan tanggal paling akhir jika terdapat lebih dari satu tanggal berakhirnya ijin Kuasa Pertambangan atau PKP2B terkait.
(2) Tanggal akhir akan ditentukan setelah tahap eksploitasi dimulai.
(3) Bharinto baru dalam tahap konstruksi

Selain ijin pertambangan diatas, anak-anak perusahaan Perseroan juga memiliki ijin-ijin berkaitan dengan
penggunaan kawasan hutan dalam kegiatan pertambangan, yaitu antara lain:

a. PT Indominco Mandiri

Berdasarkan surat Menteri Kehutanan No: S.80/MENHUT-VII/2007 tentang Persetujuan Prinsip
Penggunaan Kawasan Hutan untuk Eksploitasi  batubara dan sarana penunjangnya atas nama
PT Indominco Mandiri di Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 12 Pebruari
2007, PT Indominco Mandiri mendapatkan persetujuan prinsip untuk penggunaan kawasan Hutan
Lindung Bontang seluas 3.838 hektar. Persetujuan ini berlaku 2 tahun sejak tanggal diberikan.

Surat Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral No. 954/36/DJB/2007 tanggal 23 Mei
2007 tentang Persetujuan Pembelian Batubara PT Trubaindo Coal Mining dan PT Jorong Barutama
Greston untuk Dicampur dengan Batubara PT Indominco Mandiri memberikan persetujuan untuk
melakukan pembelian batubara untuk tujuan pencampuran dari PT Trubaindo Coal Mining sebesar
1.278.750 ton dan batubara produksi PT Jorong Barutama Greston sebesar 99.000 ton, sehingga
setelah pencampuran dihasilkan batubara campuran sebesar 6.610.000 ton. Persetujuan ini berlaku
surut sejak 6 Maret 2007 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2007.

Surat Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Direktorat Pembinaan Pengusahaan
Mineral dan Batubara No. 1267/47/DTL/2006, tanggal 8 September 2006 tentang Pengesahan Kepala
Teknik Tambang telah mengesahkan pengangkatan Sdr A.H. Bramantya Putra sebagai Kepala Teknik
Tambang PT Indominco Mandiri, terhitung sejak 8 September 2006.

Keputusan Menteri Perhubungan No. KP. 286 Tahun 2004 tentang Pemberian Ijin Operasi kepada
PT Indominco Mandiri Untuk mengoperasikan Pelabuhan Khusus Pertambangan Batubara di Tanjung
Meranggas, Desa Santan Hilir, Kecamatan Muara Badak, Bontang Selatan, Kabupaten Kutai, Propinsi
Kalimantan Timur, tanggal 30 Agustus 2004, yang berlaku selama PTIM masih menjalankan usaha
pokoknya.

Bupati Kutai Kartanegara telah mengeluarkan Ijin Usaha Kelistrikan Untuk Keperluan Sendiri
berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/09/IUKS/DPE-IV/XII/2006 tentang Ijin
Usaha Kelistrikan Untuk Keperluan Sendiri Tahap Pembangunan, tanggal 18 Desember 2006, dan
berlaku selama 1 (satu) tahun sampai dengan 18 Desember 2007.

PT Indominco Mandiri telah membuat Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Pertambangan Batubara PKP2B
PT Indominco Mandiri di wilayah Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kecamatan Bontang
Barat dan Bontang Selatan Kota Bontang, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara
dengan Luas 25.120 hektar yang telah disampaikan kepada dan disetujui oleh Gubernur Kalimantan
Timur, No. 660.1/K.88/2006, tanggal 8 Maret 2006.

PT Indominco Mandiri telah membuat Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan
Lingkungan untuk PLTU 2 x 7 MW dan Jaringan Transmisi 11 Kv dan 70 kV. Dalam rangka kegiatan
pembangunan PLTU tersebut, PT Indominco Mandiri telah memperoleh Rekomendasi dari Kepala
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BAPEDALDA Propinsi Kalimantan Timur No. 660/608/B.I.3/BAPEDALDA tentang Kajian Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Kagiatan
Pembangunan PLTU 2x7 MW dan Jaringan Transmisi 11 KV dan 70 KV PT Indominco Mandiri Yang
Berlokasi di Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang, Propinsi
Kalimantan Timur.

PT Indominco Mandiri telah membuat Studi Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan
Lingkungan untuk Pengoperasian Pelabuhan Khusus Batubara PT Indominco Mandiri di Tanjung
Meranggas, Desa Santan Hilir, Kecamatan Muara Badak, Bontang Selatan – Kota Bontang, Propinsi
Kalimantan Timur telah dikonsultasikan kepada Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut, Nomor: 08/HK/UKL-UPL/III/B.I-02, tanggal 11 Maret 2002.

b. PT Trubaindo Coal Mining

Surat persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk eksploitasi batubara dan sarana penunjangnya
atas nama PT Trubaindo Coal Mining di Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur
No. S.543/Menhut-VII/2006, tanggal 29 Agustus 2006, atas kawasan hutan produksi terbatas (HPT)
dan hutan produksi tetap (HP) seluas 5.907 Ha yang terletak di Kabupaten Kutai Barat Propinsi
Kalimantan Timur melalui cara pinjam pakai dengan kompensasi lahan ratio 1:2, dikeluarkan oleh
Menteri Kehutanan.

Surat Ijin Sementara Kegiatan Eksploitasi Batubara atas nama PT Trubaindo Coal Mining
No. 86/TCM-ER/PD/XII/2006, tanggal 19 Desember 2006, dikeluarkan oelh Direktorat Jendral Mineral
Batubara dan Panas Bumi mengenai ijin bagi PT Trubaindo Coal Mining untuk tetap melakukan
kegiatan pertambangan batubara sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja yang telah
disetujui sambil menunggu terbitnya Ijin Pinjam Pakai.

Keputusan Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral No. 951/36/DJB/2007, tanggal
23 Mei 2007 tentang Persetujuan Pencampuran Batubara PT Trubaindo Coal Mining dapat
mencampur batubara antara batubara yang dihasilkan dari PT Trubaindo Coal Mining dengan
batubara yang dibeli dari PT Jorong Barutama Greston sebanyak 697.000 ton sehingga menghasilkan
batubara campuran sebesar 2.823.000 ton dengan nilai kalori 6.000 kkal/kg.

Surat Keputusan Direktorat Teknik Mineral dan Batubara No. 1403/47/DTM/2005, tanggal
20 September 2005 tentang pengesahan Sdr. Pongsak Dejmark sebagai Kepala Teknik Tambang
PT Trubaindo Coal Mining, untuk bertanggungjawab atas terlaksananya pengelolaan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja serta Lindungan Lingkungan pada wilayah penambangan PT Trubaindo Coal
Mining berlokasi di Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur.

Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 365 Tahun 2006, tanggal 7 Nopember 2006 tentang
Ijin Operasi Pelabuhan Khusus Pertambangan Batubara berlokasi di Kampung Muara Bunyut,
Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur.

PT Trubaindo Coal Mining telah membuat Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantuan Lingkungan Hidup sebagaimana termaktub dalam Surat
Persetujuan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kegiatan Usaha
Penambangan Batubara a/n PT Trubaindo Coal Mining No. 660.1/23/Dis.LH-KBR/II/2004, tanggal
26 Pebruari 2004, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Dinas Lingkungan Hidup
Kota Sendawar, Kalimantan Timur, perihal disetujuinya dokumen AMDAL a/n PT Trubaindo Coal
Mining dalam kegiatan Usaha Penambangan Batubara di Kecamatan Muara Pahu, Kecamatan
Muara Lawa, Kecamatan Damai, Kecamatan Bentian Besar dan Kecamatan Melak Kabupaten Kutai
Barat Propinsi Kalimantan Timur dan juga sebagaimana termaktub dalam persetujuan AMDAL oleh
BAPEDALDA dengan surat No. 660.I/23/Dis.LH-KBR/II/2004, tanggal 26 Pebruari 2004 untuk lokasi
Blok Utara.
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c. PT Jorong Barutama Greston

PT Jorong Barutama Greston dan Departemen Kehutanan dan Perkebunan telah menandatangani
Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan Tanpa Kompensasi No. 1256/Kwl-6/1999 / 0273/ADM/
JBG/VI/1999 tanggal 1 Juni 1999 untuk wilayah yang terletak di kecamatan Jorong, Kabupaten Dati
II Tanah Laut, Propinsi Dati I Kalimantan Selatan untuk kegiatan eksploitasi bahan galian batubara
dan pembangunan sarana penunjang lainnya. Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun sejak
tanggal 1 Juni 1999 sampai dengan tanggal 31 Mei 2009.

Keputusan Direktorat Teknik Mineral dan Batubara No. 540/458-SDBP/Distambem, tanggal 20 Juni
2005 telah mengesahan I Gde Widiada sebagai Kepala Teknik Tambang, untuk bertanggungjawab
atas terlaksananya pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lindungan Lingkungan
pada wilayah penambangan PT Jorong Barutama Greston berlokasi di Kabupaten Tanah Laut,
Propinsi Kalimantan Selatan.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 240 tanggal 2 Juni 2000 tentang Pemberian Ijin Operasi
Kepada PT Jorong Barutama Greston untuk mengoperasikan Pelabuhan Khusus Pertambangan
Batubara di Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan
Selatan.

Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 0321 tanggal 19 Nopember 2001 tentang Persetujuan
Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan
Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) PT Jorong Barutama Greston di Desa Sabuhur,
Sawarangan, Jorong, Asam-Asam, Batalang dan Alur di Kecamatan Jorong, Desa Batu Mulia, Bumi
Asih dan Sukaramah di Kecamatan Panyipatan dan Desa Jilatan

Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 093 Tahun 2003 tentang Persetujuan Revisi Analisis
Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana
Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Khusus Batubara
PT Jorong Barutama Greston di Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut Propinsi
Kalimantan Selatan, yang ditetapkan tanggal 16 April 2003

d. PT Bharinto Ekatama

PT Bharinto Ekatama telah memperoleh Ijin Pemanfaatan Tenaga Nuklir berdasarkan Surat Ijin
Pemanfaatan Tenaga Nuklir No. 008813.3.127.01000.260906 tanggal 26 September 2006,
dikeluarkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang berlaku sampai berlaku sampai tanggal
24 September 2007.

Surat Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi / Kepala Pelaksana
Inspeksi Tambang No. 994/37.04/DBT/2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Pengesahan Kepala Teknik
Tambang. Sdr. Pitak Wuttinonchai sebagai Kepala Teknik Tambang yang berlaku sejak 17 Juli 2007.

PT Bharinto Ekatama telah membuat Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantuan Lingkungan Hidup yang telah disampaikan kepada,
dan disetujui oleh, Komisi Penilai AMDAL Pusat di bawah No. 283 tanggal 26 Agustus 2005.

e. PT Kitadin

Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 20 Tahun 2001, tanggal 24 Januari 2001, tentang
Persetujuan Pengelolaan Dermaga untuk Kepentingan Sendiri di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan
Samarinda, Guna Menunjang Kegiatan di Bidang Pertambangan Batubara PT Kitadin.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi No. 632.K/45.07/DTL/2006
tanggal 13 Desember 2006 tentang Pemberian Ijin Usaha Jasa Pertambangan Mineral, Batubara
dan Panas Bumi kepada PT Kitadin untuk jangka waktu 3 tahun berturut-turut.
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Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi No. 540/05/IUJPU/DPE-IV/IVI/2007 tanggal
17 April 2007 tentang Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Umum kepada PT Kitadin.

PTKT telah membuat Revisi Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan
Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan, Penambangan Batubara di Wilayah
KW.96 P00147 (Tandung Mayang), Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kertanegara,
Propinsi Kalimantan Timur, bulan Maret 1997, yang telah disampaikan kepada, dan disetujui oleh,
Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Kutai dibawah No. 180.188/HK-365/2003 tanggal 16 Juni 2003.

12. KETERANGAN TENTANG AKTIVA TETAP PERSEROAN DAN ANAK

PERUSAHAAN

Hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Hak Guna Bangunan (HGB) yang tercatat atas nama Indominco sebagaimana tercantum dalam
Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2 atas sebidang tanah terletak di Desa Sekambing, Kutai,
Kalimantan Timur seluas 1.069.110 m2 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Kutai, tertanggal 19 Desember 1995, berlaku sampai dengan tanggal 18 Desember 2015, bersama
sama dengan HGB tersebut dalam No. 2, 3, dan 4 di bawah ini memliki total nilai Rp. 16.710.100.000
berdasarkan Laporan Penilai atas aktiva tetap Perseroan yang dilakukan oleh UJP Stef Ton Hardi &
Rekan sebagaimana disampaikan dalam Laporan Penilaian Aktiva Tetap tanggal 20 September
2007 (“Laporan Penilai Independen”).

2. Hak Guna Bangunan (HGB) yang tercatat atas nama Indominco sebagaimana tercantum dalam
Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01 atas sebidang tanah terletak di Desa Sekambing, seluas
293.950 m2 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai, tertanggal 19 Desember
1995 berlaku sampai dengan tanggal 18 Desember 2015.

3. Hak Guna Bangunan (HGB) yang tercatat atas nama Indominco sebagaimana tercantum dalam
Sertipikat Hak Guna Bangunan No. B.01 atas sebidang tanah terletak di Desa Santan Ilir, Kutai,
Kalimantan Timur, seluas 786.775 m2 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai,
tertanggal 19 Desember 1995 berlaku sampai dengan tanggal 18 Desember 2015.

4. Hak Guna Bangunan (HGB) yang tercatat atas nama Indominco sebagaimana tercantum dalam
Sertipikat Hak Guna Bangunan No. B.01 atas sebidang tanah terletak di Desa Santan Tengah,
Kutai, Kalimantan Timur, seluas 341.395 m2 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Kutai, tertanggal 19 Desember 1995 berlaku sampai dengan tanggal 18 Desember 2015.

5. Hak Pakai (HP) yang tercatat atas nama Trubaindo sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak
Pakai No. 2 atas sebidang tanah terletak di Desa Benggeris, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten
Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur seluas 97.340 m2 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Kutai Kertanegara tertanggal 30 Januari 2006 berlaku sampai dengan tanggal 29 Januari
2016, bersama-sama dengan Hak Pakai tersebut dalam No. 6 di bawah ini memiliki total nilai
Rp. 1.864.480.000, berdasarkan Laporan Penilai Independen.

6. Hak Pakai (HP) yang tercatat atas nama Trubaindo sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak
Pakai No. 3 atas sebidang tanah terletak di Desa Benggeris, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten
Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur seluas 98.921 m2 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Kutai Kertanegara tertanggal 19 April 2006 berlaku sampai dengan tanggal 18 April
2016.

7. Hak Guna Bangunan yang tercatat atas nama Kitadin sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak
Guna Bangunan (HGB) No.01/Separi atas sebidang tanah terletak di Desa Separi, Kecamatan
Tenggarong, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur seluas 257.570 m2 dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Agraria Kabupaten Kutai tertanggal 6 Juni 1988 berlaku sampai dengan tanggal 6 Juni 2008, dengan
nilai Rp. 3.219.625.000, berdasarkan Laporan Penilai Independen.
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Peralatan yang dimiliki atau dikuasai oleh Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Conveyor Systems, yang pengadaannya/konstruksinya dilakukan oleh PT Theiss Contractors
Indonesia berdasarkan Kontrak No.: 283/C/IMM-CP12/1996, tanggal 1 September 1997, dengan
total nilai pekerjaan senilai USD 21.275.298 dan Rp. 14.082.868.818 yang terdiri dari:
(i) Coal Conveying dan Reclaim System pada Mine Stockyard yang terdiri dari (a) 6 conveyors

dengan lebar: 1.05 m, kapasitas 1.100 tph, panjang: 1.600 m; (b) 3 conveyors dengan lebar:
0.9 m, kapasitas: 250 tph, panjang: 190 m; (c) scales; (d) magnet; (e) detektor metal; (f) transfer
towers; (g) truck loading hopper dengan kapasitas 300t; (h) surge bin dengan kapasitas 50t;
(i) pondasi peralatan; (j)  ballast and rail for stockyard stacker runway; (k) power distribution;
(l) sistem kontrol dan pencahayaan; (m) instalasi peralatan pengumpan dan generator listrik.

(ii) Coal Conveying dan Reclaim System pada Port Stockyard, yang terdiri dari (a) 4 conveyors
dengan lebar: 1.05 m, kapasitas 1.100 tph, panjang: 1.900 m; (b) scales; (c) magnet; (d) detektor
metal; (e) transfer towers; (f) truck dump dengan kapasitas 200t; (g) surge bin; (h) pondasi
peralatan; (i)  ballast and rail for stockyard stacker runway; (j) power distribution; (k) sistem
kontrol dan pencahayaan; (l) instalasi peralatan pengumpan dan generator listrik.

(iii) Coal Conveying dan Reclaim System pada Port Stockyard ke Shiploader yang terdiri dari
(a) 2 conveyors dengan lebar: 1.2 m, kapasitas 2.200 tph, panjang: 6.500 m.

2. Quadrant Shiploader, yang pengadaannya/konstruksinya dilakukan oleh Mitsubishi Heavy Industries,
Ltd berdasarkan Contract No. 281/C/IMM-CP10/96, tanggal 17 Desember 1996, dengan total nilai
pekerjaan senilai USD 3.600.000, yang terdiri dari 1 (satu) rail mounted quadrant shiploader, kapasitas:
2000 tph, yang berlokasi di Panamax Shipberth, Proyek Batubara Bontang;

3. Interim Coal Handling Facilities, yang pengadaannya/konstruksinya dilakukan oleh Mecanica De La
Pena berdasarkan Contract No. 272/C/IMM-CP/95, tanggal 14 Nopember 1995, dengan total nilai
pekerjaan senilai USD 3.356.528, yang terdiri dari pembangunan fasilitas yang dipersyaratkan untuk
Mine Stockyard dan fasilitas Barge Loading;

4. Water Supply, Distribution and Fire Protection Facilities, yang pengadaannya/konstruksinya dilakukan
oleh PT Ramaya Jayaprima berdasarkan Kontrak No. 284/C/IMM-CP13/96, tanggal 6 Nopember
1997, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.975.824.284 yang berlokasi di pelabuhan PTIM dan
penimbunan batubara;

5. Interim Barge Facilities, yang pengadaannya/konstruksinya dilakukan oleh PT Straits Dharma J.O
berdasarkan Kontrak No. 277/C/IMM-CP6/95, tanggal 23 Oktober 1995, dengan nilai kontrak USD
3,959,773 yang berlokasi di Bontang Coal Mine Project di Kutai, Kalimantan Timur;

6. West Coal Haul Road, yang pengadaannya/konstruksinya dilakukan oleh PT Jaya Sumpiles Indonesia
berdasarkan Kontrak No. 274/C/IMM-CP3/95, tanggal 21 Juli 1995, dengan nilai kontrak USD
7,858,000 yang berlokasi di seksi barat dari Coal Haul Road untuk Bontang Coal Mine Project di
Kutai, Kalimantan, Indonesia.

13. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ANAK

PERUSAHAAN

Pada bulan September 2006, PT Trubaindo Coal Mining menerima tuduhan melakukan pembuangan
limbah ke Sungai Lawa di Kalimantan Timur.  Penyelidikan resmi telah dilakukan yang menyimpulkan
bahwa pembuangan air ke salah satu kolam pembuangan terindikasi memiliki tingkat keasaman (acid)
yang lebih tinggi dari normal.  Sebagai hasilnya, kolam tersebut ditutup sesuai dengan rekomendasi
pemerintah.

Pada bulan Agustus 2007, PT Trubaindo Coal Mining menerima 4 panggilan pengadilan (relaas) dari
Pengadilan Negeri Kutai Barat tertanggal 25 Juli 2007. Seluruh kasus tersebut melibatkan sebagian
tanah yang masuk dalam wilayah kontrak (PKP2B) PT Trubaindo Coal Mining yang diklaim oleh para
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penggugat telah dijanjikan oleh Pemerintah untuk diberikan kepada mereka. Dua dari panggilan tersebut
mengenai gugatan yang menyatakan PT Trubaindo Coal Mining sebagai turut tergugat, dalam mana
antara lain, para penggugat menuntut kompensasi dari, i.a., pegawai pemerintah dan ketua adat setempat
sebesar Rp53,5 miliar. Sedangkan, 2 kasus lainnya menempatkan PT Trubaindo Coal Mining sebagai
Tergugat yang mengklaim sebagai ahli waris yang sah terhadap sebagian dari tanah yang masuk dalam
wilayah kontrak (PKP2B) PT Trubaindo Coal Mining dengan total jumlah gugatan pokok senilai
Rp143,4 miliar.

Selain kasus di atas, salah satu kontraktor PT Trubaindo Coal Mining mengajukan somasi atas kewajiban
pembayaran PT Trubaindo Coal Mining untuk proyek: (1) Konstruksi untuk Coal Crushing Plant, Contract
No. TCM D 006/2003, tanggal 17 Oktober 2003 (“Proyek TCM 1”); dan (2) Konstruksi untuk Coal Stockpile
dan Coal Loading, Contract No. TCM D 007/2003, tertanggal 17 Oktober 2003 (“Proyek TCM 2”), perihal
tuduhan Wanprestasi PT Trubaindo Coal Mining atas kewajiban pembayaran Proyek TCM 1 dan TCM 2.
Adapun tuntutan Kontraktor TCM kepada PT Trubaindo Coal Mining adalah pembayaran uang senilai
US$2,4 juta, yang menurut Kontraktor TCM adalah sisa pembayaran kewajiban PT Trubaindo Coal
Mining berdasarkan Proyek TCM 1 dan Proyek TCM 2. Berdasarkan surat dari Direktorat Pembinaan
Pengusahaan Mineral dan Batubara, para pihak diharapkan untuk menyelesaikan sengketa secara
business to business.

PT Indominco Mandiri  digugat oleh dua asosiasi petani Bontang mengenai penggunaan lahan kontrak
(PKP2B) PT Indominco Mandiri oleh asosiasi tersebut yang kasusnya telah sampai dan diputus oleh
Mahkamah Agung dengan menyatakan antara lain, menurut hukum Para Penggugat berhak menikmati
hasil tanaman rotan yang diusahakan bertahun-tahun sejak 1981, dan menghukum PT Indominco Mandiri
untuk membayar ganti rugi atas perbuatan Tergugat yang telah melakukan penggusuran dan pemusnahan
tanaman rotan sebesar Rp13,5 miliar. PT Indominco Mandiri telah melakukan upaya hukum ditingkat
peninjauan kembali atas kasus ini.

Pada Juli 2006 PT Jorong Barutama Greston menerima Surat Somasi dari salah satu perusahaan
pemegang Hak Pengelolaan Hutan pada bulan Juli 2006 sehubungan dengan operasional penambangan
dan pengangkutan batubara oleh PT Jorong Barutama Greston yang telah masuk ke dalam areal Wilayah
Kawasan Hutan HPHTI perusahaan tersebut seluas ± 207,17 Ha di Desa Jorong, Kecamatan Jorong,
Kabupaten Tanah Laut.

Kejaksaan Agung mulai mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan batubara. PLN diduga telah
melanggar Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 karena melakukan penunjukan langsung terhadap
PT Jorong Barutama Greston untuk pengadaan batubara Pembangkit Listrik Tenaga Batubara Asam-
Asam periode 2005-2010 tanpa melalui proses tender. Dalam kasus ini PT Jorong Barutama Greston
dimintai keterangan sebagai saksi.

PT Jorong Barutama Greston juga menerima gugatan perdata berupa tuntutan kompensasi atas
pembebasan lahan seluas 27,5 hektar yang berlokasi di Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten
Tanah Laut, gugatan mana telah dimenangkan oleh PT Jorong Barutama Greston sesuai dengan
keputusan Pengadilan Negeri Pelaihari, berdasarkan putusan atas Perkara No. 06/Pdt.G/2005/PN.Plh,
tanggal 8 Mei 2006, yang dikuatkan dengan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin
No. 28/PDT/2007/PTBJM, tanggal 3 Oktober 2007.

Berdasarkan Coal Supply Agreement, tertanggal 9 Agustus 2003, antara PT Jorong Barutama Greston
dan State Power Development Corporation, PT Jorong Barutama Greston harus menyediakan 775,000
ton batubara per tahun kepada salah satu perusahaan pembangkit listrik asing.  Diperkirakan cadangan
batubara dalam wilayah kontrak PT Jorong Barutama Greston tidak akan cukup untuk memenuhi kewajiban
tersebut.  Saat ini PT Jorong Barutama Greston sedang mengupayakan amandemen atas Coal Supply
Agreement tersebut.
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PT Kitadin menerima gugatan dari penduduk sekitar berkaitan dengan sengketa tanah.  Gugatan tersebut
telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tenggarong berdasarkan putusan No. 20/Pdt.G/2006/PN.Tgr
tertanggal 24 April 2007, yang pada pokoknya menolak permohonan penggugat.  Terhadap putusan
tersebut penggugat telah mengajukan banding.

PT Kitadin juga telah menerima gugatan dari salah seorang karyawannya yang diajukan melalui
Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Samarinda.  Pengadilan Hubungan Industrial
tersebut telah memberikan putusan yaitu menolak seluruh gugatan penggugat melalui putusan
No. 13/G/2006/PHI.Smda tertanggal 15 Agustus 2006.  Karyawan tersebut telah mengajukan upaya
hukum kasasi kepada Mahkamah Agung atas putusan tersebut.
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IX.  INDUSTRI PERTAMBANGAN

Seluruh data yang tersaji dalam bagian ini disediakan oleh sumber pihak ketiga. Perseroan telah mendapat
ijin untuk menggunakan informasi ini dan yakin pihaknya telah merangkum dengan tepat informasi ini
untuk digunakan dalam Prospektus ini.

INDUSTRI BATUBARA GLOBAL

Tinjauan

Batubara adalah sumber daya alam yang terdistribusi luas yang ditambang di banyak negara di seluruh
dunia.  Industri batubara dibagi menjadi dua segmen utama, yaitu batubara termal dan batu bara coking.
Batubara termal, yang juga disebut batubara steaming, digunakan dalam proses pembakaran untuk
menghasilkan uap (steam) untuk listrik dan panas. Batubara coking, yang disebut juga batubara metalurgis,
pada prinsipnya digunakan dalam produksi besi dan baja. Batubara pada umumnya dianggap sebagai
bahan bakar fosil paling murah berdasarkan panas yang dikandungnya dan, dengan biaya bahan bakar
sebagai komponen biaya terbesar, banyak digunakan sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik.
Keuntungan lain dari batubara mencakup pasokan yang relatif stabil dari beragam lokasi geografis,
penyimpanan yang mudah dan aman, serta transportasi yang mudah. Sejumlah faktor tersebut di atas
telah membuat industri pembangkit listrik bergantung pada batubara, terutama industri utilities yang
diatur khusus di negara pengimpor energi.

Perdagangan batubara termal tumbuh dan berkembang dengan pesat setelah terjadinya dua kali krisis
minyak tahun 1970-an, dan terutama dibawa melalui pengangkutan laut. Pasar batubara global dibagi
menjadi dua wilayah, yaitu wilayah Asia Pasifik dan Atlantik. Pemasok yang dominan untuk pasar Asia
Pasifik adalah Australia, Indonesia dan Vietnam. Cina, yaitu eksportir tradisional, banyak diperkirakan
akan berubah menjadi negara pengimpor bersih dalam waktu dekat, karena kebutuhan daya listriknya
tumbuh seiring dengan ekonominya. Pasokan ke Atlantik didominasi oleh Afrika Selatan dan Kolombia,
dengan batubara tambahan berasal dari Venezuela, Polandia, Rusia, Indonesia dan Australia. Pemisahan
pasar terutama disebabkan relatif tingginya biaya pengapalan batubara untuk jarak jauh. Perdagangan
batubara termal mulai cenderung menunjukkan peningkatan penjualan regional dari Pasifik ke Atlantik
karena permintaan dari Eropa menarik proporsi yang lebih besar dari batubara Indonesia dan Australia,
terutama karena Amerika Serikat beralih dari eksportir menjadi importir bersih dan ketidakmampuan
pemasok Atlantik lainnya untuk memenuhi kekurangan yang ada. Pertumbuhan perdagangan batubara
internasional juga dapat dikaitkan dengan merosotnya produksi batubara di negara-negara maju tertentu
sehubungan dengan tingginya biaya produksi dan menipisnya cadangan batubara. Deregulasi industri
menjadi ciri di sektor ketenagalistrikan yang menjadi konsumen utama batubara termal dalam tahun-
tahun belakangan ini. Dengan meningkatnya persaingan di sektor ketenagalistrikan, kecenderungan
yang terjadi adalah berlanjutnya penggunaan batubara sebagai alternatif biaya yang lebih murah untuk
pembangkit listrik.

Menurut Kajian Statistik BP World Energy Juni 2007, konsumsi energi dunia mencapai total ekuivalen
10.878,5 juta ton minyak pada tahun 2006, dimana batubara menyumbang 28,4%, sedangkan minyak
dan gas bumi, masing-masing, sebesar 35,8% dan 23,7%.
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Konsumsi Energi Global pada tahun 2006

Sumber: Kajian Statistik BP World Energy Juni 2007

Cadangan batubara dunia melimpah. Menurut Kajian Statistik BP World Energy Juni 2007, cadangan
batubara global yang sudah terbukti diperkirakan mencapai 909,1 miliar ton yaitu sama dengan kurang
lebih 147 tahun produksi dengan laju penambangan saat ini. Cadangan batubara terdistribusi secara
luas dengan konsentrasi di negara-negara tertentu termasuk Amerika Serikat, Federasi Rusia, Afrika
Selatan, Australia, Cina dan India. Wilayah Asia Pasifik menyumbang kurang lebih 32,6% dari total
cadangan yang terbukti terhitung sejak tahun 2006.

Produksi dan Pasokan Batubara Global

Setelah dua tahun mengalami pertumbuhan ekspor yang tinggi, yaitu masing-masing 9,2% dan 6,8%,
pada tahun 2004 dan 2005, pasokan ekspor batubara termal global tumbuh sebesar 4,9% sehingga
menjadi 590 juta ton pada tahun 2006.  Ekspor batubara termal global diperkirakan akan naik mencapai
721 juta ton pada tahun 2020. Dua eksportir batubara terbesar di dunia, yaitu Indonesia dan Australia,
diperkirakan akan mencatat pertumbuhan ekspor, masing-masing, sebesar 48% dan 61% selama jangka
waktu ini. Ekspor dari Rusia, Kolombia, Afrika Selatan dan Vietnam juga diperkirakan akan naik dalam
jangka waktu yang sama.
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Pasokan batubara termal sampai tahun 2020

Sumber: Barlow Jonker Thermal Coal Market 2006

Konsumsi dan Permintaan Batubara Global

Menurut Kajian Statistik BP World Energy Juni 2007, total konsumsi batubara dunia meningkat sebesar
31% dari ekuivalen 2.356 juta ton minyak pada tahun 1996 menjadi ekuivalen 3.090 juta ton minyak
pada tahun 2006. Pada tahun 2006, konsumsi Asia-Pasifik mencapai 58% dari konsumsi global.
Perkembangan ekonomi yang kuat di negara-negara Asia banyak diperkirakan akan berlanjut memacu
permintaan listrik dan konsumsi batubara. Pada tahun 2006, tiga konsumen teratas, yaitu Cina, Amerika
Serikat dan India, masing-masing, menyumbang 38,6%, 18,4% dan 7,7% dari total konsumsi batubara
sebesar ekuivalen 3.090 juta ton minyak.

Pertumbuhan ekonomi global yang kuat telah menghasilkan kesinambungan pertumbuhan permintaan
akan energi di seluruh dunia dan terus melambungnya harga minyak telah meningkatkan permintaan
impor batubara termal. Menurut Barlow Jonker Thermal Coal Market 2006, permintaan impor batubara
termal tumbuh dengan kuat sebesar 9,5% atau 46 juta ton pada tahun 2004 dan 7,7% atau 41 juta ton
pada tahun 2005. Pertumbuhan pada tahun 2006 dan 2007 diperkirakan akan lebih rendah, masing-
masing, sebesar 3,9% dan 3,1%. Permintaan ekspor global diperkirakan sebesar 590,8 juta ton dan
609,3 juta ton, berturut-turut, pada tahun 2006 dan 2007.

Wilayah Asia Utara merupakan pasar impor batubara termal terbesar, yang mencapai 84% dari seluruh
permintaan impor Asia dan 45% dari seluruh permintaan impor global pada tahun 2005. Estimasi
pertumbuhan ekonomi yang kuat di sebagian besar negara-negara Asia Utara diperkirakan memicu
permintaan terhadap listrik dan terutama batubara termal.  Menurut Barlow Jonker Thermal Coal Market
2006, impor batubara termal global diperkirakan akan bertumbuh sebesar 150 juta ton dari 568 juta ton
pada tahun 2005 menjadi 718 juta ton pada tahun 2020. Negara-negara Asia Utara, terutama Jepang,
Korea, Taiwan dan Cina, diperkirakan menyumbang 35% dari perkiraan pertumbuhan permintaan ini.
Peningkatan permintaan batubara secara signifikan diperkirakan akan berasal dari Korea, Cina dan India,
dimana kapasitas terpasang untuk pembangkit listrik tenaga batubara diharapkan akan mengalami tingkat
pertumbuhan rata-rata sebesar masing-masing 3,1%, 4,0% dan 3,2% antara tahun 2006 dan 2020.
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Cina, produsen batubara terbesar dan konsumen batubara terbesar di dunia diperkirakan memberi dampak
signifikan pada pasar batubara termal karena pertumbuhan konsumsi batubaranya.  Antara tahun 2000
dan 2006, permintaan impor batubara termal Cina tumbuh dari 1,9 juta ton menjadi 26,8 juta ton sementara
ekspor tumbuh dari 49,1 juta ton menjadi 63,5 juta ton. Menurut Barlow Jonker Thermal Coal Market
2006, kapasitas terpasang untuk pembangkit listrik tenaga batubara di Cina diperkirakan akan tumbuh
dari 395 gigawatt di tahun 2006 menjadi 680 gigawatt di tahun 2020, sementara permintaan impor batubara
Cina diproyeksikan akan tumbuh dari 26,8 juta ton di tahun 2006 menjadi 42,2 juta ton di tahun 2020.
Meskipun Cina tetap sebagai eksportir bersih pada tahun 2006, tingkat ekspor bersih yang akan berdampak
pada perdagangan batubara dapat berubah tergantung pertumbuhan konsumsi, produksi batubara atau
kebijakan yang berpengaruh pada ekspor batubaranya.

Permintaan batubara termal sampai tahun 2020

Sumber: Barlow Jonker Thermal Coal Market 2006

INDUSTRI BATUBARA INDONESIA

Tinjauan

Industri batubara Indonesia mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan dan telah mengembangkan
pasar utama di seluruh dunia sehubungan dengan harganya yang kompetitif, keunggulan jarak transportasi
dan infrastruktur serta rendahnya dampak lingkungan dari penggunaan batubaranya. Pembelian batubara
Indonesia dengan harga yang kompetitif dengan kandungan abu dan belerang yang rendah dan yang
memiliki nilai calorific sedang sampai tinggi untuk dicampur atau digunakan langsung telah menjadi
strategi yang menarik untuk pembangkit listrik utama di Asia dan tempat lain.

Sumber daya batubara Indonesia terbesar terletak di pulau Kalimantan dan Sumatra, terutama di propinsi
Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Sumatra Selatan. Prospek batubara utama yang dikembangkan
saat ini ada di pulau Sumatra dan Kalimantan, dimana Kalimantan mendominasi tingkat produksi dan
minat investor baru. Menurut Barlow Jonker, total sumber daya batubara Indonesia terhitung sejak tahun
2006 adalah sebesar 57.315 juta ton.

Produksi dan Ekspor Batubara

Menurut Barlow Jonker Thermal Coal Market 2006, produksi batubara di Indonesia tumbuh sebesar
11,4% dari 135,1 juta ton pada tahun 2004 menjadi 152,4 juta ton pada tahun 2005. Indonesia telah
tumbuh menjadi eksportir batubara termal terbesar di dunia.  Pada tahun 2005, 122,7 juta ton batubara
diekspor, dimana kurang lebih 100,0 juta ton diekspor ke pelanggan di Asia. Jepang adalah pasar ekspor
terbesar untuk batubara Indonesia pada tahun 2005, yaitu mencapai 28,0% dari seluruh ekspor batubara
Indonesia ke Asia pada tahun 2005, diikuti oleh Taiwan yang menerima 18,0%. Sisanya sebesar
29,7 juta ton batubara yang diproduksi di Indonesia pada tahun 2005 dijual di dalam negeri. Menurut
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Barlow Jonker, pesatnya peningkatan penjualan di masa lalu diperkirakan akan terus bertambah mencapai
227 juta ton pada tahun 2010. Diperkirakan pada tahun 2010 permintaan dalam negeri akan meningkat
secara signifikan, yang akan membatasi volume batubara yang tersedia untuk ekspor.

Produsen Batubara Indonesia

Menurut Barlow Jonker Coal Supply Series Indonesia 2007, Perseroan (termasuk Jorong) mendapat
peringkat sebagai produsen batubara terbesar ketiga pada tahun 2006 dengan volume produksi total
19,6 juta ton. Sepuluh produsen batubara terbesar di Indonesia bersama-sama memproduksi 168,7 juta
ton batubara atau kurang lebih 83,1% dari total batubara yang diproduksi di Indonesia pada tahun 2006.
Produsen batubara utama di Indonesia serta tingkat produksi batubara mereka untuk tahun 2006 adalah
sebagai berikut.

Sumber: Barlow Jonker Coal Supply Series Indonesia 2007

PENETAPAN HARGA

Batubara termal adalah komoditas “yang terkait dengan biaya”, dimana harga yang melampaui atau
jatuh di bawah biaya marginal produksi untuk produsen biaya tinggi, hanya bersifat sementara, dan
biasanya hanya terjadi pada situasi kekurangan pasokan dan kelebihan pasokan jangka-pendek yang
ekstrim. Faktor penentu utama dari harga adalah persepsi keseimbangan pasokan dan permintaan dalam
jangka-pendek, persepsi biaya produksi dalam jangka-panjang, produktivitas penambangan batubara
dan harga minyak sebagai bahan bakar pesaing. Harga batubara termal pada umumnya bergantung
pada tingkat energi yang dapat diberikan oleh batubara, dimana harga dasar ditetapkan untuk tingkat
energi 6.700 kilokalori per kilogram atas dasar “air dried” dan setelah itu disesuaikan secara prorata.
Batubara yang dibeli dan dijual di pasar Asia Pasifik sebagian besar diatur melalui kontrak, yang
menetapkan harga dan penyesuaian harga tahunan, kualitas batubara, spesifikasi, tonase, ukuran kargo
dan pengaturan penyerahan.

Batubara termal Australia telah mendominasi perdagangan batubara termal lewat laut, meskipun dalam
beberapa tahun ini posisi telah diambil alih oleh Indonesia. Meskipun demikian, pasar utilitas
ketenagalistrikan Asia Utara masih didominasi oleh batubara termal Australia, karena batubara Indonesia
sebagian besar bersifat sub-bituminous (kelembaban tinggi dan energi rendah) dan kurang diminati,
meskipun terdapat kecenderungan global yang mengarah pada penggunaan batubara Indonesia yang
lebih bersih (kandungan belerang dan nitrogen rendah) sebagai produk campuran untuk mengurangi
biaya bahan baku keseluruhan dan untuk memenuhi standar lingkungan.

Secara historis, sehubungan dengan besarnya jumlah batubara yang diekspor oleh produsen Australia
ke Japanese Power Utilities (JPU), produsen Australia dan JPU akan berunding setiap tahun, biasanya



125

antara bulan September sampai Desember setiap tahunnya, untuk menentukan harga yang akan
diberlakukan untuk tahun fiskal Jepang yang baru. Harga yang disepakati akan mencerminkan pandangan
terhadap permintaan dan pasokan untuk tahun yang bersangkutan dan digunakan sebagai harga acuan
untuk pasokan seluruh batubara Australia ke JPU dan juga oleh JPU bersama pemasok dari negara lain.
Selanjutnya harga ini akan menjadi harga acuan para pemasok Asia lainnya yang akan memasok batubara
termal ke para pembeli di Asia Utara. Sebagai akibat kelebihan pasokan di awal tahun 2000, pasar
tumbuh sedemikian rupa sehingga para pembeli non-Jepang dan sebagian JPU merasa diuntungkan
apabila mengadakan perundingan kontrak langsung dengan para pemasok dalam hal volume kontrak,
profil resiko dan pandangan terhadap kecenderungan harga spot, daripada berpedoman pada harga
Jepang - Australia.

Penetapan harga untuk batubara Indonesia dicapai melalui perundingan kontrak antara pembeli dan
penjual, dimana harga Jepang-Australia hanya dipakai sebagai titik acuan. Batubara Indonesia pada
umumnya tidak dapat dibandingkan dengan batubara yang dikirimkan oleh Australia sehubungan dengan
perbedaan jenis batubara dan kandungan energi dan biasanya menggunakan harga diskonto terhadap
batubara Australia.

Seiring dengan pertumbuhan pasar spot batubara termal Asia, para pembeli juga menerapkan penetapan
harga yang terkait dengan indeks pasar spot untuk proporsi kecil dari kebutuhan mereka. Indeks yang
paling relevan untuk perdagangan batubara termal Asia adalah Barlow Jonker Index dan ACR Asian
Index, sebagaimana diuraikan di bawah.

Sumber: Barlow Jonker 2007

Barlow Jonker Index adalah indikator harga spot untuk kargo langsung batubara termal yang dimuat
free-on-board (FOB) di Pelabuhan Newcastle, New South Wales, Australia ke suatu tempat tujuan. Harga
spot berlaku untuk batubara termal dengan jenis batubara berikut (atas dasar air dried), yaitu 2,5%
kelembaban bawaan, 8% kelembaban total, nilai calorific 6.700 kkal/kg, 15% abu (maksimum), 0,8%
belerang (maksimum) dan 30% volatile matter (minimum).

ACR Asia index mencatat rata-rata tertimbang dari harga pengapalan aktual dari seluruh batubara termal
yang diekspor dari New South Wales dan Queensland ke Jepang, Korea, Hong Kong dan Taiwan. Tidak
ada penyesuaian untuk kualitas dan ACR Asia index ditentukan oleh kargo yang dikapalkan berdasarkan
kontrak spot dan berjangka.
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Sejak tahun 1990-an sampai awal 2000, penurunan umum harga batubara dinyatakan sebagai penurunan
biaya produksi dalam dolar Amerika Serikat. Penurunan biaya sebenarnya dapat dikaitkan dengan
depresiasi mata uang negara-negara penghasil utama batubara terhadap dolar Amerika Serikat,
peningkatan produktivitas penambangan, konsolidasi dan restrukturisasi industri dan kelebihan pasokan
batubara termal secara umum. Dari titik rendah pada tahun 2003, harga dengan cepat naik mencapai
angka tertinggi terutama sehubungan dengan kurangnya pasokan karena kendala infrastruktur, sementara
permintaan terus tumbuh dengan laju yang cepat terutama di Asia Timur. Munculnya Cina sebagai
konsumen utama dan penurunan ekspornya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri
menambah kurangnya pasokan. Melonjaknya harga minyak pada beberapa tahun ini telah memberi
kontribusi substansial atas naiknya biaya operasional dan bersamaan dengan produktivitas yang lebih
rendah telah memberi tekanan yang membuat harga batubara naik. Permintaan yang berkesinambungan
terhadap batubara termal di pasar Asia Pasifik dan gangguan akhir-akhir ini terhadap pengapalan batubara
karena masalah cuaca di Australia telah mendorong harga spot naik mencapai angka yang tertinggi.
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X. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN

ANAK PERUSAHAAN

TINJAUAN

Perseroan terdiri dari kelompok perusahaan pertambangan terpadu yang mencakup kegiatan
penambangan, pemrosesan dan operasional logistik batubara yang berada di Indonesia. Perseroan
telah memiliki catatan pertumbuhan yang sudah terbukti melalui perpaduan antara akuisisi wilayah kontrak/
kuasa pertambangan dan pengembangan sumber batubara di dalam wilayah kontrak/kuasa
pertambangannya. Produksi batubara Perseroan meningkat dari 9,9 juta ton pada tahun 2002 menjadi
19,6 juta ton (termasuk Jorong) pada tahun 2006, mencerminkan laju pertumbuhan rata-rata sebesar
18,5% per tahun, sehingga menjadi produsen batubara ketiga terbesar di Indonesia pada tahun 2006
menurut Barlow Jonker Coal Supply Series Indonesia 2007. Berdasarkan Laporan SRK, cadangan yang
terbukti di wilayah kontrak/kuasa pertambangan Perseroan diperkirakan sebesar 108,4 juta ton, sedangkan
cadangan yang terduga diperkirakan sebesar 126,7 juta ton terhitung sejak tanggal 30 Juni 2007. Total
luas seluruh wilayah kontrak/kuasa pertambangan Perseroan kurang-lebih 87,560 hektar.

Pemegang saham pengendali utama Perseroan, Banpu, telah menjalankan operasi penambangan
batubara di Indonesia sejak tahun 1997. Banpu memulai operasinya di Indonesia dalam upaya mengakses
sumber batubara yang berlimpah dan untuk mengkapitalisasi permintaan daya listrik yang terus bertumbuh
di Indonesia dan memulai produksi batubara komersial pada tahun 1998 melalui anak perusahaan
penambangan batubara pertamanya, Jorong. Lebih dari satu dasawarsa terakhir, keberadaan Banpu
sangat signifikan di Indonesia, dengan melakukan akuisisi atas Perseroan dan Anak perusahaan pada
tahun 2001. Pada saat diakuisisi oleh Banpu, Perseroan memiliki empat perusahaan penambangan
termasuk Indominco, Trubaindo, Kitadin dan Barasentosa. Kemudian, Perseroan mengakuisisi Bharinto
pada tahun 2004 dan menjual kepemilikannya dalam Barasentosa pada bulan Mei 2007. Jorong menjadi
anak perusahaan dari Perseroan pada bulan Agustus 2007 sehubungan dengan restrukturisasi
perusahaan yang dilakukan sehubungan dengan adanya Penawaran. Lihat “Keterangan Tentang
Perseroan dan Anak Perusahaan” untuk informasi tambahan mengenai sejarah dari Perseroan dan
restrukturisasi perusahaan.

Dari lima Anak Perusahaannya, Indominco, Trubaindo, Jorong dan Kitadin saat ini sedang dalam tahap
eksploitasi kegiatan penambangannya, meskipun operasi penambangan di daerah kuasa pertambangan
Kitadin untuk sementara dihentikan. Bharinto baru-baru ini telah menyelesaikan tahap studi kelayakan
dan saat ini sedang dalam persiapan untuk masuk pada tahap pekerjaan konstruksi berdasarkan PKP2B
nya.

Perseroan memproduksi batubara termal dengan kandungan abu yang rendah, kandungan belerang
yang relatif rendah dan dengan nilai kalori antara 5.300 kkal/kg sampai 7.300 kkal/kg. Batubara Perseroan
pada umumnya digunakan pada pembangkit listrik tenaga batubara (coal-fired power plant) di pasar
domestik maupun internasional.  Perseroan memiliki kemampuan untuk mencampur batubaranya untuk
menaikkan karakteristik kualitas secara keseluruhan dari produknya dan untuk memenuhi spesifikasi
khusus dari pelanggan.

Berlokasi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, wilayah kontrak/kuasa pertambangan Perseroan
berdekatan dengan sasaran pelanggannya di Cina, Asia Utara dan India dan menikmati keuntungan
geografis dibandingkan dengan produsen batubara di negara-negara lain. Perseroan memiliki dan
mengoperasikan terminal batubara di Bontang dan tiga pelabuhan tongkang dimana melalui terminal
batubara tersebut Perseroan mengapalkan batubara dari wilayah kontrak/kuasa pertambangannya. Di
masa mendatang, Perseroan bermaksud mengapalkan sampai dengan 85,0% dari batubara yang
diproduksinya di wilayah kontrak/kuasa pertambangan operasionalnya dari Terminal batubara Bontang
dalam upaya mempertahankan biaya yang kompetitif dan memungkinan efisiensi manajemen operasional
pencampuran, penyimpanan, pengangkutan, logistik dan pengapalannya. Perseroan mengoperasikan
kontraktor pertambangan miliknya sendiri, yang merupakan salah satu dari dua kontraktor pertambangan
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yang ada di wilayah kontrak Indominco, untuk mengurangi ketergantungannya pada kontraktor
pertambangan pihak ketiga. Perseroan mensub-kontrakkan seluruh operasi penambangan lainnya
(termasuk aktivitas overburden serta penambangan batubara dan pengangkutan batubara (hauling))
dan menyewa armada yang digunakan untuk kegiatan transportasi batubara melalui sungai (barging)
dalam upaya meminimalkan pengeluaran modal dan kebutuhan modal kerja dan agar Perseroan dapat
terfokus pada perencanaan dan pengembangan tambang, eksplorasi, penjualan dan logistik..

KEKUATAN KOMPETITIF

Perseroan berkeyakinan pada keunggulan kompetitif utamanya yang mencakup:

Pengalaman di sektor batubara Indonesia selama lebih dari satu dasawarsa

Pemegang saham pengendali utama Perseroan, Banpu memulai operasinya di Indonesia dalam upaya
mengakses sumber daya batubara yang berlimpah dan untuk mengambil manfaat atas permintaan daya
listrik yang terus bertumbuh di Indonesia dan memulai produksi batubara komersial pada tahun 1998
melalui anak perusahaan penambangan batubara pertamanya, Jorong. Lebih dari satu dasawarsa terakhir,
keberadaan Banpu sangat signifikan di Indonesia.

Kekuatan kunci Perseroan adalah kemampuannya untuk mendapatkan dukungan dari para stakeholder
utamanya.  Perseroan dapat memanfaatkan pengalaman selama lebih dari 20 tahun dari Banpu dalam
industri batubara. Divisi logistik dan pemasaran Perseroan selaras dengan fungsi pemasaran dan logistik
Banpu dan mampu menyerap keahlian dalam pelayanan di bidang pemasaran internasional, perencanaan
pemasaran strategis, pengapalan dan penjadualan, teknologi batubara dan database kompetitor/
pelanggan yang dimiliki Banpu. Melalui Banpu, Perseroan memiliki akses untuk memperdalam keahlian
teknis batubara yang dimiliki Banpu sebagai salah satu pemain terbesar di industri pembangkit listrik
tenaga batubara di Asia. Banpu memiliki sumber keuangan yang kuat dan secara historis telah memberikan
dukungan keuangan melalui investasi dalam bentuk ekuitas dan pinjaman pemegang saham.

Memiliki rekam jejak (track record) yang konsisten atas perolehan dan pengembangan sumber

daya batubara di Indonesia

Perseroan terus-menerus berupaya mencari peluang untuk memperoleh sumber daya tambang batubara
yang baru dan meningkatkan nilai aset-aset pertambangan yang sudah ada. Perseroan telah
meningkatkan cadangan batubaranya dalam enam tahun terakhir melalui pengembangan cadangan
batubara yang berkelanjutan dan terus terlibat aktif dalam berbagai kegiatan eksplorasi dan
pengembangan penambangan untuk mengeksploitasi sumber-sumber yang ada yang terdapat di wilayah
kontrak/kuasa pertambangannya. Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan ini menggambarkan
kemampuan yang sudah terbukti dalam mengidentifikasi dan menyingkap nilai sumber daya batubara
yang dimilikinya dengan cara yang efisien dari segi biaya dan bahwa potensi pertumbuhan di masa
mendatang tetap ada melalui peluang akuisisi wilayah kontrak/kuasa pertambangan , dimana Perseroan
dapat memanfaatkan rekam jejak yang dimilikinya dan Banpu yang telah terbukti dalam memperoleh
dan mengembangkan sumber-sumber batubara.

Perseroan secara konsisten mencatat pertumbuhan organik yang kuat dalam volume produksi batubara,
yang mencapai peningkatan total produksi dari 9,9 juta ton pada tahun 2002 menjadi 19,6 juta ton
(termasuk Jorong) pada tahun 2006, mencerminkan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar
18,6%, melalui gabungan peningkatan produksi di dalam wilayah kontrak/kuasa pertambangan yang
ada dan memulai kegiatan penambangan yang baru, seperti Trubaindo. Di Indominco, produksi meningkat
dari sekitar 5,3 juta ton pada tahun 2002 menjadi 10,3 juta ton pada tahun 2006, yang menunjukkan
kemampuan Perseroan untuk meningkatkan produksi di dalam wilayah kontrak/kuasa pertambangan
yang ada. Volume produksi batubara Perseroan juga meningkat antara tahun 2004 dan 2006 karena
operasi penambangan di wilayah kontrak Trubaindo dimulai pada tahun 2005.
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Pertumbuhan produksi Perseroan untuk saat ini dan di masa mendatang merupakan perpaduan yang
seimbang dari berbagai kualitas batubara termal sedang sampai tinggi, yang membuatnya unik di antara
perusahaan sejenis di Indonesia dimana batubara termal berkualitas tinggi semakin langka di antara
para produsen batubara yang lebih besar. Indominco, Trubaindo, Kitadin Tandung Mayang umumnya
memproduksi dan Bharinto diharapkan memproduksi batubara dengan nilai kalori yang lebih tinggi, dimana
Jorong memproduksi batubara dengan nilai kalori rendah sampai sedang. Selanjutnya, sebagian dari
cadangan Trubaindo memiliki coking properties yang telah terbukti sangat menarik sebagai produk PCI
(Pulverized Coal Injection).

Beragam kualitas batubara termal yang baik untuk ditawarkan kepada pelanggan

Pelanggan utama Perseroan adalah perusahaan pembangkit listrik, produsen semen dan perusahaan
manufaktur lainnya, dimana masing-masing membutuhkan kuantitas dan kualitas batubara yang berbeda.
Tambang Perseroan memproduksi batubara dengan rentang nilai kalori rendah sampai tinggi antara
5.300 kkal/kg sampai 7.300 kkal/kg, dengan kandungan belerang dan abu yang sebagian besar rendah.
Selain itu, perusahaan pembangkit listrik memerlukan grade batubara yang berbeda, tergantung negara
dimana perusahaan yang bersangkutan berada.  Misalnya, pelanggan di Jepang dan Eropa umumnya
memerlukan batubara dengan nilai kalori premium sementara pelanggan di Cina, Korea dan Taiwan
memerlukan batubara dengan nilai kalori sedang sampai tinggi. Pelanggan di India, Indonesia dan Thailand
memiliki pembangkit listrik yang jumlahnya semakin meningkat, yang dapat memanfaatkan batubara
dengan nilai kalori rendah. Perseroan mampu melakukan diversifikasi basis pelanggannya melalui
keragaman batubara yang diproduksinya dan mampu mencampur batubara untuk memenuhi permintaan
pelanggan akan produk batubara dengan spesifikasi dan kualitas yang bervariasi. Dengan adanya
diversifikasi basis pelanggan juga membantu Perseroan dalam mengelola suatu siklus usaha pada industri
tertentu.

Pengendalian operasional, infrastruktur dan logistik yang terpadu

Perseroan memperoleh keuntungan dari kedekatan enam wilayah kontrak/kuasa pertambangannya dan
dapat melayani seluruh operasi penambangannya melalui satu tim pemasaran dan logistik. Wilayah
kontrak Trubaindo dan Bharinto bersebelahan satu dengan lainnya, sebagaimana wilayah kontrak/kuasa
pertambangan Indominco dan Kitadin Tandung Mayang. Hal ini membuat mereka dapat berbagi
infrastruktur, termasuk fasilitas pemrosesan batubara, jalan pengangkutan batubara (haul road) dan
pelabuhan tongkang (barge). Melalui operasional bersama, Perseroan dapat berbagi praktek terbaik di
antara Anak Perusahaannya termasuk operasi penambangan, pengendalian kualitas, pemeliharaan dan
perencanaan pemeliharaan, hubungan dengan pihak luar dan sumber daya manusia.  Melalui sinergi ini,
Perseroan secara bertahap mampu meningkatkan atau mengoptimalkan sistem-sistem yang ada,
sehingga Perseroan dapat menikmati skala ekonomis dan penekanan biaya-biaya tertentu.

Perseroan percaya fasilitas ekspor kelas dunia yang dimilikinya di Terminal Batubara Bontang memberikan
kemampuan kepada Perseroan untuk memaksimalkan kemampuan pencampurannya, mengirimkan
beberapa kualitas batubara pada kapal yang sama, dan menyerahkan produk ke kapal berkapasitas
tinggi.

Tim pemasaran dan logistik terpadu, yang merupakan suatu jaringan (network) dengan Banpu,
bertanggung jawab melaksanakan strategi penjualan dan pemasaran Perseroan, menjaga hubungan
dengan pelanggan dan mengelola logistik pengiriman batubara. Tim internal membantu memastikan
kualitas batubara dan kemampuan Perseroan untuk menanggapi dengan cepat perubahan di pasar. Tim
ini juga mengelola pemasaran dan negosiasi kontrak dengan pelanggan, memperoleh keuntungan dari
kekuatan tawar-menawar dan memberikan satu kontak bagi pelanggan untuk mengakses seluruh produk
batubara Perseroan. Usaha pemasaran Perseroan didukung oleh jaringan internasional Banpu.

Pengurangan risiko operasional melalui diversifikasi lokasi penambangan

Perseroan mengoperasikan enam wilayah kontrak/kuasa pertambangan di lokasi yang berbeda-beda di
Kalimantan. Sementara wilayah-wilayah kontrak/kuasa pertambangan ini saling berdekatan yang
memberikan keuntungan yang berasal dari skala ekonomis tertentu, Perseroan juga memperoleh
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keuntungan dari lokasi yang terdiversifikasi. Cuaca, tenaga kerja atau gangguan lain yang dapat terjadi
di satu wilayah kontrak/kuasa pertambangan belum tentu akan mengganggu keseluruhan kegiatan
Perseroan. Misalnya, meskipun cuaca buruk telah mengganggu produksi di wilayah kontrak Trubaindo
pada awal tahun 2007, namun Perseroan dapat terus meningkatkan volume produksi batubara-nya di
Indominco dan wilayah kontrak/kuasa pertambangan lainnya untuk menjaga target produksi yang telah
di anggarkan.

Posisi yang mapan di pasar premium batubara termal Asia Timur

Produk batubara Perseroan cukup dikenal dengan baik oleh para pelanggannya di setiap pasar dimana
Perseroan beroperasi dan untuk setiap produknya yang beragam. Perseroan memandang pelanggannya
sebagai pelanggan premium di pasar dimana Perseroan melakukan kegiatannya. Perseroan telah
membangun hubungan dengan para pelanggannya di Jepang, Taiwan dan Korea dimana Perseroan
biasanya menjual batubara dengan nilai kalori yang tinggi. Untuk grade batubara yang lebih rendah,
pelanggan Perseroan berada di Thailand, Indonesia dan Filipina. Perseroan dan Banpu telah membangun
reputasi yang kuat dengan para pelanggan mereka karena kehandalan dalam pengiriman produk batubara
bermutu secara konsisten sesuai dengan jenis batubara yang diperjanjikan.

Posisi yang kuat untuk mengambil manfaat dari peluang pasar yang baru

Menurut Barlow Jonker Thermal Coal Market 2006, impor batubara termal global diperkirakan akan
bertumbuh sebesar 150 juta ton dari 568 juta ton pada tahun 2005 menjadi 718 juta ton pada tahun
2020. Negara-negara Asia Utara, terutama Jepang, Korea, Taiwan dan Cina, diperkirakan menyumbang
35% dari perkiraan pertumbuhan permintaan ini. Pada khususnya, kenaikan permintaan atas batubara
yang cukup besar diperkirakan akan berasal dari Korea, Cina, dan India, dimana kapasitas terpasang
untuk pembangkit listrik tenaga batubara diperkirakan akan meningkat sejalan dengan masing-masing
laju pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 3,1%, 4,0% dan 3,2%, dari tahun 2006 sampai tahun 2020.
Perseroan yakin karena kedekatannya dengan negara-negara ini, serta reputasi yang kuat dari Perseroan,
Banpu dan kegiatan usahanya di Indonesia, membuatnya menjadi pemasok batubara yang menjadi
pilihan pelanggan. Pertumbuhan basis pelanggan di negara-negara ini akan mendatangkan keuntungan
bagi Perseroan karena saat ini Perseroan masih memiliki pangsa pasar yang relatif kecil di negara-
negara tersebut.

Terminal Batubara Bontang memiliki keunggulan lokasi alam dimana Perseroan memperoleh akses
langsung ke pelanggan di Asia. Dengan kedekatan serta akses langsung dari tambangnya ke Asia Utara,
Cina dan India, Perseroan percaya pihaknya memiliki posisi yang kuat untuk terus meraih peluang dari
pertumbuhan di ekonomi regional yang sedang berkembang.

Tim manajeman yang sudah berpengalaman dengan budaya tata kelola perusahaan yang baik

dan pengembangan yang berkesinambungan

Manajemen senior Perseroan mampu mengambil manfaat dari pengalaman bertahun-tahun yang
dimilikinya dalam industri batubara untuk lebih meningkatkan produk dan penjualan Perseroan. Mereka
juga memiliki hubungan kerja yang langgeng dan baik dengan berbagai pelanggan utama Perseroan,
kontraktor pihak ketiga dan Pemerintah.  Sejak mulai beroperasi di Indonesia, Banpu telah terfokus pada
pelaksanaan kebijakan di Perseroan yang mencerminkan budaya tata kelola perusahaan yang kuat dari
Banpu, pemberdayaanmasyarakat dan kebijakan pembangunan yang berkesinambungan dalam
operasional Perseroan di Indonesia. Perseroan telah menerapkan Quality Safety and Environment (QSE)
dan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja di seluruh kegiatan usahanya. Sebagai bagian dari
proses menjadi perusahaan publik, Perseroan diwajibkan untuk membentuk komite audit dan sedang
dalam proses untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko. Lihat “Manajemen”.

STRATEGI

Strategi bisnis utama Perseroan adalah terus membangun kekuatan kompetitifnya. Strategi utama
Perseroan mencakup:
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Membangun profil produksi jangka panjang Perseroan yang berkelanjutan

Perseroan bermaksud untuk terus meningkatkan produksi batubaranya melalui eksplorasi dan kegiatan
pengembangan penambangan di wilayah kontrak/kuasa pertambangan yang sudah ada serta peluang
akuisisi wilayah kontrak/kuasa pertambangan tambahan. Perseroan bermaksud memulai operasi
penambangan di Blok Timur wilayah kontrak Indominco pada kuarter keempat 2007, di wilayah kontrak
Bharinto pada tahun 2009 dan akan terus mengevaluasi kelaikan penambangan bawah tanah di Blok
Barat wilayah kontrak Indominco. Perseroan juga akan terus mengevaluasi kemungkinan peluang investasi
dan akuisisi lainnya.

Strategi penjualan yang agresif

Perseroan telah melaksanakan dan akan terus mempertahankan strategi penjualan yang agresif yang
bertujuan untuk mengkonsolidasi dan memperluas posisinya di pasar inti, sementara juga mengambil
keuntungan dari peluang di pasar baru yang sedang bertumbuh.

• Tanggap terhadap perubahan di pasar batubara global.

Dalam upaya memperkuat dan lebih mengembangkan hubungan dengan pelanggan utama,
Perseroan bermaksud untuk terus tanggap terhadap perubahan di pasar batubara global. Perseroan
terus mengembangkan database batubara globalnya untuk memastikan setiap pergerakan tiba-tiba
pada harga batubara global dapat terdeteksi dan ditanggapi segera. Perseroan juga terus
mengembangkan database pelanggannya untuk memastikan pelanggan menerima produk batubara
sesuai dengan spesifikasi mereka serta menginformasikan peluang dari produk batubara yang
bermanfaat untuk meningkatkan nilai dari produk yang dipilih.

• Mengidentifikasi dan menargetkan pelanggan.

Perseroan secara terus menerus mengidentifikasi dan menargetkan pelanggan yang akan
memperoleh manfaat maksimum dari keunggulan produknya untuk mencapai perpaduan strategis
dari kontrak jangka panjang dan jangka pendek dengan struktur penetapan harga berdasarkan
indeks dan yang harganya ditetapkan secara fleksibel. Perseroan akan mengkaji struktur biaya dan
pendapatan masing-masing pelanggannya, dengan mempertimbangkan kebijakan pengadaan,
manajemen logistik dan kepekaan pelanggan terhadap harga batubara.

• Memperkuat posisi di pasar Asia Tenggara dan Asia Timur Laut.

Perseroan juga berencana meningkatkan posisinya di Asia Tenggara dan Asia Timur Laut dengan
membangun hubungannya dengan pelanggan utama di pasar regional seperti Cina, India, Jepang,
Korea, Malaysia dan Thailand. Di semua pasar dimana Perseroan beroperasi, tim manajemen dan
penjualan khususnya terfokus pada pelanggan utama, yang dianggap Perseroan memiliki prospek
yang baik untuk menghasilkan pertumbuhan dan profitabilitas. Dalam menanggapi pesatnya
pertumbuhan ekspor batubara ke Cina dan meningkatnya permintaan di wilayah ini, Perseroan
bermaksud secara strategis menempatkan dan memperkuat tim pemasaran yang berdekatan dengan
pelanggan utama.

Biaya operasional yang kompetitif melalui investasi pada logistik dan infrastruktur

Perseroan berkeyakinan bahwa kepastian rantai pengiriman yang handal sangat penting bagi operasi
dan layanan yang konsisten kepada pelanggan. Pengendalian terhadap rantai pengiriman juga membantu
Perseroan dalam mengendalikan biayanya. Untuk ini, Perseroan secara rutin mengevaluasi peluang
untuk lebih mengintegrasikan operasional proyek penambangannya, untuk memanfaatkan sinergi antar
operasionalnya dan untuk mengendalikan berbagai tahap proses pengiriman batubara. Perluasan
kemampuan penanganan batubara di Terminal Batubara Bontang dan peningkatan kapasitas tempat
penimbunan batubara (stockpile) di pelabuhan juga akan meningkatkan kendali Perseroan atas proses
pengiriman batubara dan kemampuan penanganan yang telah terbukti. Setelah kegiatan perluasan di
Terminal Batubara Bontang selesai, departemen logistik akan direlokasi ke Bontang untuk lebih



132

mengintegrasikan operasional Perseroan. Perluasan tersebut meningkatkan kapasitas untuk
pembongkaran muatan tongkang (barge unloading) dan pemuatan batubara ke kapal (shiploading), dan
juga mempercepat pemuatan batubara ke tongkang (barge loading). Perluasan Terminal Batubara Bontang
juga diharapkan dapat membuat biaya pengiriman batubara Perseroan menjadi lebih kompetitif karena
tidak akan bergantung pada pelabuhan pihak ketiga untuk pengiriman batubara ke pelanggannya setelah
rencana perluasan selesai.

Perseroan sedang mengevaluasi berbagai program yang akan membantunya dalam mempertahankan
dan meningkatkan marjin laba operasionalnya. Perseroan berencana untuk terus meningkatkan
efisiensinya dalam operasi penambangan, transportasi dan angkutan tongkang (barging) nya untuk
mencapai target produksi yang sudah dijadualkan dan untuk lebih menekan biaya. Misalnya, Perseroan
telah meningkatkan kualitas jalan angkut batubara (haul road) yang dimilikinya dari jalan berdebu menjadi
lapis aspal untuk membuat transportasi batubara menjadi lebih efisien, serta masih terus mencari cara-
cara lain untuk menekan biaya transportasi. Perseroan juga akan terus berupaya meningkatkan kapasitas
di terminal pelabuhannya dan fasilitas proses batubaranya melalui peningkatan kapasitas ban berjalan
(conveyor belt), termasuk peningkatan kecepatannya, dan pekerjaan peningkatan kualitas (upgrading)
lainnya.

Peningkatan produktifitas dan efisiensi kontraktor pertambangan secara terus-menerus

Perseroan mengelola sendiri kontraktor-kontraktor pertambangannya untuk mendorong mereka
menerapkan sistem praktek terbaik bagi para kontraktor pertambangan Perseroan, mulai dari seleksi
kontraktor, persiapan kontrak dan pengawasan, evaluasi dan kontrol atas kinerja para kontraktor
pertambangan. Perjanjian dengan kontraktor pertambangan disesuaikan untuk mendorong para kontraktor
untuk menggunakan peralatan pertambangan serta menggunakan energi secara lebih efisien.

Mengelola risiko kenaikan harga bahan bakar minyak

Perseroan mempunyai risiko komoditas terkait dengan biaya bahan bakar minyak yang digunakan dalam
operasionalnya. Untuk mengurangi biaya energi, Perseroan menerapkan beberapa program kelistrikan.
Perseroan saat ini sedang dalam proses membangun pembangkit listrik tenaga batubara di dekat Terminal
Batubara Bontang yang akan memasok listrik ke wilayah kontrak Indominco dan Terminal Batubara
Bontang. Listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tersebut diharapkan dapat menggantikan listrik
dari generator diesel yang saat ini digunakan. Perseroan berharap prakarsa ini akan menghasilkan
penghematan energi dan biaya. Apabila program ini berhasil, maka Perseroan akan berupaya membangun
pembangkit listrik serupa di wilayah kontrak/kuasa pertambangan lainnya untuk lebih menekan biaya
bahan bakar dan ketergantungannya pada bahan bakar diesel. Perseroan juga memiliki program
penghematan energi yang telah dilaksanakan oleh Perseroan di lokasi penambangan, jaringan transportasi
batubara dengan tongkang (barge network), dan kantor pusat. Perseroan juga mengadakan kontrak
forward untuk melakukan lindung nilai atas sebagian biaya bahan bakar dan minyaknya. Mengenai
uraian kebijakan lindung nilai Perseroan, lihat “Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen, Produk Derivatif
dan Kebijakan Lindung Nilai”.

Sistem manajemen dan kebijakan perusahaan berdasarkan “Praktek Terbaik” (Best Practice)

Perseroan menerapkan sistem manajemen dan kebijakan perusahaan berdasarkan “praktek terbaik”
(Best Practice). Penekanan kebijakan korporasi Perseroan sampai saat ini adalah pada pengembangan
sumber daya manusia, tata kelola perusahaan yang baik, keselamatan dan kesehatan kerja, tanggung
jawab lingkungan dan sosial perusahaan. Perseroan terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan
kebijakan ini.

Sejalan dengan rencana Perseroan untuk menjadi perusahaan publik, Perseroan sedang melaksanakan
kebijakan untuk memastikan pihaknya dapat mempertahankan komunikasi yang efektif dengan seluruh
investor dan stakeholder-nya.
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WILAYAH KONTRAK/KUASA PERTAMBANGAN DAN CADANGAN BATUBARA

Perseroan mengoperasikan enam wilayah kontrak/kuasa pertambangan dengan tiga dermaga khusus
dan sebuah fasilitas pemuatan kapal. Seluruh operasional Perseroan terletak di Kalimantan Timur dan
Kalimantan Selatan. Sumber daya batubara terdapat pada cadangan batubara yang terpisah di wilayah
kontrak/kuasa pertambangan Indominco, Trubaindo, Jorong, Bharinto, Kitadin Embalut dan Kitadin
Tandung Mayang. Terhitung sejak tanggal 30 Juni 2007, Perseroan memperkirakan sumber daya batubara
total adalah sebanyak 235,0 juta ton. Konsultan pertambangan Perseroan, yaitu SRK, telah membantu
Perseroan dalam mempersiapkan estimasi sumber daya dan cadangan batubara. Lihat “Laporan
cadangan terbukti dan terduga”.

Peta berikut ini merinci lokasi wilayah kontrak/kuasa pertambangan Indominco, Trubaindo, Jorong,
Bharinto, Kitadin Embalut dan Kitadin Tandung Mayang dan  dermaga tongkang dan pelabuhan kapal.

Lima dari enam wilayah kontrak/kuasa pertambangan pertambangan  Perseroan berada di propinsi
Kalimantan Timur, sedangkan wilayah kontrak Jorong berada di Kalimantan Selatan. Sebagian dari wilayah
kontrak Bharinto berada di Kalimantan Tengah. Perseroan, melalui Indominco, juga mengoperasikan
Terminal batubara Bontang di Kalimantan Timur yang melayani kapal sampai 95.000 ton bobot mati dan,
setelah selesainya proyek ekspansi, juga dapat melayani dua  tongkang  berkapasitas sampai dengan
15.000 ton, Perseroan juga mengoperasikan dermaga tongkang di wilayah kontrak/kuasa pertambangan
Trubaindo, Jorong dan Kitadin Embalut.
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Tabel berikut berisi uraian dan ukuran total wilayah kontrak/kuasa pertambangan serta perkiraan cadangan
batubara yang berada di setiap wilayah kontrak/kuasa pertambangan terhitung sejak tanggal 30 Juni
2007 menurut Laporan SRK.

Anak Lokasi Daerah Daerah Cadangan Cadangan Cadangan

Perusahaan Penambangan Kontrak/kuasa Terbukti Terduga Total

pertambangan

(hektar)

(juta ton)

Indominco Bontang, Tenggarong, - Blok Barat, 25.121 28,17  60,08 28,1760,08
Muara Kamah, Bawah Tanah
Kabupaten Kutai, - Blok Timur
Kalimatan Timur

Trubaindo Muara Lawa, Bentian Blok Utara, 23.650 29,84 30,00 59,84
Besar, Muara Pahu dan Blok Dayak Besar,
Damai, Kabupaten Kutai, Blok Biangan
Kalimatan Timur

Jorong Jorong, Kabupaten Blok Timur, Blok Tengah, 11.478 13,88 – 13,88
Tanah Laut, Kalimantan Blok Barat
Selatan

Bharinto Kabupaten Kutai & Blok Biangan, 22.000 36,50 9,80 46,30
Barito Utara, Kalimantan Blok Lempanang,
Timur & Tengah Blok Sekiding

Kitadin Embalut Tenggarong Seberang, Blok L3, Blok L4 2.973 – 17,10 17,10
Kabupaten Kutai
Kartanegara, Kalimantan
Timur

Kitadin Tandung Tenggarong, Kabupaten Blok Barat Atas 2.338 – 9,67 9,67
Mayang Kutai Kertanegara, Indominco

Kalimatan Timur

Total 87,560 108,39 126,65 235,04

VOLUME PRODUKSI DAN PRODUK BATUBARA

Operasi Perseroan bergantung pada volume produksi batubara dan kualitas batubara yang dihasilkan.
Di bawah ini tercantum uraian volume produksi serta kualitas produk batubara yang diproduksi dari
setiap area kontrak/konsesi.

Produksi Batubara

Terhitung sejak tanggal 31 Desember 2006 dan 30 Juni 2007, produksi total batubara Perseroan, masing-
masing, adalah sebesar 19,6 juta ton (termasuk Jorong) dan 8,1 juta ton. Overburden strip ratio rata-rata
Perseroan adalah antara 1:4 sampai 1:10,5 pada tahun 2006. Operasional penambangan dapat
terpengaruh oleh kondisi cuaca yang merugikan, terutama selama musim hujan, yang biasanya jatuh
antara bulan Nopember dan April, dimana hujan lebat dapat memperlambat kegiatan overburden dan
mengurangi volume produksi batubara. Bagian perencanaan tambang Perseroan mengantisipasi dan
menyesuaikan tingkat produksi dengan mempertimbangkan keterlambatan terkait dengan faktor cuaca
tersebut.  Tabel berikut menjabarkan volume produksi Perseroan.

(dalam juta ton)

30 Juni 31 Desember

2007 2006 2006 2005 2004 2003 2002

Indominco (Blok Barat) 5,1 4,8 10,3 7,7 7,9 6,3 5,3
Trubaindo (Blok Utara) 1,6 1,6 4,4 1,5 - - -
Kitadin Embalut - 0,6 1,6 1,6 1,8 2,3 2,0
- Blok L3 (Open Pit) - 0,5 1,5 1,3 1,6 2,0 1,9
- Tambang Dalam - 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,1
Kitadin Tandung Mayang - - - - 0,1 0,5 0,4
Total (diluar Jorong) 6,7 7,0 16,3 10,8 9,8 9,1 7,7

Jorong 1,4 1,5 3,3 3,1 2,7 2,8 2,2

Total 8,1 8,5 19,6 13,9 12,5 11,9 9,9
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Produksi batubara total Perseroan menurun dalam enam bulan pertama tahun 2007 yang berasal dari
penurunan produksi di daerah kuasa pertambangan Kitadin Embalut dimana operasi penambangan
ditangguhkan pada akhir tahun 2006.

Produk Batubara

Perseroan memproduksi batubara termal untuk dijual kepada para pelanggannya, dengan nilai kalori
antara 5.300 sampai 7.300 kkal/kg dan dengan kandungan abu dan belerang yang relatif rendah, yang
digolongkan sebagai batubara dengan nilai kalori rendah,  sedang dan tinggi. Karakteristik batubara
pada setiap wilayah kontrak/kuasa pertambangan tercantum dalam tabel berikut ini (yang ditentukan
“berdasarkan air-dried”, kecuali disebut lain).

Indominco Trubaindo Jorong Bharinto Kitadin Kitadin

Embalut Tandung

Mayang

Kelembaban Total (AR) (%) 15,5-17,4 10,0-13,5 35 13,8 20,0 10,0
Kelembaban Bawaan (%) 11,0-14,0 6,0-9,0 17,5 10,4-11,3 13,0 8,0
Kandungan abu (% maksimum) 4,6-5,0 4,0-5,5 4,0 4,5 5,5 5,0
Volatile Matter (%) 40,0 39,7-41,8 38,5 39,0-41,0 40,0 42,6
Nilai Pemanasan (kkal/kg) 6.000-6.300 6.500-7.300 5.400 6.400-6.800 5.800 6.700
Belerang Total (%) 0,8-1,6 0,6-1,2 0,2-0,4 0,9 0,5 0,8-2,1

Di bawah ini diuraikan produk batubara yang dihasilkan oleh setiap Anak Perusahaan dan proses
pencampuran yang digunakan oleh Perseroan.

Batubara Indominco

Batubara yang diproduksi di Blok Barat wilayah kontrak Indominco terutama adalah batubara dengan
nilai kalori  kurang-lebih 6.350 kkal/kg dengan kandungan belerang di bawah 1,0%. Batubara yang
diproduksi di Blok Timur diharapkan memiliki nilai kalori  yang lebih rendah dengan kandungan belerang
yang tinggi. Batubara dari Blok Barat dan Blok Timur cocok untuk digunakan pada pembangkit listrik dan
oleh sebab itu Indominco telah membangun basis pelanggan yang kuat dengan perusahaan pembangkit
listrik di Jepang, Taiwan dan Korea. Batubara dari Blok Timur juga cocok untuk pembangkit listrik.
Indominco juga akan menargetkan penjualan kepada pengusaha pabrik semen.

Batubara Trubaindo

Batubara Trubaindo adalah batubara dengan nilai kalori yang tinggi yang paling cocok untuk digunakan
pada pembangkit listrik dan pabrik industri. Pengguna akhir batubara Trubaindo yang utama berada di
Jepang dan Eropa.

Batubara Jorong

Batubara Jorong memiliki kandungan belerang yang sangat rendah dan nilai kalori yang rendah. Batubara
ini paling cocok digunakan pada pembangkit listrik regional dan di Indonesia tetapi dapat juga digunakan
oleh para pengusaha pabrik semen baik di dalam maupun di luar Indonesia. Jorong telah menjual  sebagian
besar batubaranya melalui kontrak pasokan batubara jangka-panjang dengan perusahaan penyedia
daya listrik dan industri di Indonesia.

Batubara Bharinto

Bharinto belum mulai berproduksi di wilayah kontraknya.  Batubara dari wilayah kontrak Bharinto
diharapkan serupa dengan kualitas batubara Trubaindo dan cocok untuk pembangkit listrik.

Batubara Kitadin Embalut

Produk batubara dari wilayah kuasa pertambangan Kitadin Embalut memiliki nilai kalori rendah sampai
sedang dan digunakan pada pembangkit listrik.
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Batubara Kitadin Tandung Mayang

Batubara dari wilayah kuasa pertambangan Kitadin Tandung Mayang memiliki nilai kalori sedang sampai
tinggi dan diharapkan serupa kualitasnya dengan batubara yang diproduksi di Blok Barat wilayah kontrak
Indominco.

Pencampuran Batubara

Perseroan memiliki kemampuan untuk mencampur batubara yang diproduksi dalam satu wilayah kontrak/
kuasa pertambangan dan juga dengan batubara yang diijinkan dari wilayah kontrak/kuasa pertambangan
yang berbeda-beda. Perseroan memiliki kemampuan untuk mencampur berbagai macam kualitas
batubara untuk menghasilkan batubara sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh pelanggan. Perseroan
harus memperoleh persetujuan dari Pemerintah setiap tahunnya untuk mencampur batubara yang
diproduksi di wilayah kontrak/kuasa pertambangan yang berbeda-beda dan berniat  untuk tetap
melakukannya di masa mendatang. Perseroan telah mendapatkan persetujuan untuk mencampur
batubara yang diproduksi di wilayah kontrak Indominco, Trubaindo dan Jorong dalam jumlah yang telah
ditetapkan pada tahun 2007.

IJIN PERTAMBANGAN BATUBARA

Operasi penambangan Perseroan telah mendapatkan ijin dari Pemerintah. Setiap Anak Perusahaan
telah memperoleh Ijin Pertambangan Batubara yang mengatur syarat-syarat wilayah kontrak/kuasa
pertambangan Perseroan.  Operasi penambangan di wilayah kontrak Indominco, Trubaindo, Jorong,
dan Bharinto mendapat ijin berdasarkan PKP2B jangka-panjang yang secara garis-besar mengatur
bagaimana sumber daya batubara yang teridentifikasi di setiap wilayah kontrak harus dikembangkan.
Operasi penambangan di dua wilayah kuasa pertambangan Kitadin mendapat Kuasa Pertambangan
yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pertambangan Umum dan/atau pemerintah daerah yang juga
secara garis-besar menguraikan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sebagai informasi tambahan
mengenai perijinan pertambangan batubara di Indonesia, lihat “Peraturan industri pertambangan batubara
Indonesia”. Perseroan juga telah mendapatkan persetujuan untuk penambangan batuan kapur di wilayah
kontrak/kuasa pertambangan di daerah Lempanang, Kelurahan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara,
Propinsi Kalimantan Tengah guna membangun jalan di wilayah kontrak Bharinto.

Uraian singkat Ijin Pertambangan Batubara tercantum dalam tabel di bawah:

Penambangan Jenis Ijin Tanggal Berlaku Tahap Pengembangan Tanggal Berakhir (1)

Indominco PKP2B (Generasi Pertama – Tahap Kedua) 5 Oktober 1990 Tahap Eksploitasi Oktober 2030
Trubaindo PKP2B (Generasi Kedua) 15 Agustus 1994 Tahap Eksploitasi Pebruari 2035
Jorong PKP2B (Generasi Kedua) 15 Agustus 1994 Tahap Eksploitasi Mei 2035
Bharinto PKP2B (Generasi Ketiga) 20 Nopember  1997 Tahap Konstruksi N/A(2)

Kitadin Embalut Kuasa Pertambangan 3 Nopember  2003 Tahap Eksploitasi Nopember 2008
Kitadin Tandung Mayang Kuasa Pertambangan 29 Mei 1998 Tahap Eksploitasi Mei 2008

Catatan:
(1) Menunjukkan tanggal paling akhir jika terdapat lebih dari satu tanggal berakhirnya berdasarkan Ijin Pertambangan Batubara terkait.
(2) Tanggal berakhir akan ditentukan setelah tahap eksploitasi dimulai.

PKP2B menetapkan bahwa pekerjaan akan diselesaikan dalam tahap-tahap tertentu. Tahap-tahap tersebut
memiliki jangka waktu maksimum dan persetujuan Pemerintah diperlukan sebelum perusahaan
pertambangan dapat beranjak ke tahap pengembangan selanjutnya.  Tabel berikut berisi uraian singkat
setiap tahap pengembangan berdasarkan PKP2B.

Tahap Penyelidikan Umum : Selama tahap pengembangan ini, pemegang ijin diharuskan melaksanakan
penyelidikan umum didalam wilayah kontraknya untuk mengetahui
kemungkinan lokasi cadangan batubara sesegera mungkin setelah tanggal
berlaku kontrak. Setiap penemuan cadangan batubara yang secara
komersial sangat signifikan harus diberitahukan kepada Pemerintah. Tahap
penyelidikan umum berdasarkan setiap PKP2B berakhir 12 bulan setelah
tanggal berlaku yang bersangkutan. Setelah itu, setiap daerah yang tidak
teridentifikasi memiliki cadangan batubara yang secara komersial sangat
signifikan, harus dikembalikan kepada Pemerintah.
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Tahap Eksplorasi : Setelah tahap penyelidikan umum, setiap pemegang ijin diharuskan
mengeksplorasi daerah dimana terdapat cadangan batubara yang secara
komersial sangat signifikan. Jangka waktu eksplorasi berdasarkan setiap
PKP2B berakhir 36 bulan setelah akhir tahap penyelidikan umum. Setelah
tahap tersebut, setiap daerah yang tidak teridentifikasi memiliki cadangan
batubara yang secara komersial sangat signifikan dikembalikan kepada
Pemerintah.

Tahap Studi Kelayakan : Setelah tahap eksplorasi, setiap pemegang ijin diharuskan melaksanakan
studi kelayakan terhadap wilayah kontrak yang tersisa. Pada akhir studi
tersebut, setiap perusahaan menyerahkan laporan kepada Pemerintah
yang memuat seluruh data yang didapat dari eksplorasi beserta proposal
proyek penambangan.

Tahap Konstruksi : Setelah mendapatkan seluruh persetujuan dan ijin yang diperlukan, tahap
konstruksi dimulai dimana pemegang ijin membangun infrastruktur dan
fasilitas penambangan yang diperlukan agar proyek penambangan dapat
mulai beroperasi. Pekerjaan konstruksi biasanya harus diselesaikan dalam
waktu 36 bulan setelah akhir dari tahap studi kelayakan.

Tahap Eksploitasi : Setelah tahap konstruksi selesai dan setelah mendapatkan seluruh
persetujuan dan ijin yang diperlukan, tahap eksploitasi dimulai. PKP2B
berlaku selama 30 tahun setelah dimulainya tahap eksploitasi.

Untuk Kuasa Pertambangan, tahapan pengembangan pada umumnya sama dengan tahapan dalam
PKP2B, namun tidak ada kuasa pertambangan untuk tahap studi kelayakan dan tahap pembangunan.
Selain itu, selama tahap eksploitasi, yang secara total berlangsung selama 30 tahun juga dapat
diperpanjang, perusahaan pertambangan diharuskan untuk mendapatkan ijin tambahan yaitu kuasa
pertambangan untuk pengiriman dan penjualan batubara yang diproduksi selama tahap eksploitasi.

Setiap tahap kegiatan berdasarkan ijin yang diberikan dapat diperpanjang dengan persetujuan Pemerintah.
Seluruh batubara yang diproduksi dari wilayah kontrak berdasarkan PKP2B harus dibagi dengan
Pemerintah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam PKP2B yang bersangkutan. Biasanya Pemerintah
menerima 13,5% dari seluruh batubara yang diproduksi, sedangkan sisanya, yaitu 86,5%, merupakan
bagian Anak Perusahaan yang bersangkutan untuk dijual kepada pelanggan. Sesuai dengan pengaturan
yang telah dirundingkan dengan Pemerintah, Anak Perusahaan yang bersangkutan menjual bagian
Pemerintah, yaitu 13,5%, dari produksi batubara dan membayar royalti dalam bentuk tunai kepada
Pemerintah sebesar 13,5% dari penjualan bersih dikurangi dengan biaya penjualan dan biaya administrasi
tertentu yang telah disetujui.

Dalam ketentuan PKP2B dari Jorong, Indominco dan Trubaindo, Anak-anak perusahaan tersebut
dipersyaratkan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah untuk mengekspor
batubara kepada afiliasinya dan harga penjualannya tidak diperbolehkan lebih rendah dari harga terendah
yang dibayar oleh pelanggan yang tidak terafiliasi. Sebelum tahun 2007, Jorong, Indominco dan Trubaindo
telah mengekspor batubara kepada afiliasinya tanpa memperoleh persetujuan dari Pemerintah terlebih
dahulu. Penjualan batubara ke pihak terafiliasi mencerminkan kurang lebih 10% dari total penjualan
Perseroan. Beberapa penjualan ini dilakukan dengan harga penjualan yang lebih rendah dibandingkan
dengan dengan harga penjualan kepada pihak tidak terafiliasi. Perseroan telah mengajukan permohonan
persetujuan kepada Pemerintah atas ekspor batubara ke pihak terafiliasi untuk tahun 2007 serta untuk
tahun-tahun berikutnya dan mengkonfirmasikan bahwa transaksi-transaksi sebelumnya tidak akan
mengakibatkan dikenakannya penalti yang material atau tuntutan apapun atas pelanggaran kontrak
terhadap Anak Perusahaan yang bersangkutan. Menurut pendapat Perseroan, Pemerintah tidak akan
menghentikan PKP2B meskipun Pemerintah akan tetap melakukan pemeriksaan terhadap transaksi-
transaksi ini dan harga penjualan batubara dalam transaksi ini. Perseroan telah berusaha dan
mendapatkan persetujuan atas sebagian dari penjualan ekspor batubara ke afiliasi yang terkini, yang
direncanakan dan nantinya akan dilakukan pada tahun 2007 dan penjualan ekspor di masa mendatang
akan tergantung kepada persetujuan dari Pemerintah.
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Berdasarkan ketentuan sesuai Ijin Pertambangan Batubara, Pemerintah juga dapat meminta Perseroan
untuk menjual seluruh atau sebagian dari batubara yang diproduksi di wilayah kontrak/kuasa
pertambangan di Indonesia untuk memenuhi permintaan domestik. Penjualan domestik yang wajib
dilakukan diatur dalam PKP2B yang bersangkutan dan tidak boleh membuat perusahaan  lalai terhadap
kontrak pasokan batubara yang ada dengan pihak ketiga.

Dari enam wilayah kontrak/kuasa pertambangan, Indominco, Trubaindo, Jorong dan Kitadin saat ini
berada dalam tahap eksploitasi, sementara Bharinto baru-baru ini telah menyelesaikan tahap studi
kelayakannya dan saat ini sedang menunggu berbagai persetujuan dan ijin untuk memulai tahap
pembangunan di wilayah kontraknya. Uraian singkat mengenai setiap Ijin Penambangan Batubara dan
wilayah kontrak/kuasa pertambangan terkait tercantum di bawah ini.

Indominco

Pada bulan Oktober 1990, Indominco menandatangani PKP2B dengan Perusahaan Umum Tambang
Batubara (“Batubara”), badan usaha milik negara yang pertama kali memegang kontrak tambang batubara
dari Pemerintah dan selanjutnya memberikan haknya kepada Indominco (“Indominco PKP2B”). Efektif
tanggal 1 Juli 1997, PKP2B Indominco selanjutnya diubah untuk mengalihkan hak dan kewajiban Batubara
kepada Pemerintah sebagaimana diwakili oleh Departemen Pertambangan dan Energi (sekarang
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral). Berdasarkan PKP2B, Indominco diwajibkan
mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber batubara di wilayah kontraknya. Batubara yang terdapat
dalam wilayah kontrak tetap menjadi milik Pemerintah sampai batubara tersebut dimuat dalam kapal
untuk penjualan langsung, dijual atau dikirimkan kepada pihak ketiga. PKP2B Indominco dijadualkan
berakhir tahun 2030, tetapi dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan PKP2B Indominco, Indominco mulai melakukan survei umum terhadap
wilayah kontraknya pada tahun 1990 dan menemukan deposit yang secara komersial sangat signifikan
di Blok Barat. Eksplorasi menemukan bahwa batubara yang ditambang di Blok Barat memiliki kualitas
yang lebih unggul dibandingkan sampel yang ditemukan di Blok Timur yang dapat ditambang dengan
strip ratio tinggi di daerah Blok Barat. Daerah yang tidak teridentifikasi memiliki deposit batubara yang
secara komersial sangat signifikan dilepaskan dan diserahkan kembali kepada Pemerintah. Berdasarkan
temuannya di sepanjang jangka waktu eksplorasi, Indominco menyiapkan dan menyerahkan rencana
studi kelayakan dan proposal penambangan kepada Pemerintah untuk mendapatkan persetujuan pada
tahun 1995. Indominco mendapatkan persetujuan untuk memulai pembangunan infrastruktur dan fasilitas
lain yang diperlukan agar dapat memulai operasi penambangannya. Pemerintah memberikan persetujuan
kepada Indominco untuk tahap eksploitasi sejak tanggal 1 April 1998.

Wilayah kontrak Indominco mencakup kurang-lebih 25.121 hektar dan berada di kabupaten Bontang,
Kutai Kertanegara dan Kutai Timur di Propinsi Kalimantan Timur, kurang-lebih 30 kilometer dari Bontang.
Wilayah kontrak Indominco dibagi menjadi dua daerah: Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat berlokasi
kurang-lebih 30 kilometer sebelah barat Bontang dan Blok Timur berlokasi kurang- lebih 20 kilometer
sebelah barat Bontang. Daerah yang dapat ditambang di Blok Barat memiliki panjang kurang-lebih
20 kilometer dan lebar kurang-lebih 9 kilometer dan terdiri dari 13 lapisan (seam). Daerah yang dapat
ditambang di Blok Timur memiliki panjang kurang-lebih 10 kilometer dan lebar kurang-lebih 4 kilometer
dan juga terdiri dari 13 lapisan (seam).

Pusat regional terdekat dengan wilayah kontrak, yaitu Bontang dan Samarinda, yang memiliki populasi,
masing-masing, kurang-lebih 113.270 orang dan 561.471 terhitung sejak Juni 2007. Kota Bontang dan
komunitas lain di dalam lingkup daerah tersebut menyumbangkan sebagian dari tenaga kerja Indominco.
Pekerja direkrut berdasarkan proses pemilihan standar dan mereka biasanya tinggal dekat daerah sekitar.

Akses di dalam wilayah kontrak Indominco adalah melalui jalan yang tahan terhadap cuaca. Haul road
sepanjang 35 kilometer antara tempat penimbunan batubara tambang dan jalan yang tahan terhadap
cuaca didesain untuk truk yang berjalan dengan kecepatan maksimum 50 kilometer per jam dan untuk
kapasitas muatan maksimum 100 ton. Terdapat jembatan penyeberangan dari haul road dengan jalan
umum dan saluran pipa untuk haul road yang melewati jalan umum dan saluran pipa.
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Trubaindo

Pada bulan Agustus 1994, Trubaindo menandatangani PKP2B dengan PT Tambang Batubara Bukit
Asam (Persero) (“PTBA”), badan usaha milik negara yang pertama kali memegang kontrak tambang
batubara dari Pemerintah dan selanjutnya memberikan haknya kepada Trubaindo (“PKP2B Trubaindo”).
Efektif tanggal 1 Juli 1997, PKP2B Trubaindo selanjutnya diubah untuk mengalihkan hak dan kewajiban
PTBA kepada Pemerintah sebagaimana diwakili oleh Departemen Pertambangan dan Energi (sekarang
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral). Berdasarkan PKP2B Trubaindo, Trubaindo diwajibkan
mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber batubara di wilayah kontraknya di Kecamatan Muara Lawa,
Bentian Besar, Muara Pahu dan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur. Trubaindo
berhak atas batubara yang diproduksinya, apabila 13,5% bagian Pemerintah telah diserahkan kepada
dan telah diterima oleh Pemerintah. PKP2B Trubaindo dijadualkan berakhir pada tanggal 27 Pebruari
2035, tetapi dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan PKP2B Trubaindo, Trubaindo memulai survei umum terhadap wilayah
kontraknya pada tahun 1994 dan menemukan deposit yang secara komersial sangat signifikan di Blok
Utara, Dayak Besar dan Biangan. Berdasarkan temuannya di sepanjang jangka waktu eksplorasi,
Trubaindo menyiapkan dan menyerahkan studi kelayakan dan rencana proposal penambangan kepada
Pemerintah untuk mendapatkan persetujuan pada tahun 2004. Setelah itu Trubaindo mendapatkan
persetujuan untuk memulai pembangunan infrastruktur dan fasilitas lain yang diperlukan agar pihaknya
dapat memulai operasi penambangannya. Pemerintah telah menyetujui dimulainya operasi penambangan
di wilayah kontrak Trubaindo dan memberikan persetujuan atas tahap eksploitasi Trubaindo yang berlaku
tanggal 28 Pebruari 2005.

Wilayah kontrak Trubaindo berada di kecamatan Muara Lawa, Bentian Besar, Muara Pahu dan Damai,
Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur. Wilayah kontrak Trubaindo dibagi menjadi Wilayah
Utara dan Wilayah Selatan. Di Wilayah Utara, terdapat dua blok utama yang disebut Blok Utara dan Blok
Timur, sementara di Wilayah Selatan terdapat lima blok yang disebut Dayak Besar, Nage, Biangan,
Perak dan Lati. Dari wilayah-wilayah ini, yang paling signifikan dari sudut-pandang ekonomi adalah Blok
Utara, Dayak Besar dan Biangan. Blok Utara terbentuk dari lebih dari 80 lapisan (seam) batubara dengan
ketebalan rata-rata 0,3 meter sampai 5,8 meter. Di Dayak Besar, produksi diharapkan dapat dimulai
pada tahun 2008. Cadangan batubara Trubaindo memiliki nilai calorific yang tinggi (sekitar 6.500 sampai
7.300 kkal/kg).

Wilayah kontrak Trubaindo mencakup kurang-lebih 23.650 hektar dan berada kurang-lebih 300 kilometer
di sebelah barat Balikpapan. Populasi Kutai Barat berjumlah 143.664 di bulan Juni 2007. Pusat regional
terdekat dengan Trubaindo adalah Melak dan Samarinda. Jalan raya Melak-Samarinda menghubungkan
Melak dengan kota-kota besar lain, dimana terdapat layanan penerbangan domestik di Samarinda, namun
tidak terdapat layanan penerbangan internasional. Trubaindo dan kontraktornya merekrut tenaga kerja
langsung dari masyarakat setempat di sekitar wilayah kontrak.

Samarinda dilayani oleh maskapai penerbangan domestik tanpa adanya penerbangan internasional.

Akses di dalam wilayah kontrak Trubaindo adalah jalan yang tahan terhadap cuaca dan jalan tanah.
Haul road sepanjang 37 kilometer antara tempat penimbunan batubara tambang dan tempat penimbunan
batubara pelabuhan didesain untuk truk yang berjalan dengan kecepatan maksimum 60 kilometer per
jam dan untuk kapasitas muatan maksimum 120 ton. Terdapat satu jembatan penyeberangan dimana
haul road melintasi jalan umum.

Jorong

Pada bulan Agustus 1994, Jorong menandatangani PKP2B dengan PTBA (“Jorong PKP2B”). Efektif
tanggal 1 Juli 1997, PKP2B Jorong selanjutnya diubah untuk mengalihkan hak dan kewajiban PTBA
kepada Pemerintah sebagaimana diwakili oleh Departemen Pertambangan dan Energi (sekarang
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral). Berdasarkan PKP2B Jorong, Jorong diwajibkan
mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber batubara di wilayah kontraknya di kecamatan Pelaihari
dan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan. Jorong berhak atas batubara yang
diproduksinya, apabila 13,5% bagian Pemerintah telah diserahkan kepada dan telah diterima oleh
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Pemerintah. PKP2B Jorong dijadualkan berakhir pada tahun 2035, tetapi dapat diperpanjang dengan
persetujuan kedua belah pihak.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan PKP2B Jorong, Jorong mulai melakukan survei umum terhadap wilayah
kontraknya pada tahun 1995 dan menemukan deposit yang secara komersial sangat signifikan pada
tahun 1998. Berdasarkan temuannya di sepanjang jangka waktu eksplorasi, Jorong menyiapkan dan
menyerahkan studi kelayakan dan rencana proposal penambangan kepada Pemerintah untuk
mendapatkan persetujuan. Setelah itu Jorong mendapatkan persetujuan untuk memulai pembangunan
infrastruktur dan fasilitas lain yang diperlukan oleh pihaknya untuk dapat memulai operasi penambangan.
Pemerintah menyetujui dimulainya operasi penambangan di daerah kontrak Jorong dan memberikan
persetujuan atas tahap eksploitasi Jorong yang berlaku tanggal 10 Desember 1999. Pemerintah dapat
mengurangi wilayah kontrak apabila operasi penambangan terbukti tidak konsisten dengan studi kelayakan
atau rencana produksi yang sebelumnya telah disetujui oleh Pemerintah. Jorong telah mempunyai ijin
“pinjam-pakai” dari Departemen Kehutanan yang berlaku hingga 31 Mei 2009.

Wilayah kontrak Jorong berada di Kecamatan Pelaihari dan Jorong, Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan.
Wilayah kontrak Jorong mencakup kurang-lebih 11.478 hektar dan berada kurang-lebih 104 kilometer di
sebelah selatan Banjarmasin, ibukota propinsi Kalimantan Selatan. Pusat regional terdekat dengan wilayah
kontrak Jorong adalah Banjarmasin yang memiliki populasi kurang-lebih 662.825 penduduk terhitung pada
bulan Juni 2007. Jalan raya Ahmad Yani menghubungkan Banjarmasin dengan Batulicin dan melintas
melalui wilayah kontrak Jorong. Banjarmasin dan Pelaihari menyediakan tenaga kerja untuk operasi
penambangan Jorong dan kontraktor pertambangan. Banjarmasin dilayani oleh maskapai penerbangan
domestik di Bandara Udara Syamsudin Noor, dimana penerbangan internasional yang tersedia terbatas.
Transportasi laut juga tersedia dari Banjarmasin ke pelabuhan-pelabuhan lain di Indonesia.

Akses di dalam wilayah kontrak Jorong adalah melalui jalan tahan terhadap cuaca. Haul road sepanjang
20 kilometer antara tempat penimbunan batubara tambang dan dermaga (jetty) didesain untuk truk
konvensional 20 ton yang berjalan dengan kecepatan maksimum 60 kilometer per jam. Underpass telah
dibangun dimana haul road bertemu dengan jalan umum.

Bharinto

Pada bulan Nopember 1997, Bharinto menandatangani PKP2B dengan Pemerintah (“Bharinto PKP2B”).
Berdasarkan PKP2B Bharinto, Bharinto diwajibkan mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber batubara
di wilayah kontraknya di Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Barito Utara di Propinsi Kalimantan
Timur dan Tengah.

Bharinto PKP2B menetapkan bahwa Pemerintah hanya akan memberikan hak kepada Bharinto untuk
mengekspor batubara setelah mempertimbangkan kebutuhan domestik terlebih dahulu, tetapi Pemerintah
juga dapat melarang penjualan atau ekspor apabila Pemerintah menganggap hal itu bertentangan dengan
kewajiban internasional Indonesia atau pertimbangan politik eksternal yang berdampak pada kepentingan
Pemerintah. Dalam hal larangan tersebut dan apabila penambangan tidak dapat mencari pasar alternatif
berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan sejenis, maka penambangan akan mendapat bantuan dari
Pemerintah untuk mengatasi akibat dari larangan tersebut.

Pada tanggal 13 Agustus 2007, Bharinto telah memperoleh persetujuan untuk memulai tahap konstruksi
dan membangun infrastruktur yang diperlukan agar operasi penambangan dapat dimulai di wilayah
kontraknya. Dalam upaya mendapatkan persetujuan tersebut, Bharinto harus mengajukan anggarannya
kepada Pemerintah dan anggaran tersebut harus memenuhi persyaratan pengeluaran minimum yang
secara garis-besar diuraikan dalam PKP2B Bharinto. Selain persetujuan untuk memasuki tahap
pembangunan, Bharinto juga harus mendapatkan ijin “pinjam-pakai” dari Departemen Kehutanan untuk
menambang di hutan produksi di wilayah kontraknya. Bharinto juga harus mendapatkan persetujuan
AMDAL sebelum kegiatan penambangan dimulai.

Wilayah kontrak Bharinto terletak 100 kilometer di sebelah selatan Pelabuhan Bunyut, Melak, dan
400 kilometer di sebelah barat Balikpapan. Wilayah kontrak Bharinto terisolasi dimana akses saat ini
hanya dimungkinkan melalui jalan logging. Saat ini belum ada layanan lain dan wilayah tersebut terletak
40 kilometer dari batas selatan haul road Trubaindo. Haul road ini akan menjadi rute angkutan yang
digunakan bersama sewaktu operasi penambangan di wilayah kontrak Bharinto dimulai.
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Kitadin

Kitadin memegang Kuasa Pertambangan untuk dua wilayah kuasa pertambangan, yaitu Embalut dan
Tandung Mayang. Kuasa Pertambangan Kitadin Embalut dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara.
Kuasa Pertambangan Kitadin Tandung Mayang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pertambangan Umum
(“Kuasa Pertambangan Kitadin Embalut” dan “Kuasa Pertambangan Kitadin Tandung Mayang”, secara
bersama-sama disebut “Kuasa Pertambangan”). Kuasa Pertambangan tersebut memberikan hak eksklusif
kepada Kitadin untuk mengadakan kegiatan eksploitasi deposit batubara di dalam wilayah kuasa
pertambangan Embalut dan Tandung Mayang dan kegiatan pengangkutan dan penjualan batubara
tersebut.

Kitadin Embalut

Pada tanggal 3 Nopember 2003, Kitadin diberikan perpanjangan ketiga untuk kuasa pertambangan
eksploitasi untuk jangka waktu lima tahun yang berlaku sampai tanggal 3 Nopember 2008 di wilayah
kuasa pertambangan Kitadin Embalut. Kuasa Pertambangan Kitadin Embalut dapat diperpanjang kembali
setelah permohonan diajukan oleh Kitadin dan harus didukung dengan bukti yang menunjukkan bahwa
Kitadin telah memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Kuasa Pertambangan Kitadin Embalut. Sesuai
dengan ketentuan-ketentuan Kuasa Pertambangan Kitadin Embalut, Kitadin harus membayar iuran tetap,
iuran produksi/ekploitasi kepada Pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kitadin juga harus
menyediakan performance guarantee untuk Pemerintah untuk menjamin pelaksanaan kewajiban
reklamasinya.

Operasi pertambangan di Kitadin Embalut saat ini ditangguhkan. Sebagian besar cadangan batubara
terdapat di bawah desa Kerta Buana dimana terdapat 900 kepala keluarga. Negosiasi saat ini sedang
dilakukan untuk merelokasi penduduk setempat dan paket kompensasi juga sedang didiskusikan. Sampai
saat ini belum ada kepastian penyelesaian masalah ini.

Wilayah kuasa pertambangan Kitadin Embalut terdiri dari dua formasi geologi: formasi Pulau Balang dan
formasi Balikpapan. Produksi telah diselesaikan di Formasi Pulau Balang. Formasi Balikpapan terdiri
lebih dari 13 seam batubara, yang memiliki ketebalan rata-rata 2,0 sampai 5,0 meter. Batubara berupa
batubara termal dengan nilai kalori 5.800 sampai 6.200 kkal/kg terdapat pada formasi Balikpapan.

Wilayah kuasa pertambangan Kitadin Embalut mencakup kurang-lebih 2.973 hektar dan berada di Desa
Embalut, Kecamatan Tenggarong, Propinsi Kalimantan Timur, kurang-lebih 30 kilometer selatan dari
Samarinda. Pusat regional terdekat dengan wilayah kuasa pertambangan, yaitu Samarinda, memiliki
populasi kurang lebih 561.471 jiwa terhitung sejak bulan Juni 2007. Kota Tenggarong dan komunitas
sekitar di dalam wilayah tersebut memberikan tenaga kerja siap-pakai bagi operasi penambangan Kitadin.

Balikpapan kurang lebih 115 kilometer jauhnya dari Samarinda dan dilayani oleh maskapai penerbangan
domestik, dimana penerbangan internasional yang tersedia terbatas.

Akses di dalam wilayah kuasa pertambangan Kitadin Embalut dapat dilakukan melalui jalan tahan terhadap
cuaca dan jalan tanah. Haul road sepanjang 7 kilometer didesain untuk truk yang berjalan dengan
kecepatan maksimum 40 kilometer per jam dan untuk kapasitan muatan maksimum 20 ton.

Kitadin Tandung Mayang

Sejak tanggal 29 Mei 1998, Kitadin memperoleh Kuasa Pertambangan eksploitasi untuk jangka waktu
sepuluh tahun yang berlaku sampai tanggal 29 Mei 2008 di wilayah kuasa pertambangan Kitadin Tandung
Mayang. Kuasa Pertambangan Kitadin Tandung Mayang dapat diperpanjang setelah permohonan diajukan
oleh Kitadin dan harus didukung dengan bukti yang menunjukkan bahwa Kitadin telah memenuhi seluruh
kewajibannya berdasarkan Kuasa Pertambangan Kitadin Tandung Mayang. Sesuai dengan ketentuan-
ketentuan Kuasa Pertambangan Kitadin Tandung Mayang, Kitadin Tandung Mayang harus membayar
iuran tetap dan iuran ekspoitasi kepada Pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kitadin juga
harus menyediakan performance guarantee untuk menjamin pelaksanaan kewajiban reklamasinya.



142

Kitadin juga mendapat persetujuan melakukan kegiatan sebagai kontraktor pertambangan untuk jangka
waktu tiga tahun yang berlaku sejak tanggal 13 Desember 2006, yang mana dapat diperpanjang, dan
saat ini sedang terlibat dalam pekerjaan mengangkat overburden dan mengangkut batubara ke tempat
penimbunan batubara tambang di wilayah kontrak Indominco.

Wilayah kuasa pertambangan Kitadin Tandung Mayang berada di Tandung Mayang, Kabupaten Kutai
Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur dan terdiri dari sejumlah wilayah di sebelah utara wilayah kontrak
Indominco. Kitadin Tandung Mayang saat ini sedang meneliti kemungkinan melanjutkan kegiatan
penambangannya ke wilayah bagian barat dari wilayah kuasa pertambangannya dan berencana memulai
kembali operasi penambangan pada tahun 2008.

OPERASI PENAMBANGAN DAN KONTRAK PENAMBANGAN

Seperti halnya perusahaan pertambangan lainnya di Indonesia, Perseroan melibatkan kontraktor
pertambangan untuk menyediakan jasa di setiap wilayah konsesi. Perseroan terutama menggunakan
metode penambangan tambang terbuka untuk menambang batubara di wilayah kontrak/kuasa
pertambangannya. Ilustrasi berikut memperlihatkan operasi penambangan di wilayah kontrak Indominco
dan Terminal Batubara Bontang.

Proses penambangan tambang terbuka biasa dimulai dengan pembukaan lahan, yang disebut proses
“membersihkan dan menggali”. Kemudian, tanah penutup (top soil) dipindahkan dari daerah yang hendak
ditambang. Setelah itu, pengeboran dan peledakan dilakukan sebagai bagian dari proses pemindahan
tanah (overburden removal). Di Indominco dan Trubaindo, kurang-lebih 50,0% sampai 80,0% pemindahan
tanah (overburden removal) menggunakan bahan peledak.  Di Jorong, dimana struktur tanah lebih lunak,
bahan peledak tidak digunakan. Overburden diangkut ke daerah penimbunan setelah itu ditutup dengan
tanah penutup sebagai bagian dari proses reklamasi dan siap untuk ditanami. Pemindahan Overburden
dan penambangan batubara menggunakan truk dan shovel. Batubara yang telah ditambang kemudian
diangkut ke fasilitas penumpukan masing-masing, dimana batubara kemudian dihancurkan, dicampur
dan ditumpuk.
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Dari Run of the Mine (ROM) stockpile, batubara dihancurkan dan ditumpuk. Di wilayah kontrak/kuasa
pertambangan tertentu, batubara dapat dicampur dan dicuci. Batubara yang telah diproses diangkut
menggunakan  truk trailer gandeng ke dermaga tongkang, Terminal Batubara Bontang atau langsung ke
pelanggan, tergantung dari wilayah kontrak/kuasa pertambangan.

Kontraktor dipekerjakan untuk melaksanakan berbagai jasa  pertambangan di setiap wilayah kontrak/
kuasa pertambangan. Setiap kontraktor pertambangan harus menyediakan personil manajemen kunci
guna mengawasi operasi penambangan dan tenaga kerja yang ahli dan yang sesuai untuk melaksanakan
jasa  berdasarkan setiap perjanjian kontraktor. Setiap kontraktor pertambangan juga harus menyiapkan
seluruh peralatan dan modal kerja yang diperlukan untuk mengoperasikan proyek penambangan pada
target produksi yang ditentukan. Setiap kontraktor pertambangan sebelumnya diberitahukan terlebih
dahulu mengenai jadual produksi di setiap proyek penambangan dan setiap kontraktor, berdasarkan
kontraknya, diharuskan untuk menaikkan tingkat kapasitas produksi sesuai dengan target peningkatan
produksi perusahaan. Kontraktor pertambangan pada umumnya diminta untuk menggali batubara dan
overburden dalam jumlah yang telah disepakati. Sebagian besar perjanjian kontraktor menetapkan denda
yang akan dikenakan apabila target pelaksanaan tidak terpenuhi.

Kontraktor pertambangan juga dilibatkan untuk mengelola stockyard dan mengangkut batubara yang
telah diproses. Kebijakan Perseroan adalah mengadakan perjanjian non-eksklusif dengan sejumlah
kontraktor pertambangan untuk setiap wilayah kontrak/kuasa pertambangan. Pendekatan ini memastikan
bahwa tidak ada satu proyek penambangan yang bergantung pada satu kontraktor agar operasi
penambangan dapat berlanjut.

Operasi Penambangan dan Kontraktor Penambangan Indominco

Di wilayah kontrak Indominco, batubara diangkut dengan memakai dump truck ke stockyard dimana
batubara dimasukkan ke salah satu dari dua crusher dengan memakai hopper. Setelah diremukkan,
batubara dari crusher pertama yang melewati serangkaian conveyor belt akan ditempatkan di stockyard
oleh twin boom stacker sesuai dengan kualitas batubara. Twin boom stacker dapat memproses sampai
1.100 ton per jam. Batubara dari crusher kedua ditempatkan dalam stockpile melalui radial coal stacker
yang dapat memproses sampai 500 ton per jam. Wash plant memiliki kapasitas pencucian 1.000.000
ton per tahun untuk menghasilkan batubara bersih 500.000 ton per tahun. Batubara yang telah diproses
didorong oleh bulldozer ke reclaim feeder dimana batubara dimuat melalui conveyor belt ke dalam loading
bin berkapasitas 250 ton untuk dimuat ke  truk trailer gandeng ataupun truk single-trailer. Truk tersebut
mengangkut batubara dari mine stockpile ke terminal batubara Bontang melalui jalan angkut batubara
sepanjang kurang-lebih 35 kilometer. Mine stockyard dan port stockyard di Terminal Batubara Bontang
dilengkapi dengan twin boom stacker yang sama. Batubara dari port stockyard dimuat melalui conveyor
belt sepanjang 6.5 km di darat dan lepas pantai dan melalui ship loader batubara dicurahkan ke kapal.
Lihat “∫Logistik dan Pengapalan-Terminal Batubara Bontang”.

Perseroan melibatkan dua kontraktor pertambangan di wilayah kontrak Indominco, yaitu:  PT Pama
persada Nusantara (“Pama”) dan Kitadin.

Pama telah menyediakan jasa penambangan di wilayah kontrak Indominco sejak tahun 1996.  Berdasarkan
tiga perjanjian tertanggal 30 Mei 1996 untuk Blok Barat (kecuali seam 0), 1 Oktober 2003 untuk seam 0
di Blok Barat dan 1 Januari 2007 untuk Blok Barat, Pama memindahkan overburden dan melaksanakan
operasi penambangan di Blok Barat daerah kontrak Indominco sesuai dengan volume produksi yang
ditetapkan oleh Indominco. Pama juga bertanggung jawab atas pengangkutan batubara yang telah
diproses sejauh 35 kilometer oleh truk ke tempat penumpukan di Terminal Batubara Bontang. Kontrak
akan berakhir pada bulan Oktober 2010, Juli 2008 dan Januari 2010, kecuali diperpanjang oleh para
pihak.  Untuk Blok Timur, Indominco telah mengkontrak Pama melalui Mining Service Contract tertanggal
27 Agustus 2007 selaku kontraktor menyediakan jasa antara lain penggalian dan pembuangan overburden
di Blok Timur, penambangan batubara di Blok Timur, serta jasa Coal Hauling dari Crushing Plant Blok
Timur ke Port Stockyard. Kontrak Pama berlaku untuk tiga tahun, kecuali diperpanjang oleh para pihak.

Kitadin telah menyediakan jasa penambangan di daerah kontrak Indominco sejak tahun 2004. Kitadin
bertanggung jawab atas pemindahan overburden, yang mencakup peledakan, pemuatan overburden ke
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truk dan mengangkut overburden ke tempat penimbunan. Kitadin juga menambang dan mengangkut
batubara hasil ROM dari tambang terbuka (open pit) ke tempat peremukan (crushing plant).  Kontrak
berakhir bulan Desember 2007 kecuali apabila diperpanjang.

Operasi Penambangan dan Kontraktor Pertambangan Trubaindo

Di wilayah kontrak Trubaindo, batubara dikirim dengan dump truck ke ROM stockyard yang berdekatan
dengan crushing plant, dimana di sana batubara dipisahkan berdasarkan kualitas. Crushing plant
Trubaindo memiliki kapasitas 1.500 ton per jam dan kurang-lebih 6,6 juta ton per tahun. Kemudian batubara
tersebut diletakan di tempat penumpukan oleh stacking system dan untuk memastikan kualitas dilakukan
pengambilan contoh oleh automatic sampler. ROM stockyard memiliki kapasitas 500.000 ton dan kapasitas
mine stockyard adalah sebesar 120.000 (yang dapat diperluas menjadi 250.000 ton). Batubara yang
telah diproses kemudian dimuat ke truk trailer gandeng dan truk single trailer dengan kapasitas 60 ton
per trailer dan diangkut sejauh 37 kilometer ke dermaga khusus Trubaindo untuk ditumpuk di stockpile
pelabuhan. Jalan angkut batubara didesain untuk truk trailer dengan kapasitas angkutan 120 ton dan
berat kotor 200 ton dan memiliki lebar 12 meter. Dermaga Trubaindo memiliki kapasitas barge loading
sebesar 2.000 ton per jam dan memuat kurang-lebih 7,7 juta ton per tahun. Stockyard pelabuhan dapat
menampung sampai 360.000 ton batubara dan masih tersedia ruang untuk perluasan di kemudian hari.
Dari stockpile pelabuhan, batubara dari wilayah kontrak Trubaindo diangkut melalui sistem conveyor ke
barge loader dimana di sana dimuat ke tongkang berkapasitas  8.000 sampai 10.000 ton dan diangkut
menyusuri Sungai Mahakam menuju laut dekat Samarinda atau laut dekat Jorong atau dikirimkan ke
pelabuhan pihak ketiga di Balikpapan atau ke Terminal Batubara Bontang dan selanjutnya dimuat ke
kapal.

Perseroan melibatkan empat kontraktor pertambangan di wilayah kontrak Trubaindo:  PT Bukit Makmur
Mandiri Utama (“BUMA”), PT Ruam Choke Pattana (“RCP”), PT Mitra Alam Persada (“MAP”) dan Pama,
yang merupakan kontraktor pertambangan yang saat ini ditugaskan untuk memindahkan overburden
dan melaksanakan operasi penambangan di wilayah kontrak Trubaindo dan BUMA dan RCP juga
bertanggung jawab atas pengangkutan batubara dari stockyard tambang Trubaindo ke fasilitas dermaga

BUMA telah menyediakan layanan penambangan di wilayah kontrak Trubaindo sejak tahun 2004.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 2004
(sebagaimana diperpanjang), BUMA ditugaskan untuk menambang dan memperoleh kembali batubara
dari Blok Utara dan Dayak Besar sesuai dengan volume produksi yang ditetapkan oleh Trubaindo dan
mengangkut batubara dari lokasi tambang Blok Utara dan Dayak Besar ke ROM stockyard.  Kontrak
dengan BUMA akan berakhir pada bulan Juni 2009 kecuali diperpanjang.

MAP telah menyediakan layanan penambangan di wilayah kontrak Trubaindo sejak tahun 2005.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang ditandatangani pada tanggal 11 Mei 2005, MAP
ditugaskan untuk menambang dan memperoleh kembali batubara dari lokasi tambang Blok Utara, Dayak
Besar dan Biangan Nage dalam wilayah kontrak Trubaindo sesuai dengan volume produksi yang
ditetapkan oleh Trubaindo dan menyerahkan batubara ke ROM dari lokasi tambang Blok Utara, Dayak
Besar dan Biangan Nage. Kontrak akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 kecuali diperpanjang.

RCP telah menyediakan layanan penambangan di wilayah kontrak Trubaindo sejak tahun 2004.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam dua kontrak yang diadakan pada tangal 29 April 2004, RCP
saat ini bertanggung jawab atas operasional penambangan dan pengangkutan batubara untuk jangka
waktu 5 tahun.

Berdasarkan ketentuan dalam kontrak tanggal 1 August 2007, Pama dikontrak untuk pembuangan
overburden dan penambangan batubara di wilayah Blok Utara dan Dayak Besar. Kontrak tersebut juga
termasuk melakukan jasa pembersihan, pengangkatan dan pembersihan lumpur. Kontrak Pama berlaku
untuk 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) bulan.
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Operasi Penambangan dan Kontraktor Pertambangan Jorong

Jorong terdiri dari serangkaian operasi tambang terbuka yang berada di bagian timur wilayah kontraknya.
Saat ini, sebagian besar kegiatan penambangan terfokus pada Blok Timur dan Tengah. Batubara dari
wilayah kontrak Jorong pada umumnya memiliki kandungan belerang yang rendah dan memiliki nilai
kalori 5.300 kkal/kg. Di wilayah kontrak Jorong, batubara diangkut dengan memakai dump truck ke salah
satu dari dua daerah pemroses batubara dimana di sana batubara diremukan. Crushing plant pertama
memiliki kapasitas sebesar 150 ton per jam dengan produksi tahunan sebesar 600.000 ton (dengan
asumsi 4.500 jam per tahun). Crushing plant pertama dikhususkan untuk melayani pembangkit listrik
setempat (PLN Asam Asam), dimana batubara dikirimkan dengan memakai truk. Cushing plant kedua,
yang berada di daerah dermaga, memiliki kapasitas sebesar 750 ton per jam dengan produksi tahunan
sebesar 3,0 juta ton (dengan asumsi 4.500 jam per tahun). Batubara dari crushing plant kedua dimuat ke
tongkang berkapasitas  5.000 sampai 8.000 ton melalui sistem conveyor dan tunnel feeder untuk dikirim
langsung ke pelanggan, dikirim ke kapal pelanggan melalui transshipment sejauh 19 kilometer dari
pelabuhan atau dikirim ke Terminal Batubara Bontang maupun pelabuhan pihak ketiga. Pelabuhan Jorong
memiliki kapasitas bongkar muat 1.500 ton per jam atau 3,5 juta ton per tahun.

Perseroan melibatkan lima kontraktor pertambangan untuk memindahkan overburden dan melaksanakan
operasi penambangan di wilayah kontrak Jorong:  PT Wira Bhumi Sejati (“WBS”), CV Lembah Anor
(“LA”), PT Sumber Hasil Makmur Jaya (“SHM”), PT Surya Triwira Sakti (“STS”) dan RCP.  Selain itu,
Perusahaan melibatkan CV Tunas Mas Jaya untuk mengangkut batubara yang telah diproses ke
pembangkit listrik Asam-Asam.

WBS telah menyediakan layanan penambangan di wilayah kontrak Jorong sejak tahun 2004. Berdasarkan
ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2004, WBS ditugaskan
untuk melaksanakan berbagai operasi penambangan di wilayah kontrak Jorong, termasuk ekstraksi dan
pengangkutan batubara ke crushing plant atau daerah stockpile. WBS juga bertanggung jawab atas
pengangkatan dan pengangkutan overburden dari pit ke daerah pembuangan yang ditetapkan oleh
Jorong.  WBS juga bertanggung jawab atas pembuatan saluran pembuangan untuk memompa keluar
kelebihan air dari pit penambangan. Kontrak berakhir pada tanggal 30 Juni 2007, dimana saat ini sedang
dalam proses perpanjangan sampai dengan 2009.

LA telah menyediakan layanan penambangan di wilayah kontrak Jorong sejak tahun 2002.  Berdasarkan
ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang diadakan pada tanggal 1 Nopember 2006, LA telah ditugaskan
untuk melaksanakan berbagai jasa penambangan di wilayah kontrak Jorong, termasuk perbaikan dan
perawatan jalan. LA juga bertanggung jawab atas workshop, peralatan berat dan pegawai yang memegang
peranan penting dalam manajemen. Kontrak berakhir pada tanggal 30 April 2008 kecuali diperpanjang.

SHM telah menyediakan layanan penambangan di wilayah kontrak Jorong sejak tahun 1999. Berdasarkan
ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang diadakan pada tanggal 1 Nopember 2004, SHM ditugaskan
untuk melaksanakan berbagai operasi penambangan di wilayah kontrak Jorong, termasuk ekstraksi dan
pengangkutan batubara ke crushing plant. SHM juga bertanggung jawab atas pengangkatan dan
pengangkutan overburden dari pit. SHM juga bertanggung jawab atas pembuatan sump untuk memompa
keluar kelebihan air dari pit penambangan.  Kontrak berakhir pada tanggal 31 Oktober 2007 dan Perseroan
bersama dengan SHM sedang bernegosiasi untuk memperpanjang kontrak tersebut.

STS telah menyediakan layanan penambangan di wilayah kontrak Jorong sejak Juni 2005. Berdasarkan
ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang diadakan pada tanggal 23 Mei 2005, STS ditugaskan untuk
melaksanakan berbagai operasi penambangan di wilayah kontrak Jorong, termasuk pengangkatan top
soil dan overburden, ekstraksi batubara dari pit tambang, pengangkutan batubara ke crushing plant dan/
atau fasilitas stockpile tambang, menguras air dari tambang dan kegiatan pemeliharaan jalan. Kontrak
berakhir tanggal 31 Mei 2008 kecuali diperpanjang.

RCP telah menyediakan layanan penambangan di wilayah kontrak Jorong sejak 2000. Berdasarkan
ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang diadakan pada tanggal 26 Desember 2005, STS ditugaskan
untuk melaksanakan berbagai operasi penambangan di wilayah kontrak Jorong, termasuk pengangkatan
top soil dan overburden, ekstraksi batubara dari pit tambang, pengangkutan batubara ke crushing plant
dan/atau fasilitas stockpile tambang, menguras air dari tambang dan kegiatan pemeliharaan jalan.  Kontrak
berakhir tanggal 31 Desember 2007 kecuali diperpanjang.
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PT Abdi Sarana Nusa telah memberikan jasa pertambangan pada wilayah kontrak Jorong sejak Agustus
2007. Berdasarkan kontrak yang ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 2007, PT Abdi Sarana Nusa
dikontrak untuk melakukan penambangan di wilayah kontrak Jorong, termasuk di antaranya jasa
pemindahan top soil dan overburden. Kontrak ini akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2008, kecuali
diperpanjang.

Operasi Penambangan dan Kontraktor Pertambangan Bharinto

Operasi penambangan di Bharinto belum dimulai. Bharinto menyelesaikan tahap kelayakan pada tanggal
29 Juni 2006. Pada tanggal 13 Agustus 2007, Bharinto telah memperoleh pesetujuan untuk memulai
tahap konstruksi dan membangun infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung operasi
penambangannya di kemudian hari. Saat ini diharapkan produksi batubara di wilayah kontrak Bharinto
akan dimulai pada tahun 2009.

Operasi Penambangan dan Kontraktor Pertambangan Kitadin

Kitadin Embalut

Operasi penambangan komersial dimulai pada tahun 1984 di Kitadin Embalut dimana kegiatan
penambangan dilaksanakan dengan menggunakan metode tambang terbuka dan tambang dalam. Operasi
tambang dalam Kitadin Embalut berhenti sepenuhnya pada bulan Juni 2006 sementara operasi tambang
terbuka  ditangguhkan sejak Desember 2006.

Dari sejarahnya, terdapat dua operasi penambangan yang berlangsung di wilayah kuasa pertambangan
Kitadin Embalut. Operasi tambang terbuka dimulai pada tahun 1983 tetapi telah ditangguhkan sejak
bulan Desember  2006. Usaha untuk melanjutkan operasi tambang terbuka sedang dalam proses sejalan
dengan negosiasi untuk pemindahan desa yang terletak berdekatan dengan area tambang terbuka.
Operasi tambang bawah tanah dimulai tahun 1984 dengan 3 tambang dan ditutup sejak tahun 2006.

Secara historis, batubara dari wilayah kuasa pertambangan Kitadin Embalut diangkut ke daerah
pemrosesan dimana Perseroan memiliki kapasitas untuk menyimpan 250.000 ton batubara. Setelah
diproses, batubara diangkut ke fasilitas di daerah dermaga (dimana terdapat kapasitas untuk stockpile
sampai 110.000 ton batubara) selanjutnya batubara dimuat ke tongkang berkapasitas hingga 8.000 ton
Dari dermaga, tongkang berlayar menyusuri Sungai Mahakam ke Muara Berau, Muara Jawa  atau ke
Terminal Batubara Bontang maupun Balikpapan,   selanjutnya  batubara dimuat ke kapal.

PT Citra Borneo Permai, PT Cipta Kridatama, PT Budijaya Lestari dan PT Bima Penta Pravida adalah
kontraktor yang pernah dilibatkan untuk memindahkan overburden, melaksanakan operasi penambangan
dan pengangkutan batubara di wilayah kuasa pertambangan Kitadin Embalut. Kegiatan penambangan
saat ini ditangguhkan sehingga kontrak tidak diperbaharui.

Kitadin Tandung Mayang

Operasi penambangan komersial di Kitadin Tandung Mayang dimulai tahun 1998 dimana penambangan
dilaksanakan dengan menggunakan metode tambang terbuka. Operasi penambangan berhenti di Kitadin
Tandung Mayang pada tahun 2004.

Perseroan akan memulai lagi kegiatan penambangan di wilayah kuasa pertambangan Kitadin Tandung
Mayang dan diharapkan dapat memulai kegiatan penambangan di bagian barat daerah kuasa
pertambangan pada tahun 2008.  Karena letaknya yang dekat dengan Indominco, batubara yang
ditambang di kemudian hari dari wilayah kuasa pertambangan Kitadin Tandung Mayang dapat diangkut
ke daerah pemrosesan Indominco yang selanjutnya batubara diproses dan dikirim ke pelanggan
sebagaimana diuraikan di atas pada “—Indominco”.
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LOGISTIK DAN PENGAPALAN

Logistik

Kegiatan logistik Perseroan saat ini berbasis di Balikpapan dengan dukungan tim lokal di Bunyut, Embalut,
Samarinda dan Jorong berdasarkan hasil konsultasi dengan tim logistik di Banpu. Perseroan bermaksud
merelokasi kegiatan logistik ini ke Terminal Batubara Bontang pada tahun 2008, setelah kegiatan ekspansi
di sana selesai. Pada saat itu, telah diantisipasi bahwa kurang-lebih 85,0% dari batubara yang diproduksi
oleh Perseroan akan diangkut melalui Terminal Batubara Bontang atau akan digunakan sebagai sentral
“hub”. Tim logistik mengelola layanan armada yang dimiliki oleh pihak ketiga sampai 30 kapal tunda dan
tongkang (tugs and barges) serta tongkang bermotor (self-powered barge) yang diatur untuk memenuhi
kebutuhan pengambilan dan penyerahan dari berbagai tambang dan pelabuhan. Tim logistik juga menjaga
hubungan dengan pihak luar, termasuk Pemerintah dan instansi pemerintah serta penyedia layanan
pihak ketiga. Perseroan menerapkan sistem pemantauan intern real-time yang memungkinkan kelompok
logistik memantau data penjualan dan pengapalan serta data kualitas dalam upaya memastikan efisiensi
penjadualan dan pemantauan penyerahan produk.

Fasilitas Barging

Perseroan memiliki dan mengoperasikan pelabuhan yang dekat dengan wilayah kontrak Trubaindo,
Jorong dan Kitadin Embalut. Masing-masing fasilitas barging dapat melayani tongkang sampai dengan
bobot mati 8.000 ton.  Fasilitas pelabuhan Trubaindo terletak di Bunyut dan kurang-lebih berada 37
kilometer dari daerah pemrosesan batubara Trubaindo. Barge loader di pelabuhan Bunyut dapat memuat
sampai 2.000 ton per jam atau minimum 7,0 juta ton per tahun.  Batubara diangkut dari pelabuhan
Bunyut menyusuri Sungai Mahakam langsung ke pelanggan, ke daerah transshipment atau ke Terminal
Batubara Bontang atau pelabuhan pihak ketiga. Fasilitas pelabuhan Jorong terletak di Kalimantan Selatan.
Barge loader di pelabuhan Jorong dapat memuat sampai 1.200 ton per jam atau kurang-lebih 3,5 juta
ton per tahun. Batubara diangkut dari pelabuhan Jorong langsung ke pelanggan di Indonesia dan Filipina,
ke daerah transshipment atau ke Terminal Batubara Bontang atau pelabuhan pihak ketiga. Fasilitas
pelabuhan yang dekat dengan wilayah kuasa pertambangan Kitadin Embalut berada di Desa Embalut
dan kurang-lebih berjarak 7,5 kilometer dari daerah pemrosesan batubara Kitadin Embalut. Barge loader
di pelabuhan Embalut mampu memuat sampai 800 ton per jam atau minimum 2,5 juta ton per tahun.
Perseroan saat ini sedang memikirkan untuk melakukan pembelian batubara dari pihak ketiga untuk
diproses di wilayah kuasa pertambangan Kitadin Embalut.

Terminal Batubara Bontang

Indominco memiliki dan mengoperasikan tempat penampungan batubara (stockpiling), pencampuran,
pemuatan dan fasilitas terminal ship loader batubara khusus yang berada di Bontang (“Terminal Batubara
Bontang”). Dengan menggunakan grade batubara yang berbeda-beda, dari satu wilayah kontrak atau
lebih, produk batubara dapat dicampur di Terminal Batubara Bontang. Terminal Batubara Bontang melayani
pelanggan domestik dan internasional.  Stockpile Terminal Batubara Bontang saat ini memiliki kapasitas
sampai 350.000 ton batubara. Perseroan sedang dalam proses menaikkan kapasitas total stockpile
menjadi 650.000 ton, yang diharapkan dapat diselesaikan pada awal tahun 2008.

Mayoritas Batubara Perseroan diproses dan dikirimkan dari wilayah kontrak/kuasa pertambangan
Perseroan melalui Terminal Batubara Bontang. Fasilitas bongkar muat barge sementara berada di Terminal
Batubara Bontang yang terdiri dari barge berth, barge mounted crane dengan kapasitas 1.500 ton per
jam, dan sistem conveyor yang dapat dibawa untuk penyimpanan sementara barges sampai dengan
8.000 ton bobot mati masing-masing. Batubara yang dibongkar dari barges diangkut dengan truk ke
stockpile pelabuhan utama. Perseroan sedang mempersiapkan untuk meng-upgrade fasilitas bongkar
muat barge pada kuartal kedua tahun 2008, dimana batubara akan dikirimkan ke conveyor belt yang
baru ke stockpile pelabuhan untuk disimpan dan dicampur atau langsung ke conveyor belt ke fasilitas
ship-loading. Lihat “Rencana Ekspansi”.

Fasilitas terminal ship loader mampu memuat kapal sampai dengan 95.000 ton bobot mati. Laju pemuatan
dari ship loader adalah 3.000 ton batubara per jam. Fasilitas ship loader dioperasikan 24 jam sehari
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pada setiap hari dalam setahun (kecuali hari libur tertentu dan selama berlangsungnya perawatan rutin)
dalam upaya meminimalkan keterlambatan pengapalan. Pelabuhan diperlengkapi dengan smart dock
system dan harbor berthing tug.

Kapasitas terminal ship loader Indominco saat ini adalah 12,5 juta ton batubara per tahun. Kurang-lebih
8,1 juta ton batubara pada tahun 2004, 8,35 juta ton batubara pada tahun 2005, 10,37 juta ton batubara
pada tahun 2006 dan kurang-lebih 5,4 juta ton batubara dalam semester pertama tahun 2007 dimuat ke
kapal. Pada tahun 2004, 2005, 2006 dan semester pertama tahun 2007, masing-masing sebanyak 121,
131, 182 dan 86 kapal dimuati dengan batubara di fasilitas terminal ship loader Indominco.

RENCANA EKSPANSI

Produksi batubara total naik dari 12,6 juta ton pada tahun 2005 menjadi 19,6 juta ton (termasuk Jorong)
pada tahun 2006. Perseroan bermaksud untuk terus meningkatkan produksi di masa mendatang.
Peningkatan produksi yang telah direncanakan diharapkan berasal dari beberapa sumber, termasuk
dimulainya produksi di Blok Timur dari wilayah kontrak Indominco, dimulainya kembali produksi di wilayah
kuasa pertambangan Kitadin Tandung Mayang pada tahun 2008, dimulainya operasional di wilayah kontrak
Bharinto pada tahun 2009 dan peningkatan produksi di wilayah kontrak Trubaindo pada saat beroperasi
penuh. Peningkatan produksi ini akan didukung oleh ekspansi dan upgrade atas kemampuan penanganan
pelabuhan di Terminal Batubara Bontang dimana kapasitas barge unloading akan ditingkatkan dari
2,0 menjadi 12,0 juta ton per tahun dan dimana kapasitas ship-loading yang ada akan ditingkatkan dari
12,5 menjadi 18,5 juta ton per tahun dan kemampuan barge loading sebesar 2,0 juta ton per tahun akan
ditambahkan sehingga kapasitas total onloading menjadi sebesar 20,5 juta ton per tahun.

Selain untuk meningkatkan produksi batubara, ekspansi juga diharapkan dapat menekan biaya logistik
dengan membawa lebih banyak batubara Trubaindo, Jorong dan Bharinto melalui Terminal Batubara
Bontang. Telah diantisipasi bahwa hal ini akan mengurangi penanganan ulang dan hilangnya batubara
yang baik, selain juga mencapai tingkat pemuatan yang lebih cepat. Ekspansi juga diharapkan dapat
memungkinkan Perseroan mencampur berbagai batubara dalam jumlah yang lebih banyak untuk
memenuhi spesifikasi pelanggan, atau mengapalkan produk tunggal dari tambang individual sesuai
dengan keinginan pelanggan.

Selain itu, Perseroan saat ini sedang melaksanakan trial adit untuk studi kelayakan mengenai
penambangan bawah tanah di Indominco. Pada tahun-tahun mendatang, Perseroan akan terus
mengevaluasi peluang untuk melakukan akuisisi tambang batubara tambahan di Indonesia. Pada saat
yang sama, upaya sedang dilakukan dalam hal program rasionalisasi dan manajemen biaya. Program
biaya ini mencakup investasi dalam skala yang lebih besar, infrastruktur logistik dengan biaya satuan
yang lebih rendah dan transportasi serta langkah-langkah penghematan energi, termasuk kelistrikan
melalui pembangkit listrik tenaga batubara 2x7 MW di Indominco dan lindung nilai harga minyak diesel.

Meningkatkan Produksi Batubara

Indominco – Blok Timur

Indominco mengajukan permohonan kepada Departemen Kehutanan agar mendapatkan persetujuan
untuk memperluas operasi penambangannya ke Blok Timur. Sebagian dari Blok Timur merupakan daerah
hutan lindung dan Perseroan telah mendapat ijin untuk menambang di daerah ini berdasarkan Keputusan
Presiden No. 41 Tahun 2004, walaupun masih menunggu ijin “pinjam-pakai” dari Departemen Kehutanan
sebelum dimulainya kegiatan penambangan apapun di Blok Timur. Indominco telah menerima persetujuan
prinsip dari Departemen Kehutanan untuk memulai operasi penambangan atas daerah seluas 3.838
hektar di Blok Timur. Namun Perseroan sedang menunggu dikeluarkannya peraturan baru yang akan
menetapkan syarat-syarat pembayaran berdasarkan ijin ini. Saat ini masih menunggu kepastian kapan
peraturan ini akan dikeluarkan.
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Indominco – Operasi penambangan bawah tanah

Perseroan sedang dalam proses melaksanakan studi kelayakan mengenai kemungkinan operasi
penambangan bawah tanah di wilayah kontrak Indominco. Perseroan saat ini sedang melaksanakan uji-
coba penambangan di daerah penambangan bawah tanah yang diusulkan untuk mengetahui apakah
deposit batubara di daerah ini dapat ditemukan (recovered) secara ekonomis. Oleh karena tingginya
biaya berkaitan dengan penemuan (recovering) batubara dari pertambangan bawah tanah, Perseroan
tidak memasukkan perkiraan cadangan di wilayah ini dalam jumlah cadangan total. Biaya terkait dengan
ekstrasi batubara bawah tanah memiliki kecenderungan tinggi, oleh karenanya operasi tambang bawah
tanah di Indominco secara ekonomis tidak menguntungkan.

Kitadin Tandung Mayang

Perseroan sedang dalam proses menyiapkan untuk dimulainya kembali operasi penambangan di wilayah
kuasa pertambangan Tandung Mayang pada tahun 2008.  Stripping ratio di daerah ini cukup tinggi dan
kelayakan operasi ini sangat bergantung pada harga batubara yang masih berada pada tingkat saat ini.
Tidak ada infrastruktur yang perlu dibangun untuk mendukung kegiatan ini karena lokasi Tandung Mayang
bersebelahan dengan wilayah kontrak Indominco sehingga dapat menggunakan infrastruktur Indominco
serta Terminal Batubara Bontang.

Bharinto

Perseroan menargetkan operasi penambangan komersial di wilayah kontrak Bharinto akan dimulai pada
tahun 2009. Bharinto terletak di sebelah selatan dari wilayah kontrak Trubaindo dan diharapkan Bharinto
akan dapat menggunakan fasilitas haul road, crushing plant dan pelabuhan Trubaindo.

Trubaindo

Trubaindo sedang mengembangkan lebih lanjut infrastrukturnya untuk mendukung kegiatan penambangan
tambahan di wilayah kontraknya, termasuk konstruksi washing plant.

Upgrade dan Perluasan Terminal Batubara Bontang

Pada bulan Januari 2007, Perseroan memulai proyek untuk meng’upgrade’ dan meningkatkan kapasitas
penanganan batubaranya di Terminal Batubara Bontang di wilayah kontrak Indominco. Upgrade kapasitas
penanganan batubara akan membuat Terminal Batubara Bontang dapat mengapalkan 18,5 juta ton
batubara per tahun melalui shiploader dan tambahan sebesar 2,0 juta ton per tahun melalui barge loader
yang baru, meningkat dari kapasitas saat ini sebesar 12,5 juta ton. Upgrade melibatkan pemasangan
haul truck dump kedua untuk pengiriman batubara dari wilayah kontrak Indominco serta pembangunan
dan pemasangan serangkaian conveyor belt yang diharapkan dapat meningkatkan tingkat maksimum
pengangkutan batubara dari fasilitas stockpile pelabuhan yang ada dari rata-rata 1.500 ton per jam
menjadi rata-rata 3.000 ton per jam setelah  upgrade selesai dilakukan. Upgrade juga mencakup
pembuatan daerah stockpile baru dengan kapasitas 300.000 ton di samping daerah stockpile pelabuhan
yang ada. Dozer akan mengoperasikan daerah stockpile yang baru dan akan mengarahkan batubara ke
enam Stamler feeder baru yang masing-masing dapat mengambil batubara dengan kapasitas 2.000 ton
per jam dan akan dioperasikan sedemikian rupa sehingga setiap saat maksimum 3.000 ton per jam
dapat dikirim ke sistem conveyor belt. Perluasan juga akan menyediakan barge unloader yang
berkesinambungan dengan kapasitas 12 juta ton per tahun, menggantikan sistem sementara, untuk
meng-unload barges sampai dengan 4.000 ton per jam, dimana aliran batubara dapat diarahkan kembali
sebagian atau seluruhnya ke shiploader atau ke stockpile. Perseroan juga sedang mengupgrade motor
dan gearbox conveyor belt untuk meningkatkan kapasitas penyerahan ke fasilitas ship-loading. Proyek
perluasan ini diharapkan dapat diselesaikan pada awal tahun 2009 dan diperkirakan akan memakan
biaya kurang lebih US$65 - 70 juta. Perseroan juga akan memasang settling pond untuk memproses
runoff dari operasional yang dilakukan, di fasilitas pelabuhan.
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Selain itu, Perseroan telah memperbaiki logistik di Terminal Batubara Bontang untuk meningkatkan proses
ship-loading. Peningkatan ini meliputi pengaturan bagi perusahaan pengawas untuk melaksanakan konsep
survei awal sementara kapal berikutnya yang hendak dimuati sedang membuang jangkar, meminta kapal
yang keluar menyelesaikan dokumentasinya sementara berlayar dari berth Perseroan, menjaga overland
conveyor belt tetap termuati penuh dan siap untuk pengiriman batubara segera setelah kapal yang
masuk merapat, dan menjalankan bulldozer stockpile dengan laju maksimum untuk memastikan
kesinambungan pasokan batubara ke overland conveyor belt.

Pembangkit Listrik Bontang

Dalam upaya mengurangi ketergantungan Perseroan pada bahan bakar diesel, Indominco mengadakan
perjanjian dengan PT Trans Tek Engineering (“TTE”) dan Shandong Machinery and Equipment I/E Group
Corporation (“SD MECO”) pada tanggal 31 Januari 2007 untuk membangun pembangkit listrik untuk
mengganti generator diesel yang ada dengan pembangkit listrik tenaga batubara 2x7 MW, dengan bahan
bakar batubara dari wilayah kontrak Indominco (“Pembangkit Listrik Bontang”). Pembangkit ini didesain
sebagai captive power installation yang mengurangi ketergantungan Indominco pada bahan bakar diesel
untuk pembangkit listrik dan diperkirakan dapat selesai pada bulan Mei 2008. Pembangkit Listrik Bontang
akan dibangun dekat Terminal Batubara Bontang dan akan memberikan daya listrik untuk operasi
penambangan Indominco dan fasilitas Terminal Batubara Bontang. Pembangkit Listrik Bontang
diperkirakan memiliki umur 25 tahun dan diperkirakan memakan biaya kurang-lebih sebesar US$20-25
juta, yang mencakup biaya infrastruktur, pemipaan air laut dan persiapan operasi.

Untuk pembangkit listrik ini, TTE bertanggung jawab atas administrasi kontrak, manajemen dan
administrasi proyek, dan untuk mendapatkan seluruh ijin yang diperlukan. TTE juga bertanggung jawab
untuk menyediakan perkakas, peralatan dan akomodasi yang diperlukan dan bertanggung jawab atas
penyelesaian seluruh pekerjaan sipil dan struktur. SD MECO bertanggung jawab atas desain Pembangkit
Listrik Bontang, pasokan peralatan dan material yang diperlukan untuk membangun Pembangkit Listrik
Bontang dan bertanggung jawab atas penyelesaian seluruh pekerjaan mekanikal dan elektrikal.

Untuk jalur transmisi, Indominco memberikan kontrak EPC kepada PT Multicom Intermitra dan PT Areva
T&D. Indominco juga telah merekrut personel yang berpengalaman dari berbagai perusahaan pembangkit
listrik yang ada di Indonesia guna mengoperasikan Pembangkit Listrik Bontang pada saat selesainya.

PEMASARAN DAN PENJUALAN

Pemasaran

Perseroan mengelola penjualan dan pemasaran produknya melalui departemen pemasaran internal (in-
house). Departemen pemasaran mengawasi manajemen hubungan dengan pelanggan dan
mempekerjakan tujuh eksekutif penjualan yang sudah berpengalaman. Departemen pemasaran telah
membangun basis data pelanggan berisi informasi khusus pelanggan yang dapat digunakan untuk
meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang ada. Departemen pemasaran juga telah membangun
basis data terpisah berisi informasi mengenai pasar batubara dunia. Kedua basis data ini sangat penting
agar Perseroan dapat memberikan informasi kepada pelanggannya bila diminta dan merevisi strateginya
dalam hal terjadinya pergerakan tiba-tiba di pasar batubara global. Unit dukungan teknis juga telah
dibentuk untuk memberikan saran kepada pelanggan mengenai penggunaan produk batubara Perseroan
dengan efisien dan ekonomis. Perseroan percaya layanan tambahan yang diberikan kepada pelanggannya
meningkatkan nilai produk batubaranya dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Perseroan lebih
lanjut memanfaatkan keahlian layanan dalam pemasaran internasional, perencanaan pemasaran strategis,
pengapalan dan penjadualan, teknologi batubara dan basis data pesaing/pelanggan yang dimiliki oleh
Banpu. Perseroan secara rutin mengunjungi pelanggan dalam upaya mempertahankan strateginya untuk
menumbuhkan hubungan yang kuat dengan pelanggan yang ada.

Departemen pemasaran membagi kegiatan pemasarannya kepada pengguna akhir dalam wilayah-
wilayah. Perseroan baru-baru ini telah mengubah wilayah cakupan pemasarannya menjadi lima wilayah:
(i) Cina dan Asia Utara (termasuk Hong Kong, Taiwan, Korea dan Vietnam), (ii) Jepang dan Amerika
Utara, (iii) Indonesia, Malaysia dan Filipina, (iv) Eropa dan Pasifik Selatan, dan (v) Thailand dan Asia
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Barat (termasuk India). Perseroan telah mengadakan perjanjian dengan Banpu, dimana Banpu telah
ditunjuk untuk melakukan pemasaran produk Perseroan di Thailand dan Asia Barat, dimana Perseroan
telah memperoleh keuntungan dari hubungannya dengan pemegang saham pengendali utama, Banpu,
dalam upaya pemasarannya, asosiasi dengan merek Banpu dan telah menikmati bagian pangsa pasar
signifikan terhadap produsen daya listrik independen dan perusahaan industri di Thailand. Penjualan
batubara di pasar-pasar tersebut akan dilakukan melalui jalur pengiriman Banpu. Selain itu, Banpu telah
ditunjuk oleh Perseroan dan Anak Perusahaan untuk melakukan Riset dan Pengembangan produk.

Tabel berikut ini menjabarkan penjualan bersih Perseroan berdasarkan negara untuk periode sebagaimana
dicantumkan.

Negara 30 Juni 31 Desember

2007 % 2006 % 2005 % 2004 %

Jepang 89,2 28,3 228,4 33,9 226,9 47,6 125,7 40,0
Asia Tenggara, India dan Pakistan 68,3 21,6 170,3 25,3 84,6 17,7 31,4 10,0
Eropa, Taiwan, Cina dan Korea 158,2 50.1 274,1 40,8 165,2 34,7 157,1 50,0

Total 315,7 100,0 672,8 100,0 476,7 100,0 314,2 100,0

Catatan: Sebelum 2004 pemasaran tidak dilakukan secara terintegrasi melainkan melalui masing-masing Anak Perusahaan sehingga

tabel halaman 160 Prospektus hanya dapat disajikan sejak tahun 2004.

(dalam ribuan US$)

Uraian dan Keterangan 30 Juni 31 Desember

2007 2006 2006 2005 2004 2003 2002

Penjualan batubara 343.256 300.378 732.411 539.737 321.997 209.022 182.313
Jasa 24.897 21.386 48.989 27.019 15.778 3.829 2.589
Eliminasi (52.466) (38.680) (108.625) (90.025) (23.662) — —

Total Penjualan bersih 315.687 283.084 672.775 476.731 314.113 212.851 184.901

Tabel berikut ini menjabarkan penjualan batubara dan persentase penjualan seluruh batubara berdasarkan
sumber dan daerah yang dituju untuk periode yang dijelaskan:

Negara 31 Desember 2006

(juta ton) %

Jepang 5,0 26,0%
Taiwan 2,3 12,1%
Thailand 2,5 13,0%
Indonesia 2,0 10,4%
Eropa 1,8 9,4%
India 1,7 8,7%
Korea 1,5 7,7%
Filipina 1,3 6,9%
Lain-lain 0,4 1,7%
Cina 0,8 4,1%

Total 19,3 100,0%

Perseroan memusatkan upaya pemasarannya pada pelanggan yang berada di dalam rentang geografis
sehingga produknya dapat menjangkau mayoritas pelanggan dalam waktu enam sampai tujuh hari.
Terutama, Perseroan terfokus pada upaya mempertahankan hubungan intinya di Jepang yang pada
tahun 2006 mencapai lebih dari 25,0% dari penjualan total. Perseroan juga mentargetkan pada
pengembangan basis pelanggannya di Cina seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi negara
tersebut. Perseroan yakin bahwa pihaknya adalah eksportir batubara Indonesia terbesar ke Cina pada
tahun 2006 dan menikmati hubungan yang kuat dengan empat dari enam perusahaan pembangkit listrik
Cina yang terbesar.

Dalam upaya mempertahankan hubungan dengan pelanggannya, Perseroan terus-menerus mengkaji
spesifikasi produk untuk memastikan permintaan pelanggan dapat terpenuhi dan untuk mempertahankan
basis pelanggan yang beranekaragam. Sementara sebagian besar batubara yang ditambang di Indonesia
adalah sub-bituminous, namun bagian signifikan dari produksi berupa batubara bituminous dengan nilai
kalori yang tinggi, yang khusus disesuaikan untuk pelanggan dengan kebutuhan output energi yang
tinggi. Selain itu, melalui kemampuan Perseroan dalam mencampur grade produk yang berbeda-beda,
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batubaranya dapat disesuaikan khusus dengan kebutuhan pelanggan. Kemampuan mencampur ini
memungkinkan Perseroan memenuhi beragam kebutuhan pelanggan dalam pendekatan pemasarannya
dan memberikan peluang untuk menjual batubara kepada pelanggan dalam rentang yang lebih luas
dibandingkan dengan sebagian pesaingnya. Tim penjualan Perseroan didukung oleh tim teknis yang
memantau kualitas produk sementara berada dalam transit dari daerah penambangan ke pelabuhan
dan pelanggan. Untuk menjamin kepuasan pelanggan, tim teknis menjadualkan kunjungan pemecahan
masalah dan penjualan yang cukup sering dengan pelanggan.

Pelanggan

Hampir seluruh penjualan Perseroan dilakukan berdasarkan kontrak yang diadakan langsung dengan
pelanggan. Perseroan memiliki lebih dari 50 pelanggan yang berada di lebih dari 15 negara, termasuk
Jepang, Cina, Taiwan, Thailand, India, Korea, Filipina, Italia dan Indonesia. Pada tahun 2006, kurang-
lebih 81% pelanggan, berdasarkan volume penjualan, terlibat dalam industri pembangkit listrik. Pelanggan
lainnya terutama adalah perusahaan pabrikan semen. Sepuluh pengguna akhir terbesar mewakili kurang-
lebih 52,8%, 53,5% dan 51,8% dari penjualan total Perseroan, masing-masing, untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2006 serta enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2007. Tabel
berikut berisi sepuluh pengguna akhir terbesar Perseroan terkait dengan volume penjualan kotor untuk
tahun 2005 dan 2006.

Pengguna Akhir berdasarkan Volume Penjualan Kotor untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2006

Pelanggan Industri Negara Volume Penjualan Kotor

(juta ton) (% volume
penjualan kotor)

Formosa Plastic1 Pembangkit Listrik Cina 2,3 12,0
Chubu Electric Power Co., Inc. Pembangkit Listrik Jepang 1,3 6,9
Adani Enterprises Ltd Pembangkit Listrik India 1,3 6,8
ENEL Trade SpA Pembangkit Listrik Italia 1,2 6,3
Tanjung Jati B Pembangkit Listrik Indonesia 1,0 5,2
Electric Power Development Company Ltd Pembangkit Listrik Jepang 0,8 4,4
National Power Corp Pembangkit Listrik Filipina 0,6 2,9
TPI Polene Public Company Limited Semen Thailand 0,5 2,8
Korea Southern Power Co., Ltd Pembangkit Listrik Korea 0,5 2,3
Siam Cement Public Company Limited Semen Thailand 0,4 2,2
Lainnya 9,4 48,2

Total 19,3 100,0

Catatan: (1) Membeli dengan memakai lebih dari satu nama grup perusahaan

Pengguna Akhir Berdasarkan Volume Penjualan Kotor untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2005

Pelanggan Industri Negara Volume Penjualan Kotor

(juta ton) (% volume
penjualan kotor)

ENEL Trade SpA Pembangkit Listrik Italia 1,3 9,9
Chubu Electric Power Co., Inc Pembangkit Listrik Jepang 0,9 6,9
Electric Power Development Company Ltd Pembangkit Listrik Jepang 0,8 6,1
Adani Enterprises Ltd Pembangkit Listrik India 0,7 5,2
Korea Western Power Co., Ltd Pembangkit Listrik Korea 0,7 5,0
Thai Cogeneration Company Limited Pembangkit Listrik Thailand 0,6 4,6
Ho-Ping Power Company Pembangkit Listrik Taiwan 0,6 4,5
TPI Polene Public Company Limited Semen Thailand 0,6 4,2
Tokyo Electric Power Co., Inc Pembangkit Listrik Jepang 0,5 3,6
Coal & Oil Company L.L.C Pembangkit Listrik India 0,5 3,5
Lainnya 6,3 46,5

Total 13,5 100,0
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Perjanjian Penyediaan Batubara; Penetapan Harga serta Syarat-Syarat Pembayaran

Perjanjian penyediaan batubara diadakan dengan pelanggan untuk jangka waktu sampai satu tahun,
satu sampai tiga tahun dan lebih dari tiga tahun. Kontrak ini, masing-masing, digolongkan sebagai “spot”,
“kontrak jangka-pendek” dan “kontrak jangka-panjang”. Pada umumnya, berdasarkan perjanjian jangka-
pendek Perseroan, harga pengapalan batubara ditetapkan di awal. Namun, berdasarkan perjanjian jangka-
panjang Perseroan, harga untuk tahun pertama ditetapkan, sedangkan harga untuk tahun-tahun
selanjutnya ditentukan dan disepakati setiap tahun sebelum dimulainya setiap tahun fiskal baru. Perseroan
seringkali merundingkan harga penjualan ini dengan merujuk pada Barlow Jonker Asian Index dan API#4
Index. Jumlah yang harus dibayar untuk setiap pengapalan batubara berdasarkan perjanjian penyediaan
batubara Perseroan juga dipengaruhi oleh variables seperti kualitas batubara dan spesifikasi lain dari
pelanggan (termasuk nilai calorific dan kelembaban, kandungan abu dan belerang), disamping hubungan
dengan pelanggan, pengaturan muatan dan asuransi serta lokasi pelanggan. Harga yang dikenakan
oleh Perseroan untuk batubaranya juga sebagian bergantung pada jangka waktu perjanjian dan volume
yang dibeli. Penetapan harga setiap pengapalan batubara juga dapat diberikan bonus dan denda yang
dikenakan apabila batubara melampaui atau gagal mencapai batasan tertentu berdasarkan kontrak.
Seluruh penjualan internasional Perseroan ditetapkan harganya, ditagih dan dibayar dalam dolar Amerika
Serikat melalui transfer telegrafik atau letter of credit. Penjualan domestik Indonesia dilakukan dalam
Rupiah. Pembayaran pada umumnya dilakukan kepada Perseroan dalam waktu lima hari setelah faktur
komersial, bill of landing dan sertifikat kualitas dan berat yang dikeluarkan oleh pihak audit independen
ditunjukkan kepada pelanggan.

Perseroan berupaya mempertahankan gabungan antara syarat dan jangka waktu penetapan ulang untuk
memberikan perlindungan terhadap risiko penetapan ulang harga. Selain itu, kebijakan Perseroan adalah
memiliki perjanjian penyediaan batubara yang mencakup sekurang-kurangnya 50,0% dari volume
penjualan tahunan yang diharapkan yang telah ditandatangani, sebelum dimulainya setiap tahun kalendar.
Kurang-lebih 25,0% dari penjualan tahunan yang diharapkan ditetapkan harganya dalam kuartal pertama.
Sasaran Perseroan adalah menyebarkan penetapan harga (spread pricing) berdasarkan kontrak yang
tersisa di sepanjang tahun untuk mempertahankan keseimbangan harga dengan perubahan pasar.
Kebijakan penetapan harga Perseroan secara rutin diperbaharui dengan informasi kecenderungan pasar
yang digunakan bersama oleh seluruh anggota tim penjualan dan manajemen eksekutif.

Perjanjian penyediaan batubara Perseroan juga secara garis-besar menguraikan syarat-syarat pemuatan
batubara di masing-masing fasilitas terminal pelabuhannya. Pada umumnya Perseroan menjamin laju
pemuatan yang telah ditetapkan dan sebagai imbalannya pelanggan harus memastikan kapalnya
memenuhi spesifikasi yang tercakup dalam perjanjian penyediaan batubara. Apabila Perseroan lalai
memenuhi persyaratan pemuatan yang ditetapkan, maka biaya kelebihan waktu berlabuh harus dibayar
oleh Perseroan kepada pelanggan untuk seluruh waktu yang hilang setelah berakhirnya laytime yang
diijinkan sesuai dengan formula yang telah disepakati berdasarkan kontrak. Berdasarkan Ijin
Penambangan Batubara, hak milik atas batubara tetap ada pada Pemerintah sampai batubara tersebut
dimuat ke kapal.  Hak milik dialihkan kepada pelanggan sewaktu batubara melewati rail kapal, tergantung
pada kontrak tertentu dan dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan Ijin Pertambangan Batubara.
Perjanjian penyediaan batubara juga mencakup klausul pengakhiran dini untuk keadaan kahar (force
majeure), perubahan peraturan perundang-undangan yang tidak mengijinkan pelanggan untuk terus
menggunakan grade batubara yang telah ditetapkan, kelalaian pelanggan dalam memulai operasi
komersial dan situasi tertentu lainnya. Namun, pengakhiran dini kontrak penyediaan batubara Perseroan
jarang sekali terjadi karena biasanya keputusan komersial dinegosiasikan.

Berdasarkan perjanjian distribusi batubara antara Jorong dan para pelanggannya, tertanggal 9 Agustus
2003, Jorong harus mendistribusikan 775.000 ton batubara per tahun sesuai dengan lama perjanjian.
Berdasarkan hasil estimasi, cadangan batubara di wilayah kontrak Jorong tidak cukup untuk memenuhi
perjanjian tersebut. Saat ini Jorong sedang dalam proses untuk melakukan perubahan tarhadap perjanjain
tersebut.
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PERSAINGAN

Perseroan bersaing di pasar batubara domestik dan internasional dengan sejumlah produsen batubara
skala-besar yang signifikan di Indonesia, termasuk PT Adaro Indonesia, PT Gunung Bayan, PT Kaltim
Prima Coal, PT Berau Coal, PT Arutmin Indonesia dan PT Kideco Jaya Agung. Persaingan dengan
produsen batubara lain dari Indonesia terutama didasarkan atas kualitas, biaya pengapalan dan harga
batubara. Perseroan percaya pihaknya memiliki keunggulan kompetitif yang kuat dibandingkan sebagian
besar pesaingnya sehubungan dengan keanekaragaman portofolio produknya, sinergi yang berasal
dari kepemilikan dan pengoperasian fasilitas pelabuhan sendiri dan kepemilikan kontraktor pertambangan
yang melayani proyek penambangan terbesar Perseroan, menjadi bagian dalam jaringan Banpu dan
hubungan yang kuat dengan pelanggan yang sudah ada.

Pesaing utama Perseroan di pasar batubara yang lebih luas di Asia mencakup produsen batubara skala-
besar dari Australia, Afrika Selatan dan Cina, seperti Rio Tinto, BHP Billiton, Anglo America plc, Xstrata,
Shenhua Coal Trading Co. dan China National Coal Industry Import and Export (Group) Corporation
(CNCIEC). Persaingan di antara pemasok batubara di pasar batubara Asia terutama didasarkan atas
harga. Perseroan percaya pihaknya memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing dari Australia
dan Afrika Selatan sewaktu menjual batubara kepada pelanggan di Asia sehubungan dengan relatif
dekatnya posisi Perseroan dengan pelanggan secara geografis.

Perseroan juga menghadapi persaingan di seluruh pasar dimana Perseroan beroperasi dari para penyedia
alternatif sumber energi selain batubara.

KUALITAS, KESELAMATAN, LINGKUNGAN

Konsisten dengan strategi perusahaan induknya, Banpu, Perseroan telah melaksanakan budaya yang
terfokus pada “kualitas, keselamatan dan lingkungan” atau “QSE”. Melalui program QSE, Perseroan:

• terfokus pada penyerahan produk berkualitas kepada pelanggan tepat waktu dan yang memenuhi
harapan mereka;

• mempertahankan standar kerja yang memastikan keselamatan dan kesehatan karyawan dan
masyarakat sekitar; dan

• melaksanakan operasi penambangan dengan cara yang ramah lingkungan dengan penekanan pada
konservasi dan reklamasi sumber daya alam.

Perseroan memiliki keyakinan kuat bahwa bisnis akan kuat hanya apabila dikembangkan sejalan dengan
tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perseroan menerapkan pengembangan yang berkesinambungan
melalui pelaksanaan standar manajemen QSE yang efektif yang mengidentifikasi, menilai dan mengelola
risiko yang timbul dari seluruh kegiatan yang dapat dikendalikan atau dipengaruhi.

Untuk mencapai sasaran ini, Perseroan:

• meminimalkan dan mengelola dengan penuh rasa tanggung jawab dampak lingkungan dari operasi
penambangannya.

• menetapkan dan mencapai target yang mendorong penggunaan sumber secara efisien termasuk
mengurangi polusi.

• menetapkan dan mempertahankan data inventory gas rumah kaca dan pelaporan publik mengenai emisi.

• mendorong kesehatan dan keselamatan karyawan dan kontraktor.

• memberikan kepada karyawan remunerasi dan kesempatan yang wajar bagi pengembangan
profesional.
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• memberikan keuntungan yang berkesinambungan bagi komunitas dan masyarakat.

• melaksanakan atau mendukung penelitian yang mendorong penggunaan produk dan teknologinya
dengan cara yang aman dan efisien dari sudut-pandang lingkungan.

Dalam melaksanakan kebijakan ini, indikator terukur ditetapkan untuk memantau dan mengkaji kinerja
tanggung jawab lingkungan, kesehatan, keselamatan dan sosial serta penggunaannya untuk menetapkan
sasaran bagi peningkatan yang berkelanjutan.

Kendali Mutu

Perseroan melaksanakan proses kendali mutu untuk membantu memastikan pelanggan menerima produk
batubara yang memenuhi spesifikasi berdasarkan kontrak. Baik Indominco maupun Kitadin Tanjung
Mayang mendapat penghargaan kualitas ISO 9001 dari SGS United Kingdom Ltd. Selain itu, batubara
dianalisis oleh laboratorium Perseroan di setiap wilayah kontrak/kuasa pertambangan untuk memastikan
batubara yang diserahkan sesuai dengan spesifikasi berdasarkan kontrak dan bebas dari kontaminasi.
Laboratorium juga melaksanakan proximate analysis, uji kelembaban total, uji total kandungan belerang,
uji nilai calorific dan uji relative density. Seluruh laboratorium Perseroan mengikuti standar ISO/ASTM.

Setiap pengapalan batubara ditimbang, diambil sampelnya dan dianalisis di daerah stockpile
penambangan serta di Terminal Batubara Bontang sesuai dengan standar ASTM. Apabila ada pengapalan
batubara yang tidak memenuhi spesifikasi pelanggan, maka pelanggan berhak menolak pengapalan
tersebut dengan ketentuan pembongkaran muatan belum dilakukan.

Setiap pelanggan berhak menunjuk surveyor independen untuk hadir dan mengambil sampel serta analisis
atas batubara yang dilakukan oleh Perseroan pada pelabuhan pemuatan yang bersangkutan.

Kesehatan dan Keselamatan Pekerja

Perseroan berupaya memaksimalkan keselamatan tempat kerja di seluruh operasi penambangannya
melalui pelaksanaan standar internasional untuk kesehatan dan keselamatan industri. Perseroan secara
rutin melaksanakan audit internal dan eksternal atas kebijakan kesehatan dan keselamatan dan telah
mendesain suatu sistem untuk memantau dan mengawasi kebijakan keselamatan berbagai kontraktor
pertambangan. Perseroan telah mendapatkan berbagai penghargaan di bidang keselamatan, termasuk
Silver Medal Safety Award dari Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber daya Mineral terhadap operasi
penambangannya di Indominco. Perseroan memandang praktek keselamatan tempat kerjanya sebagai
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari operasinya dan terus-menerus mengkaji prosedurnya untuk
memastikan keselamatan karyawannya dalam segala aspek operasinya.

Kontraktor pertambangan yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan, yaitu Kitadin, secara rutin
melaksanakan patroli keselamatan dan pelatihan keselamatan di operasi penambangannya untuk
memastikan operasinya mematuhi peraturan penambangan umum. Kitadin juga secara rutin
melaksanakan inspeksi keselamatan termasuk mengukur kecepatan kendaraannya yang menggunakan
jalan di wilayah kontrak/kuasa pertambangannya.

Perseroan pernah mengalami kecelakaan dalam operasi penambangannya di masa lalu. Pada tahun
2006, terjadi empat kasus kematian di daerah penambangan bawah tanah Kitadin Embalut. Kecelakaan
disebabkan oleh praktek kerja yang tidak aman yang dijalankan oleh karyawan yang tidak sesuai dengan
standar keselamatan Perseroan. Selain itu, Perseroan mengalami beberapa kasus kematian di sepanjang
haul road di wilayah kontrak Indominco dan Trubaindo. Kecelakaan ini terjadi akibat dari keletihan
pengemudi. Pada tahun 2006, Perseroan mengalami sebanyak 8 kasus kematian, dimana 4 kasus dialami
oleh karyawan kontraktor pertambangan.

Perseroan menyediakan perawatan dan perhatian medis gratis bagi seluruh karyawan di wilayah kontrak/
kuasa pertambangan penambangan. Perseroan juga menyediakan listrik, air minum dan perumahan
untuk karyawan. Perseroan akan menyediakan medical surgery atau klinik medis di lokasi bagi karyawan
yang bekerja di wilayah kontrak/kuasa pertambangan penambangan dan secara rutin melatih karyawan
dalam hal kebijakan dan prosedur keselamatan.
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Indominco telah menyampaikan aplikasi dan menerima OHSAS 18001 untuk keselamatan.

Persoalan Lingkungan dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Kebijakan Perseroan adalah melaksanakan operasinya dengan cara yang mematuhi seluruh peraturan
lingkungan yang berlaku. Lahan yang terpengaruh oleh penambangan direklamasi secara bertahap
dengan penanaman kembali yang dilaksanakan oleh perusahaan jasa dari koperasi setempat. Lahan
yang telah direklamasi diserahkan kembali kepada masyarakat setempat untuk dikembangkan lebih
lanjut sebagai bagian dari program masyarakat. Misalnya, total daerah yang telah ditambang di Blok
Barat Indominco adalah seluas 4.466 hektar dimana 2.553 hektar telah direklamasi. Kemudian di area
Trubaindo seluas 745,3 hektar dimana 40,8 hektar telah direhabilitasi. Area Jorong seluas 944,7 hektar
dimana 440 hektar telah direhabilitasi dan area Kitadin Embalut seluas 1.062,9 hektar dimana
335,9 hektar telah direhabilitasi. Sejak tahun 1997, lebih dari 3.000 hektar telah direhabilitasi dengan
menanam lebih dari dua juta pohon dan tanaman lainnya di lokasi yang direhabilitasi di wilayah kontrak/
kuasa pertambangan Perseroan. Lahan pasca-reklamasi digunakan untuk penanaman tanaman komersial
(seperti kacang kedelai) dan pengembangan daerah rekreasi. Perseroan membuat penyisihan untuk
rehabilitasi tambang pada setiap Anak Perusahaan. Perseroan juga diharuskan mengeluarkan jaminan
pelaksanaan bagi kepentingan Pemerintah yang menjamin pelaksanaan kewajiban reklamasi individunya.
Pada 30 Juni 2007, masing-masing dari Indominco dan Jorong telah mengeluarkan jaminan reklamasi
bagi kepentingan Pemerintah. Jaminan reklamasi yang akan dikeluarkan oleh Trubaindo dan Kitadin
telah diserahkan kepada Pemerintah dan sedang menunggu persetujuan Pemerintah.

Kualitas udara dipantau setiap kuartal terkait dengan emisi dari mesin yang digunakan di wilayah kontrak/
kuasa pertambangan maupun emisi dari truk di haul road. Kreditur pihak ketiga ditunjuk untuk
melaksanakan pengujian kualitas udara. Kreditur ini biasanya mengeluarkan laporan beserta temuan
mereka mengenai peralatan yang dapat bergerak dan yang tidak dapat bergerak. Perseroan tidak
memantau tingkat debu batubara di udara. Air buangan dari stockpile, yang disalurkan ke settling ponds,
dipantau secara seksama.

Pada bulan September 2006, keluhan disampaikan terhadap proyek penambangan Trubaindo mengenai
dibuangnya air limbah dari salah satu settling pond ke Sungai Lawa di Kalimantan Timur. Penyelidikan
resmi dilakukan oleh tim pemeriksa lingkungan dari Departemen Energi. Mereka menyimpulkan bahwa
buangan air di settling pond menunjukkan tingkat keasaman yang melampaui batas yang dapat diterima.
Departemen Energi menyarankan agar settling pond ditutup. Trubaindo telah mematuhi temuan
Departemen Energi dan telah menutup settling pond. Trubaindo saat ini sedang dalam proses mengisi
kolam tersebut dengan backfill.

Departemen Energi mengawasi apakah undang-undang dan peraturan lingkungan di Indonesia dipatuhi
oleh operasi penambangan Perseroan. Laporan setiap kuartal mengenai kinerja lingkungan harus dibuat
dan diserahkan kepada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral untuk masing-masing dari
Indominco, Trubaindo dan Jorong. Laporan setiap kuartal yang diserahkan kepada Pemerintah harus
berisi peta yang menunjukkan lokasi dimana lubang mungkin telah dibor atau pit yang digali, beserta
hasil sampel yang didapat dari lubang atau pit tersebut dan salinan dari peta geofisika lain yang mungkin
telah dibuat secara terpisah. Bharinto harus menyerahkan laporan setiap kuartal yang lebih rinci dimana
pihaknya harus menyebutkan secara lengkap seluruh daerah penambangan dimana pihaknya
menganggap deposit batubara sudah ditemukan, dengan tidak memandang apakah deposit tersebut
dianggap komersial atau tidak, dan juga harus menyebutkan jumlah serta uraian operasi penambangan
komersial, jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan dan status pekerjaan yang sedang berlangsung. Selain
laporan setiap kuartal, setiap Anak Perusahaan juga harus melaksanakan studi dampak lingkungan
(AMDAL) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999, yang secara garis-besar menguraikan
dampak dari operasi penambangan dan langkah yang harus diambil untuk mengatasi dampak lingkungan
yang merugikan. Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan laporan setiap kuartal
ini kepada Pemerintah dan tidak tercatat insiden lingkungan yang signifikan. Lihat “—Litigasi dan tindakan
berdasarkan peraturan”. Saat ini hanya Indominco dan Kitadin Embalut yang telah mencapai evaluasi
Propernas 2006.
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Seluruh lokasi pertambangan yang dikuasai oleh Perseroan dan Anak Perusahaan telah memiliki
Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Indominco telah memiliki persetujuan AMDAL tanggal
8 Maret 2006 dengan  no. 660.1/K.88/2006 untuk lokasi di Kalimantan Timur yang telah disahkan oleh
Gubernur Kalimantan Timur. Trubaindo telah mendapatkan persetujuan AMDAL tertanggal 26 Pebruari
2004 dengan no. 123/Dis.LH-KBR/II/2004 untuk lokasi di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur dan
telah disahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat. Bharinto telah memperoleh
persetujuan AMDAL dari Komisi Penilai AMDAL Pusat tertanggal 26 Agustus 2005 dengan no. 283
tahun 2005 untuk  lokasi di Kalimantan Timur. Kitadin juga telah memperoleh persetujuan AMDAL dari
Komisi Penilai AMDAL Kabupaten  Kutai  tertanggal 16 Juni 2003 dengan no. 180.188/HK-365/2003
dengan lokasi di Kalimantan Timur. Dan Jorong juga telah memdapatkan persetujuan  AMDAL dari
Bapedalda Propinsi Kalimantan Selatan  tertanggal 16 April 2003 dengan  no. 093 tahun 2003 untuk
lokasi di Kabupaten Jorong, Kalimantan Selatan serta persetjuan ANDAL dari Bupati Tanah Lauttertanggal
15 Agustus 2006 dengan  no. 302 tahun 2006 untuk perubahan ANDAL di lokasi Kabupaten Jorong,
Kalimantan Selatan.

Perseroan telah menerima penghargaan ISO 14001 untuk manajemen lingkungan pada operasi
penambangan Indominco dari SGS United Kingdom Ltd dan sedang dalam proses mendapatkan sertifikasi
untuk operasi penambangan lainnya. Perseroan juga telah menerima beragam penghargaan sebagai
pengakuan atas pencapaian lingkungan individu. Indominco juga telah mendapatkan Regional Golden
Proper Award setiap tahun sejak tahun 2002 sampai tahun 2005 dan menerima Regional Green Proper
Award pada tahun 2006, masing-masing di atas standar minimum. Regional Proper Award dikeluarkan
oleh Gubernur Kalimantan Timur dan diberikan sebagai pengakuan atas keunggulan standar keselamatan.
Indominco telah menerima penghargaan dalam hal erosi dan sedimentasi penambangan batubara serta
penghargaan dalam hal manajemen soil cover dari Departemen Pertambangan dan Energi pada tahun
2006.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, selain yang direcanakan dalam AMDAL, Perseroan belum memiliki
detail rencana penutupan tambang secara tersendiri dikarenakan rencana penutupan tambang biasanya
hanya diperlukan satu tahun sebelum penutupan. Perseroan telah mendapatkan ijin untuk penyimpanan
sementara bahan berbahaya, terutama terkait dengan penyimpanan limbah B3. Perseroan juga telah
menunjuk pihak ketiga untuk mengelola bahan limbah beracun dan berbahaya untuk mengelola
kegiatan ini.

Program Pengembangan Masyarakat

Perseroan bangga dengan berbagai proyek pengembangan masyarakat yang diprakarsai oleh pihaknya
di daerah dimana pihaknya beroperasi. Proyek ini didesain khusus untuk melestarikan lingkungan yang
ada dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat setempat. Perseroan juga mensponsori program yang
menciptakan kemandirian bagi anggota masyarakat.

Perseroan telah membentuk sejumlah Komite Konsultasi Masyarakat (Community Consultative
Committees) (“CCC”) yang terdiri dari perwakilan masyarakat, pejabat setempat, dan personil hubungan
masyarakat Perseroan yang tugasnya adalah memeriksa dampak dari operasi penambangan terhadap
masyarakat sekitar. CCC menjadi perantara dengan masing-masing Anak Perusahaan untuk menentukan
kesesuaian proyek pengembangan masyarakat yang diusulkan untuk setiap wilayah kontrak/kuasa
pertambangan. Proyek pengembangan masyarakat dibagi menjadi 5 katagori: infrastruktur, peningkatan
ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya. Pada tahun 2006 sejumlah US$1,3 juta dikeluarkan
untuk proyek pengembangan masyarakat. Di bawah ini tercantum beberapa proyek pengembangan
masyarakat yang dilaksanakan oleh Perseroan sepanjang tahun 2006.
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• IMM dan Kitadin mengirim relawan untuk memberikan bantuan dan keringanan terkait dengan
bencana kepada unit operasi khusus, bekerja sama dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
dan Departemen Energi setelah terjadinya gempa bumi yang mengguncang Jawa Tengah pada
bulan Mei 2006.

• Indominco mendukung berbagai jenis pelatihan ketrampilan, termasuk pengembangbiakan rumput
laut, menenun tekstil, berladang, dan industri skala-kecil dan menawarkan saran serta bantuan
dalam bidang pemasaran kepada kelompok masyarakat yang disebut Kelompok Usaha Bersama.
Pihaknya juga memasok buku-buku sekolah, materi pendidikan serta memberikan beasiswa kepada
para pelajar mulai dari sekolah taman kanak-kanak sampai sekolah menengah umum di seluruh
desa di sekitar wilayah kontrak Indominco dan juga memberikan beasiswa.

• Trubaindo menjamin akan memulihkan daerah pembuangan overburden agar menjadi tempat untuk
menanam tanaman hutan bagi masyarakat setempat dan dengan demikian membuka lapangan
kerja, pasokan air dan beasiswa.

• Jorong menyediakan peralatan pengolah air untuk desa Karang Rejo dan juga menyediakan bahan
bangunan untuk pembangunan Mesjid Nurul-Huda untuk desa Karang Rejo. Jorong juga melakukan
program edukasi mikrofinance dan program pengembangbiakan kambing.

• Bharinto memperlebar Jalan Puti Baka Cross-Section sepanjang 15 kilometer agar penduduk
setempat dapat mengangkut hasil mereka ke pasar. Pihaknya juga menyediakan dukungan bagi
masyarakat dan administrasi setempat di desa Benangin I, II, dan IV dengan membangun lapangan
sepakbola dan jalan sepanjang 1,3 kilometer yang menuju ke lapangan.

• Kitadin, bersama Serikat Perkebunan Kutai Mandiri dan penduduk Desa Embalut, memulai
penanaman kepala sawit di lahan yang tidak digunakan seluas tiga hektar, yang pada akhirnya
akan menjadi daerah hutan. Pihaknya juga telah menyumbangkan uang untuk membangun pondasi
untuk sekolah menengah pertama di desa Bangun Rejo dan memberikan dukungan bagi upacara
sunatan anak yang beragama Islam yang tinggal di Desa Embalut. Pihaknya menyediakan pelatihan
untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian terkait dengan penangkapan ikan bagi masyarakat
Loka, Banjar Baru di Kalimantan Selatan. Kitadin juga setuju dengan masyarakat setempat untuk
menggunakan sebagian dari wilayah yang dulunya tambang open pit untuk dibuat sebagai kolam
ikan. Kitadin telah memfinalisasi studi atas air dan mengkonfirmasikan bahwa air dalam daerah
kolam aman untuk dipakai sebagaimana kolam ikan. Kitadin juga menyediakan komputer kepada
para murid yang telah meninggalkan bangku sekolah untuk membantuk mereka dalam proses
edukasi yang lebih jauh.

KARYAWAN

Per tanggal 30 Juni 2007, Perseroan mempekerjakan kurang-lebih 2.504 karyawan, dimana sebagian
besar di antaranya adalah karyawan tetap. Sebanyak 196 karyawan ditempatkan di kantor pusat Perseroan
di Jakarta, sedangkan karyawan lainnya ditempatkan di wilayah kontrak/kuasa pertambangan di
Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Karyawan Perseroan sebagian besar terlibat dengan pekerjaan
eksplorasi, perencanaan tambang, pengawasan terhadap kontraktor, pemrosesan batubara, pengendalian
mutu, manajemen kontrak, layanan teknis, pemasaran dan penjualan, administrasi, hubungan masyarakat
dan barge loading dan logistik pengapalan. Dari karyawan-karyawan ini, sebagian masuk dalam serikat
pekerja terdaftar in-house di masing-masing perusahaan dan sebagian menjadi anggota dari cabang
serikat pekerja nasional seperti Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Melalui serikat pekerja ini, Perseroan
mengadakan perjanjian kerja bersama setiap dua tahun. Perjanjian kerja bersama dijadualkan akan
dinegosiasikan kembali pada tahun 2008. Perseroan meyakini bahwa hubungannya dengan para
karyawannya adalah baik.
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Tabel berikut ini menguraikan mengenai jumlah total karyawan Perseroan terhitung sejak 30 Juni 2007.

Lokasi Manajemen Karyawan Pegawai Total Total

Kontrak

Lokal Asing  Lokal Asing Lokal  Lokal Asing

Kantor Jakarta1 51 11 134 0 0 185 11 196
Wilayah kontrak Indominco 19 14 520 1 97 636 15 651
Wilayah kontrak Trubaindo 4 22 463 22 62 529 44 573
Wilayah kontrak Jorong 3 11 286 5 0 289 16 305
Wilayah kontrak Bharinto 0 0 49 2 0 49 2 51
Wilayah kuasa pertambangan Kitadin

Embalut 7 3 71 2 18 96 5 101
Wilayah kuasa pertambangan Kitadin

Tandung Mayang 2 5 350 18 252 604 23 627

Total 86 66 1.873 50   429 2,388 116 2,504

Catatan: (1) Sejumlah 53 orang karyawan kantor Jakarta dimutasikan menjadi karyawan Perseroan per tanggal 1 Desember 2007

Manajemen termasuk kepala departemen sampai dengan direktur. Selain itu, Perseroan memiliki
429 karyawan kontrak terhitung sejak tanggal 30 Juni 2007.

Perseroan tergantung pada kontraktor pertambangan untuk melakukan penambangan di wilayah
penambangan Perseroan. Karyawan dari kontraktor pertambangan tidak termasuk dalam data karyawan
sebagaimana disebutkan di atas.  Kontraktor pertambangan digunakan dalam operasi produksi batubara
Perseroan untuk penambangan, hauling, barging dan transshipping serta untuk penyediaan layanan
seperti catering, stevedoring.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan Ijin Penambangan Batubara, Perseroan sepakat dengan Pemerintah
untuk membantu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat dan mendorong serta
mengembangkan bisnis setempat untuk memastikan keahlian dan pengetahuan dialihkan kepada bangsa
Indonesia. Setiap Anak Perusahaan juga terikat berdasarkan ketentuan-ketentuan Ijin Penambangan
Batubara untuk melaksanakan program pelatihan lengkap bagi personil Indonesia. Seluruh karyawan
Perseroan secara rutin mengikuti sesi pelatihan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, sikap
(attitude), kepemimpinan dan manajemen serta pelatihan teknis, berdasarkan posisi dan jabatan mereka.
Sebagai hasilnya, sudah menjadi kebijakan yang konsisten, bila memungkinkan,  untuk mempekerjakan
pekerja ahli maupun tidak ahli dari masyarakat setempat di sekitar wilayah kontrak/kuasa pertambangan
setiap Anak Perusahaan. Selain itu, banyak dari kontraktor pertambangan yang ditugaskan oleh Anak
Perusahaan juga terikat berdasarkan kontrak untuk mempekerjakan penduduk setempat yang dianggap
oleh Perseroan dapat meningkatkan hubungan yang baik dengan masyarakat tersebut. Perseroan, sejauh
dipandang wajar dan ekonomis untuk diterapkan, juga harus mendukung dan memberikan bantuan
kepada warga Indonesia yang berkeinginan mendirikan bisnis dan, bila memungkinkan, menggunakan
barang dan jasa domestik apabila tersedia dengan ketentuan-ketentuan yang kompetitif.

Dari angkatan kerja saat ini, kurang-lebih 116 karyawan adalah tenaga kerja asing yang terutama
memegang peran manajemen di berbagai wilayah kontrak/kuasa pertambangan penambangan. Meskipun
Perseroan telah menunjukkan komitmen menyeluruh dari pihaknya untuk mempekerjakan dan melatih
personil Indonesia, namun terdapat berbagai peran yang perlu diisi oleh tenaga kerja asing dengan
pengalaman yang disyaratkan untuk memastikan efisiensi operasi proyek penambangan. Berdasarkan
ketentuan-ketentuan Ijin Penambangan Batubara, Pemerintah sepakat untuk mengatur diperolehnya
seluruh ijin kerja yang diperlukan. Perseroan secara rutin melaksanakan program pelatihan untuk
membiasakan seluruh staf tenaga kerja asing dengan undang-undang dan adat-istiadat setempat di
Indonesia. Pelatihan khusus di bidang penambangan, sumber daya manusia dan keuangan serta
administrasi juga diberikan kepada staf pengawas terpilih.

Pada tahun 2006, operasi penambangan bawah tanah di wilayah kuasa pertambangan Kitadin Embalut
ditutup. Dalam hubungannya dengan penutupan penambangan, 1.257 karyawan Kitadin Embalut memilih
mengundurkan diri berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja bersama. Total sebesar
US$12.5 juta untuk pembayaran pesangon sukarela diberikan kepada karyawan.
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ASURANSI

Perseroan mengambil pertanggungan asuransi lengkap untuk melindungi pihaknya dari berbagai risiko
yang terkait dengan operasi bisnisnya berdasarkan beragam polis asuransi dengan banyak penyedia
asuransi. Terhitung sejak tanggal 30 Juni 2007, aset tetap masing-masing dari Indominco, Trubaindo
dan Kitadin diasuransikan untuk semua risiko harta benda, kegagalan mesin, gangguan bisnis, kerugian
material, kewajiban umum lengkap, kewajiban operasi terminal dan kerugian mobile maupun peralatan
yang mencapai jumlah sebesar US$336,4 juta. Terhitung sejak tanggal 30 Juni 2007, aset tetap Jorong
diasuransikan untuk seluruh risiko harta benda, gempa bumi dan plant dan mesin kontraktor yang
mencapai jumlah sebesar US$36,8 juta. Aset tetap Bharinto juga diasuransikan untuk seluruh risiko
harta benda dan kegagalan mesin yang mencapai jumlah keseluruhan sebesar US$0,3 juta. Tetapi
asuransi yang diambil oleh Perseroan tidak menutup kewajiban atau ganti kerugian yang timbul dari
tindakan perang dan terorisme. Operasional di Kitadin dan Bharinto juga tidak diasuransikan terhadap
risiko gangguan bisnis. Perseroan terlindung dari risiko melalui pengaturan reasuransinya dengan re-
insurer internasional dan melalui perjanjiannya dengan kontraktor pertambangannya yang mengharuskan
setiap kontraktor pertambangan memastikan hal itu sudah terlindung oleh asuransi yang tepat.

Pada tahun 2007, Perseroan memulai negosiasi dengan insurernya berdasarkan polis asuransi gangguan
bisnis dan property all risk yang diambil oleh Indominco akibat dari runtuhnya boom di terminal ship
loader Indominco. Perseroan juga akan mengajukan klaim untuk kerusakan yang dialami pelanggannya
atas kerusakan kapal akibat dari boom dan biaya-biaya terkait berdasarkan polis asuransi liability
operasional terminal.

Asuransi yang dimiliki Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sebagai berikut:

Nilai Pertanggungan Periode Asuransi

Tipe Asuransi Nomor Polis Perusahaan Asuransi (Dolar AS) (juta Rupiah) Tanggal Terbit Tanggal Berakhir

INDOMINCO

Marine Hull 12 0021307 HUL PT Asuransi QBE Pool 6.541.371 - 30 Oktober 2007 30 Oktober 2008

Indonesia

Public and Products PS/IBU/07/11931 PT Indosurance Broker 203.000.000 - 31 Agustus 2007 31 Agustus 2008

Liability Utama

Public and Products JKT00-G-0407-07F0012460 PT Asuransi Allianz 50.000.000 - 1 April 2007 1 April 2008

Liability Utama Indonesia

Polis Standar JKT00-Q-0407-07F001 PT Asuransi Allianz 50.000.000 - 1 April 2007 1 April 2008

Gempa Bumi Utama Indonesia

Property All Risks JKT00-Q-0505-02F008227 PT Asuransi Allianz 19.382.376 - 1 April 2007 1 April 2008

Standar Gempa Bumi JKT00-Q-0505-02F008227 PT Asuransi Allianz 19.382.376 - 1 April 2007 1 April 2008

Utama Indonesia

Polis Alat Berat 01-HVC-00012-000-04-2007 PT Asuransi Raksa 3.025.406 - 1 April 2007 1 April 2008

Komprehensif Pratikara

Cash in Transit 17.053.2007.00003 PT Asuransi Sinar Mas 4.000.000 - 1 April 2007 1 April 2008

Cash in Safe 18.053.2007.00009 PT Asuransi Sinar Mas 200.000 - 1 April 2007 1 April 2008

Port and Terminal Liability PS/IBU/07/11932 PT Indosurance Broker 25.000.000  - 31 Agustus 2007 31 Agustus 2008

Utama

Protection and Indemnity - PT Asuransi QBE Pool 5.000.000 - 1 Juni 2007 1 Juni 2008

Indonesia

Sub-total 385.531.529 -

KITADIN

Property All Risks 990107000001 PT Asuransi Adira Dinamika 349.803  - 31 Desember 2006 31 Desember 2007

Polis Standar Gempa Bumi 990107000002 PT Asuransi Adira Dinamika 349.803 - 31 Desember 2006 31 Desember 2007

Property All Risks 990107000003 PT Asuransi Adira Dinamika 1.424.152 - 31 Desember 2006 31 Desember 2007

Polis Standar Gempa Bumi 990107000004 PT Asuransi Adira Dinamika 1.424.152 - 31 Desember 2006 31 Desember 2007

Polis Alat Berat 01-HVC-00003-000-05-2007 PT Asuransi Raksa 4.118.308 - 4 Mei 2007 4 Mei 2008

Komprehensif Pratikara

Polis Asuransi Keuangan JKT00-G-0512-0100019662 PT Asuransi Allianz  - 19.900 31 Desember 2006 31 Desember 2007

Utama Indonesia

Public Liability Insurance PSL0700001 PT Tugu Pratama 1.250.000  - 31 Desember 2006 31 Desember 2007

Indonesia

Polis Alat Berat 01-HVC-00002-000-05-2007 PT Asuransi Raksa 31.311.235 - 4 Mei 2007 4 Mei 2008

Komprehensif Pratikara

Combined Property IARP05PMY3-0703 PT Asuransi Astra Buana 27.842.790 - 30 Juni 2007 30 Oktober 2008

All Risks and Machinery

Breakdown

Polis Standar Gempa Bumi EQPD05PMY2-0703 PT Asuransi Astra Buana 27.842.790 - 30 Juni 2007 30 Oktober 2008

Sub-total 95.913.033 19.900
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BHARINTO

Polis Standar

Gempa Bumi EQPD05QUH-0702 PT Asuransi Astra Buana 307.827  - 30 Juni 2007 30 Oktober 2008

Combined Property IARP05PMY3-0702 PT Asuransi Astra Buana 307.826 - 30 Oktober 2007 30 Oktober 2008

All Risks and

Machinery

Breakdow n

Sub-total 615.653 -

TRUBAINDO

Liability Insurance 0301001894 PT Asuransi AIU 7.500.000 - 31 Desember 2006 31 Desember 2007

Indonesia

Money Insurance JKT00-G-0412-0200024106 PT Asuransi Allianz - 38.900 31 Desember 2006 31 Desember 2007

Utama Indonesia

Heavy Equipment 990506000161 PT Asuransi Adira Dinamika  11.356.922 - 31 Desember 2006 31 Desember 2007

Insurance

Terminal Operator’s CGLP050000TW-0602 PT Asuransi Astra Buana 5.000.000  - 31 Desember 2006 31 Desember 2007

Liability

Property All Risks IARP0019SL-0603 PT Asuransi Astra Buana 141.462.646  - 31 Desember 2006 31 Desember 2007

and Business Interuption

Earthquake Insurance EQPD0019SW-0603 PT Asuransi Astra Buana 141.462.646 - 31 Desember 2006 31 Desember 2007

Sub-total 306.782.214 38.900

JORONG

Property All Risks  - PT Asuransi Allianz 50.944.320 - 31 Oktober 2007 31 Oktober 2008

Utama Indonesia

Contractor’s Plant

and Machinery - PT Asuransi Allianz 2.179.495  - 31 Oktober 2007 31 Oktober 2008

Utama Indonesia

Standar GempaBumi - PT Asuransi Allianz 50.944.320 - 31 Oktober 2007 31 Oktober 2008

Utama Indonesia

Sub-total 104.068.135  -

TOTAL  892.910.564 58.800

HARTA BENDA DAN PERALATAN

Berdasarkan Undang-Undang Agraria Indonesia, Pemerintah memegang hak milik atas seluruh lahan di
Indonesia. Pemerintah mengeluarkan hak atas lahan untuk perorangan atau badan Indonesia dalam
bentuk Hak Guna Bangunan (HGB) dan mengeluarkan hak atas lahan untuk orang asing dalam bentuk
Hak Pakai (HP). Baik Indominco maupun Kitadin memegang ijin “hak guna bangunan” sehubungan
dengan berbagai bagian dari wilayah kontrak/kuasa pertambangan mereka yang memungkinkan mereka
membangun perlengkapan dan bangunan lain untuk jangka waktu 30 tahun (dapat diperpanjang dengan
tambahan 30 tahun). Indominco memiliki ijin “hak guna bangunan” sehubungan dengan 2.491.230 meter
persegi wilayah kuasa pertambangannya, dimana ijin ini berakhir pada tahun 2015. Kitadin juga memiliki
“ijin hak guna bangunan” sehubungan dengan 257.570 meter persegi wilayah kuasa pertambangannya,
dimana ijin ini akan berakhir pada tahun 2008. Trubaindo memiliki ijin “hak pakai” sehubungan dengan
wilayah kontraknya yang memungkinkan pihaknya membangun perlengkapan dan bangunan lain untuk
jangka waktu 20 tahun (dapat diperpanjang dengan tambahan 20 tahun).

Secara umum Perseroan telah membangun atau membeli sebagian besar dari aset tetap yang terletak
di berbagai wilayah kontrak/kuasa pertambangannya. Infrastruktur permanen yang dibangun di area
Indominco meliputi stockyard di tambang dan pelabuhan, crushing dan washing plant, twin boom stacker,
conveyor system, reclaim feeder, persediaan air dan sistim perlindungan kebakaran, haul road dan ship
loader di Terminal Batubara Bontang. Perseroan memililki infrastruktur coal crushing dan washing plants
yang terletak di masing-masing wilayah kontrak/kuasa pertambangan, serta infrastruktur pemroses
batubara, loading dan pengapalan batubara di setiap fasilitas pelabuhan barge yang terletak di wilayah
kontrak/kuasa pertambangan masing-masing. Kitadin juga memiliki peralatan tambang untuk melakukan
pekerjaan kontraktor pertambangan di area kontrak Indominco. Selain itu, masing-masing operasi
penambangan di dalam enam wilayah kontrak/kuasa pertambangan Perseroan terintegrasi penuh dan
mandiri, dimana infrastruktur penambangan tipikal di setiap daerah kontrak/kuasa pertambangan
mencakup perumahan untuk karyawan dan klinik. Perseroan juga menyewakan infrastruktur tambahan
seperti menyewa kendaraan sebagai sarana transportasi karyawan di dalam area kontrak/kuasa
pertambangannya.
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XI. SEJARAH DAN RESTRUKTURISASI KORPORASI

1. RESTRUKTURISASI KORPORASI

Perseroan telah melakukan restrukturisasi dalam rangka persiapan untuk Penawaran Umum
(“Restrukturisasi Korporasi”). Tujuan dari Restrukturisasi Korporasi adalah untuk melakukan pengalihan
kepemilikan minoritas di Anak Perusahaan ke Perseroan, melakukan pembelian Jorong dari pemegang
saham Perseroan dan mengurangi porsi pinjaman Perseroan dari pihak yang mempunyai hubungan
istimewa.

Sebagian dari Restrukturisasi Korporasi telah dilakukan pada bulan Juni 2007 yang diantaranya:

• Pembayaran Dividen. Indominco melakukan pembagian dividen sebesar US$65 juta untuk dibagikan
kepada Perseroan dan Centralink pada tanggal 20 Juni 2007. Perseroan melakukan pembagian
dividen kepada Centralink dan PT Sigma Buana Cemerlang pada tanggal 20 Juni 2007.

• Peningkatan Modal. Pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal oleh Centralink
sebesar US$38,5 juta kepada Perseroan pada tanggal 28 Juni 2007. Selanjutnya pemegang saham
Kitadin menyetujui peningkatan modal oleh Perseroan sebesar US$38,5 juta kepada Kitadin pada
tanggal 28 Juni 2007.

• Pelunasan Pinjaman Pemegang Saham.

o Kitadin menggunakan dana sejumlah US$38,5 juta yang diterima sebagai peningkatan modal
tersebut di atas untuk melunasi sebagian saldo pinjaman Perseroan dari Banpu.

o Centralink memberikan pinjaman sebesar US$26,0 juta kepada Perseroan untuk membiayai
pembelian saham di Trubaindo dan Jorong pada tanggal 26 Juni 2007.

Restrukturisasi Korporasi selanjutnya yang dilaksanakan sesudah tanggal laporan auditor independen
per 30 Juni 2007 meliputi:

• Akuisisi 10,0% saham di Trubaindo. Perseroan dan Kitadin menandatangani perjanjian conditional
sale and purchase of shares agreement pada tanggal 30 Mei 2007 (dan telah dilakukan perubahan
pada tanggal 12 Juli 2007) dengan PT Mulia Bhakti Abadi untuk membeli 10,0% saham yang dimiliki
oleh PT Mulia Bhakti Abadi di Trubaindo senilai US$7.000.000.Pada tanggal 30 Juni 2007, Perseroan
memegang 90% kepemilikan dan PT Mulia Bhakti Abadi memegang 10% kepemilian Trubaindo.
Pengalihan saham terjadi pada tanggal 2 Agustus 2007, sehingga Perseroan menjadi pemilik 100,0%
saham di Trubaindo.

• Akuisisi 100,0% saham di Jorong. Perseroan dan Kitadin menandatangani perjanjian conditional
sale and purchase of shares agreement pada tanggal 15 Juni 2007 dengan Anwar Ilyas untuk membeli
5,0% saham di Jorong senilai US$950.000. Selanjutnya, Perseroan menandatangani perjanjian
sale and purchase of shares agreement pada tanggal 10 Agustus 2007 dengan pemegang saham
Perseroan untuk membeli 95,0% saham di Jorong senilai US$18,05 juta. Seluruh pengalihan saham
terjadi pada tanggal 10 Agustus 2007, sehingga Perseroan menjadi pemilik 100,0% saham di Jorong
dengan nilai akuisisi sebesar US$19,0 juta.

• Akuisisi 0,01% saham di Indominco. Kitadin menandatangani perjanjian sale and purchase of
shares agreement pada tanggal 10 Agustus 2007 dengan Centralink untuk membeli 0,01% saham
di Indominco senilai US$26.795. Pengalihan saham tersebut terjadi pada tanggal 10 Agustus 2007,
sehingga Perseroan menjadi pemilik 100,0% saham di Indominco.
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Seluruh rangkaian Restrukturisasi Korporasi Perseroan telah selesai dilaksanakan pada tanggal 10 
Agustus 2007. 
 
Tabel berikut menunjukkan struktur permodalan Perseroan secara konsolidasi pada tanggal 30 
September 2007 dan setelah penyesuaian atas Restrukturisasi Korporasi serta Penawaran umum. 
Tabel ini harus dibaca bersama-sama dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Analisis 
dan Pembahasan oleh Manajemen dan Penggunaan Dana dari Hasil Penawaran Umum masing-
masing pada bab XIX, bab V dan bab II dalam Prospektus ini. 
 

(dalam jutaan US$) 
 30 September 2007 

 
Historis Penyesuaian setelah 

Penawaran Umum(1)

Pinjaman jangka pendek 23,3 23,3 
Sewa guna usaha pembiayaan 0,2 0,2 
Pinjaman jangka panjang  163,2 163,2 
Jumlah hutang 186,7 186,7 
Ekuitas:    
Nilai nominal saham Rp 500 
 Modal dasar – 3.000.000.000 lembar 

Modal saham ditempatkan dan disetor penuh – 903.940.000 lembar 51,8 63,8 

Agio saham 28,1 343,4 
Selisih yang timbul dari restrukturisasi entitas sepengandali (15,2) (15,2) 
Laba ditahan 59,0 59,0 
Jumlah ekuitas 123,7 451,0 
Jumlah permodalan (hutang dan ekuitas) 310,4 637,7 

Catatan: (1) Menggunakan kurs tengah BI pada tanggal 30 November 2007, yaitu Rp 9.376/US$.  
 
Selain daripada yang termuat dalam Prospektus ini, tidak terdapat perubahan material atas struktur 
permodalan Perseroan sejak tanggal 30 September 2007. 
 
 
 
2. PEMBELIAN SAHAM PERSEROAN OLEH PT SIGMA BUANA CEMERLANG 
 
Centralink telah menandatangani perjanjian agreement for sale purchase of shares untuk menjual 
sebanyak 3,0% dari kepemilikannya di Perseroan (berdasarkan jumlah saham yang ditempatkan dan 
disetor penuh sebelum Penawaran Umum) kepada PT Sigma Buana Cemerlang. Jika transaksi 
penjualan saham tersebut terjadi, Centralink akan menjual sahamnya di Perseroan pada harga 
perdana dan pada hari pertama pencatatan. 
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3. STRUKTUR PERUSAHAAN

Dengan demikian, struktur kepemilikan saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah
sebagai berikut:

Catatan:   (1) Kitadin sebagai pemegang saham minoritas

Setelah Penawaran Umum, struktur kepemilikan saham Perseroan dapat berubah. Perseroan mengetahui
bahwa Banpu saat ini sedang melakukan kajian untuk mendapatkan suatu struktur kepemilikan
perusahaan yang dapat memberikan efisiensi pajak, dimana struktur tersebut bisa mengeliminasi
Centralink sebagai perusahaan pemegang saham di Perseroan, digantikan oleh entitas perusahaan
lainnya dalam Grup Banpu. Hasil akhir dari perubahan struktur ini tidak akan merubah kepemilikan
Banpu sebagai beneficiary/ultimate shareholder di Perseroan.
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XII. PERATURAN INDUSTRI TAMBANG BATUBARA

  INDONESIA

PERATURAN PERTAMBANGAN

Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, sebagaimana telah diubah, serta undang-undang pertambangan umum
yang diberlakukan setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, seluruh sumber daya mineral dianggap
sebagai aset nasional dan, dengan demikian, dikuasai oleh negara bagi kepentingan bangsa dan
kemakmuran rakyat. Peraturan-peraturan pertambangan pasca-kemerdekaan diberlakukan pertama kali
pada tahun 1960 melalui Undang-Undang No. 37/Prp/1960 tentang pertambangan umum dan Undang-
Undang No. 44/Prp/1960 yang mengatur soal pertambangan minyak dan gas. Undang-undang ini
membatalkan undang-undang pertambangan yang berasal dari Belanda yang diberlakukan sebelumnya
dan menciptakan kerangka hukum untuk kegiatan pertambangan yang konsisten dengan semangat
UUD 1945.

Pada tahun 1967, tahun yang sama dimana Undang-Undang No. 1 tahun 1967, sebagaimana diubah
oleh Undang-Undang No. 11 tahun 1970 (“Undang-Undang Penanaman Modal Asing”), diperkenalkan
pertama kali, Undang-Undang Pertambangan mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
(“Undang-Undang Pertambangan 11”) diberlakukan untuk menggantikan Undang-Undang No. 37/Prp/
1960. Sejak saat itu, kegiatan pertambangan umum di Indonesia diatur oleh Undang-Undang
Pertambangan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1969 mengenai
Pelaksanaan Undang-Undang Pertambangan, yang diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 79 tahun
1992 dan Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 2001 (“Peraturan Pemerintah 75”) dan Keputusan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1453.K/29/MEM/2000 tertanggal 3 November 2000 mengenai
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum (“Keputusan
1453”) dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1614 tahun 2004 mengenai Pedoman
Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
dalam rangka Penanaman Modal Asing (“Keputusan 1614”).

Undang-Undang Pertambangan 11 menetapkan bahwa wewenang atas dan kendali serta pengaturan
sumber daya mineral yang strategis dan penting, termasuk batubara, di Indonesia diberikan kepada
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”), sementara wewenang atas dan kendali serta
pengaturan atas sumber daya mineral yang tidak strategis dan tidak penting diberikan kepada pemerintah
daerah dimana sumber daya mineral berada. Undang-Undang Pertambangan 11 juga menetapkan bahwa
kegiatan pertambangan umum, termasuk namun tidak terbatas pada, survei umum atas, eksplorasi, dan
eksploitasi, sumber daya mineral dapat dilakukan oleh lembaga Pemerintah, badan usaha milik negara
dan badan hukum Indonesia melalui Kuasa Pertambangan. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut berkenaan
dengan isi, wewenang, batas dan aspek tertentu lainnya dari kuasa pertambangan akan diatur oleh
peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pertambangan 11.

Berdasarkan Undang-Undang Pertambangan 11, Pemerintah adalah pemegang kuasa pertambangan
atas seluruh sumber daya alam di wilayah pertambangan Indonesia dan berwenang mengoperasikan
kegiatan pertambangan. Sebagai bagian dari wewenang ini, Pemerintah dapat menunjuk kontraktor dan
mengadakan perjanjian dengan kontraktor tersebut untuk mengoperasikan kegiatan pertambangan.
Syarat-syarat dan ketentuan perjanjian tersebut diatur dalam peraturan terpisah. Lihat “— Perjanjian
kerjasama pengusahaan pertambangan batubara dan kuasa pertambangan”. Pemerintah juga dapat
memberikan kuasa pertambangan untuk menambang sumber daya mineral atau batubara tertentu di
daerah tertentu.
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PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA DAN KUASA

PERTAMBANGAN

Pada tahun 1967, sewaktu Undang-Undang Pertambangan 11 diberlakukan, Menteri mendapat wewenang
untuk menunjuk kontraktor melalui kontrak karya untuk menjalankan kegiatan pertambangan yang belum
atau tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah selaku pemegang kuasa pertambangan. Kontrak karya
tersebut mengatur seluruh kegiatan pertambangan mineral. Kontrak karya juga berlaku bagi perusahaan
penanaman modal asing yang bermaksud terlibat dalam kegiatan pertambangan di Indonesia.

Pada tahun 1981, Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 1981 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok
Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara Antara Perusahaan Negara Tambang Batubara
dan Kontraktor Swasta (“Keputusan 49”) diberlakukan. Istilah yang digunakan dalam Keputusan 49 adalah
“perjanjian kerjasama”. Perjanjian kerjasama adalah perjanjian yang diadakan oleh dan antara Perusahaan
Negara Tambang Batubara, selaku pemegang kuasa pertambangan, dan perusahaan swasta, selaku
kontraktor, untuk mengoperasikan tambang batubara untuk jangka waktu 30 tahun.

“Perjanjian kerjasama” juga dikenal sebagai Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Batubara (Coal Contract
of Work). Kegiatan pertambangan juga dilaksanakan berdasarkan kuasa pertambangan yang dikeluarkan
oleh Direktorat Jenderal Pertambangan. Perbedaan utama antara kuasa pertambangan dan perjanjian
kerjasama pengusahaan batubara adalah bahwa perjanjian kerjasama pengusahaan batubara  terbuka
bagi penanaman modal asing sedangkan kuasa pertambangan tidak. Selain itu, berdasarkan perjanjian
kerjasama pengusahaan batubara, Pemerintah memperoleh 13,5% dari seluruh batubara yang diproduksi
di dalam daerah konsesi yang menjadi subyek “perjanjian kerjasama pengusahaan batubara”, sementara
berdasarkan peraturan kuasa pertambangan, pemegang kuasa pertambangan diwajibkan membayar
kontribusi tetap tahunan (iuran tetap) untuk tiap hektar daerah konsesinya (dead rent). Berdasarkan
Keputusan Menteri Energi No. 1166.K/844/M.PE/1992, yang diubah oleh Keputusan No. 104.K/844/
M.PE/1994 mengenai Penetapan Tarif luran Eksplorasi Atau luran Eksploitasi Untuk Usaha Pertambangan
Umum, para pemegang kuasa pertambangan diwajibkan membayar Biaya Eksploitasi mulai dari US$0.15
per ton sampai US$0.60 per ton tergantung kualitas batubara, tingkat produksi dan sumber batubara.
Dead Rent juga harus dibayar sesuai dengan perijinan pertambangan batubara dan nilainya tergantung
dari generasi pada saat perijinan pertambangan batubara diberikan.

Terdapat tiga generasi yang berbeda dari perjanjian kerjasama pengusahaan batubara  yang ada, dimana
semuanya memiliki perbedaan dalam hal syarat-syarat dan ketentuan yang melekat pada konsesi
pertambangan. Penggunaan istilah perjanjian kerjasama pengusahaan batubara  Generasi I merujuk
pada perjanjian kerjasama pengusahaan batubara  yang dibuat setelah diberlakukannya Keputusan 49
dan sebelum Keputusan 49 dibatalkan. Perjanjian kerjasama pengusahaan batubara  Generasi I antara
lain mengakui bahwa (i) kontraktor harus menyerahkan 13,5% bagian dari batubaranya kepada
Perusahaan Negara Tambang Batubara dalam bentuk penyerahan fisik batubara, (ii) Kontraktor harus
membayar, antara lain, pajak perusahaan dan Iuran Pembangunan Daerah, (iii) barang modal dan bahan
yang diimpor tetap milik Perusahaan Negara Tambang Batubara dan empat tahun setelah tahap produksi
dimulai, kontraktor penanaman modal asing diharuskan menawarkan kepemilikannya kepada Pemerintah
dan/atau warganegara Indonesia agar pada tahun produksi ke sepuluh, sekurang-kurangnya 51,0% dari
modal saham kontraktor tersebut dapat dimiliki oleh Pemerintah dan/atau warganegara Indonesia.

Pada tahun 1984, nama dan status “Perusahaan Negara Tambang Batubara” diubah menjadi “Perusahaan
Umum (PERUM) Tambang Batubara”. Perusahaan Umum (PERUM) Tambang Batubara selanjutnya
dibubarkan pada tahun 1990 dan seluruh hak dan kewajibannya terkait dengan perjanjian kerjasama
dialihkan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam (“PTBA”).

Pada tahun 1993, Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 1993 mengenai Ketentuan Pokok Perjanjian
Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara Antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang
Batubara Bukit Asam dan Perusahaan Kontraktor (“Keputusan 21”) diberlakukan. Istilah yang digunakan
dalam Keputusan 21 adalah “perjanjian kerjasama operasi pertambangan batubara”.  Perjanjian kerjasama
pengusahaan batubara yang diadakan setelah pemberlakuan Keputusan 21 disebut sebagai perjanjian
kerjasama pengusahaan batubara  Generasi II. Perbedaan antara perjanjian kerjasama pengusahaan
batubara  Generasi I dan perjanjian kerjasama pengusahaan batubara  Generasi II adalah bahwa perjanjian
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kerjasama pengusahaan batubara  Generasi II memungkinkan 13,5% bagian batubara Pemerintah dibayar
dalam bentuk royalti dan bukan melalui penyerahan fisik batubara sebagaimana disyaratkan berdasarkan
perjanjian kerjasama pengusahaan batubara  Generasi I. Perjanjian kerjasama pengusahaan batubara
Generasi II juga meniadakan beberapa pajak dan pungutan wajib dari Pemerintah sesuai peraturan
yang berlaku pada saat itu dan dengan ketentuan bahwa seluruh peralatan yang dibeli oleh pemegang
perjanjian kerjasama pengusahaan batubara  tetap menjadi milik pemegang perjanjian kerjasama
pengusahaan batubara. Selain itu, berdasarkan perjanjian kerjasama pengusahaan batubara  Generasi
II, kontraktor penanaman modal asing diharuskan menawarkan kepemilikannya kepada Pemerintah,
badan hukum Indonesia dan/atau warganegara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Penanaman
Modal Asing.

Keputusan 21 selanjutnya dicabut dan diganti dengan Keputusan Presiden No. 75 tahun 1996 mengenai
Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“Keputusan 75”). Keputusan
75 menyebutkan bahwa “perjanjian karya operasi pertambangan batubara”, yang dikenal sebagai
“perjanjian kerjasama batubara”, merupakan perjanjian antara Pemerintah dan kontraktor swasta untuk
melaksanakan kegiatan pertambangan batubara. Berdasarkan Keputusan 75, seluruh hak dan kewajiban
PTBA terkait dengan perjanjian kerjasama pada operasi pertambangan batubara dialihkan kepada Menteri
Energi. Perjanjian kerjasama pengusahaan batubara  yang diadakan setelah diberlakukannya Keputusan
75 disebut sebagai perjanjian kerjasama pengusahaan batubara  Generasi III. Perjanjian kerjasama
pengusahaan batubara  Generasi III memungkinkan bagian batubara sebesar 13,5% milik Pemerintah
dibayar dalam bentuk tunai berdasarkan harga dari pembayaran batubara sewaktu Free on Board atau
harga di tempat penjualan. Perjanjian kerjasama pengusahaan batubara  Generasi III mengharuskan
kontraktor membayar pajak kepada Pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat perjanjian
kerjasama pengusahaan batubara  ditandatangani. Kontraktor tidak diharuskan membayar beberapa
pungutan (termasuk bea masuk, pungutan impor dan bea balik nama). Selain itu, kontraktor penanaman
modal asing diharuskan menjual sebagian dari sahamnya kepada warganegara Indonesia dan/atau
badan hukum Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku.

Peraturan pelaksanaan Keputusan 75 adalah Keputusan Menteri Energi No. 680.K/29/M.PE/1997 yang
diubah berdasarkan Keputusan Menteri Energi No. 0057K/40/MEN/2004. Peraturan pelaksanaan ini
menetapkan bahwa semua hal dalam hubungannya dengan operasi pertambangan batubara berdasarkan
Keputusan 49 dan Keputusan 21 yang sebelumnya berada di bawah wewenang PTBA dialihkan kepada
Menteri Energi dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral.

Keputusan 75 mengatur perjanjian kerjasama pengusahaan batubara. Beberapa komponen material
dari Keputusan 75 adalah sebagai berikut:

• kontraktor menanggung semua resiko dan biaya yang terkait dengan kegiatan pertambangan
batubara yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama pengusahaan batubara;

• kontraktor diwajibkan menyerahkan 13,5% dari hasil produksi batubara kepada Pemerintah dalam
bentuk tunai berdasarkan harga FOB atau harga di tempat penjualan;

• kontraktor diwajibkan membayar biaya tetap tahunan (dead rent) kepada Pemerintah berdasarkan
wilayah konsesi batubara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

• barang modal dan bahan yang diimpor untuk operasi kegiatan pertambangan dibebaskan antara
lain dari bea masuk dan pungutan impor;

• kontraktor diwajibkan memprioritaskan penggunaan produk dan jasa Indonesia serta tenaga kerja
Indonesia berkenaan dengan kebijakan Pemerintah terkait dengan pembangunan wilayah tertentu
dan pelestarian lingkungan;

• kontraktor harus membayar pajak kepada Pemerintah sesuai dengan rezim pajak yang berlaku
pada saat kontrak;

• kontraktor harus membayar pungutan daerah yang telah disahkan oleh Pemerintah; dan
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• kontraktor harus mengajukan dan mendapatkan persetujuan dari pemerintah setiap tahunnya untuk
barang modal yang diperlukan dan bahan yang harus diimpor.

Pada tahun 2004, Keputusan 1614 diberlakukan, yang menetapkan perbedaan antara kontrak karya
dan perjanjian kerjasama pengusahaan batubara. Berdasarkan Keputusan 1614:

• kontrak karya adalah perjanjian yang diadakan oleh dan antara Pemerintah dengan perseroan
terbatas yang didirikan dalam kerangka penanaman modal asing untuk melaksanakan kegiatan
pertambangan, tidak termasuk minyak, gas, geotermal, radioaktif dan batubara; dan

• Perjanjian kerjasama pengusahaan batubara atau PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara) adalah perjanjian yang diadakan oleh dan antara Pemerintah dengan
perseroan terbatas yang didirikan dalam kerangka penanaman modal asing untuk melaksanakan
kegiatan pertambangan batubara.

Namun, Keputusan 1614 tidak akan berpengaruh pada PKP2B yang ada yang dimiliki oleh masing-
masing dari Indominco, Trubaindo, Jorong dan Bharinto karena dalam Keputusan 1614 terdapat ketentuan
yang menyebutkan bahwa seluruh PKP2B yang ada yang telah ditandatangani oleh Pemerintah sebelum
dikeluarkannya Keputusan 1614 tetap berada di bawah wewenang Menteri Energi dan dilaksanakan
oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral.

Selain itu, Kitadin sedang melaksanakan jasa pertambangan umum di wilayah konsesi Indominco.
Berdasarkan Keputusan Menteri Energi No. 423/Kpts/M/Pertamb/1972 yang diubah oleh Keputusan
Menteri Energi No. 536.K/201/M.PE/1995 mengenai Perusahaan Jasa Pertambangan di Luar Minyak
dan Gas Bumi, ijin dari Menteri Energi harus didapatkan bagi perusahaan yang menyediakan jasa tertentu
yang mendukung kegiatan pertambangan bukan minyak atau gas. Kitadin telah menerima Surat Keputusan
Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Geotermal No. 632.K/45.07/DTL/2006 tertanggal 13 Desember
2006 yang memberikan kepada Kitadin ijin usaha untuk melaksanakan jasa di bidang mineral, batubara
dan geotermal. Masa berlaku ijin tersebut adalah untuk jangka waktu tiga tahun.

RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Departemen Energi telah mengusulkan Rancangan Undang-Undang Pertambangan untuk mengatur
pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Rancangan Undang-Undang Pertambangan telah
diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas pada tahun 2005. Rancangan Undang-Undang
Pertambangan berupaya mengalokasikan tanggung jawab atas pengaturan industri pertambangan mineral
dan batubara di antara Pemerintah dan instansi pemerintah daerah yang terdiri dari gubernur, bupati
dan walikota.

Rancangan Undang-Undang Pertambangan, apabila diterapkan dalam bentuk yang diusulkan, akan
mengubah prinsip berdasarkan mana hak untuk menambang mineral dan batubara dapat dilaksanakan,
dari sistem saat ini menuju pada sistem pemberian ijin. Operasi pertambangan di masa mendatang akan
dilaksanakan dalam bentuk (i) “Penugasan Usaha Pertambangan”, (ii) “Ijin Usaha Pertambangan”, atau
(iii) Ijin Pertambangan Rakyat. Perbedaan utama di antara (i), (ii) dan (iii) adalah sebagai berikut:

• Penugasan Usaha Pertambangan hanya dapat dikeluarkan (1) oleh Menteri Energi kepada instansi
Pemerintah dimana bahan radioaktif terlibat dan/atau (2) oleh Menteri Energi, gubernur, bupati/
walikota, kepada instansi Pemerintah untuk menambang mineral logam dan bukan logam, mineral
batuan dan batubara;

• Ijin Usaha Pertambangan hanya dapat dikeluarkan oleh Menteri Energi atau instansi pemerintah
daerah gubernur, bupati atau walikota untuk menambang mineral logam dan batubara dan mineral
bukan logam dan batuan dan dapat dikeluarkan dan diserahkan kepada badan-badan usaha (yang
dimiliki oleh negara dan perusahaan milik pemerintah daerah, perseroan terbatas Indonesia dan
koperasi) dan individu; dan

• Ijin Pertambangan Rakyat hanya dapat dikeluarkan oleh bupati kepada individu setempat di dalam
Daerah Pertambangan Rakyat.
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Usulan Rancangan Undang-Undang Pertambangan tidak akan berpengaruh pada kuasa pertambangan,
kontrak karya, PKP2B atau ijin pertambangan daerah (Surat Izin Pertambangan Daerah atau SIPD)
yang sudah ada sampai berakhir jangka waktunya. Perseroan tidak dapat memastikan kepada pembeli
bahwa Rancangan Undang-Undang Pertambangan akan dilaksanakan dalam bentuknya yang sekarang
atau disahkan menjadi undang-undang dalam jangka waktu tertentu, jika demikian, atau bahwa tidak
akan ada perubahan atau amandemen signifikan atas Rancangan Undang-Undang Pertambangan
sebelum atau setelah pemberlakuannya. Terdapat juga kemungkinan dimana Mahkamah Konstitusi akan
mempertanyakan substansi Rancangan Undang-Undang Pertambangan, bila diberlakukan menjadi
undang-undang, sehingga menyatakan undang-undang baru tersebut (atau prosedur tertentu yang termuat
di dalamnya) tidak konstitusional.

UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH

Indonesia terbagi menjadi sejumlah propinsi, yang selanjutnya terbagi lagi menjadi kabupaten dan
kotamadya. Kabupaten dan kotamadya di dalam suatu propinsi adalah berdiri sendiri  dalam sebagian
besar kegiatan mereka dan, dengan demikian, tidak tunduk pada pemerintah propinsi.

Pada tahun 1999, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 (“Undang-Undang
22”), yang mengalihkan dan melimpahkan kekuasaan tertentu yang sebelumnya dilaksanakan oleh
Pemerintah kepada pemerintah daerah. Pada tanggal 15 Oktober 2004, Pemerintah memberlakukan
Undang-Undang No. 32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, yang diubah berdasarkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 tahun 2005 dan kemudian ditegaskan kembali sebagai
undang-undang berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 2005 (“Undang-Undang 32”) yang
menggantikan Undang-Undang 22 dan, sebagaimana halnya dengan Undang-Undang 22, secara
substansial mengubah kerangka hukum dan peraturan industri pertambangan di Indonesia. Undang-
Undang 32 mewajibkan pemerintah daerah menjaga hubungan yang wajar dan selaras dengan
Pemerintah dan pemerintah daerah lainnya sewaktu melaksanakan urusan pemerintah mereka, termasuk
dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber daya alam dan lainnya. Urusan pemerintah yang
terpengaruh termasuk seperti (i) wewenang dan tanggung jawab untuk, dan pemanfaatan, pemeliharaan
dan pengendalian dampak atas pengolahan dan pelestarian alam dan sumber daya lainnya, (ii) bagi
hasil dari pemanfaatan sumber daya alam dan sumber lainnya serta (iii) penyelarasan lingkungan, rencana
tata ruang dan rehabilitasi lahan. Peraturan pelaksanaan untuk Undang-Undang 32 harus dikeluarkan
dan disahkan pada tanggal 15 Oktober 2006.

PERATURAN KEHUTANAN

Undang-Undang No. 41 tahun 1999 mengenai Kehutanan, yang diubah berdasarkan Undang-Undang
No. 19 tahun 2004, yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun
2004 (“Undang-Undang Kehutanan 19”) menetapkan bahwa operasi pertambangan open-pit tidak dapat
dilakukan di dalam hutan lindung. Selain dari larangan umum ini, sejumlah ijin dan kontrak untuk
pertambangan open-pit di daerah hutan yang sudah ada sebelum pemberlakuan Undang-Undang
Kehutanan 19 tetap berlaku sampai berakhir jangka waktunya. Daerah yang signifikan di Indonesia telah
digolongkan sebagai hutan lindung. Blok Timur wilayah konsesi Indominco terletak di hutan lindung dan
Indominco perlu mendapatkan ijin “pinjam-pakai” (lihat di bawah) agar dapat melaksanakan operasi
pertambangan di daerah ini.

Berdasarkan Undang-Undang Kehutanan 19, penggunaan daerah hutan untuk tujuan pertambangan
harus dilaksanakan berdasarkan ijin “pinjam-pakai” yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. P.14/Menhut-II/2006 yang diubah
berdasarkan Keputusan Departemen Kehutanan No. 64/Menhut-II/2006, ijin “pinjam-pakai” hanya berlaku
untuk jangka waktu lima tahun. Berdasarkan Undang-Undang Kehutanan 19, apabila ijin “pinjam-pakai”
secara signifikan merusak operasi pertambangan, maka Menteri Kehutanan akan menilai nilai strategis
dari operasi pertambangan yang bersangkutan dan menilai kembali lingkup ijin “pinjam-pakai” setelah
mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
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Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 146/KPTS-II/99 tertanggal 22 Maret 1999 mengenai
Pedoman Reklamasi Bekas Tambang Dalam Kawasan Hutan, perusahaan pertambangan dan energi
yang kegiatan pertambangannya dilaksanakan di daerah hutan yang telah mendapat ijin dari Menteri
Kehutanan harus mulai melaksanakan reklamasi terhadap daerah pertambangannya dengan biayanya
sendiri dalam jangka waktu maksimum enam bulan setelah kegiatan pertambangan selesai. Kegiatan
reklamasi dan rehabilitasi ini harus dimuat dalam rencana reklamasi yang akan dievaluasi dan dimintakan
pertujuan dari Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah, Unit Rehabilitasi Lahan dan Konservasi
Tanah atau Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II. Laporan mengenai kemajuan kegiatan reklamasi dan
rehabilitas harus diserahkan oleh Perseroan kepada instansi Pemerintah tersebut setiap kuartalnya.

PERATURAN LINGKUNGAN

Perlindungan lingkungan di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang, peraturan dan keputusan,
termasuk Undang-Undang No. 23 tahun 1997 mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup (“Undang-
Undang Lingkungan 23”), Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup atau “AMDAL”, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 tahun 2006
mengenai Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup (“Peraturan 11”), Keputusan Menteri Energi No. 1453K/29/MEM/2000
tertanggal 3 November 2000 mengenai Panduan Teknis berkenaan dengan Kewajiban Organisasi atau
Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum (“Keputusan 1453”) dan Keputusan Menteri Energi No.
1457 K/28/MEM/2000 tertanggal 3 November 2000 mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan
Di Bidang Pertambangan Dan Energi (“Keputusan 1457”).

Peraturan 11 dan Keputusan 1457 menetapkan antara lain bahwa perusahaan pertambangan yang
operasinya memberi dampak lingkungan atau sosial harus mendapatkan dan mempertahankan dokumen
AMDAL, yang terdiri dari Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan atau Ka ANDAL, Analisis Dampak
Lingkungan atau AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan atau RKL dan Rencana Pemantauan
Lingkungan atau RPL. Bilamana dokumen AMDAL tidak diperlukan, maka berdasarkan Keputusan 1457,
perusahaan pertambangan harus membuat Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan
Lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Lingkungan 23, langkah dan sanksi perbaikan dan pencegahan (seperti
kewajiban untuk merehabilitasi daerah tailing, dikenakannya hukuman dan denda pidana yang cukup
berat serta dibatalkannya persetujuan) juga dapat dikenakan untuk memperbaiki atau mencegah terjadinya
polusi yang disebabkan oleh kegiatan operasional. Sanksi mulai dari hukuman penjara tiga sampai
limabelas tahun yang berlaku untuk manajemen perusahaan yang bersangkutan dan/atau denda mulai
dari Rp. 100 juta sampai Rp. 750 juta. Denda dalam bentuk uang dapat dikenakan sebagai ganti
pelaksanaan kewajiban untuk merehabilitasi daerah yang rusak. Undang-Undang Lingkungan 23 juga
mensyaratkan perijinan untuk seluruh pembuangan limbah. Pembuangan limbah hanya dapat dilakukan
di lokasi tertentu yang telah ditentukan oleh Menteri Lingkungan Hidup.

Pembuangan air limbah selanjutnya diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 mengenai
Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (“Peraturan Pemerintah 82”). Peraturan
Pemerintah 82 mengharuskan para pihak yang bertanggung jawab, termasuk perusahaan pertambangan,
untuk menyampaikan laporan mengenai pembuangan air limbah mereka yang merinci dipatuhinya
peraturan yang bersangkutan oleh mereka. Laporan ini harus diserahkan kepada bupati atau walikota
yang bersangkutan, dimana salinannya diserahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup setiap kuartalnya.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 113 tahun 2003 mengenai Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha
Dan Atau Kegiatan Pertambangan Batubara (“Keputusan 113”) lebih lanjut mengatur pengolahan air
limbah oleh perusahaan pertambangan. Keputusan 113 mewajibkan perusahaan pertambangan
(i) memroses air limbah mereka yang berasal dari kegiatan pertambangan dan kegiatan pemrosesan/
pencucian sesuai dengan standar kualitas yang diwajibkan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan
113; (ii) mengelola air yang dipengaruhi oleh kegiatan pertambangan melalui kolam sedimentasi; dan
(iii) memeriksa lokasi untuk kepatuhan terhadap air limbah yang berasal dari kegiatan pertambangan
dimana air limbah dari kolam sedimentasi dan/atau fasilitas pengolah air limbah dibuang ke air permukaan.
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Berdasarkan Keputusan 113, perusahaan pertambangan harus (i) mematuhi persyaratan yang ditetapkan
dalam ijin mereka masing-masing mengenai pembuangan air limbah; dan (ii) menyerahkan analisis air
limbah dan daily flow rate kepada bupati atau walikota, dimana salinannya diserahkan kepada gubernur
dan Menteri Lingkungan Hidup setiap kuartalnya.

Perusahaan pertambangan juga harus mematuhi peraturan lain, termasuk Peraturan Pemerintah No. 18
tahun 1999 yang diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 85 tahun 1999 mengenai Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun serta Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2001 mengenai
Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun, terkait dengan pengelolaan bahan dan limbah tertentu.
Limbah yang mudah terbakar, yang beracun atau menular yang berasal dari operasi pertambangan
tunduk pada peraturan ini kecuali Perseroan dapat membuktikan secara ilmiah bahwa limbah tersebut
berada di luar kategori yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan tersebut. Peraturan-peraturan ini
mengharuskan perusahaan yang menggunakan bahan tersebut atau yang menghasilkan limbah tersebut
mendapatkan ijin untuk menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengelola dan mengakumulasi
limbah tersebut. Ijin ini mungkin ditarik kembali dan operasi mungkin harus dihentikan apabila peraturan
terkait dengan limbah tersebut dilanggar. Kegiatan menyimpan dan mengumpulkan minyak pelumas
bekas selanjutnya diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
No. 255 tahun 1996 mengenai Tata Cara Dan Persyaratan Penyimpanan Dan Pengumpulan Minyak
Pelumas Bekas (“Keputusan 255”) yang menetapkan antara lain bahwa suatu badan yang mengumpulkan
minyak bekas untuk digunakan atau diproses lebih lanjut harus mematuhi persyaratan tertentu,
sebagaimana diatur dalam Keputusan 255, termasuk mendapatkan ijin, memenuhi spesifikasi tertentu
berkenaan dengan bangunan dimana minyak bekas akan disimpan, menetapkan prosesur standar untuk
pengumpulan dan distribusi minyak bekas dan menyampaikan laporan berkala setiap kuartal berkenaan
dengan kegiatan tersebut.

Keputusan 1453 menetapkan panduan teknis untuk pembuatan dokumen AMDAL, RKL dan RPL.
Keputusan 1453 juga menyatakan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengaturan masalah
lingkungan dan persetujuan atas dokumen AMDAL, RKL dan RPL. Perseroan telah mendapat persetujuan
untuk dokumen dan laporan AMDAL, RKL dan RPL dari pemerintah daerah yang bersangkutan, kecuali
untuk Perseroan yang belum memulai eksploitasi batu kapur.

Berdasarkan Keputusan 1453, para pemegang kuasa pertambangan, kontrak karya dan PKP2B
diharuskan menyerahkan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan Rencana Tahunan Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan (“RTKPL”) pada awal tahap eksploitasi atau produksi. Sejak saat itu, para
pemegang juga diharuskan menyerahkan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan (“RTKL”) dan
menyerahkan jaminan reklamasi untuk disetorkan di bank pemerintah atau bank devisa. Panduan
pembuatan RTKPL dan RTKL serta prosedur setoran jaminan reklamasi tertuang dalam Keputusan
1453. Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan laporan tiap kuartal mengenai
eksplorasi, jasa pertambangan, RPL dan RKL dan keselamatan serta kesehatan kerja kepada Pemerintah.
Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan laporan RTKPL dan RTKL dan telah
mengeluarkan jaminan reklamasi sehubungan dengan operasi pertambangan Indominco dan Jorong.
Jaminan reklamasi yang dikeluarkan oleh Trubaindo dan Kitadin telah diserahkan kepada Pemerintah
dan sedang menunggu persetujuan dari Pemerintah.

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1211.K/008/M.PE/1995 tertanggal 17 Juli 1995
mengenai Pencegahan Dan Penanggulangan Perusakan Dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan
Usaha Pertambangan Umum (“Keputusan 1211”) mengharuskan perusahaan pertambangan memiliki
fasilitas dan menanggung ongkos dan biaya dalam melaksanakan kegiatan untuk mencegah dan
meminimalkan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan pertambangannya. Untuk
tujuan ini, perusahaan pertambangan diwajibkan antara lain (i) menunjuk Kepala Teknik Tambang yang
diharuskan mengelola langsung pencegahan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang
disebabkan oleh kegiatan pertambangan umum dan menyerahkan laporan secara rutin setiap enam
bulan kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang dengan salinan yang diserahkan kepada Kepala
Pelaksana Inspeksi Tambang Wilayah; (ii) menyerahkan RTKL, yang mencakup informasi mengenai
kegiatan reklamasi, kepada Kepala Inspeksi dan Pelaksanaan Tambang, dan (iii) menyerahkan Rencana
Tahunan Pemantauan Lingkungan kepada Kepala Pelaksanaan Inspeksi Tambang. Berdasarkan
Keputusan 1211, perusahaan pertambangan juga diwajibkan menyerahkan dana jaminan reklamasi,
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yang jumlahnya harus disetujui oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, dalam bentuk
jaminan pembayaran di rekening perusahaan yang bersangkutan di bank yang ditunjuk. Perseroan telah
memenuhi persyaratan berdasarkan Keputusan 1211 dalam semua hal yang bersifat material.

PERATURAN LAIN TERKAIT DENGAN OPERASI PERTAMBANGAN

Peraturan terkait lainnya yang berlaku untuk operasi pertambangan Perseroan mencakup peraturan
mengenai penggunaan air tanah dan panduan teknis untuk mengendalikan pencemaran udara dari sumber
tidak bergerak.

Operasi Perseroan juga tunduk pada peraturan Pemerintah mengenai:

(i)   penggunaan dan operasi pelabuhan untuk penggunaan internal;

(ii)  pembangkit listrik untuk penggunaan internal; dan

(iii) penyimpanan dan penggunaan bahan peledak.

Perusahaan telah mematuhi peraturan pada butir (iii). Butir (i) dan (ii) sedang dalam proses.
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XIII.  EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2007, 31 Desember
2006, 31 Desember 2005 dan 31 Desember 2004 yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasi
Perseroan untuk semester yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007 dan untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2006, 2005 dan 2004 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari &
Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam ribuan US$)

Uraian 30 Juni 31 Desember

2007 2006 2005 2004

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 51.788 13.288 13.288 13.288
Agio Saham 28.122 28.122 28.122 28.122
Laba ditahan 38.436 80.747 83.366 14.739

Jumlah Ekuitas 118.346 122.157 124.776 56.149

Berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Seluruh Pemegang Saham Perseroan No. 15, tanggal
17 Juli 2007, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui
peningkatan modal dasar dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, yang telah
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat
keputusannya No. W7-08151 HT.01.04-TH.2007, tanggal 23 Juli 2007, didaftarkan dalam Daftar
Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Selatan dengan TDP No. 090315123655.

Berdasarkan keputusan para pemegang saham Perseroan sebagaiman tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 33 tanggal 27 Juli 2007 dan Akta Berita Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 14 tanggal 22 Oktober 2007, keduanya dari Fathiah
Helmi, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui antara lain:

• Perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka

• Perubahan nilai nominal saham dari Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham menjadi
Rp 500,00 (lima ratus Rupiah) setiap saham

• Pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan sebanyak-banyaknya 387.402.500 (tiga ratus
delapan puluh tujuh juta empat ratus dua ribu lima ratus) saham melalui Penawaran Umum kepada
Masyarakat.

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 33 tanggal 27 Juli 2007 tersebut
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat
Keputusan No. W7-08676 HT.01.04-TH.2007 tanggal 3 Agustus 2007.

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan akibat Penawaran Umum saham kepada masyarakat sejumlah
225.985.000 (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) saham
dengan nilai nominal Rp 500 (lima ratus Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran sebesar
Rp 14.000 (empat belas ribu Rupiah) dan keputusan para pemegang saham Perseroan di atas terjadi
pada tanggal 30 Juni 2007, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut menjadi sebagai
berikut:
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(dalam ribuan US$)

Keterangan Modal ditempatkan Tambahan modal Saldo laba Jumlah

dan disetor penuh disetor/Agio ekuitas

Saham

Posisi ekuitas menurut laporan keuangan

konsolidasi pada tanggal 30 Juni 2007,

dengan modal ditempatkan dan disetor

sebanyak 451.970 saham dengan nilai

nominal Rp 1.000.000 per saham 51.788 28.122 38.436 118.346

Perubahan ekuitas setelah tanggal

30 Juni 2007 jika diasumsikan terjadi

pada tanggal tersebut:

Perubahan nilai nominal saham dari

Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah)

setiap saham menjadi Rp 500,00

(lima ratus Rupiah) setiap saham - - - -

Penawaran umum sebanyak-banyaknya

225.985.000 saham dengan nilai nominal

Rp 500 per saham yang ditawarkan

dengan harga penawaran Rp 14.000

setiap saham 12.480 336.956 - 349.436

Proforma ekuitas pada tanggal

30 Juni 2007 setelah Penawaran Umum 64.268 365.078 38.436 467.762

Kurs tengah BI pada tanggal 30 Juni 2007 adalah Rp9.054/US$
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XIV. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sejak tahun 2001, Perseroan telah menyatakan dividen kepada pemegang saham sebagai berikut:

(dalam ribuan)

Tahun Buku Jumlah Dividen Tahun Pembayaran Jumlah Pembayaran

2004 US$6.000 2005 US$6.000

2005 - -

2006 US$27.500 2006 US$7.500

2007 US$20.000

US$50.000 2007 US$50.000

2007 US$14.994 2007 US$14.994

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang
saham dalam RUPS Tahunan. Sebelum akhir tahun buku, dividen interim dapat dibagikan sepanjang
diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan jika dividen interim tersebut tidak menyebabkan
nilai aktiva bersih Perseroan lebih kecil daripada modal ditempatkan dan disetor dan cadangan wajib.
Pembayaran dividen tersebut ditentukan oleh Dewan Direksi setelah sebelumnya disetujui oleh Dewan
Komisaris. Jika setelah akhir tahun tersebut, Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah
dibagi harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan, dan Dewan Direksi dan Dewan
Komisaris akan secara bersama-sama bertanggung jawab apabila dividen interim tersebut tidak
dikembalikan.

Setelah Penawaran Umum, Perseroan merencanakan akan membayar dividen tunai kepada seluruh
pemegang saham berdasarkan rasio pembayaran dividen sebanyak-banyaknya 60% dari laba bersih
setiap tahunnya dimulai dari tahun buku 2007, setelah menyisihkan cadangan yang diharuskan. Rasio
pembayaran dividen akan tergantung dari arus kas dan rencana investasi dari Perseroan dan Anak
Perusahaan, dan batasan peraturan dan ketentuan lainnya.  Lihat “Deskripsi Saham Perseroan – Dividen”.

Sejauh keputusan telah dibuat untuk membayarkan dividen, dividen akan dibayarkan dalam mata uang
Rupiah. Pemegang saham yang tercatat pada tanggal yang telah ditentukan, berhak atas jumlah dividen
yang disetujui secara penuh, setelah dipotong pajak yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima
oleh pemegang saham asing akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Untuk definisi pemegang saham asing dan informasi mengenai perpajakan di Indonesia selanjutnya,
dapat dilihat pada bagian Perpajakan dalam Prospektus ini.

Hak saham yang diterbitkan dalam Penawaran Umum sama dengan saham yang diterbitkan sebelum
Penawaran Umum termasuk hak atas pembagian dividen.
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XV.  PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham yang dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian keuntungan
yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi dan Badan
Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan
dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan dengan syarat:

1. dividen berasal dari cadangan laba ditahan; dan

2. bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima
dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh
lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan
saham tersebut.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal
29 Desember 1994 tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan
Kepada Dana Pensiun Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak dari Penghasilan, maka penghasilan
yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima
atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang
tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi
Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak
Badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 0,1%
(satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final.  Penyetoran Pajak
Penghasilan yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek
melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;

2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5%
(lima per seribu) dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum.

3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terhutang dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama
masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah
saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek.  Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih
metode pembayaran berdasarkan 0,5% Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka penghitungan
Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai
pasal 17 Undang-Undang No 17 tahun 2000.

Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek di atas juga berlaku
untuk Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-28/PJ.43/1995 tanggal 22 Mei 1995,
perihal Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga obligasi dan dividen yang diterima Wajib Pajak Orang
Pribadi (seri PPh pasal 23/pasal 26 No. 6), maka bunga obligasi dan dividen baik yang berasal dari
saham atau sekuritas, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terhutang
atau dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi dalam tahun 1995 dan seterusnya,
dipotong Pajak Penghasilan pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.  Pemotongan
pajak penghasilan pasal 23 ini merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terhutang
oleh pemegang saham Wajib Pajak Orang Pribadi.
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Dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri selain dari pihak-
pihak yang memenuhi syarat di atas dan bentuk usaha tetap dari Wajib Pajak Luar Negeri dikenakan
Pajak Penghasilan sesuai pasal 23 Undang-Undang No. 17 tahun 2000.  Perusahaan yang membayar
dividen harus memotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto
sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan.  Pemotongan pajak penghasilan pasal 23
ini merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terhutang oleh pemegang saham
Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap.

Dividen yang dibayar atau terhutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri yang berasal dari laba ditahan
akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai)
atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham).  Kepada mereka yang merupakan
penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda
(P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal
29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dapat memperoleh
fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Sertifikat Domisili asli yang
diterbitkan Kantor Pajak negara asal.  Sertifikat ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun dan selanjutnya
harus diperpanjang.  Namun untuk bank, selama bank tersebut tidak mengubah alamat seperti yang
tercantum pada sertifikat tersebut, sertifikat tersebut tetap berlaku.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK

BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT

PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG

DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.
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XVI. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Addendum dan
Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Indo
Tambangraya Megah Tbk. No. 12 tertanggal 6 Desember 2007, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi,
S.H., Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini, secara bersama-
sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Perseroan
kepada masyarakat sebesar bagian Penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh
(Full Commitment) sebesar 100% (seratus persen) dari emisi yang berjumlah sejumlah 225.985.000
(dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu) saham sehingga mengikat untuk
membeli dengan harga sisa saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini  menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah
ada sebelumnya maupun yang akan ada di kemudian hari antara Emiten dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Efek Saham Perseroan
telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7
Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, sebagaimana
diubah dengan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang
Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam
Penawaran Umum.

Susunan dan jumlah Porsi Penjaminan dan persentase dari anggota Sindikasi Penjaminan Emisi Efek
dalam Rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

No. Penjamin Emisi Efek Porsi Penjaminan Persentase

(dalam saham)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

1. PT UBS Securities Indonesia 151.425.000 67,0%

Penjamin Emisi Efek

1. PT Bahana Securities 23.298.000 10,3%
2. PT Danareksa Sekuritas 18.256.000 8,1%
3. PT Mandiri Sekuritas  14.816.000 6,6%
4. PT BNI Securities 13.150.000 5,8%
5. PT Ciptadana Securities 5.040.000 2,2%

TOTAL 225.985.000 100,0%

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek seperti tersebut diatas, menyatakan
dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8
Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

Sehubungan dengan penawaran dan penjualan Saham Perseroan di pasar internasional, Penjamin
Pelaksana Emisi Efek telah menandatangani perjanjian agen penjualan (internasional) dengan UBS
AG.

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang
saham, Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Agen Penjualan.
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Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp 14.000 juga mempertimbangkan hasil bookbuilding yang telah
dilakukan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Agen Penjualan dengan melakukan penjajakan
kepada para investor di pasar domestik dan di pasar internasional dan dengan pertimbangan berbagai
faktor seperti :

• Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;

• Permintaan investor global (domestik dan internasional);

• Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau Quality Institutional Buyer (QIB);

• Kinerja keuangan Perseroan;

• Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan
keterangan mengenai industri pertambangan batubara di Indonesia;

• Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau
maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;

• Status dari perkembangan terakhir Perseroan;

• Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian
untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;

• Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan EV/EBITDA dari beberapa perusahaan publik
yang tercatat di bursa efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan

• Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan
terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang
secara aktif di Bursa Efek dimana saham tersebut dicatatkan.
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XVII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan
Penawaran Umum Saham ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK : KAP Haryanto Sahari & Rekan

(Anggota dari PricewaterhouseCoopers)
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No. 6, Lantai 12
Jakarta 12940
Telepon: (021) 5212901
Nomor STTD : 03/STTD-AP/PM/1992
Tanggal STTD : 22 Juli 1992
Anggota dari IAI: No. 234 berlaku s/d Desember 2008

Tugas dan kewajiban pokok Akuntan Publik adalah melaksanakan audit menurut standar auditing yang
ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Menurut standar tersebut, Akuntan diharuskan untuk
merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan
keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan bertanggung jawab penuh atas pendapat yang
diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang
mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian
atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen,
serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

KONSULTAN HUKUM : DNC Advocates at Work

The Landmark Center, Tower B, Floor 8
Jl. Jend. Sudirman No. 1
Jakarta 12910
Telepon: (021) 5202800
Nomor STTD : 546/PM/STTD-KH/2004
Tanggal STTD : 11 Oktober 2004

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada
mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan
ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi
Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, sesuai
dengan Kode Etik, Standar Profesi, dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

NOTARIS : Kantor Notaris Fathiah Helmi

Graha Irama Lantai 6 Room C
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav 1 - 2
Jakarta 12950
Telepon: (021) 52907304
Nomor STTD : 02/STTD-N/PN/1996
Tanggal STTD : 12 Pebruari 1996

Tugas dan kewajiban pokok Notaris adalah membuat akta-akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Perseroan dan Perjanjian-Perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan
Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.
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BIRO ADMINISTRASI EFEK : PT Datindo Entrycom

Puri Datindo – Wisma Sudirman
Jl. Jendral Sudirman Kav. 34
Jakarta 10220
Telepon: (021) 5709009
Nomor STTD : 1548/KMK.013/1990
Tanggal STTD : 19 April 1991

Ruang lingkup Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Saham ini meliputi penerimaan
Daftar Pemesanan Pembagian Saham melakukan proses pembagian saham.  BAE juga bertanggung
jawab dalam melakukan distribusi elektronik ke rekening PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan
menyusun laporan Penawaran Umum Saham sesuai peraturan yang berlaku.

KANTOR PENILAI INDEPENDEN : UJP Stef, Ton, Hardi & Rekan

Wisma Sirca, lantai 2
Jl. Johar No. 18, Menteng
Jakarta 10340
Telepon: (021) 39833541
Nomor STTD : 09/PM/STTD-P/AB/2006
Tanggal STTD: 26 April 2006

Tugas dan kewajiban pokok Stef, Ton, Hardi & Partners dalam rangka Penawaran Umum ini adalah
melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap aktiva tetap Perseroan dan anak perusahaannya
dengan tujuan untuk mengungkapkan suatu pendapat mengenai nilai pasar aktiva tetap Perseroan
dan anak perusahaannya per 30 Juni 2007 berdasaran Standar Penilaian Indonesia dan Kode Etik
dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).

Properti yang dinilai meliputi aktiva tetap yang terdiri atas tanah, bangunan-bangunan, sarana-sarana
pelengkap lainnya, mesin-mesin dan peralatannya, alat-alat berat dan peralatan transportasi.

KONSULTAN TEKNIS INDEPENDEN : SRK Consulting (UK) Ltd.

5th Floor Churchill House
17 Churchill Way
Cardiff, UK
CF10 2HH
Telepon: (44) 29 20348150

Tugas dan tanggung jawab Ahli Pakar dalam Penawaran Umum ini antara lain adalah melakukan review
dan observasi terhadap informasi dan kelengkapan data-data geologis; melakukan observasi terhadap
metode perhitungan dan akurasi perhitungan cadangan; melakukan rencana observasi terhadap rencana
produksi dan rencana penambangan; melakukan review metode operasi-operasi penambangan,
ketersediaan dan kebutuhan peralatan; melakukan observasi terhadap kemampuan untuk pencapaian
target angkutan; permasalahan dan kewajiban lingkungan, kepemilikan area-area wilayah kontrak/kuasa
pertambangan, melakukan review terhadap struktur biaya saat ini serta proyeksi biaya ke depan,
melakukan observasi terhadap tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja; dan melakukan review
terhadap rencana investasi.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini menyatakan
tidak ada hubungan afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana
didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal,
Lembaga Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 tambahan No. 3608.
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Ref.: DNC/201/07/XII/393 
 
Jakarta, 6 Desember 2007 
 
 
Kepada Yth. 
PT Indo Tambangraya Megah Tbk 
Graha Ventura, Lantai 3 
Jl. R.A. Kartini No. 26, Cilandak 
Jakarta 12430 
 
U.p.: Direksi 
 
Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Rencana 
Penawaran Umum Perdana Saham PT Indo Tambangraya Megah Tbk 
 
 
Dengan hormat, 
 
Saya, M. Arie Armand, S.H., LL.M., konsultan hukum dari kantor hukum DNC 
Advocates at Work (selanjutnya disebut sebagai “DNC”), berkantor di Landmark 
Center, Tower B Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman No. 1, Jakarta 12910, yang 
telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 
27/BL/STTD-KH/2007, tanggal 27 Februari 2007 dan terdaftar dalam Himpunan 
Konsultan Hukum Pasar Modal dengan nomor anggota 200717, selaku konsultan 
hukum yang bebas dan mandiri telah ditunjuk berdasarkan surat tanggal 16 April 
2007 oleh PT Indo Tambangraya Megah Tbk, suatu perseroan terbatas yang 
didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta 
(selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) untuk melakukan uji tuntas dan 
mempersiapkan laporan uji tuntas dari segi hukum serta memberikan pendapat 
dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai “Pendapat Hukum”) atas Perseroan 
sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal 
sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan dan menjual kepada 
masyarakat dengan cara penawaran umum sebanyak 225.985.000 saham biasa 
atas nama yang merupakan saham baru yang akan dikeluarkan Perseroan dengan 
nilai nominal sebesar Rp. 500 per saham (selanjutnya seluruh saham yang akan 
ditawarkan dan dijual kepada masyarakat disebut sebagai “Saham-saham” dan 
penawaran umum Saham-saham selanjutnya disebut sebagai ”Penawaran 
Umum”). 
 
Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan dan PT UBS Securities Indonesia 
selanjutnya disebut sebagai “Penjamin Pelaksana Emisi Efek”) telah membuat 
dan menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum 
Perseroan Terbatas PT Indo Tambangraya Megah Tbk No. 17 tanggal 24 Oktober 
2007 yang telah diubah dengan Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian 
Penjaminan Emisi Efek No. 12 tanggal 6 Desember 2007, keduanya dibuat 
dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut sebagai 
“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”). Sesuai dengan perjanjian tersebut, 
Perseroan telah menunjuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan ketentuan  
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Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menjamin penjualan Saham-saham dengan 
kesanggupan penuh (“full commitment”) sebagaimana diatur dalam Perjanjian 
Penjaminan Emisi Efek.  
 
Perseroan bermaksud untuk menggunakan dana dari hasil Penawaran Umum 
sebesar Rp3.163,8 miliar atau US$337,4 juta berdasarkan nilai tukar Rp9.376/US$ 
(kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 30 September 2007), setelah dikurangi 
estimasi seluruh biaya-biaya emisi saham, untuk: 
 

1. Sekitar US$65–70 juta (Rp609–656 miliar) akan digunakan untuk 
menambah kapasitas dan ekspansi dari Terminal Batubara Bontang di 
PT Indominco Mandiri (“Indominco”), 

 
2. Sekitar US$20–25 juta (Rp188–234 miliar) akan digunakan untuk 

membangun pembangkit tenaga listrik batubara di Indominco, 
 
3. Sekitar US$20 juta  (Rp188 miliar) akan digunakan untuk 

mengembangkan tambang operasi Indominco yang terletak di daerah 
Blok Timur, 

 
4. Sekitar US$40–50 juta (Rp375–469 miliar) akan digunakan untuk 

mengembangkan tambang operasi PT Bharinto Ekatama, dan 
 
5. Sisa dari dana tersebut sekitar US$162–182 juta (Rp1.522–1.709 

miliar) akan digunakan untuk membayar hutang Perseroan dan anak 
perusahaan Perseroan kepada pemegang saham dan akuisisi di bidang 
batubara dan pembangkit tenaga listrik yang pada saat ini masih 
dalam tahap pengkajian awal. 
 
− Pembayaran atas hutang Perseroan dan anak perusahaan 

Perseroan kepada pemegang saham tergantung pada kelayakan 
target akuisisi di bidang batubara dan pembangkit tenaga listrik 
tersebut. Jika target akuisisi tersebut tidak layak untuk 
dilakukan, sisa dana tersebut akan digunakan untuk melakukan 
pembayaran atas hutang Perseroan dan anak perusahaan 
Perseroan kepada pemegang saham sesuai dengan jadwal jatuh 
tempo dari hutang tersebut atau secara penuh, dengan 
mempertimbangkan optimalisasi struktur keuangan dan strategi 
bagi Perseroan dan anak perusahaan Perseroan. 

 
− Dalam hal Perseroan membayar hutang Perseroan dan anak 

perusahaan Perseroan kepada pemegang saham maka 
Perseroan akan menggunakan sebanyak-banyaknya 30% dari 
dana Penawaran Umum atau sekitar US$90-100 juta. 

 
Metode pengalihan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum kepada anak 
perusahaan Perseroan dapat dilakukan dalam bentuk pinjaman atau penyertaan 
modal kepada anak perusahaan Perseroan. 
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Perseroan menyatakan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana 
hasil Penawaran Umum secara berkala kepada pemegang saham melalui Rapat 
Umum Pemegang Saham dan melaporkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal 
dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut sebagai “Bapepam-LK”) sesuai 
dengan Peraturan Bapepam No. X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana 
Hasil Penawaran Umum. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk 
mengubah rencana penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum, maka Perseroan 
akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut kepada Bapepam - LK dengan 
mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana 
tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham 
Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. 
 
Apabila penggunaan dana sebagaimana disebutkan diatas mengandung benturan 
kepentingan dan/atau merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu 
dan/atau Peraturan Bapepam No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan 
Kegiatan Usaha Utama, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan 
tersebut. 
 
Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan Pasar Modal yang 
berlaku, Penawaran Umum baru dapat dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan 
Pendaftaran yang diajukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 
Keuangan (selanjutnya disebut sebagai “Bapepam-LK”). Sehubungan dengan hal 
tersebut, sesuai dengan keterangan Direksi Perseroan kepada kami, Perseroan 
telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam-LK pada tanggal 24 
Oktober 2007. 
 
 
DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM 
 
1.  Pendapat Hukum ini didasarkan dari hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum yang 

telah kami lakukan terhadap Perseroan sebagaimana dimuat dalam lampiran 
dari surat kami No. Ref.: DNC/201-20-26/07/XII/394, tanggal 6 Desember 
2007 (selanjutnya disebut sebagai “Laporan Uji Tuntas”) yang telah kami 
sampaikan kepada Perseroan serta ditembuskan kepada Penjamin Pelaksana 
Emisi dan Bapepam-LK. 

  
2. Pendapat Hukum ini diberikan atas riwayat dan keadaan Perseroan dari 

tanggal pendirian sampai dengan tanggal 26 Nopember 2007 (selanjutnya 
disebut sebagai “Tanggal Pemeriksaan”), kecuali secara tegas dinyatakan 
lain dalam Pendapat Hukum ini. 

 
3. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum negara Republik 

Indonesia yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya Pendapat Hukum ini 
dan tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau 
yurikdisi lain. 
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4. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami telah meneliti dan memeriksa: 
 

i. ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang 
menyangkut penawaran umum Efek melalui Bursa Efek di Indonesia;  

ii. dokumen-dokumen Perseroan baik asli maupun dalam bentuk salinan 
sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Hukum ini dan Laporan Uji 
Tuntas; dan 

iii. pemeriksaan setempat (site visit) di lokasi Perseroan dan Anak 
Perusahaan berada. 

 
5. Pendapat Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan 

tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, 
teknis atau kewajaran komersial dari suatu transaksi dimana Perseroan 
menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta 
kekayaannya yang terkait. 

 
6. Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat bahwa sampai dengan 

Tanggal Pemeriksaan, kami tidak menerima informasi, konfirmasi dan/atau 
penjelasan bahwa Perseroan menerima keberatan dan/atau penolakan 
termasuk dari pemerintah Republik Indonesia atas rencana Penawaran 
Umum. 

 
 
PENDAPAT HUKUM 
 
Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar 
pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan 
dan pihak ketiga kepada kami serta merujuk pada Laporan Uji Tuntas, berdasaran 
dasar, ruang lingkup, asumsi-asumsi dan kualifikasi sebagaimana diuraikan dalam 
Pendapat Hukum ini, maka kami memberikan pendapat hukum sebagai berikut: 
 
1. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan 

hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta 
Pendirian No. 13 tanggal 2 September 1987  dibuat dihadapan Benny 
Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No. 13/1987”), dengan nama PT 
Indotambangraya Megah, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 
193 tertanggal 26 September 1988 di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., 
Notaris di Jakarta (“Akta No. 193/1988”), dimana nama PT 
Indotambangraya Megah diubah menjadi PT Indo Tambangraya Megah. Akta 
No. 13/1987 telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik 
Indonesia sesuai surat keputusannya No. C2-640.HT.01.01.TH’89 tanggal 20 
Januari 1989 dan didaftarkan dalam register di Kantor Pengadilan Negeri 
Jakarta Barat di bawah No. 348/1989 dan Akta No. 193/1988 telah didaftarkan 
dalam register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 
349/1989, keduanya tertanggal 20 Maret 1989 dan kedua akta tersebut juga 
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103, tanggal 
24 Desember 1996, Tambahan No. 9775.  
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 Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah melakukan perubahan 
atas seluruh Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat 
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Indo 
Tambangraya Megah No. 33, tanggal 27 Juli 2007, dibuat oleh Fathiah 
Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No. 33/2007”). Perubahan Anggaran 
Dasar Perseroan berdasarkan Akta No. 33/2007 telah disetujui oleh Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan 
No. W7-08676 HT.01.04-TH.2007, tanggal 3 Agustus 2007. Berdasarkan 
Surat Pernyataan Perseroan tanggal 26 Nopember 2007 dan Surat 
Keterangan dari notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 10/Ket/Not/XII/2007 
tanggal 4 Desember 2007 perubahan Anggaran Dasar Perseroan 
berdasarkan Akta No. 33/2007 sedang dalam proses pendaftaran di Kantor 
Pendaftaran Perusahaan oleh notaris tersebut (“Pendaftaran Akta No. 
33/2007”). Selanjutnya berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Indo Tambangraya 
Megah Tbk No. 14, tanggal 22 Oktober 2007, dibuat oleh Fathiah Helmi, 
S.H., Notaris di Jakarta pemegang saham Perseroan telah setuju untuk 
meningkatkan pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan untuk 
Penawaran Umum dari sebelumnya sebanyak-banyaknya 159.518.824 
saham menjadi sebanyak-banyaknya 387.402.500 saham. 

 Selama pendaftaran dalam Daftar Perusahaan dan pengumuman dalam 
Berita Negara belum dilakukan maka Direksi Perseroan secara tanggung 
renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan 
Perseroan. 

 Perseroan secara tidak langsung dimiliki oleh Banpu Public Company Limited 
(“Banpu”) yang merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum 
kerajaan Thailand. Menurut pendapat kami kepemilikan saham Banpu di 
Perseroan melalui PT Centralink Wisesa International tidak menyebabkan 
Perseroan harus mengubah statusnya menjadi perusahaan penanaman 
modal asing karena berdasarkan pasal 9 ayat 5 Peraturan Pemerintah No. 20 
Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan 
dalam Rangka Penanaman Modal Asing, tanggal 19 Mei 1994 sebagaimana 
telah diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2001 tanggal 19 
Desember 2001 juncto pasal 15 ayat 3 Surat Keputusan Menteri Negara 
Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 
15/SK/1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham dalam 
Perusahaan yang didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing, tanggal 
29 Juli 1994, perusahaan yang didirikan bukan dalam rangka penanaman 
modal asing ataupun penanaman modal dalam negeri yang sahamnya dibeli 
oleh pihak asing tidak perlu mengubah status perusahaan tersebut. Selain 
itu Perseroan dan pemegang sahamnya juga telah memperoleh konfirmasi 
tertulis dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam suratnya No. 
149/A.1/2001 tanggal 11 Desember 2001 dan 21 Desember 2001 yang 
menyatakan bahwa penyertaan perusahaan asing pada holding company 
berbadan hukum Indonesia tidak harus mengubah status anak-anak 
perusahaan holding company tersebut menjadi PMA. 

 Akta pendirian Perseroan telah dibuat dengan sah dan perubahan anggaran 
dasar telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
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2. Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 33/2007 

telah memuat substansi dari ketentuan yang dipersyaratkan oleh Peraturan 
Bapepam No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang 
Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, 
Peraturan Bapepam No. IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, 
Peraturan Bapepam No. IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak 
Memesan Efek Terlebih Dahulu, Peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang 
Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, dan Peraturan Bapepam No. 
IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. 

 
 Anggaran Dasar Perseroan dan Anak Perusahaan wajib disesuaikan dengan 

ketentuan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
yang berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007 dalam jangka waktu satu tahun 
setelah berlakunya undang-undang tersebut. 

 
3. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub 

dalam Akta No. 33/2007, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha 
dalam bidang pertambangan, pembangunan, pengangkutan, perbengkelan, 
perkebunan, perdagangan umum, perindustrian dan jasa. 

 
 Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat 

melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 
a. Menjalankan usaha penambangan dan pengolahan hasil-hasil 

penambangan antara lainnya batu bara, batu, pasir, emas, mineral-
mineral dan barang galian lainnya. 

b. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan pada umumnya 
termasuk sebagai pemborong, perencana, penyelenggara dan 
pelaksana pembuatan gedung, rumah, jalan, jembatan, landasan, 
dam-dam, irigasi dan pertamanan serta pemasangan instalasi-instalasi 
listrik, gas, air ledeng dan telekomunikasi. 

c. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan di darat (transportasi) 
pada umumnya baik untuk pengangkutan penumpang maupun 
barang. 

d. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan termasuk 
pemeliharaan dan perawatan (maintenance) untuk segala macam 
kendaraan bermotor. 

e. Menjalankan usaha dalam bidang perkebunan, pertanian, kehutanan, 
peternakan, perikanan dan pertambakan termasuk pembibitan dan 
budidaya udang. 

f. Menjalankan usaha dalam perdagangan umum termasuk impor, 
ekspor, interinsulair dan lokal dari segala macam barang dagangan 
baik untuk perhitungan sendiri maupun perhitungan pihak lain secara 
komisi, menjadi grosir, leveransir, distributor, keagenan dan 
perwakilan dari perusahaan dalam dan luar negeri. 

g. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian pada umumnya, 
termasuk pabrik-pabrik, home industri, dan kerajinan tangan serta 
memasarkan hasil-hasil produksinya. 

h. Menjalankan usaha dalam bidang jasa dan konsultasi pada umumnya, 
termasuk tehnik engineering, kecuali jasa dan konsultasi di bidang 
hukum. 
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 Bahwa sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, kegiatan usaha yang dijalankan 

Perseroan telah sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Pendapat ini 
diperkuat dengan Pernyataan Perseroan tanggal 2 Oktober 2007. 

 
4. Berdasarkan Akta 33/2007 struktur permodalan Perseroan adalah sebagai 

berikut: 
 

Modal Dasar   Rp. 1.500.000.000.000 
Modal Ditempatkan  Rp.    451.970.000.000 
Modal Disetor  Rp.    451.970.000.000 

 
Modal Dasar tersebut terbagi atas 3.000.000.000 saham dengan nilai 
nominal Rp. 500 per saham. 

 
Struktur modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan di 
atas adalah benar dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar 
Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapat 
tersebut di atas diperkuat dengan Pernyataan Perseroan tanggal 2 Oktober 
2007. Perseroan telah memperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan 
berkaitan dengan struktur permodalan saat ini kecuali Pendaftaran Akta No. 
33/2007. 

 
5. Berdasarkan Akta No.33/2007, susunan pemegang saham Perseroan adalah 

sebagai berikut: 
 

No Susunan Pemegang 
Saham 

Jumlah Saham Nilai 
(Rp.) 

% 

1. PT Centralink Wisesa 
International 

903.938.000 451.969.000.000 99,99 

2. PT Sigma Buana 
Cemerlang 

2.000 1.000.000 0,01 

 Total 903.940.000 451.970.000.000 100,00 
 Portepel 2.096.060.000 1.048.030.000.000  

 
 Susunan pemegang saham Perseroan ini adalah benar dan telah sesuai 

dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Perseroan telah memperoleh seluruh persetujuan 
yang diperlukan berkaitan dengan susunan pemegang saham saat ini kecuali 
Pendaftaran Akta No. 33/2007. 
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harta kekayaan material berdasarkan dokumen kepemilikan dan/atau 

6. Berdasarkan Akta No. 33/2007, susunan terakhir Direksi dan Dewan 
Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: 

Direksi
Direktur Utama   : Somyot Ruchirawat 

 iapmagnohT kasgnoP :  rutkeriD
Direktur   : Aphimuk Taifayongvichit 
Direktur   : Rudijanto Boentoro 
Direktur   : Edward Manurung, S.E., M.B.A. 
Tidak Terafiliasi 

Dewan Komisaris
Komisaris Utama  : Sutoyo, S.H.  
Komisaris   : Somruedee Chaimongkol 

  irisroC iwaR  : sirasimoK
Komisaris  : Ir. Lukmanul Hakim, M.M. 
Komisaris Independen : Jeffrey Mulyono 
Komisaris Independen : Prof. DR. Djisman S. Simandjuntak 

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah dilaporkan kepada 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kecuali
Pendaftaran Akta No. 33/2007. Perseroan telah mengangkat Direksi dan 
Dewan Komisaris secara sah dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan 
dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan telah 
mengangkat Komisaris Independen sebagaimana disyaratkan dalam 
Peraturan Bursa Efek Jakarta No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek 
Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. 

Perseroan belum membentuk Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan Bapepam No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman 
Pelaksanaan Komite Audit, Perseroan bermaksud untuk membentuk Komite 
Audit dalam jangka waktu enam bulan sejak pernyataan efektif Bapepam-LK 
atas pencatatan Saham-saham diperoleh sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. 

Perseroan telah menunjuk Roslini Onwardi sebagai Sekretaris Perusahaan 
berdasarkan surat keputusan Direksi Perseroan No. 3355/L/ITM/HR/12/2007, 
tanggal 1 Desember 2007 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam 
No. IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, yang mempunyai 
fungsi sebagai penghubung antara Bapepam & LK, Bursa Efek, institusi 
lainnya yang terkait dan masyarakat. 

7. Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan memiliki dan/atau menguasai harta 
kekayaan material berdasarkan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan 
yang sah berupa kepemilikan saham pada beberapa perusahaan 
sebagaimana diuraikan dalam angka 9 Pendapat Hukum ini, deposito, 
rekening koran, dan kendaraan bermotor, dan atas harta kekayaan tersebut, 
sepanjang pengetahuan kami, tidak sedang dalam sengketa, pembebanan 
atau tuntutan hukum.  

 Pada Tanggal Pemeriksaan, Anak Perusahaan memiliki dan/atau menguasai 
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penguasaan yang sah dan atas harta kekayaan tersebut, sepanjang 
pengetahuan kami, tidak sedang dalam sengketa, pembebanan atau 
tuntutan hukum, selain sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji 
Tuntas. 

 
Perseroan dan Anak Perusahaan telah mengasuransikan harta kekayaan 
material yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan asuransi-asuransi 
mana masih berlaku kecuali yang masih dalam proses perpanjangan 
dan/atau pembaharuan. Pendapat ini diperkuat dengan Pernyataan 
Perseroan dan Anak Perusahaan tanggal 2 Oktober 2007. 

 
8. Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan dan Anak Perseroan telah mentaati 

ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, yaitu 
ijin mempekerjakan tenaga kerja asing, pelaporan ketenagakerjaan, upah 
minimum propinsi dan kepesertaan pada program Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja. Pendapat ini diperkuat dengan Pernyataan Perseroan dan Anak 
Perseroan tanggal 2 Oktober 2007.  

 
 Sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, Perseroan belum memiliki karyawan. 

Berdasarkan pasal 108 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan perusahaan yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 
orang wajib membuat peraturan perusahaan. Setelah proses mutasi yang 
akan dimulai pada tanggal 1 Desember 2007 selesai maka 53 orang 
karyawan Anak Perusahaan yang berada di kantor Jakarta akan menjadi 
karyawan Perseroan sehingga Perseroan pada saat tersebut wajib membuat 
peraturan perusahaan. Perseroan telah membuat rancangan peraturan 
perusahaan untuk dibahas dengan karyawan Perseroan. 

 
9. Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan memiliki penyertaan saham yang sah 

pada perusahaan-perusahaan di bawah ini: 
 

a. PT Indominco Mandiri (“IM”), sebanyak 12.499 saham, dengan nilai 
nominal seluruhnya sebesar Rp. 12.499.000.000 yang merupakan 
99,99% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh oleh IM. 

 
IM adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum 
Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. Struktur permodalan 
terakhir IM berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 18 tanggal 27 Mei 1998, 
dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di 
Jakarta (“Akta No. 18/1998”), adalah sebagai berikut: 
 
Modal Dasar   Rp. 20.000.000.000 
Modal Ditempatkan  Rp. 12.500.000.000 
Modal Disetor   Rp. 12.500.000.000 

 
Modal Dasar tersebut terbagi atas 20.000 saham dengan nilai nominal Rp. 
1.000.000 per saham. 
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Struktur permodalan IM berdasarkan Akta No. 18/1998 telah memperoleh 
persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat 
Keputusan No. C2-19628.HT.01.04.TH.98, tanggal 13 Oktober 1998, 
telah diterima dan dicatat berdasarkan Penerimaan Laporan Perubahan 
Anggaran Dasar Nomor: C2-19627 HT.01.04 TH.98, tanggal 13 Oktober 
1998, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran 
Kodya Jakarta Selatan dengan TDP No. 09031607902 di bawah agenda 
No. 4570/BH 09 03/V/99, tanggal 26 Mei 1999, dan telah diumumkan 
dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 61, tanggal 30 Juli 1999, 
Tambahan Berita Negara No. 4585. 
 
Saat ini IM aktif melakukan kegiatan usaha utama dalam bidang 
penambangan batubara. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular 
Para Pemegang Saham PTIM No. 2, tanggal 1 Oktober 2007 dibuat di 
hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta 
(“Akta No. 2/2007”), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris IM 
adalah sebagai berikut: 
 
Direksi 
Direktur Utama  : Pongsak Thongampai 
Direktur   : Somyot Ruchirawat 
Direktur   : Rudijanto Boentoro 
Direktur   : Leksono Poeranto 
Direktur   : Aphimuk Taifayongvichit 
Direktur   : Serm Munkong 
 
Dewan Komisaris 
Presiden Komisaris : Sutoyo (Sutejo), SH, MH 
Komisaris   : Ir. Lukmanul Hakim, M.M. 
Komisaris   : Rawi Corsiri 
 
Susunan direksi dan dewan komisaris IM berdasarkan Akta No. 2/2007 
telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Data IM No: C-UM.HT.01.10-3021, tanggal 12 Nopember 
2007. Berdasarkan Surat Pernyataan IM tanggal 26 Nopember 2007 
perubahan anggota direksi dan dewan komisaris sedang dalam proses 
pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Perusahaan. Walaupun pendaftaran 
perubahan direksi dan dewan komisaris IM ke Kantor Pendaftaran 
Perusahaan belum selesai, pengangkatan anggota direksi dan dewan 
komisaris IM telah berlaku karena berdasarkan Pasal 94 ayat 5 dan 6 
juncto Pasal 111 ayat 5 dan 6 Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 
Tahun 2007 pengangkatan anggota direksi dan dewan komisaris berlaku 
sejak pengangkatan anggota direksi dan dewan komisaris tersebut atau, 
apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan saat mulai 
berlakunya pengangkatan, sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang 
Saham yang mengangkat anggota direksi dan dewan komisaris tersebut. 
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b. PT Trubaindo Coal Mining (“TCM”), sebanyak 63.499 saham, dengan nilai 

nominal seluruhnya sebesar Rp. 63.499.000.000 yang merupakan 
99,99% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh oleh PT 
Trubaindo Coal Miing. 

 
TCM adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum 
Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. Struktur permodalan 
terakhir TCM berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang 
Saham TCM No. 3, tanggal 5 Maret 2003, dibuat dihadapan Rachmat 
Musiran, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No. 3/2003”) adalah sebagai 
berikut: 
 
Modal Dasar   Rp. 100.000.000.000 
Modal Ditempatkan  Rp.   63.500.000.000 
Modal Disetor   Rp.   63.500.000.000 

 
Modal Dasar tersebut terbagi atas 100.000 saham dengan nilai nominal 
Rp. 1.000.000 per saham. 
 
Struktur permodalan TCM berdasarkan Akta No. 3/2003 telah 
memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan C-05660 
HT.01.04.TH.2003, tanggal 17 Maret 2003, didaftarkan dalam Daftar 
Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan 
No. TDP 090315113068 dengan No. Agenda 725/RUB 09.03/IV/2003, 
tanggal 1 April 2003, dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 37, 
tanggal 9 Mei 2003, Tambahan Berita Negara No. 3609. 
 
Saat ini TCM aktif melakukan kegiatan usaha utama dalam bidang 
penambangan batubara. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular 
Para Pemegang Saham TCM No. 1, tanggal 1 Oktober 2007 dibuat di 
hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta 
(“Akta No. 1/2007”) susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris 
TCM adalah sebagai berikut: 
 
Direksi 
Direktur Utama  : Pongsak Thongampai 
Direktur   : Rudijanto Boentoro 
Direktur   : Serm Munkong 
Direktur   : Somyot Ruchirawat 
Direktur   : Aphimuk Taifayongvichit 
 
Dewan Komisaris 
Komisaris Utama : Sutoyo (Sutejo), SH, MH 
Komisaris   : Rawi Corsiri 
Komisaris   : Ir. Lukmanul Hakim, MM 
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Susunan direksi dan dewan komisaris TCM bedasarkan Akta No. 1/2007 
telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data 
Perseroan TCM No. C-UM.HT.01.10-3274, tanggal 14 Nopember 2007. 
Berdasarkan Surat Pernyataan TCM tanggal 26 Nopember 2007 
perubahan anggota direksi dan dewan komisaris sedang dalam proses 
pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Perusahaan. Walaupun pendaftaran 
perubahan direksi dan dewan komisaris TCM ke Kantor Pendaftaran 
Perusahaan belum selesai, pengangkatan anggota direksi dan dewan 
komisaris TCM telah berlaku karena berdasarkan Pasal 94 ayat 5 dan 6 
juncto Pasal 111 ayat 5 dan 6 Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 
Tahun 2007 pengangkatan anggota direksi dan dewan komisaris berlaku 
sejak pengangkatan anggota direksi dan dewan komisaris tersebut atau, 
apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan saat mulai 
berlakunya pengangkatan, sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang 
Saham yang mengangkat anggota direksi dan dewan komisaris tersebut. 

 
c. PT Bharinto Ekatama (“BE”), sebanyak 16.830 saham, dengan nilai 

nominal seluruhnya sebesar Rp. 16.830.000.000 yang merupakan 
99,00% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh oleh PT 
Bharinto Ekatama. 

 
BE adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum 
Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. Struktur permodalan 
terakhir BE berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat BE No. 164, 
tanggal 27 Pebruari 2004, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., 
pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No. 164/2004”) 
susunan permodalan BE adalah sebagai berikut: 
 
Modal Dasar   Rp. 68.000.000.000 
Modal Ditempatkan  Rp. 17.000.000.000 
Modal Disetor   Rp. 17.000.000.000 

 
Modal Dasar tersebut terbagi atas 68.000 saham dengan nilai nominal Rp. 
1.000.000 per saham. 
 
Struktur permodalan BE berdasarkan Akta No. 164/2004 telah 
memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-
08216.HT.01.04.TH.2004, tanggal 6 April 2004 dan didaftarkan dalam 
Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Selatan 
dengan TDP No. 090315139041 di bawah agenda No. 
48/RUB.09.03/I/2005, tanggal 13 Januari 2005. Berdasarkan Surat 
Keterangan dari Dwi Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, No. 
D/39/NOT/VII/2007 tanggal 31 Juli 2007, perubahan tersebut sedang 
dalam proses pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
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Saat ini BE masih dalam tahap konstruksi fasilitas penambangan 
batubara. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para 
Pemegang Saham BE No. 40, tanggal 13 Oktober 2006, dibuat di hadapan 
Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta 
No. 40/2006”) susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BE adalah 
sebagai berikut: 
 
Direksi 
Direktur Utama  : Somyot Ruchirawat 
Direktur   : Ir. Lukmanul Hakim, MM 
Direktur   : Rudijanto Boentoro 
Direktur   : Aphimuk Taifayongvichit 
Direktur   : Pongsak Thongampai 
 
Dewan Komisaris 
Presiden Komisaris : Sutoyo (Sutejo), SH,MH 
Komisaris   : Fredi Chandra 
Komisaris   : Rawi Corsiri 
 
Susunan direksi dan dewan komisaris BE berdasarkan Akta No. 40/2006 
telah diberitahukan kepada, dan diterima oleh, Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. W7-HT.01.10-
3214, tanggal 10 November 2006 dan telah dilakukan pendaftaran ke 
Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan pada tanggal 12 
Februari 2007. 

 
d. PT Kitadin (“KT”), sebanyak 188.944 saham, dengan nilai nominal 

seluruhnya sebesar Rp. 377.888.000.000 yang merupakan 99,99% dari 
seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh oleh PT Kitadin. 

 
KT adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum 
Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. Struktur permodalan 
terakhir KT berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Seluruh Pemegang 
Saham KT No. 11 tanggal 7 Agustus 2007, dibuat di hadapan Fathiah 
Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No. 11/2007”),adalah sebagai 
berikut: 
 
Modal Dasar   Rp. 1.000.000.000.000 
Modal Ditempatkan  Rp.    377.890.000.000 
Modal Disetor   Rp.    377.890.000.000 

 
Modal Dasar tersebut terbagi atas 500.000 saham dengan nilai nominal 
Rp. 2.000.000 per saham. 
 
Struktur permodalan KT berdasarkan Akta No. 11/2007 telah mendapat 
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. W7-10684 HT.01.04-
TH.2007 tanggal 02 November 2007. Berdasarkan konfirmasi Perseroan 
dan notaris Fathiah Helmi, S.H., pendaftaran pada Kantor Pendaftaran 
Perusahaan sedang dalam proses pendaftaran oleh notaris tersebut.   
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Saat ini KT aktif melakukan kegiatan usaha utama di bidang jasa 
pertambangan batubara. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan 
Sirkular Para Pemegang Saham PTKT No. 4, tanggal 1 Oktober 2007 
dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di 
Jakarta (“Akta No. 4/2007”) susunan anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris KT adalah sebagai berikut: 
 
Direksi 
Direktur Utama  :  Rudijanto Boentoro 
Direktur   :  Mahyudin Lubis 
Direktur   :  Frans Jonosewojo 
 
Dewan Komisaris 
Presiden Komisaris : Sutoyo (Sutejo), SH, MH  
Komisaris   : Ir. Lukmanul Hakim, MM  
 
Susunan direksi dan dewan komisaris KT berdasarkan Akta No. 4/2007 
telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data 
KT No. C-UM.HT.01.10-3943 tanggal 22 November 2007. Berdasarkan 
konfirmasi KT pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Perusahaan sedang 
dalam proses pengurusan. Walaupun perubahan direksi dan dewan 
komisaris KT belum diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia, dan pendaftaran ke Kantor 
Pendaftaran Perusahaan belum selesai, pengangkatan anggota direksi dan 
dewan komisaris KT telah berlaku karena berdasarkan Pasal 94 ayat 5 
dan 6 juncto Pasal 111 ayat 5 dan 6 Undang-undang Perseroan Terbatas 
No. 40 Tahun 2007 pengangkatan anggota direksi dan dewan komisaris 
berlaku sejak pengangkatan anggota direksi dan dewan komisaris 
tersebut atau, apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan 
saat mulai berlakunya pengangkatan, sejak ditutupnya Rapat Umum 
Pemegang Saham yang mengangkat anggota direksi dan dewan komisaris 
tersebut. 
 

e. PT Jorong Barutama Greston (“JBG”) , sebanyak 299 saham, dengan nilai 
nominal seluruhnya sebesar Rp. 4.485.000.000 yang merupakan 99,67% 
dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh oleh PT Jorong 
Barutama Greston. 

 
JBG adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum 
Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. Struktur permodalan 
terakhir JBG berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PTJBG No. 25 tanggal 
24 Pebruari 1997 dibuat dihadapan Neneng Salmiah, S.H., M.Hum., 
Notaris di Jakarta (“Akta No. 25/1997”) adalah sebagai berikut: 
 
Modal Dasar   Rp. 4.500.000.000 
Modal Ditempatkan  Rp. 4.500.000.000 
Modal Disetor   Rp. 4.500.000.000 

 
Modal Dasar tersebut terbagi atas 300 saham dengan nilai nominal Rp. 
15.000.000 per saham. 
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Struktur permodalan JBG berdasarkan Akta No. 25/1997 telah 
memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 
berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4343.HT.01.04-Th.97, tanggal 29 
Mei 1997, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran 
Kodya Jakarta Selatan dengan TDP No. 090311026368 di bawah agenda 
No. 1545/RUB 0903/III/2005, tanggal 26 Desember 2005, dan telah 
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4, tanggal 13 
Januari 2006, Tambahan No. 491. 

Saat ini JBG aktif melakukan kegiatan usaha utama di bidang 
penambangan batubara. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular 
Para Pemegang Saham JBG No. 3, tanggal 1 Oktober 2007 dibuat di 
hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta 
(“Akta No. 3/2007”),susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris JBG 
adalah sebagai berikut: 

Direksi
Presiden Direktur : Pongsak Thongampai  
Direktur   : Somyot Ruchirawat 
Direktur   : Serm Munkong 
Direktur   : Aphimuk Taifayongvichit 
Direktur   : Rudijanto Boentoro  

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Sutoyo (Sutejo), SH, MH 
Komisaris   : Rawi Corsiri 
Komisaris   : Ir. Lukmanul Hakim, MM  

Susunan direksi dan dewan komisaris JBG berdasarkan Akta No. 3/2007 
telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan pemberitahuan No. C-
UM.HT.01.10-3472 tanggal 15 Nopember 2007. Berdasarkan Surat 
Pernyataan JBG tanggal 26 Nopember 2007 perubahan anggota direksi 
dan dewan komisaris sedang dalam proses pendaftaran ke Kantor 
Pendaftaran Perusahaan. Walaupun pendaftaran perubahan direksi dan 
dewan komisaris JBG ke Kantor Pendaftaran Perusahaan belum selesai, 
pengangkatan anggota direksi dan dewan komisaris JBG telah berlaku 
karena berdasarkan Pasal 94 ayat 5 dan 6 juncto Pasal 111 ayat 5 dan 6 
Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 pengangkatan 
anggota direksi dan dewan komisaris berlaku sejak pengangkatan 
anggota direksi dan dewan komisaris tersebut atau, apabila Rapat Umum 
Pemegang Saham tidak menetapkan saat mulai berlakunya 
pengangkatan, sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang 
mengangkat anggota direksi dan dewan komisaris tersebut. 

Perusahaan-perusahaan tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai “Anak 
Perusahaan”.

Pada Tanggal Pemeriksaan, masing-masing Anak Perusahaan adalah 
perseroan terbatas yang telah sah didirikan berdasarkan hukum Republik 
Indonesia dan susunan pemegang saham dan susunan direksi dan dewan 
komisaris tersebut di atas adalah susunan pemegang saham dan susunan 
direksi dan dewan komisaris yang terakhir.  Penunjukan anggota direksi dan 
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dewan komisaris serta kepemilikan pemegang saham tersebut telah sesuai 
dengan hukum Republik Indonesia. 

 
10. Perseroan telah memperoleh Kuasa Pertambangan Eksploitasi dari Bupati 

Barito Utara sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas 
dan masing-masing IM, TCM, JBG dan BE telah menandatangani Perjanjian 
Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (“PKP2B”) dengan 
pemerintah Republik Indonesia, KT telah memperoleh Kuasa Pertambangan 
Eksploitasi dan Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan dari 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berwenang, sehingga 
Perseroan dan Anak Perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha 
pertambangan yang saat ini sedang berjalan. Pendapat ini diperkuat dengan 
Pernyataan Perseroan tanggal 2 Oktober 2007. 
 
Sepanjang pengetahuan kami, Perseroan dan masing-masing Anak 
Perusahaan telah memperoleh semua persetujuan-persetujuan, ijin-ijin dan 
lisensi-lisensi yang material termasuk Kuasa Pertambangan dan PKP2B, 
untuk menjalankan kegiatan usahanya, kecuali sehubungan dengan ekspor 
batubara kepada pihak afiliasi yang dilakukan IM, TCM dan JBG sebelum 
tahun 2007 telah tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam PKP2B 
masing-masing dimana sampai dengan sekarang IM, TCM dan JBG belum 
memperoleh persetujuan dari pemerintah untuk ekspor kepada afiliasinya 
dan beberapa dari ekspor kepada afiliasi tersebut mungkin dilakukan pada 
harga lebih rendah daripada harga penjualan terendah kepada pihak non-
afiliasi pada periode tersebut. IM, TCM dan JBG sedang memperbaiki 
keadaan tersebut, termasuk membayar kemungkinan kekurangan 
pembayaran Dana Hasil Produksi Batubara dan pembayaran penalti lain yang 
mungkin dibebankan oleh pemerintah. IM, TCM dan JBG telah meminta dan 
sedang menunggu persetujuan dari pemerintah untuk semua ekspor 
batubara ke afiliasi untuk tahun 2007. Berdasarkan surat dari Direktorat 
Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara pada tanggal 7 September 
2007 (“Surat Pemerintah”) dan ketentuan mengenai pemutusan perjanjian 
dalam PKP2B dan pemeriksaan hukum kami atas hal ini, kami tidak melihat 
adanya indikasi pemerintah akan memutuskan/mengakhiri PKP2B yang 
bersangkutan sebagai akibat tidak dipenuhinya persyaratan ekspor batu bara 
kepada afiliasi sebelum tahun 2007 dengan syarat masing-masing IM, TCM 
dan JBG memenuhi semua kewajibannya sebagaimana termaktub dalam 
Surat Pemerintah. Berdasarkan PKP2B, pemerintah mempunyai hak untuk 
mengakhiri PKP2B dengan memberikan pemberitahuan 90 hari sebelumnya 
kepada kontraktor, jika kontraktor terbukti melanggar/wanprestasi/tidak 
mematuhi ketentuan PKP2B oleh dewan arbitrase dan kontraktor gagal untuk 
memperbaiki pelanggaran/wanprestasi/ketidak patuhan dalam jangka waktu 
yang ditentukan, kecuali jika kontraktor telah dengan itikad baik dan benar-
benar mencoba memperbaiki pelanggaran/wanprestasi/ketidak patuhan 
tersebut. Dengan demikian, apabila IM, TCM dan JBG memperbaiki ketidak 
patuhan sesuai dengan permintaan pemerintah, kemungkinan besar 
pemerintah tidak akan menggunakan haknya untuk membatalkan PKP2B 
bersangkutan. Sepanjang pengetahuan kami, IM, TCM dan JBG belum 
memperoleh pemberitahuan pemutusan/pengakhiran PKP2B masing-masing. 
Dengan demikian, menurut kami kemungkinan pemerintah 
memutuskan/mengakhiri PKP2B yang bersangkutan adalah kecil. 
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11. Perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material oleh Perseroan dan 

Anak Perusahaan yang hasil pemeriksaannya kami muat dalam Laporan Uji 
Tuntas, sepanjang pengetahuan kami, adalah sah dan mengikat para pihak 
dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Anak 
Perusahaan yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Penawaran Umum ini tidak bertentangan atau melanggar suatu 
syarat dan ketentuan dan/atau tidak merupakan kelalaian berdasarkan 
perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan Anak 
Perusahaan kecuali berdasarkan Transaksi Gas Oil Swap, dengan Konfirmasi 
Ref: 461172 tanggal 8 Januari 2007 antara Societe Generale dan IM yang 
menyatakan apabila kepemilikan Banpu Public Company Limited baik secara 
langsung ataupun tidak langsung dalam IM menjadi kurang dari 94.98% dari 
modal ditempatkan IM maka hal tersebut merupakan Additional Termination 
Event berdasarkan konfirmasi tersebut sehingga Societe Generale berhak 
membatalkan transaksi. Setelah dilakukannya Penawaran Umum Saham 
Perdana Perseroan maka kepemilikan efektif Banpu Public Company Limited 
dalam PT Indominco Mandiri akan menjadi kurang dari 94.98%. Societe 
Generale telah menyetujui untuk menurunkan batas kepemilikan menjadi 
70% sebagaimana ternyata dalam transaksi-transaksi Gas Oil Swap 
selanjutnya tertanggal 28 September 2007.  

 
12. Dalam rangka Penawaran Umum ini Perseroan telah menandatangani 

perjanjian-perjanjian sebagai berikut: 
 

a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan 
Terbatas PT Indo Tambangraya Megah Tbk No. 17 tanggal 24 Oktober 
2007 yang telah diubah dengan Addendum dan Pernyataan Kembali 
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 12 tanggal 6 Desember 2007, 
keduanya antara Perseroan dan PT UBS Securities Indonesia dibuat 
dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (“PPEE”). 

 
Perjanjian Koordinasi Internasional (International Coordination 
Agreement) tanggal 6 Nopember 2007 dibuat di bawah tangan antara 
Perseroan dan UBS AG yang dibuat sehubungan dengan penawaran 
internasional Saham-saham; 

 
b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum 

Perseroan Terbatas PT Indo Tambangraya Megah Tbk No. 16 tanggal 
24 Oktober 2007 yang telah diubah dengan Addendum dan Pernyataan 
Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum 
Perseroan Terbatas PT Indo Tambangraya Megah Tbk No. 13 tanggal 6 
Desember 2007 keduanya antara Perseroan dan PT Datindo Entrycom 
dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta; 

 
c. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-

011/PE/KSEI/0801 tanggal 9 Agustus 2007 dibuat di bawah tangan 
antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; 

 
d. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 5 Nopember 2007 

dibuat di bawah tangan antara Perseroan dan PT Bursa Efek Jakarta; 
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 Perjanjian-perjanjian tersebut diatas tidak bertentangan dan telah 

ditandatangani sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan 
ketentuan peraturan Pasar Modal, termasuk tidak terbatas pada, Undang-
undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 (“UUPM”). 

 
13. Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang sahamnya 

untuk melakukan Penawaran Umum atas Saham-saham sebagaimana 
termaktub dalam Akta No. 33/2007. 

 
14. Perseroan dan Anak Perusahaan telah mentaati ketentuan yang berlaku 

sehubungan dengan aspek lingkungan hidup, yaitu telah memiliki AMDAL 
atau UKL/UPL. 

 
15. Sehubungan dengan keterlibatan Perseroan dan Anak Perusahaan dalam 

perkara di badan peradilan berdasarkan surat pernyataan Perseroan tanggal 
2 Oktober 2007 dan surat-surat keterangan dari Pengadilan Negeri, 
Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara dimana Perseroan 
berdomisili, Pengadilan Hubungan Industrial dan Badan Arbitrase Nasional 
Indonesia, selain yang diungkapkan di bawah ini Perseroan dan Anak 
Perusahaan tidak sedang menjadi salah satu pihak yang berperkara baik 
pidana, perdata, tata usaha negara, perkara perburuhan dan perkara 
arbitrase. 

 
Perseroan dan/atau Anak Perusahan menjadi pihak dalam perkara-perkara 
yang disebutkan di bawah ini: 

 
o Pada bulan Agustus 2007, TCM menerima 4 panggilan pengadilan (relaas) 

dari Pengadilan Negeri Kutai Barat tertanggal 25 Juli 2007. Seluruh kasus 
tersebut melibatkan sebagian tanah yang masuk dalam wilayah kontrak 
(PKP2B) TCM yang diklaim oleh para penggugat telah dijanjikan oleh 
Pemerintah untuk diberikan kepada mereka. Dua dari panggilan tersebut 
mengenai gugatan yang menyatakan TCM sebagai turut tergugat dimana 
para penggugat menuntut kompensasi dari, antara lain, pegawai 
pemerintah dan ketua adat setempat sebesar Rp.53.000.000.000. 
Sedangkan, 2 kasus lainnya menempatkan TCM sebagai Tergugat yang 
mengklaim sebagai ahli waris yang sah terhadap sebagian dari tanah 
yang masuk dalam wilayah kontrak (PKP2B) TCM dengan total jumlah 
gugatan pokok senilai Rp. 143.400.000.000. 

 
o IM digugat oleh dua asosiasi petani Bontang mengenai penggunaan lahan 

kontrak (PKP2B) IM oleh asosiasi tersebut yang kasusnya telah sampai 
dan diputus oleh Mahkamah Agung dengan menyatakan antara lain, 
menurut hukum Para Penggugat berhak menikmati hasil tanaman rotan 
yang diusahakan bertahun-tahun sejak 1981, dan menghukum IM untuk 
membayar ganti rugi atas perbuatan Tergugat yang telah melakukan 
penggusuran dan pemusnahan tanaman rotan sebesar Rp. 
15.500.000.000. IM telah melakukan upaya hukum ditingkat peninjauan 
kembali atas kasus ini.   
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o JBG menerima gugatan perdata berupa tuntutan kompensasi atas 

pembebasan lahan seluas 27,5 hektar yang berlokasi di Desa Swarangan, 
Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, gugatan mana telah 
dimenangkan oleh JBG sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri 
Pelaihari, berdasarkan putusan atas Perkara No. 06/Pdt.G/2005/PN.Plh, 
tanggal 8 Mei 2006.  Melalui Putusan No. 28/Pdt./2007/PT.BJM, tanggal 3 
Oktober 2007,  Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah memberikan putusan 
menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari 
No. 06/Pdt.G/2005/PN.Plh, tanggal 8 Mei 2006, dengan demikian 
memenangkan pihak JBG. 

 
o KT menerima gugatan dari penduduk sekitar berkaitan dengan sengketa 

tanah.  Gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri 
Tenggarong berdasarkan putusan No. 20/Pdt.G/2006/PN.Tgr tertanggal 
24 April 2007, yang pada pokoknya menolak permohonan penggugat.  
Terhadap putusan tersebut penggugat telah mengajukan banding.  

 
o KT juga telah menerima gugatan dari salah seorang karyawannya yang 

diajukan melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri 
Samarinda.  Pengadilan Hubungan Industrial tersebut telah memberikan 
putusan yaitu menolak seluruh gugatan penggugat melalui putusan No. 
No. 13/G/2006/PHI.Smda tertanggal 15 Agustus 2006.  Karyawan 
tersebut telah mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah 
Agung atas putusan tersebut. 

 
Perkara-perkara yang disebutkan di atas tidak berdampak material terhadap 
keberlangsungan usaha Perseroan dan/atau Anak Perusahaan. 

 
16. Sehubungan dengan keterlibatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris 

Perseroan dan Anak Perusahaan dalam perkara di badan peradilan 
berdasarkan surat pernyataan dari anggota Direksi dan Komisari Perseroan 
tanggal 10 Agustus 2007 dan 23 Oktober 2007 dan surat-surat keterangan 
dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara 
dimana Perseroan berdomisili, Pengadilan Hubungan Industrial dan Badan 
Arbitrase Nasional Indonesia, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris 
Perseroan dan Anak Perusahaan yang menjadi pihak yang berperkara baik 
pidana, perdata, tata usaha negara, perkara perburuhan dan perkara 
arbitrase. 

 
 
ASUMSI-ASUMSI DAN KUALIFIKASI  
 
Pendapat Hukum ini, diberikan dengan mengingat dan mendasarkan pada asumsi-
asumsi dan kualifikasi sebagai berikut: 
 
1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan 

atau ditunjukan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami adalah asli, 
dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami 
adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami 
dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya. 
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2. Bahwa pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak 

Perusahaan dan/atau para pejabat pemerintah yang menandatangani 
perjanjian atau mengeluarkan perijinan kepada, melakukan pendaftaran atau 
pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai 
wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah 
dan mengikat. 

 
3. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-

keterangan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-
wakil lain dan/atau pegawai Perseroan, pejabat pemerintah dan pihak ketiga 
lainnya kepada kami untuk tujuan uji tuntas dari segi hukum dan Laporan Uji 
Tuntas adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan Tanggal 
Pemeriksaan. 

 
4. Bahwa segala keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh pihak ketiga, 

termasuk badan-badan eksekutif dan yudikatif, baik lisan maupun tertulis, 
sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami 
penting untuk dimintakan yang berhubungan erat dengan Perseroan adalah 
benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenannya kami 
tidak melakukan pemeriksaan bandingan atau menelusuri kebenaran dari 
keterangan atau pernyataan pihak ketiga tersebut. 

 
5. Bahwa Pendapat Hukum yang memuat kata-kata “sepanjang pengetahuan 

kami” atau “berdasarkan pernyataan Perseroan” telah kami buat berdasarkan 
pernyataan dan/atau keterangan tertulis maupun lisan yang diberikan oleh 
anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai 
Perseroan dan/atau badan-badan pemerintah dan peradilan yang berwenang. 

 
6. Bahwa pendapat sehubungan dengan “ijin-ijin material”, “perjanjian-

perjanjian penting dan material”, dan “harta kekayaan material” adalah 
sejauh ijin-ijin, perjanjian-perjanjian serta aset-aset tersebut berakibat atau 
berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan usaha Perseroan. 

 
7. Bahwa pelaksanaan dari dokumen dan perjanjian yang diperiksa dan/atau 

dibuat dalam rangka Penawaran Umum dapat dipengaruhi oleh masa 
daluwarsa, penundaan kewajiban pembayaran utang, likuidasi, kepailitan 
atau peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan tunduk pada 
asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata. 

 
8. Bahwa Pendapat Hukum ini diberikan berdasarkan (i) dokumen dan/atau 

keterangan yang disebutkan dalam Laporan Uji Tuntas dan (ii) pernyataan 
Direksi Perseroan dimana disebutkan bahwa dokumen dan/atau hal lain yang 
disampaikan dan/atau keterangan yang diberikan kepada DNC tidak 
bertentangan dengan Pendapat Hukum dan dalam hal menurut pendapat 
Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terdapat 
dokumen dan/atau hal yang tidak perlu disampaikan dan/atau keterangan 
yang tidak perlu diberikan kepada DNC, dan karenanya tidak diketahui oleh 
DNC, tidak membuat Pendapat Hukum menjadi tidak benar dan/atau 
menyesatkan.  

 

204



  
 
9. Bahwa pendapat kami mengenai perjanjian-perjanjian adalah sejauh 

perjanjian-perjanjian tersebut diatur menurut dan tunduk pada hukum 
Republik Indonesia. 

 
10. Bahwa tuntutan dapat atau menjadi tunduk pada pembelaan berdasarkan 

kompensasi atau gugatan rekonvensi dan dapat ditolak atau dibatasi karena 
peraturan perundang-undangan yang mengatur pembatasan tuntutan. 

 
11. Bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri Energi”) adalah 

otoritas yang berwenang untuk mewakili pemerintah dalam penyelenggaraan 
dan pengawasan PKP2B. Pada masa yang akan datang Menteri Energi dapat 
menyatakan pihak lawan dalam PKP2B lalai dalam melaksanakan salah satu 
ketentuan yang dikualifikasi sebagai pelanggaran PKP2B. Dalam hal terjadi 
kelalaian, Menteri Energi akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak 
lawan mengenai kelalaiannya dengan menyebutkan bahwa pemberitahuan 
itu disampaikan sesuai dengan Pasal 23 (Kelalaian) PKP2B. Apabila pihak 
lawan tersebut tidak dapat memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu 
yang telah ditentukan oleh Menteri Energi maka Menteri Energi berhak 
memutuskan PKP2B yang bersangkutan dengan tidak mengeyampingkan hak 
pihak lawan tersebut berdasarkan PKP2B yang bersangkutan dan hukum 
yang berlaku. 

 
Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai 
konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak 
berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun 
tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi 
Pendapat Hukum ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 UUPM. 
 
Hormat kami, 
DNC Advocates at Work 
 
 
 
 
 
_____________________ 
M. Arie Armand, S.H., LL.M. 
STTD: No. 27/BL/STTD-KH/2007 
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Lampiran 
- Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum No. Ref.: DNC/201-20-26/07/XII/394, 
tanggal 6 Desember 2007 
 
Tembusan 
1. Kepada 
 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) 
 Gedung Baru Departemen Keuangan RI, Lantai 3 
 Kompleks Departemen Keuangan RI 
 Jl. Dr. Wahidin, Jakarta 10710 
 U.p.: Yang terhormat Ketua Bapepam-LK 
 
2. Kepada 
 PT UBS Securities Indonesia 
 Wisma GKBI Suite 2202 

Jl. Jenderal Sudirman No. 28 
Jakarta 10210 

 U.p.: Direksi 
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KEUANGAN KONSOLIDASI PERSEROAN DAN

ANAK PERUSAHAAN
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PT INDO TAMBANGRAYAMEGAH DAN ANAK PERUSAHAAN Lampiran 1/1

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini

NERACA KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2007 DAN 2006, DAN 31 DESEMBER 2006, 2005, DAN 2004
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS, kecuali nilai nominal dan data saham)

Juni Desember
Catatan 2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

AKTIVA LANCAR
Kas dan setara kas 2a, 4 95.532 37.147 49.214 15.700 35.775
Piutang usaha, setelah dikurangi
penyisihan piutang ragu-ragu sejumlah
US$ nihil (30 Juni 2006,
31 Desember 2006, 2005, dan
2004: US$ nihil) 2d, 5

- Pihak ketiga 30.902 26.641 60.861 35.824 22.326
- Pihak yang mempunyai hubungan

istimewa 3.306 1.929 1.218 2.268 1.805
Piutang lain-lain 2d 4.746 5.495 6.227 6.099 2.548
Persediaan,
setelah dikurangi penyisihan
persediaan usang sejumlah
US$512 (30 Juni 2006: US$371,
31 Desember 2006: US$769,
2005: US$316 dan 2004: US$244) 2e, 6 20.779 33.160 26.085 36.736 11.194

Pajak dibayar dimuka 2l, 7a 4.127 3.070 3.152 2.246 201
Piutang derivatif 24c 1.216 - - - -
Aktiva lancar lain-lain 8.553 8.317 4.015 6.953 15.926

Jumlah aktiva lancar 169.161 115.759 150.772 105.826 89.775

AKTIVA TIDAK LANCAR
Rekening pembayaran pinjaman - - - - 2.000
Piutang lain-lain: 2d
- Pihak ketiga 1.312 1.607 757 669 708
- Pihak yang mempunyai hubungan

istimewa 264 679 728 423 70
Aktiva tetap, setelah dikurangi
akumulasi penyusutan sejumlah
US$140.244 (30 Juni 2006:
US$112.231, 31 Desember 2006:
US$126.688, 2005: US$99.101, dan
2004: US$83.550) dan penyisihan
penurunan nilai sebesar US$1.060
pada 30 Juni 2007 dan 31 Desember
2006 (30 Juni 2006, 31 Desember
2005, dan 2004: US$ nihil) 2f, 2g, 2i, 8 221.840 219.240 223.059 209.956 163.272

Biaya pengupasan tanah yang
ditangguhkan 2m 18.705 27.221 11.047 - -

Biaya eksplorasi dan
pengembangan yang ditangguhkan,
setelah dikurangi akumulasi amortisasi
US$21.041 (30 Juni 2006: US$13.329,
31 Desember 2006: US$17.476,
2005: US$10.088, dan 2004: US$6.702)
dan pencadangan untuk penurunan
nilai sebesar US$3.301 pada 30 Juni
2007 dan 31 Desember 2006
(30 Juni 2006, 31 Desember
2005 dan 2004: US$ nihil) 2h, 9 50.102 56.756 52.729 55.115 33.176



PT INDO TAMBANGRAYAMEGAH DAN ANAK PERUSAHAAN Lampiran 1/2

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini

NERACA KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2007 DAN 2006, DAN 31 DESEMBER 2006, 2005, DAN 2004
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS, kecuali nilai nominal dan data saham)

Juni Desember
Catatan 2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Properti pertambangan, setelah
dikurangi akumulasi amortisasi
sejumlah US$2.552 (30 Juni 2006:
US$1.059, 31 Desember 2006:
US$1.975, 2005: US$558 dan
2004: US$ nihil) 2j, 10 21.365 22.858 21.942 23.359 23.917

Uang jaminan 467 839 966 953 640
Aktiva pajak tangguhan, bersih 2l, 7d 2.821 1.410 2.154 2.957 1.618
Aktiva lain-lain 187 297 909 616 406

Jumlah aktiva tidak lancar 317.063 330.907 314.291 294.048 225.807

JUMLAH AKTIVA 486.224 446.666 465.063 399.874 315.582
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Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini

NERACA KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2007 DAN 2006, DAN 31 DESEMBER 2006, 2005, DAN 2004
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS, kecuali nilai nominal dan data saham)

Juni Desember
Catatan 2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

KEWAJIBAN LANCAR
Pinjaman jangka pendek 11 49.139 20.000 14.096 12.201 1.000
Hutang usaha: 12
- Pihak ketiga 51.103 58.486 53.674 31.697 28.058
- Pihak yang mempunyai hubungan
istimewa - - 543 - -

Hutang pajak 2l, 7b 12.315 8.964 16.494 24.835 17.796
Beban yang masih harus dibayar 2k, 13 55.228 45.262 57.622 48.108 45.970
Kewajiban lancar lain-lain–pihak ketiga 2.750 1.782 2.180 2.060 4.513
Hutang derivatif 2o, 24b, 24c 7.585 17.693 7.235 - -
Kewajiban jangka panjang yang
akan jatuh tempo dalam satu tahun:

- Hutang sewa guna usaha 2g 65 57 62 40 16
- Kewajiban jangka panjang 14 61.550 53.621 16.800 33.513 62.561
Penyisihan imbalan karyawan 2p - - 1.355 - -
Hutang dividen 2q, 19 - - 20.000 - -

Jumlah kewajiban lancar 239.735 205.865 190.061 152.454 159.914

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR
Kewajiban lain-lain–pihak yang
mempunyai hubungan istimewa 25 13.029 9.290 12.671 2.293 3.658

Beban yang masih harus dibayar 2k, 13 - - - - 246
Sewa guna usaha pembiayaan,
setelah dikurangi bagian yang akan
jatuh tempo dalam satu tahun 2g 142 71 113 64 2

Kewajiban pajak tangguhan, bersih 2l, 7e 10.121 8.032 10.657 13.995 14.112
Kewajiban jangka panjang, setelah
dikurangi bagian yang akan jatuh
tempo dalamsatu tahun 14 92.263 86.142 118.738 94.807 73.351

Penyisihan untuk penutupan tambang 2n 3.569 1.941 3.018 1.288 -
Penyisihan imbalan karyawan 2p 6.696 9.450 5.883 9.209 7.507

Jumlah kewajiban tidak lancar 125.820 114.926 151.080 121.656 98.876

HAK MINORITAS 2b, 15a 2.323 1.039 1.765 988 643

EKUITAS
Modal saham biasa:
Modal dasar 1.500.000 (30 Juni 2006,
31 Desember 2006, 31 Desember 2005,
dan 31 Desember 2004: 150.000 lembar);
modal saham ditempatkan dan disetor
penuh 451.970 saham (30 Juni 2006,
31 Desember 2006, 31 December 2005
dan 31 Desember 2004: 101.081 lembar)
dengan nilai nominal Rp 1.000.000 16 51.788 13.288 13.288 13.288 13.288

Agio saham 17 28.122 28.122 28.122 28.122 28.122
Laba ditahan:
- Dicadangkan 18 1 1 1 - -
- Tidak dicadangkan 38.435 83.425 80.746 83.366 14.739

Jumlah ekuitas 118.346 124.836 122.157 124.776 56.149

JUMLAH KEWAJIBAN DAN
EKUITAS 486.224 446.666 465.063 399.874 315.582
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Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2007 DAN 2006
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006, 2005, DAN 2004
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS, kecuali data saham)

Juni Desember
Catatan 2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Penjualan bersih 2k, 20 315.687 283.084 672.775 476.731 314.113

Harga pokok penjualan 2k, 21 (236.724) (217.751) (503.204) (319.122) (228.557)

Laba kotor 78.963 65.333 169.571 157.609 85.556

Beban operasi
Beban penjualan 2k, 22 (24.160) (27.634) (69.110) (33.135) (17.506)
Beban umum dan administrasi 2k, 23 (8.586) (4.532) (18.621) (9.498) (7.019)

Jumlah beban operasi (32.746) (32.166) (87.731) (42.633) (24.525)

Laba usaha 46.217 33.167 81.840 114.976 61.031

Pendapatan/(biaya) lain-lain
Beban bunga (5.455) (5.656) (12.182) (5.816) (3.245)
Pendapatan bunga 204 286 876 327 170
Biaya keuangan (141) (183) (744) (610) (317)
(Kerugian)/keuntungan selisih kurs, bersih 2c (242) 3.165 2.870 (2.161) 748
Keuntungan/(kerugian) transaksi
derivatif 2o 491 (25.107) (17.096) 994 (1.213)

Penyisihan penurunan nilai
aktiva tetap 2i, 8 - - (1.060) - -

Keuntungan atas penjualan investasi 603 - - - -
(Kerugian)/keuntungan atas penjualan
aktiva tetap 2f, 8 (393) 6 (77) (124) 75

Penyisihan biaya explorasi dan
pengembangan yang ditangguhkan - - (3.301) - -

Biaya eksplorasi dan pengembangan
yang ditangguhkan yang
dihapuskan - - - - (5.586)

Lain-lain, bersih (2.375) 1.277 (133) 55 802

(7.308) (26.212) (30.847) (7.335) (8.566)

Laba sebelum pajak penghasilan 38.909 6.955 50.993 107.641 52.465

Beban pajak penghasilan 2l, 7c (15.668) (6.844) (25.335) (32.669) (19.000)

Laba sebelum hak minoritas 23.241 111 25.658 74.972 33.465

Hak minoritas atas (laba)/rugi
bersih anak perusahaan 2b, 15b (558) (51) (777) (345) 68

Laba bersih 22.683 60 24.881 74.627 33.533

Laba bersih per saham
(nilai penuh) 2r, 26 201,27 0,59 246,15 738,29 331,74
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Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2007 DAN 2006
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006, 2005, DAN 2004
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS)

Laba ditahan/(akumulasi kerugian)
Modal Agio Tidak

Catatan saham saham Dicadangkan dicadangkan Jumlah

Saldo 1 Januari 2006 13.288 28.122 - 83.366 124.776

Pencadangan saldo laba 18 - - 1 (1) -

Laba bersih periode berjalan
(tidak diaudit) - - - 60 60

Saldo 30 Juni 2006
(tidak diaudit) 13.288 28.122 1 83.425 124.836

Saldo 1 Januari 2007 13.288 28.122 1 80.746 122.157

Penambahan modal 1 38.500 - - - 38.500

Laba bersih periode berjalan - - - 22.683 22.683

Dividen yang diumumkan 19 - - - (64.994) (64.994)

Saldo 30 Juni 2007 51.788 28.122 1 38.435 118.346

Saldo 1 Januari 2004 13.288 28.122 - (18.794) 22.616

Laba bersih tahun berjalan - - - 33.533 33.533

Saldo 31 Desember 2004 13.288 28.122 - 14.739 56.149

Dividen yang diumumkan 19 - - - (6.000) (6.000)

Laba bersih tahun berjalan - - - 74.627 74.627

Saldo 31 Desember 2005 13.288 28.122 - 83.366 124.776

Dividen yang diumumkan 19 - - - (27.500) (27.500)

Pencadangan saldo laba 18 - - 1 (1) -

Laba bersih tahun berjalan - - - 24.881 24.881

Saldo 31 Desember 2006 13.288 28.122 1 80.746 122.157
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Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2007 DAN 2006
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006, 2005, DAN 2004
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS)

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Arus kas dari aktivitas operasi
Penerimaan dari pelanggan 343.558 292.606 648.788 460.398 299.322
Pembayaran kepada pemasok (179.848) (185.057) (416.172) (279.283) (174.463)
Pembayaran kepada direktur dan karyawan (17.056) (13.265) (30.124) (22.646) (13.631)
Penerimaan bunga 204 286 876 327 170
Pembayaran bunga (4.212) (3.062) (9.731) (7.485) (3.584)
Pembayaran pajak (25.149) (26.964) (37.231) (27.925) (4.734)
Pembayaran royalti (59.558) (32.925) (70.793) (52.244) (27.583)
(Pembayaran)/penerimaan lain-lain (4.631) (2.677) 3.000 (5.200) (1.741)
Kas bersih yang diperoleh dari
aktivitas operasi 53.308 28.942 88.613 65.942 73.756

Arus kas dari aktivitas investasi
Pembelian saham tambahan
anak perusahaan - - - - (12.569)

Pembelian aktiva tetap (14.678) (21.871) (42.222) (70.668) (51.083)
Hasil penjualan aktiva tetap 1.417 6 90 15 326
Penerimaan dari penjualan investasi 1.520 - - - -
Biaya eksplorasi dan pengembangan
yang ditangguhkan, dikurangi
kapitalisasi biaya penyusutan dan bunga (3.616) (4.833) (7.893) (14.832) (31.987)

Kas bersih yang digunakan untuk
aktivitas investasi (15.357) (26.698) (50.025) (85.485) (95.313)

Arus kas dari aktivitas pendanaan
Penerimaan kontribusi modal 38.500 - - - -
Penerimaan/(pembayaran) pinjaman
jangka pendek, bersih 35.000 8.000 2.000 4.500 (1.816)

Pembayaran pinjaman proyek - - - (1.000) (1.800)
Penerimaan pinjaman bank - - 30.000 22.500 34.500
Pembayaran pinjaman bank (7.575) (7.575) (45.150) (7.575) -
Penerimaan pinjaman dari pihak yang
mempunyai hubungan istimewa 51.499 29.501 48.655 24.803 46.115

Pembayaran pinjaman untuk pihak yang
mempunyai hubungan istimewa (24.000) (10.483) (32.786) (39.820) (37.700)

Pembayaran dividen (84.994) - (7.500) (6.000) -
Penerimaan dana dari/(penempatan
pada) rekening pembayaran pinjaman - - - 2.000 (2.000)

Pembayaran pokok sewa guna usaha
pembiayaan (106) (39) (188) (141) (85)

Kas bersih yang diperoleh dari/
(digunakan untuk) aktivitas pendanaan 8.324 19.404 (4.969) (733) 37.214

Kenaikan/(penurunan) bersih
kas dan setara kas 46.275 21.648 33.619 (20.276) 15.657

Kas dan setara kas pada awal periode 49.118 15.499 15.499 35.775 20.118

Kas dan setara kas pada
akhir periode (Catatan 4) 95.393 37.147 49.118 15.499 35.775

Aktivitas non kas
Pembelian aktiva tetap – sewa guna usaha
pembiayaan 138 63 259 227 -

Kapitalisasi biaya pinjaman dan bunga yang
masih harus dibayar 870 603 7.901 3.842 2.414
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2007 DAN 2006 DAN 31 DESEMBER 2006, 2005DAN 2004
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

PT Indo Tambangraya Megah (“Perusahaan”) didirikan berdasarkan Akta Notaris Benny Kristianto, S.H., No. 13
tertanggal 2 September 1987 yang telah disetujui olehMenteri KehakimanRepublik Indonesia dalamSurat Keputusan
No. C2-640.HT.01.01.TH’89 tertanggal 20 Januari 1989. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali
perubahan. Perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Akta NotarisFathiah Helmi, S.H., No. 15tertanggal 17 Juli 2007
yang mensahkan Pernyataan Persetujuan Seluruh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Luar Biasa Pemegang
Saham Perusahaan pada tanggal 24 Juni 2007 terkait dengan:

- kenaikan modal dasar Perusahaan dari Rp 150 milyar menjadi Rp 1,5 triliun, dibagi menjadi 1.500.000 saham,
masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1 juta; dan

- penerbitan sahambaru dalamportepel sebanyak 350.889 sahamdengannilai nominalmasing-masing sebesarRp
1 juta, atau total nominal sejumlah Rp 350,89 milyar (atau setara dengan US$38.500), yang sepenuhnya
didaftarkan atas nama PT Centralink Wisesa International (lihat Catatan 16).

Akta Notaris tersebut disetujui olehMenteri HukumdanHak Asasi Manusia Republik Indonesia dalamSurat Keputusan
No.W7-08151.HT.01.04-TH.2007 tertanggal 23 Juli 2007. Pada tanggal laporan ini, persetujuandari BadanKoordinasi
Penanaman Modal masih dalam proses.

Berdasarkan Keputusan Sirkular Pemegang Saham dalamRapat UmumLuar Biasa Pemegang Saham pada tanggal
28 Juni 2007, Perusahaan sebagai pemegang saham PT Kitadin (“KTD“), telah menyetujui dan meratifikasi untuk:

- menaikkanmodal dasar KTD dari Rp 30milyarmenjadi Rp 1 triliun, dibagimenjadi 500.000 saham,masing-masing
dengan nilai nominal sebesar Rp 2 juta; dan

- menerbitkan saham baru dalam portepel sebanyak 175.445 saham dengan nilai nominal masing-masing sebesar
Rp 2 juta, atau total nominal sejumlah Rp 350,89 milyar (atau ekuivalen dengan US$38.500), yang sepenuhnya
didaftarkan atas nama Perusahaan.

Keputusan Sirkular Pemegang Saham tersebut telah disahkan olehAktaNotaris No. 11, tertanggal 7Agustus 2007oleh
Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta. Pada tanggal laporan ini, persetujuan dari BadanKoordinasi PenanamanModal
dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusiamasih dalam proses.

Perusahaan memiliki kepemilikan langsung pada anak perusahaan berikut ini:

30 Juni
Jumlah aktiva

Persentase kepemilikan sebelum eliminasi
Anak perusahaan Aktivitas bisnis Lokasi 2007 2006 2007 2006

(tidak diaudit) (tidak diaudit)

KTD

Penambangan
batubara, jasa
kontraktor dan
perdagangan

Kalimantan
Timur 99,99 99,99 99.737 93.247

PT Indominco
Mandiri (“IMM”)

Penambangan
batubara

Kalimantan
Timur 99,99 99,99 215.779 207.252

PT Barasentosa
Lestari (“BSL”)

Eksplorasi
tambang
batubara

Sumatera
Selatan - 99,97 - 2.717

PT Trubaindo
Coal Mining
(“TCM”)

Penambangan
batubara

Kalimantan
Timur 90,00 90,00 142.445 152.410

PT Bharinto
Ekatama
(“Bharinto”)

Eksplorasi
tambang
batubara

Kalimantan
Tengah dan
Timur 99,00 99,00 7.611 5.292
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2007 DAN 2006 DAN 31 DESEMBER 2006, 2005DAN 2004
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

31 Desember
Jumlah aktiva

Persentase kepemilikan sebelum eliminasi
Anak perusahaan Aktivitas bisnis Lokasi 2006 2005 2004 2006 2005 2004

KTD

Penambangan
batubara, jasa
kontraktor dan
perdagangan

Kalimantan
Timur 99,99 99,99 99,99 71.985 65.903 46.329

IMM
Penambangan
batubara

Kalimantan
Timur 99,99 99,99 99,99 229.392 180.524 152.620

BSL

Eksplorasi
tambang
batubara

Sumatera
Selatan 99,97 99,97 99,97 2.744 2.706 2.527

TCM
Penambangan
batubara

Kalimantan
Timur 90,00 90,00 90,00 155.801 141.994 90.548

Bharinto

Eksplorasi
tambang
batubara

Kalimantan
Tengah dan
Timur 99,00 99,00 99,00 6.688 4.469 1.356

Bidang usaha utama Perusahaan adalah bidang pertambangan dengan melakukan investasi pada anak-anak
perusahaan dan jasa pemasaran untuk pihak yang memiliki hubungan istimewa. Anak-anak perusahaan yang
dimilikinya bergerak dalam industri pertambangan batubara. Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jakarta. Dalam
laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaandananak-anak perusahaannya secara bersama-samadisebut sebagai
“Grup”.

Entitas induk perusahaan adalah PT Centralink Wisesa International, sebuah perusahaan yang didirikan di Republik
Indonesia. Entitas holding perusahaan adalah Banpu Public Company Limited, sebuah perusahaan yang didirikan di
Kerajaan Thailand.

Aktivitas penambangan KTD diatur dalam Kuasa Pertambangan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal
Pertambangan Umum Republik Indonesia. Sedangkan aktivitas penambangan atau eksplorasi IMM, BSL, TCM, dan
Bharinto diatur dalam Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (“PKP2B”) dengan Pemerintah
Republik Indonesia.

Susunan Dewan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

30 Juni 2007 dan 31 Desember 2006 30 Juni 2006, 31 Desember 2005, dan 2004

Presiden Direktur : Mr. Somyot Ruchirawat Mr. Somyot Ruchirawat
Direktur : Mr. Aphimuk Taifayongvichit Mr. Aphimuk Taifayongvichit

Mr. Pongsak Thongampai Mr. Pongsak Thongampai
Mr. Jakkrit Aungsuthorn
Mr. Hidajat Solaiman

SusunanDewan Komisaris Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2007 dan 2006 dan 31Desember 2006, 2005, dan 2004
adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris: Mr. Sutoyo, S.H.
Komisaris : Mr. Fredi Chandra

Mr. Frans Wirawan
Mr. Ongart Auapinyakul
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2007 DAN 2006 DAN 31 DESEMBER 2006, 2005DAN 2004
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2007, Grup memiliki 2.158 karyawan (2006: 3.507 karyawan) dan pada tanggal 31 Desember
2006 Grupmemiliki 2.330 karyawan (2005: 3.505dan 2004: 2.970) (tidak diaudit). Pada tahun 2006 terjadi pemutusan
hubungan kerja sebanyak 1.257 karyawan karena penutupan tambang bawah tanah Kitadin Embalut.

KTD

KTD didirikan berdasarkan Peraturan Penanaman Modal Dalam Negeri yang sesuai dengan Undang-Undang
Penanaman Modal No. 6/1968 dan Akta Notaris No. 217, tertanggal 25 Januari 1978, oleh Mohamad Said Tadjoedin,
S.H., notaris di Jakarta. Anggaran Dasar KTD telah mengalami beberapa kali perubahan.

Perubahan Anggaran Dasar KTD terakhir dilakukan berdasarkan Akta Notaris No.11, tertanggal 7 Agustus 2007 oleh
Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, terkait dengan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan atau disetor.
Akta tersebut sedang dalampengurusan persetujuandari BadanKoordinasi PenanamanModal danMenteri Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sejak tahun 2004, KTDmenyediakan jasa penambangan bagi IMM. Pengembangan aktivitas bisnis ini telah disahkan
melalui Akta Notaris No. 20 tertanggal 26 Januari 2007 oleh Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., notaris di
Jakarta, yang menyebutkan bahwa KTD memperluas aktivitas utamanya meliputi penambangan batubara, jasa
penambangan batubara, dan perdagangan batubara. Perluasan aktivitas ini telah disetujui olehDepartemenEnergi dan
Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi, melalui Surat No.
632.K/45.07/DTL/2006 tertanggal 13 Desember 2006. Akta tersebut disetujui Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. W7-02039 HT.01.04-TH.2007 tertanggal 28 Februari 2007.

KTD memiliki 769 karyawan pada 30 Juni 2007 (30 Juni 2006: 2.201, 31 Desember 2006: 998, 31 Desember 2005:
2.277, dan 31 Desember 2004: 2.000 ) (tidak diaudit). Kantor pusat KTD berlokasi di Jakarta dengan area
pertambangan berada di TandungMayang Bontang (KalimantanTimur) danEmbalut (KalimantanTimur). KTDmemulai
operasi komersialnya pada bulan Juli 1983. Kuasa Pertambangan KTD berlaku sampai dengan 3November 2008 dan
29 Mei 2008. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak akan mengalami kesulitan dalam memperoleh perpanjangan
perizinan.

IMM

IMM didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 116 tertanggal 11 November 1988 oleh Benny Kristianto, S.H., notaris di
Jakarta. IMMdidirikan berdasarkan Peraturan PenanamanModal DalamNegeri yang sesuai denganUndang-Undang
Penanaman Modal No. 6/1968 dan Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1072A/PMDN/1990
tertanggal 15 Oktober 1990. Anggaran Dasar IMM telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir
dilakukan berdasarkan Akta Notaris No. 12, tertanggal 15 Januari 2002 oleh Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto,
S.H., notaris di Jakarta. Perubahan tersebut terkait dengan perubahan mengenai berakhirnya jabatan dan persyaratan
menjadi direksi dan komisaris. Akta tersebut disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-02358HT.01.04. TH.2002 tertanggal 12 Februari 2002.

IMM memiliki 734 karyawan pada tanggal 30 Juni 2007 (30 Juni 2006: 695, 31 Desember 2006: 698, 31 Desember
2005: 648, dan 31 Desember 2004: 582) (tidak diaudit). Kantor pusat IMM berlokasi di Jakarta dengan kegiatan
penambangan di Bontang, Kalimantan Timur. IMM memulai operasi komersialnya pada bulan Maret 1997.

Berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Pertambangan dan Energi No. 481.K/25/MPE/1998 tanggal 8 Mei 1998,
perihal Permulaan Tahap Kegiatan Operasi Produksi dan Penetapan Wilayah Pertambangan PT Indominco Mandiri,
area pertambangan yang dimiliki oleh IMMdalam tahap eksploitasi ini adalah 18.100 hektar, danpersetujuan ini berlaku
mulai dari tanggal 1 April 1998 hingga 30 tahun sejak IMM disahkan beroperasi secara komersial.

Berdasarkan Surat Keputusan dari Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Energi dan
Sumber DayaMineral Republik Indonesia No. 0151.K/20.01/DJG/2001 tanggal 2Mei 2001, perihal PeningkatanTahap
KegiatanOperasi Produksi dan Penetapan Wilayah Pertambangan Perjanjian KerjasamaPT IndomincoMandiri, area
pertambangan IMM diperluas menjadi 25.121 hektar.
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2007 DAN 2006 DAN 31 DESEMBER 2006, 2005DAN 2004
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

BSL

BSL didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 219 tertanggal 14 Februari 1990 oleh Endrawila Parmata, S.H., notaris di
Jakarta dan disetujui olehMenteri KehakimanRepublik Indonesia dalamSurat KeputusanNo.C2-1064.HT.01.01-Th.92
tertanggal 4 Februari 1992. Berdasarkan Akta Notaris No. 215 tertanggal 25 Agustus 1993 oleh Benny Kristianto, S.H.,
notaris di Jakarta, BSLmenerima persetujuan untukmengubah statusnya dari perseroan terbatas tanpa fasilitasmenjadi
perseroan terbatas dengan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri sesuai dengan Undang-Undang Penanaman
Modal No. 6/1968. Anggaran Dasar BSL telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir dilakukan
berdasarkan Akta Notaris No. 71 tertanggal 24 Maret 2005 oleh Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta,
terkait dengan perubahan maksud dan tujuan Perseroan. Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-13199HT.01.04TH.2005
tertanggal 16 Mei 2005.

Pada tanggal 31 Desember 2006, BSL tidak memiliki karyawan (30 Juni 2006 dan 31 Desember 2005: nihil dan 31
Desember 2004: 1) (tidak diaudit). Kantor pusat BSL berlokasi di Jakarta dengan area eksplorasi di Muara Lakitan
(Sumatera Selatan). Pada tanggal 31 Desember 2006, persetujuan permohonan BSL untuk tahap konstruksi dari
Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral masih dalam proses.

Pada tanggal 12 Maret 2007, Perusahaan dan PT Centralink Wisesa International menandatangani perjanjian untuk
menjual danmengalihkan seluruh hak dan kepemilikannya atas sahamBSL beserta piutang dan semua hak atas BSL
kepada PT Duta Sarana Internusa dan Buntardjo Hartadi Sutanto dengan harga penjualan sebesar US$3.300.
Penjualan tersebut telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi pada
tanggal 3 Mei 2007 melalui Surat Keputusan No. 847/12/DJB/2007.

TCM

TCM didirikan berdasarkan Peraturan Penanaman Modal DalamNegeri sesuai dengan Undang-Undang Penanaman
Modal No. 6/1968 dan berdasarkan Akta Notaris No. 179, tertanggal 13Maret 1990, oleh BennyKristianto, S.H., notaris
di Jakarta. Anggaran Dasar TCM telah mengalami beberapa kali perubahan.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir TCM dilakukan berdasarkan Akta Notaris No. 3 tertanggal 5 Maret 2003 oleh
Rachmat Musiran, S.H., notaris di Jakarta. Perubahan tersebut terkait dengan peningkatan modal dasar, modal
ditempatkan dan modal disetor, dan pengeluaran saham dalam portepel. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-05660HT.01.04.TH.2003
tertanggal 17 Maret 2003.

Berdasarkan Akta Notaris No. 3, tertanggal 10 Januari 2007, oleh Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., notaris
di Jakarta, PT Tri Usaha Bakti, pemegang saham minoritas atas TCM mengalihkan kepemilikan sahamnya sebesar
6.350 lembar saham kepada PTMulia Bhakti Abadi efektif sejak 13 Desember 2006. Pengalihan ini telah disetujui oleh
Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik
Indonesia, dalam Surat No. 2213/40.00/DJB/2006 tertanggal 13 Desember 2006. Akta Notaris ini telah disetujui oleh
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. W7.HT01.10-769
tertanggal 17 Januari 2007.

TCMmemiliki 602karyawan pada tanggal 30 Juni 2007 (30 Juni 2006: 548 dan 31Desember 2006: 578, 31 Desember
2005: 525, dan 31 Desember 2004: 332) (tidak diaudit). Kantor pusat TCM berlokasi di Jakarta dengan kegiatan
penambangan di Muara Lawa, Bentian Besar, Muara Pahu, dan Damai, Kalimantan Timur. TCM memulai operasi
komersialnya pada bulan Juni 2005.

Berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Energi dan Sumber DayaMineral No. 314.K/40.00/DJG/2005, tertanggal 17
Mei 2005, perihal Dimulainya Tahap Eksploitasi (Produksi) PKP2B, area pertambangan yang dimiliki TCMdalam tahap
eksploitasi ini adalah 23.650 hektar dan keputusan ini berlaku dari tanggal 28 Februari 2005 hingga 27 Februari 2035.
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1. UMUM (lanjutan)

Bharinto

Bharinto didirikan pada tanggal 9 Januari 1996 berdasarkan Akta Notaris No. 2 oleh NanyWerdiningsih Sutopo, S.H.,
notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-
4.527.HT.01.01.TH.1996 tertanggal 6 Maret 1996. Akta Pendirian Bharinto telah di daftarkan kepada panitera
Pengadilan Jakarta Timurmelalui surat No. 271/Leg/1996 tertanggal 4 Juni 1996dan juga telah diterbitkan dalamBerita
Negara No. 40 Tambahan Berita Negara No. 1970 tertanggal 20 Mei 1997. Anggaran Dasar Bharinto telahmengalami
beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Notaris No. 69 tertanggal 15 April 2004oleh
Aulia Taufani, S.H., notaris di Jakarta, berkaitan dengan penghapusan pasal 13 paragraf 2 dan paragraf 7.a Anggaran
Dasar Bharinto. Akta tersebut telah disetujui olehMenteri KehakimandanHakAsasiManusiaRepublik Indonesia dalam
Surat Keputusan No. C-10833HT.01.04.TH.2004 tertanggal 30 April 2004.

Bharintomemiliki 52 karyawan pada tanggal 30 Juni 2007 (30 Juni 2006: 59, 31Desember 2006: 56, 31Desember 2005
dan 2004: 55) (tidak diaudit). Kantor pusat Bharinto berlokasi di Jakarta, dan lokasi operasional tambang berada di
Barito Utara dan Kutai Barat (Kalimantan Tengah dan Timur). Berdasarkan surat keputusan No. 342.K/30/DJB/2007
tertanggal 4Mei 2007 yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, danPanasBumi, Bharinto berada pada
tahap konstruksi, efektif sejak tanggal 30 Juni 2006 hingga 29 Juni 2009.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan keuangan konsolidasianGrup telah disusun dan diselesaikan oleh DewanDireksi pada tanggal 18September
2007.

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Grup dalam penyusunan laporan keuangan
konsolidasiannya, yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dengan dasar harga perolehan dan disajikan dalam mata uang
Dolar Amerika Serikat (“Dolar AS” atau “US$”). Penggunaan mata uang ini telah disetujui oleh Menteri Keuangan
melalui Surat Keputusan No. 548/PJ.42/2002. Mata uang fungsional Grup adalah Dolar AS.

Sejak tahun 2006, laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan
mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas
konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 disajikan kembali dengan
menggunakan metode langsung. Untuk tujuan penyusunan laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas
mencakup kas, kas pada bank, investasi jangka pendek dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang, setelah
dikurangi cerukan.

Angka dalam laporan keuangan konsolidasian dibulatkan dan disajikan dalam ribuan Dolar AS kecuali dinyatakan
secara khusus.

b. Prinsip-prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan anak perusahaannya di mana
Perusahaanmempunyai kepemilikan sahamdengan hak suara lebih dari 50%, baik langsung atau tidak langsung,
apabila Perusahaanmemiliki 50%atau kurang sahamdengan hak suara, perusahaanmemiliki kemampuanuntuk
mengendalikan anak perusahaan. Anak perusahaandikonsolidasi sejak tanggal pengendalian telah beralih kepada
Perusahaan secara efektif dan tidak lagi dikonsolidasi sejak tanggal pelepasan.

Pengaruh dari seluruh transaksi dan saldomaterial antara perusahaan-perusahaandi dalamGrup telah dieliminasi
dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian.

Bagian pemegang saham minoritas atas aktiva bersih anak perusahaan disajikan sebagai “hak minoritas” dalam
neraca konsolidasian.

Hak minoritas dalam suatu anak perusahaan dengan defisit ekuitas tidak akan diakui, kecuali pemegang saham
minoritas tersebut memiliki kewajiban kontraktual untuk ikut membiayai defisit tersebut.

Kebijakan akuntansi yang dipakai dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian telah diterapkan secara
konsisten oleh anak perusahaan, kecuali dinyatakan secara khusus.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Penjabaran mata uang asing

Transaksi dalam mata uang selain Dolar AS dikonversi menjadi mata uang Dolar AS menggunakan kurs yang
berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajibanmoneter dalammata uang selainDolar
AS dikonversi menjadi Dolar AS dengan kurs yang berlaku pada tanggal neraca. Keuntungan dan kerugian yang
timbul dari penjabaran aktiva dan kewajiban moneter dalammata uang selain Dolar AS diakui dalam laporan laba
rugi konsolidasian.

Kurs, berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, yang digunakan pada tanggal neraca adalah sebagai berikut:

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Rupiah per Dolar AS 9.054 9.300 9.020 9.830 9.290
Euro per Dolar AS 0,744 0,787 0,761 0,843 0,734
Poundsterling Inggris per Dolar AS 0,500 0,545 0,510 0,580 0,519
Dolar Australia per Dolar AS 1,180 1,349 1,264 1,364 1,283
Yen Jepang per Dolar AS 123,240 114,875 119,005 117,835 102,740
Dolar Singapura per Dolar AS 1,532 1,589 1,534 1,664 1,634
Baht Thailand per Dolar AS 34,544 38,245 35,450 41,075 38,949

d. Piutang

Piutang disajikan pada nilai estimasi kolektibilitas saldo piutang setelah dikurangi penyisihan untuk saldo piutang
tidak tertagih berdasarkan telaah dari manajemen terhadap statusmasing-masing saldo piutangpadaakhirperiode
buku perusahaan. Piutang dihapuskan pada periode di mana piutang tersebut ditentukan tidak akan tertagih.

e. Persediaan

Persediaan batubaramerupakan batubara yangmenjadi bagianGrup dan dinilai berdasarkan nilai terendahantara
harga perolehan atau nilai realisasi bersih. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak dan
mencakup alokasi komponen biaya bahanbaku, tenaga kerja, penyusutan, dan biaya tidak langsung yangberkaitan
dengan kegiatan penambangan. Nilai realisasi bersih adalah estimasi nilai penjualan yang terkait dengan aktivitas
penambangan dalam kondisi bisnis normal setelah dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan estimasi
beban penjualan.

Suku cadang dan bahan-bahan pendukung lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan yang ditentukan dengan
metode rata-rata bergerak setelah dikurangi dengan penyisihan atas persediaan yang sudah usang. Suku cadang
dan bahan-bahan pendukung lainnya dicatat sebagai biaya produksi pada saat digunakan.

Penyisihan atas persediaan suku cadang dan bahan-bahan pendukung yang sudah usang dan bergerak lambat
ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa
mendatang.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

f. Aktiva tetap

Aktiva tetap diakui sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Aktiva tetap disusutkan
menggunakan metode garis lurus hingga mencapai nilai sisa, selama periode yang lebih rendah antara estimasi
masa manfaat aktiva, umur tambang atau masa PKP2B atau Kuasa Pertambangan, yang dinyatakan sebagai
berikut:

Tahun

Hak atas tanah dan pematangan tanah 10
Bangunan 5 – 20
Infrastruktur 5 – 20
Terowongan 10
Pabrik, mesin, dan peralatan 4 – 20
Perabotan dan perlengkapan kantor 4 – 5
Kendaraan 4 – 5

Hak atas tanah disusutkan selama perkiraan periode penggunaan, yang lebih dahulu antara penyelesaian
penambangan batubara atau pemutusan PKP2B atau Kuasa Pertambangan.

Biaya hukum yang terkait dengan perolehan hak atas tanah dikapitalisasi dan diamortisasi selamamasamanfaat
hak atas tanah tersebut.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan sebagai biaya pada periode terjadinya. Pengeluaran yang
memperpanjang masa manfaat suatu aktiva dikapitalisasi dan disusutkan selama sisa masa manfaat aktiva yang
bersangkutan.

Apabila suatu aktiva tetap sudah tidak digunakan atau dijual, nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya
dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasian, dan keuntungan dan kerugian yang timbul akibat pelepasan
aktiva tetap diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Akumulasi biaya konstruksi bangunan dan pabrik serta pemasangan mesin dikapitalisasi sebagai aktiva dalam
penyelesaian. Biaya-biaya tersebut direklasifikasi ke akun aktiva tetap pada saat proses konstruksi atau
pemasangan selesai. Penyusutan mulai dibebankan pada tanggal yang sama.

Biaya bunga dan biaya pinjaman lain, seperti biaya diskonto atas pinjaman baik yang secara langsung ataupun
tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aktiva tertentu yang memenuhi syarat,
dikapitalisasi sampai proses pembangunan tersebut selesai. Untuk pinjaman yangdapat diatribusi secara langsung
pada suatu aktiva tertentu yangmemenuhi syarat, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang
terjadi selama periode berjalan, dikurangi pendapatan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut. Untuk
pinjaman yang tidak dapat diatribusi secara langsung pada suatu aktiva tertentu yang memenuhi syarat, jumlah
biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi dengan pengeluaran untuk
aktiva tertentu yang memenuhi syarat. Tingkat kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman dibagi
dengan jumlah pinjaman dari suatu periode tertentu, tidak termasuk pinjaman yang secara khusus digunakanuntuk
perolehan aktiva tertentu yang memenuhi syarat.

g. Aktiva tetap dari sewa guna usaha pembiayaan

Aktiva tetap yang diperoleh melalui sewa guna usaha pembiayaan disajikan sebesar nilai kini pembayaran
minimum sewa guna usaha ditambah harga opsi yang akan dibayar Grup pada akhir masa sewa. Kewajiban yang
terkait juga diakui dan setiap pembayaran angsuran dialokasi sebagai pelunasan kewajiban danpembayaran beban
bunga. Aktiva sewa guna usaha disusutkan dengan metode yang sama seperti aktiva yang dimiliki sendiri.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

h. Biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan

Biaya eksplorasi dikapitalisasi dan ditangguhkan, untuk setiap area of interest, apabila memenuhi salah satu dari
ketentuan berikut ini:

(i) Biaya tersebut diharapkan dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan pengembangan dan eksploitasi area
of interest tersebut atau melalui penjualan area of interest tersebut; atau

(ii) Kegiatan eksplorasi dalam area of interest yang belum mencapai tahap yang memungkinkan penentuan
adanya cadangan terbukti yang secara ekonomis dapat diperoleh, dan kegiatan yang aktif dan signifikan dalam
atau berhubungan dengan area tersebut masih berlanjut.

Pemulihan biaya eksplorasi yang ditangguhkan bergantung pada keberhasilan pengembangan dan eksploitasi
secara komersial, atau penjualan atas area of interest yang terkait. Setiaparea of interestditelaah pada setiap akhir
periode akuntansi. Biaya eksplorasi yang terkait pada suatu area of interest yang telah ditinggalkan atau yang telah
diputuskan oleh Direksi Grup bahwa area of interest tidak layak secara ekonomis, dihapuskan pada periode
keputusan tersebut dibuat.

Biaya pengembangan tambang dan biaya-biaya lain yang terkait dengan pengembangan suatu area of interest,
sebelumdimulainya produksi dari area tersebut, sepanjang telahmemenuhi persyaratan untuk penangguhan, akan
dikapitalisasi.

Biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan mencakup akumulasi biaya yang terkait dengan
penyelidikan umum, administrasi dan perizinan, geologi dan geofisika, dan biaya-biaya yang terjadi untuk
mengembangkan area tambang sebelum dimulainya operasi secara komersial.

Biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan yang terkait dengan suatu produksi area tertentu
diamortisasi denganmenggunakanmetode garis lurus selama lima tahun untuk IMMdan unit produksi untuk KTD
sejak dimulainya produksi secara komersial.

Di TCM, biaya eksplorasi yang ditangguhkan, yang tidak dapat diidentifikasi secara spesifik untuk pengembangan
suatu area of interest tertentu diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama empat tahun sejak
dimulainya produksi secara komersial. Biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan yang terkait
dengan suatu area produksi tertentu diamortisasi dengan menggunakan metode unit produksi.

Biaya bunga dan biaya pinjaman lain, seperti biaya diskonto atas pinjaman baik yang secara langsung ataupun
tidak langsung digunakan untuk mendanai kegiatan eksplorasi dan pengembangan, sepanjang telah memenuhi
kriteria untuk penangguhan, dikapitalisasi sampai kegiatan eksplorasi dan penambangan tersebut selesai. Untuk
pinjaman yang dapat diatribusi secara langsung pada suatu aktivitas tertentu, jumlah yang dikapitalisasi adalah
sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi pendapatan investasi jangka pendek dari
pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusi secara langsungpada suatu aktivitas tertentu, jumlah
biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi dengan pengeluaran untuk
aktivitas eksplorasi dan pengembangan. Tingkat kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman dibagi
dengan jumlah pinjaman dari suatu periode tertentu, tidak termasuk pinjaman yang secara khusus digunakanuntuk
aktivitas eksplorasi dan pengembangan tertentu.

i. Penurunan nilai aktiva jangka panjang

Pada tanggal neraca, Grupmelakukan telaah untukmenentukan ada atau tidaknya indikasi penurunannilai aktiva.

Aktiva tetap dan aktiva tidak lancar lainnya ditelaah untuk mengetahui apakah telah terjadi kerugian akibat
penurunan nilai apabila terjadi kondisi atau perubahan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat aktiva tidak
dapat diperoleh kembali secara penuh. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat
aktiva dengan nilai yang dapat diperoleh kembali dari aktiva tersebut, yaitu yang lebih tinggi antara harga jual neto
atau nilai pakai aktiva. Dalam rangkamenguji penurunannilai, aktiva-aktiva dikelompokkanhinggaunit terkecil yang
menghasilkan arus kas terpisah. Pemulihan penyisihan penurunan nilai diakui sebagai pendapatan dalamperiode
di mana pemulihan tersebut terjadi.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

j. Properti pertambangan

Properti pertambangan dinyatakan sebesar biaya perolehan dan merupakan penyesuaian nilai wajar properti
pertambangan pada tanggal pembelian TCM dan Bharinto.

Saldo properti pertambangan terkait dengan TCM diamortisasi selama umur properti menggunakan metode unit
produksi dimulai dari awal operasi komersial perusahaan. Saldo properti pertambanganBharinto akandiamortisasi
sejak dimulainya operasi komersial perusahaan. Amortisasi tersebut menggunakan basis estimasi cadangan.
Perubahan dalam estimasi cadangan dilakukan secara prospektif, dimulai sejak periode terjadinya perubahan.

k. Pengakuan pendapatan dan beban

Penjualan bersih merupakan penghasilan yang diperoleh dari penjualan produk-produk Grup dan pemberian jasa
pelabuhan dan jasa lain setelah dikurangi retur, potongan penjualan, bea, dan Pajak Pertambahan Nilai.

Penjualan diakui sebagai penghasilan pada saat terjadi pemindahan risiko kepada pelanggan, dan:

Produk sudah dalam bentuk yang siap dikirim dan tidak memerlukan proses lebih lanjut oleh, atau atas nama
Grup;
Kuantitas dan kualitas dari produk dapat ditentukan secara wajar dan akurat;
Barang sudah dikirim kepada pelanggan dan tidak lagi berada dalam pengendalian fisik Grup (atau
kepemilikan atas produk telah diserahkan kepada pelanggan); dan
Harga jual dapat ditentukan secara wajar dan akurat.

Penghasilan dari penjualan ekspor diakui pada saat pengiriman barang kepada pelanggan sesuai dengan
persyaratan penjualan yang telah disepakati. Penghasilan dari penjualan domestik diakui ketika barang telah dikirim
kepada pelanggan sesuai dengan persyaratan penjualan yang telah disepakati dan ketika jasa telah diberikan
kepada pelanggan.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan basis akrual.

l. Perpajakan

Semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aktiva dan kewajiban untuk tujuan pelaporan keuangandengan
dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak penghasilan tangguhan dengan metode kewajiban. Tarif pajak
yang berlaku saat ini atau yang secara substansial telah berlaku digunakan untuk menentukan pajak tangguhan.

Aktiva pajak tangguhan yang berasal dari manfaat pajak masa mendatang dan saldo rugi fiskal yang dapat
dikompensasi diakui apabila besar kemungkinan jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk
dikompensasi dengan manfaat pajak masa mendatang dan saldo rugi fiskal dapat dipakai.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan
keberatan/banding, pada saat keputusan atas keberatan/banding tersebut telah ditetapkan.

m. Biaya pengupasan

Biaya pengupasan tanah dibebankan sebagai biaya produksi berdasarkan rasio aktual pengupasan tanah selama
tahun tersebut. Biaya pengupasan tanah yang terjadi untuk memindahkan tanah yang belum menghasilkan
batubara akan ditangguhkan dan akan diakui sebagai biaya produksi ketika batubara tersebut ditambang. Biaya
pengupasan tanah yang ditangguhkan akan dihapus dalam periode di mana dinyatakan tidak terdapat batubara
dan/atau tidak ekonomis untuk ditambang.

n. Penyisihan untuk kewajiban lingkungan

Pengeluaran yang terkait dengan pemulihan, rehabilitasi, dan lingkungan yang timbul selama tahap produksi
dibebankan sebagai biaya pokok penjualan pada saat terjadinya.

Tambahan penyisihan untuk biaya penutupan tambang dihitung berdasarkan kuantitas penjualan.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

o. Akuntansi untuk instrumen keuangan derivatif dan aktivitas lindung nilai

Instrumen keuangan derivatif pada awalnya diakui di neraca konsolidasian berdasarkan harga perolehannya dan
selanjutnya dinilai kembali berdasarkan nilai wajarnya. Metode untuk mengakui keuntungan atau kerugian yang
terjadi tergantung pada sifat dari objek yang dilindungi nilainya. Grup mengelompokkan derivatif sebagai (1)
instrumen lindung nilai terhadap nilai wajar suatu aktiva atau kewajiban yang diakui atau komitmen sah yangbelum
diakui (lindung nilai atas nilai wajar) atau (2) instrumen lindungnilai transaksi yang diperkirakan akan terjadi (lindung
nilai arus kas).

Perubahan nilai wajar derivatif yang ditujukan danmemenuhi kualifikasi sebagai lindung nilai atas nilai wajar, yang
efektif, dicatat di dalam laporan laba rugi konsolidasian, bersama dengan perubahan yang terjadi pada nilai wajar
aktiva dan kewajiban yang dilindungi nilainya.

Perubahan nilai wajar derivatif yang ditujukan danmemenuhi kualifikasi sebagai lindung nilai arus kas dan lindung
nilai tersebut efektif, diakui sebagai bagian dari ekuitas, khususnya pada akun cadangan nilai wajar. Jumlah yang
ditangguhkan di ekuitas kemudian dialihkan ke laporan laba rugi dan diklasifikasikan sebagai pendapatan atau
beban pada periode yang sama dengan periode ketika transaksi yang dilindungi nilainya mempengaruhi laporan
laba rugi konsolidasian.

Perubahan nilai wajar atas instrumen derivatif yang tidak memenuhi persyaratan sebagai akuntansi lindung nilai
diakui segera dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Ketika suatu instrumen lindung nilai berakhir atau dijual, atau ketika suatu lindung nilai tidak lagi memenuhi
persyaratan akuntansi lindung nilai, akumulasi keuntungan atau kerugian yang terdapat di ekuitas saat itu tetap
berada di bagian ekuitas dan akan diakui pada saat transaksi yang dijanjikan atau diperkirakan diakui dalam
laporan laba rugi konsolidasian. Apabila transaksi yang dijanjikan atau diperkirakan tidak lagi diharapkan akan
terjadi, akumulasi keuntungan atau kerugian yang telah dicatat di bagian ekuitas dialihkan ke dalam laporan laba
rugi konsolidasian.

Pada saat terjadinya transaksi, Grup melakukan dokumentasi mengenai hubungan antara instrumen lindung nilai
dan unsur yang dilindungi nilainya, juga tujuan pengelolaan risiko dan strategi yang diterapkan dalammelakukan
berbagai macam transaksi lindung nilai. Proses dokumentasi ini menghubungkan derivatif yang ditujukan sebagai
lindung nilai dengan aktiva dan kewajiban tertentu atau dengan komitmen sah tertentu atau transaksi yang
diperkirakan. Grup jugamelakukan dokumentasi atas penilaian mereka, baik padapermulaan lindungnilaimaupun
pada saat-saat berikutnya secara berkelanjutan, apakah derivatif yang digunakan pada transaksi lindung nilai
memiliki efektivitas yang tinggi dalammenandingi (offsetting)perubahan nilai wajar atau arus kas suatu unsur yang
dilindungi nilainya.

p. Imbalan karyawan

(i) Kewajiban imbalan pasca masa kerja

Programpensiun imbalan pasti adalah programpensiun yangmenentukan jumlah imbalan pensiun yangakan
diberikan, biasanya berdasarkan pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja, atau kompensasi.

Grup harus menyediakan imbalan pensiun dengan jumlah minimal sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No.
13/2003 atau Kontrak Kerja Bersama (“KKB”), mana yang lebih tinggi. Karena UUKetenagakerjaan atau KKB
menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya program
pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan atau KKB adalah program imbalan pasti. Kewajiban manfaat
pensiun ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaris yang dilakukan secara periodik.

Kewajiban program pensiun imbalan pasti yang diakui di necara konsolidasian adalah nilai kini kewajiban
imbalan pasti pada tanggal neraca dikurangi nilai wajar aktiva program, serta disesuaikan dengan
keuntungan/kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belumdiakui. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap
tahun oleh aktuaris independenmenggunakanmetode projected unit credit. Nilai kini kewajiban imbalan pasti
ditentukan dengan mendiskonto estimasi arus kas keluar masa depan menggunakan tingkat bunga obligasi
perusahaan berkualitas tinggi dalammata uang yang sama denganmata uang imbalan yangakandibayarkan
dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

p. Imbalan karyawan (lanjutan)

(i) Kewajiban imbalan pasca masa kerja (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian aktuarial dapat timbul dari penyesuaian yang dibuat berdasarkan pengalaman,
perubahan asumsi-asumsi aktuarial, dan perubahan pada programpensiun. Apabila jumlah keuntungan atau
kerugian aktuarial ini melebihi 10% dari imbalan pasti atau 10% dari nilai wajar aktiva program, maka
kelebihannya dibebankan atau dikreditkan pada pendapatan atau beban selamasisamasa kerja rata-rata para
karyawan yang bersangkutan.

(ii) Pesangon pemutusan kontrak kerja

Pesangon pemutusan kontrak kerja terhutang ketika karyawan dihentikan kontrak kerjanya sebelum usia
pensiun normal. Grup mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja ketika Grupmenunjukkan komitmennya
untukmemberhentikan kontrak kerja dengan karyawan berdasarkan suatu rencana formal terperinci yang kecil
kemungkinannya untuk dibatalkan.

q. Dividen

Pembayaran dividen kepada pemegang saham Grup diakui sebagai kewajiban dalam laporan keuangan
konsolidasian Grup dalam periode di mana pembagian dividen diumumkan.

r. Laba per saham

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham
biasa yang beredar pada periode atau tahun yang bersangkutan.

s. Pelaporan segmen

Sebuah segmen usaha adalah sekelompok aktiva dan operasi yangmenyediakan barang atau jasa yangmemiliki
risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen usaha lainnya. Sebuah segmen geografis
menyediakan barang maupun jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta tingkat
pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan ekonomi lain.

Grup melakukan segmentasi pelaporan keuangan Grup adalah sebagai berikut:
(i) segmen usaha (primer), yang mengelompokkan aktivitas bisnis Grup menjadi batubara dan jasa; dan
(ii) segmen geografis (sekunder) yang mengelompokkan penjualan berdasarkan daerah tujuan penjualan.

t. Penggunaan estimasi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umummengharuskan
manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aktiva dan kewajiban yang
dilaporkan, dan pengungkapan atas aktiva dan kewajiban kontinjen pada tanggal laporan keuangan konsolidasian,
serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan
pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan aktivitas saat ini, hasil yang sebenarnyamungkin berbedadari
jumlah yang diestimasi.
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3. AKUISISI ANAK PERUSAHAAN

a. Akuisisi tambahan kepemilikan di BSL

Berdasarkan Perjanjian Penjualan dan Pembelian Saham antara Drs. Moersetio dan Perusahan serta antara
Johannes Budi Santosa dan Perusahaan tertanggal 9 Februari 2004, Perusahaan setuju untuk membeli 70 lembar
saham BSL yang dimiliki oleh Drs. Moersetio dan 419 lembar saham BSL yang dimiliki oleh Johannes Budi
Santosa, yang secara bersama-sama merepresentasikan 13,97% saham ditempatkan BSL. Transaksi ini
dilaksanakan pada 29 Februari 2004 sehingga meningkatkan kepemilikan Perusahaan di BSL menjadi 99,97%.
Nilai akuisisi yang dibayar sebesar Rp 489 juta, atau setara dengan US$57.870 (nilai penuh) pada saat tanggal
transaksi, sedangkan nilai buku bersih BSL pada saat itu adalah US$107.561 (nilai penuh). Kelebihan nilai buku
atas nilai akuisisi sebesar US$49.691 (nilai penuh) dikreditkan pada biaya eksplorasi dan pengembangan yang
ditangguhkan.

b. Akuisisi saham di Bharinto

Pada kuartal pertama tahun 2004, Perusahaan mengakuisisi 99% dari jumlah saham yang ditempatkan Bharinto
dari Subardja Midjaja dan Netty Herawati. Harga pembelian sebesar US$12.862, termasuk biaya legal dan biaya
lainnya, melebihi nilai buku bersih Bharinto pada saat akuisisi. Kelebihan harga tersebutmenunjukkan nilai Kontrak
Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (“PKP2B”) dan cadangan/sumber daya batubara yang ada di
area PKP2B. Harga pembelian telah dialokasikan sepenuhnya ke properti pertambangan.

4. KAS DAN SETARA KAS
Juni Desember

2007 2006 2006 2005 2004
(Tidak
diaudit)

Kas:
Rupiah
- Kas kecil 107 94 87 143 32

Bank:
Rupiah
- PT Bank Central Asia Tbk 1.216 3.340 302 375 1.171
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 362 7.611 1 83 19
- PT Bank Internasional Indonesia Tbk 141 298 219 241 379
- Standard Chartered Bank 126 217 404 159 85
- Bangkok Bank Public Company Limited 61 356 80 16 35
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 30 3 3 - -
- Citibank N.A. 11 2 106 1 -
- PT Bank Mizuho Indonesia 9 39 22 24 8
- The Hongkong and Shanghai

Banking Corporation Limited 6 7 221 5 6
- PT Bank BNP Paribas Indonesia 2 2 2 2 -
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 1 69 19 130 -
- Bank Pembangunan Daerah Melak - - - - 6

Total rekening Rupiah 1.965 11.944 1.379 1.036 1.709
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4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Dolar AS
- Standard Chartered Bank 86.309 12.614 4.395 7.010 11.793
- PT Bank Central Asia Tbk 2.525 4.637 8.035 2.876 3.494
- Bangkok Bank Public Company Limited 1.672 1.748 10.922 1.459 5.002
- Citibank N.A. 609 19 131 1 -
- The Hongkong and Shanghai

Banking Corporation Limited 142 42 42 2.943 43
- PT Bank Internasional Indonesia Tbk 108 179 35 83 13
- PT Bank Mizuho Indonesia 48 43 125 57 45
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 4 4 17 - -
- PT Bank BNP Paribas Indonesia 2 2 2 2 -

Total rekening Dolar AS 91.419 19.288 23.704 14.431 20.390

Total kas di bank 93.384 31.232 25.083 15.467 22.099

Deposito berjangka:
Rupiah
- Standard Chartered Bank - 753 7.539 - -
- PT Bank Central Asia Tbk 41 68 374 68 108
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - - - 22 -

Total rekening Rupiah 41 821 7.913 90 108

Dolar AS
- Standard Chartered Bank 2.000 5.000 15.000 - 12.536
- Bangkok Bank Public Company Limited - - 1.131 - 1.000

Total rekening Dolar AS 2.000 5.000 16.131 - 13.536

Total deposito berjangka 2.041 5.821 24.044 90 13.644

Total kas dan setara kas 95.532 37.147 49.214 15.700 35.775

Tingkat bunga rata-rata dari deposito berjangka diatas adalah sebagai berikut:

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Rupiah 5,75% 8,0 - 8,5% 6,0 - 8,5% 8,0 - 9,5% 6,8%
Dolar AS 4,75% 4,9% 4,8 - 5,18% - 1,6 - 2,1%

Untuk tujuan laporan arus kas konsolidasian, saldo kas dan setara kas pada akhir periode terdiri dari:

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Kas, bank, dan deposito berjangka 95.532 37.147 49.214 15.700 35.775
Cerukan (lihat Catatan 11) (139) - (96) (201) -

95.393 37.147 49.118 15.499 35.775
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5. PIUTANG USAHA

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Pihak ketiga:
Dolar AS
- Enel Trade SpA 6.427 2.376 5.539 9.951 5.305
- Chubu Electric Power Co., Inc. 4.358 3.550 - - -
- Korea Southern Power Co., Ltd. 4.172 - 3.241 - -
- Sumitomo Coal Mining Co., Ltd. 3.440 - 3.273 6.429 3.548
- Holcim Trading Pte. Ltd. 1.133 1.191 2.685 3.502 -
- Tokyo Electric Power Company - 3.660 - - -
- Formosa Plastics Group - - 7.205 - -
- National Power Corporation - 2.977 - 3.464 2.540
- Adani Global Pte. Ltd. - - 3.536 4.605 -
- Excellent Success Ltd. - - 3.078 - -
- Ho-Ping Power Company - - - 3.366 -
- Flame S.A. - - - - 3.156
- Lain-lain (masing-masing di bawah US$3.000) 7.943 4.813 12.651 4.507 7.777

27.473 18.567 41.208 35.824 22.326
Rupiah
- PT PLN (Persero) 3.429 8.074 19.653 - -

30.902 26.641 60.861 35.824 22.326

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa:
Dolar AS
- Banpu Singapore Pte. Ltd. 3.236 - - - -
- Lain-lain (masing-masing di bawah

US$3.000) 70 1.929 1.218 2.268 1.805

34.208 28.570 62.079 38.092 24.131
Dikurangi:
Penyisihan piutang ragu-ragu - - - - -

Piutang usaha - bersih 34.208 28.570 62.079 38.092 24.131

Umur piutang usaha adalah sebagai berikut:
Lancar 33.432 28.570 48.585 36.118 24.131
Lewat jatuh tempo:
- antara 1 sampai 30 hari 599 - 13.430 1.158 -
- antara 31 sampai 60 hari 177 - - 816 -
- antara 61 sampai 90 hari - - - - -
- lebih dari 90 hari - - 64 - -

34.208 28.570 62.079 38.092 24.131

Berdasarkan telaah atas status dari masing-masing akun piutang usaha pada akhir periode, manajemen Grup
berpendapat bahwa seluruh piutang usaha dapat ditagih secara penuh sehingga tidak diperlukan penyisihan piutang
tidak tertagih.

Aktiva tetap, persediaan, dan piutang usaha TCM sejumlah total US$85.000 telah dijadikan sebagai jaminan untuk
pinjaman bank sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 14.

Dump truck dan piutang usaha KTD telah dijadikan sebagai jaminan untuk pinjaman bank sebagaimana dijelaskan
dalam Catatan 11.

Lihat Catatan 25 untuk rincian transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.
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6. PERSEDIAAN

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Batubara 15.660 25.350 20.885 29.654 8.167
Suku cadang dan bahan-bahan pendukung 5.631 8.181 5.969 7.398 3.271

21.291 33.531 26.854 37.052 11.438
Dikurangi:
Penyisihan untuk suku cadang dan
bahan-bahan pendukung usang (512) (371) (769) (316) (244)

20.779 33.160 26.085 36.736 11.194

Mutasi penyisihan untuk suku cadang dan bahan-bahan pendukung usang adalah sebagai berikut:

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Saldo awal 769 316 316 244 166
Perubahan selama periode:
Penambahan penyisihan 86 55 453 72 112
Penghapusan persediaan (343) - - - (34)

Saldo akhir 512 371 769 316 244

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan untuk suku cadang dan bahan-bahan pendukung usang cukup untuk
menutup kemungkinan kerugian dari persediaan usang tersebut.

Persediaan batubara di KTD senilai US$899 pada tanggal 30 Juni 2007 (30 Juni 2006: US$7.673 – tidak diaudit, 31
Desember 2006: US$1.863, 31 Desember 2005: US$6.711, dan 31Desember 2004:US$3.939) telah dijadikan sebagai
jaminan untuk pinjaman seperti yang telah dijelaskan pada Catatan 11.

Aktiva tetap, persediaan, dan piutang usaha TCMsejumlah US$85.000 telah dijadikan sebagai jaminan untuk pinjaman
bank seperti yang dijelaskan dalam Catatan 14.

Pada tanggal 30 Juni 2007, nilai persediaan diasuransikan terhadap berbagai jenis risiko properti, kerusakan mesin–
mesin, dan gangguan usaha sebesar US$62.454. Manajemen Grup berpendapat bahwa persediaan pada tanggal 30
Juni 2007 telah diasuransikan secara memadai.
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7. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar dimuka
Juni Desember

2007 2006 2006 2005 2004
(Tidak
diaudit)

Perusahaan
Pajak Pertambahan Nilai - 17 - - -
Kelebihan pembayaran pajak penghasilan
- 2007 124 - - - -
- 2006 208 58 208 - -
- 2005 - 8 8 8 -

332 83 216 8 -
Anak Perusahaan
Pajak Pertambahan Nilai 455 222 430 475 67
Kelebihan pembayaran pajak penghasilan
- 2007 1.019 - - - -
- 2006 1.103 1.053 1.103 - -
- 2005 1.218 1.218 1.218 1.218 -
- 2004 - 494 185 507 96
- 2003 - - - 38 38

3.795 2.987 2.936 2.238 201

4.127 3.070 3.152 2.246 201

b. Hutang pajak

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Perusahaan
Pajak Penghasilan – pasal 21 18 19 19 9 -
Pajak Penghasilan – pasal 23 dan 26 28 58 29 38 43
Pajak Pertambahan Nilai 13 - 13 16 8

59 77 61 63 51

Anak Perusahaan
Pajak Penghasilan Badan 6.980 5.829 11.832 20.584 14.909
Pajak Penghasilan – pasal 4(2) 4 - - - -
Pajak Penghasilan – pasal 15 148 89 - - -
Pajak Penghasilan – pasal 21 676 529 764 761 1.791
Pajak Penghasilan – pasal 23 dan 26 2.164 2.321 2.208 2.205 694
Pajak Penghasilan – pasal 25 2.187 111 1.538 1.196 320
Pajak Pertambahan Nilai 97 8 91 26 31

12.256 8.887 16.433 24.772 17.745

12.315 8.964 16.494 24.835 17.796

234



PT INDO TAMBANGRAYAMEGAH DAN ANAK PERUSAHAAN Lampiran 5/17

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2007 DAN 2006 DAN 31 DESEMBER 2006, 2005DAN 2004
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

7. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan
Juni Desember

2007 2006 2006 2005 2004
(Tidak
diaudit)

Perusahaan
- Kini - - - - -
- Tangguhan (174) (151) (425) (168) -

(174) (151) (425) (168) -

Anak Perusahaan
- Kini 16.871 11.260 27.870 34.125 17.987
- Tangguhan (1.029) (4.265) (2.110) (1.288) 1.013

15.842 6.995 25.760 32.837 19.000
Konsolidasian
- Kini 16.871 11.260 27.870 34.125 17.987
- Tangguhan (1.203) (4.416) (2.535) (1.456) 1.013

15.668 6.844 25.335 32.669 19.000

Perhitungan beban pajak penghasilan badan kini adalah sebagai berikut:

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Laba konsolidasian sebelum pajak 38.909 6.955 50.993 107.641 52.465
Ditambah/(dikurangi):
Eliminasi konsolidasian 3.705 4.507 12.567 619 (2.120)
Laba sebelum pajak - anak perusahaan (42.232) (11.053) (62.295) (109.565) (51.815)
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan-
Perusahaan 382 409 1.265 (1.305) (1.470)

Pajak penghasilan dihitung dengan tarif
pajak 30% 115 123 380 (392) (441)

Pendapatan bunga yang dikenakan pajak
final (6) - (1) (18) (3)

Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk
keperluan pajak 4 1 10 8 4

Perbedaan temporer:
Pemakaian rugi fiskal yang dibawa
ke masa depan (113) (124) (386) - -

Sewa guna usaha pembiayaan - - (3) (7) -
Rugi fiskal yang dibawa ke masa depan - - - 409 440
Beban pajak penghasilan kini-
Perusahaan - - - - -

Beban pajak penghasilan kini-
anak perusahaan 16.871 11.260 27.870 34.125 17.987

Beban pajak penghasilan kini-
konsolidasian 16.871 11.260 27.870 34.125 17.987

Perhitungan pajak penghasilan kini dilakukan berdasarkan estimasi penghasilan kenapajak.Nilai tersebutmungkin
disesuaikan ketika Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (”SPT”) disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak.
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2007 DAN 2006 DAN 31 DESEMBER 2006, 2005DAN 2004
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

7. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan jumlah teoritis beban pajak penghasilan yang dihitung
berdasarkan laba/(rugi) sebelum pajak dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Laba konsolidasian sebelum pajak 38.909 6.955 50.993 107.641 52.465
Ditambah/(dikurangi):
Eliminasi konsolidasian 3.705 4.507 12.567 619 (2.120)
Laba sebelum pajak - anak perusahaan (42.232) (11.053) (62.295) (109.565) (51.815)
Laba/(rugi) sebelum pajak
penghasilan-Perusahaan 382 409 1.265 (1.305) (1.470)

Pajak penghasilan dihitung dengan
tarif pajak 30% 115 123 380 (392) (441)

Pendapatan bunga yang dikenakan
pajak final (6) - (1) (18) (3)

Beban yang tidak dapat dikurangkan
untuk keperluan pajak 4 1 10 8 4

Amortisasi properti pertambangan (174) (151) (425) (168) -
Aktiva pajak tangguhan yang tidak diakui (113) (124) (389) 402 440
Manfaat pajak penghasilan - Perusahaan (174) (151) (425) (168) -
Beban pajak penghasilan -
anak perusahaan 15.842 6.995 25.760 32.837 19.000

Beban pajak penghasilan - konsolidasian 15.668 6.844 25.335 32.669 19.000

Grup telahmengakumulasi kerugian fiskal yang dapat dipakai sebagai pengurang penghasilan kenapajak dimasa
mendatang selama lima sampai delapan tahun sebagaimana ditetapkan dalamPKP2B dan peraturan pajak yang
berlaku.

Rugi fiskal yang dibawa ke masa depan, yang dapat dikompensasikan dengan penghasilan kena pajak di masa
mendatang, terjadi di periode fiskal berikut:

Jumlah

Perusahaan
31 Desember 2004 264
31 Desember 2005 1.346

1.610

Anak Perusahaan
31 Desember 2004 235
31 Desember 2005 83
31 Desember 2006 10.325
30 Juni 2007 8.664

19.307

20.917
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2007 DAN 2006 DAN 31 DESEMBER 2006, 2005DAN 2004
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7. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Aktiva pajak tangguhan, bersih

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Perusahaan
Rugi fiskal yang dibawa ke masa depan 449 824 562 948 539
Sewa guna usaha pembiayaan (10) (7) (10) (7) -
Aktiva pajak tangguhan yang belum diakui (439) (817) (552) (941) (539)

Aktiva pajak tangguhan - - - - -

Aktiva pajak tangguhan pada awal periode - - - - -
Dicatat pada laporan laba rugi
konsolidasian - - - - -

Aktiva pajak tangguhan pada akhir periode - - - - -

Anak perusahaan
Perbedaan nilai buku aktiva
tetap komersial dan fiskal 4.876 3.198 4.171 2.361 1.618

Rugi fiskal yang dibawa ke masa depan 2.599 232 3.098 - 71
Penyisihan biaya ekplorasi dan
pengembangan yang ditangguhkan 990 - 990 - -

Penyisihan imbalan karyawan 878 1.823 1.177 1.956 1.529
Penyisihan untuk penutupan tambang 515 254 479 165 -
Penurunan nilai aktiva tetap 318 - 318 - -
Penyisihan biaya eksploitasi 53 - 53 971 1.597
Penyisihan untuk barang usang 21 11 114 11 7
Sewa guna usaha pembiayaan (3) - (6) - -
Aktiva pajak tangguhan yang belum diakui (7.426) (4.108) (8.240) (2.507) (3.204)

Aktiva pajak tangguhan 2.821 1.410 2.154 2.957 1.618

Aktiva pajak tangguhan pada awal periode 2.154 2.957 2.957 1.618 2.866
Dicatat pada laporan laba rugi
konsolidasian 667 (1.547) (803) 1.339 (1.248)

Aktiva pajak tangguhan pada akhir periode 2.821 1.410 2.154 2.957 1.618
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
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7. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Aktiva pajak tangguhan, bersih (lanjutan)
Juni Desember

2007 2006 2006 2005 2004
(Tidak
diaudit)

Konsolidasian
Perbedaan nilai buku aktiva
tetap komersial dan fiskal 4.876 3.198 4.171 2.361 1.618

Rugi fiskal yang dibawa ke masa depan 3.048 1.056 3.660 948 610
Penyisihan biaya ekplorasi dan
pengembangan yang ditangguhkan 990 - 990 - -

Penyisihan imbalan karyawan 878 1.823 1.177 1.956 1.529
Penyisihan untuk penutupan tambang 515 254 479 165 -
Penurunan nilai aktiva tetap 318 - 318 - -
Penyisihan biaya eksploitasi 53 - 53 971 1.597
Penyisihan untuk barang usang 21 11 114 11 7
Sewa guna usaha pembiayaan (13) (7) (16) (7) -
Aktiva pajak tangguhan yang belum diakui (7.865) (4.925) (8.792) (3.448) (3.743)

Aktiva pajak tangguhan 2.821 1.410 2.154 2.957 1.618

Aktiva pajak tangguhan pada awal periode 2.154 2.957 2.957 1.618 2.866
Dicatat pada laporan laba rugi konsolidasian 667 (1.547) (803) 1.339 (1.248)

Aktiva pajak tangguhan pada akhir periode 2.821 1.410 2.154 2.957 1.618

e. Kewajiban pajak tangguhan, bersih
Juni Desember

2007 2006 2006 2005 2004
(Tidak
diaudit)

Perusahaan
Properti pertambangan 6.409 6.857 6.583 7.008 7.176

Kewajiban pajak tangguhan 6.409 6.857 6.583 7.008 7.176

Kewajiban pajak tangguhan pada awal
periode 6.583 7.008 7.008 7.176 1.664

Dicatat pada laporan laba rugi konsolidasian (174) (151) (425) (168) -
Akuisisi properti pertambangan - - - - 5.512

Kewajiban pajak tangguhan pada akhir
periode 6.409 6.857 6.583 7.008 7.176

Anak Perusahaan
Perbedaan nilai buku aktiva tetap
komersial dan fiskal 7.974 8.535 8.348 8.745 8.807

Penyisihan untuk barang usang (133) (100) (117) (84) (67)
Amortisasi biaya eksplorasi yang
ditangguhkan (530) (612) (565) (646) (738)

Penyisihan untuk penutupan tambang (556) (328) (427) (221) -
Penyisihan imbalan karyawan (1.132) (1.012) (994) (807) (684)
Kerugian dari transaksi derivatif (1.911) (5.308) (2.171) - -
Bonus yang masih harus dibayar - - - - (382)

Kewajiban pajak tangguhan 3.712 1.175 4.074 6.987 6.936
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
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7. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Kewajiban pajak tangguhan, bersih (lanjutan)
Juni Desember

2007 2006 2006 2005 2004
(Tidak
diaudit)

Kewajiban pajak tangguhan
pada awal periode 4.074 6.987 6.987 6.936 7.171

Dicatat pada laporan laba rugi konsolidasian (362) (5.812) (2.913) 51 (235)

Kewajiban pajak tangguhan
pada akhir periode 3.712 1.175 4.074 6.987 6.936

Konsolidasian
Perbedaan nilai buku aktiva tetap
komersial dan fiskal 7.974 8.535 8.348 8.745 8.807

Properti penambangan 6.409 6.857 6.583 7.008 7.176
Penyisihan untuk barang usang (133) (100) (117) (84) (67)
Amortisasi biaya eksplorasi yang
ditangguhkan (530) (612) (565) (646) (738)

Penyisihan untuk penutupan tambang (556) (328) (427) (221) -
Penyisihan imbalan karyawan (1.132) (1.012) (994) (807) (684)
Kerugian dari transaksi derivatif (1.911) (5.308) (2.171) - -
Bonus yang masih harus dibayar - - - - (382)

Kewajiban pajak tangguhan 10.121 8.032 10.657 13.995 14.112

Kewajiban pajak tangguhan pada awal
periode 10.657 13.995 13.995 14.112 8.835

Dicatat pada laporan laba rugi konsolidasian (536) (5.963) (3.338) (117) (235)
Akuisisi properti pertambangan - - - - 5.512

Kewajiban pajak tangguhan pada akhir
periode 10.121 8.032 10.657 13.995 14.112

f. Audit Pajak

IMM

Pada tanggal 23Mei 2007, IMMmenerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas pungutan pajak penghasilan
untuk tahun pajak 2005 sebesar Rp 1,5 milyar atau US$170. Jumlah tersebut telah dicatat dalam laporan
keuangan konsolidasian 30 Juni 2007.

KTD

Pada bulan Mei 2007, KTD menerima hasil pemeriksaan pajak dari kantor pajak untuk tahun fiskal 2004 atas
berbagai jenis pajak dengan hasil kurang bayar sebesar Rp 3,6milyar atau US$399. Jumlah tersebut telah dicatat
dalam laporan keuangan konsolidasian 30 Juni 2007.

TCM

Pada tanggal 6 Juni 2007, TCMmenerima hasil pemeriksaan pajak dari kantor pajak untuk tahun fiskal 2004 atas
berbagai jenis pajak dengan hasil kurang bayar sebesar Rp 617 juta atau US$68. Jumlah tersebut telah dicatat
dalam laporan keuangan konsolidasian 30 Juni 2007.

Bharinto

Pada tanggal 30 Juni 2007, Bharinto sedang dalam proses audit berbagai jenis pajak oleh Direktorat Jenderal
Pajak untuk tahun pajak 2004 dan 2005. Sampai tanggal laporan ini diterbitkan, Bharinto belummenerima hasil
audit tersebut. Manajemen berpendapat bahwa hasil audit tersebut tidakmemiliki dampak yang akanmerugikan
posisi keuangan dan arus kas Bharinto secara material.
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2007 DAN 2006 DAN 31 DESEMBER 2006, 2005DAN 2004
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

7. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, perusahaan-perusahaan yang berada di dalam Grup menghitung,
menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak penghasilan terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat
menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu sepuluh tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

8. AKTIVA TETAP

30 Juni 2007
Saldo Saldo
awal Penambahan Pengurangan Pemindahan akhir

Harga perolehan
Hak atas tanah dan pematangan tanah 11.038 - - - 11.038
Bangunan 20.018 - (26) 333 20.325
Infrastruktur 98.942 - - 241 99.183
Terowongan 4.372 - - - 4.372
Pabrik, mesin, dan peralatan 182.756 964 (298) 2.764 186.186
Perabotan dan perlengkapan kantor 7.304 558 (11) 86 7.937
Kendaraan 1.879 - (590) - 1.289

326.309 1.522 (925) 3.424 330.330

Aktiva dalam penyelesaian 23.993 13.157 (1.522) (3.424) 32.203

Sewa guna usaha-pembiayaan:
Kendaraan 506 138 (33) - 611

350.807 14.817 (2.480) - 363.144
Akumulasi penyusutan
Hak atas tanah dan pematangan tanah 4.620 376 - - 4.996
Bangunan 5.943 977 (25) - 6.895
Infrastruktur 29.453 3.703 - - 33.156
Terowongan 4.372 - - - 4.372
Pabrik, mesin, dan peralatan 76.486 8.406 (147) - 84.745
Perabotan dan perlengkapan kantor 4.356 584 (7) - 4.933
Kendaraan 1.140 96 (483) - 753

126.370 14.142 (662) - 139.850
Sewa guna usaha-pembiayaan:
Kendaraan 318 84 (8) - 394

126.688 14.226 (670) - 140.244

Penyisihan penurunan nilai:
Pabrik, mesin, dan peralatan (1.060) - - - (1.060)

Nilai buku bersih 223.059 221.840
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8. AKTIVA TETAP (lanjutan)

30 Juni 2006 (Tidak diaudit)
Saldo Saldo
awal Penambahan Pengurangan Pemindahan akhir

Harga perolehan
Hak atas tanah dan pematangan tanah 11.038 - - 6.252 17.290
Bangunan 16.102 11 - 798 16.911
Infrastruktur 87.163 - - 946 88.109
Terowongan 4.372 - - - 4.372
Pabrik, mesin, dan peralatan 159.414 13.000 - 1.196 173.610
Perabotan dan perlengkapan kantor 5.985 542 (5) 137 6.659
Kendaraan 1.708 62 (69) - 1.701

285.782 13.615 (74) 9.329 308.652

Aktiva dalam penyelesaian 22.772 8.810 - (9.329) 22.253

Sewa guna usaha-pembiayaan:
Kendaraan 503 63 - - 566

309.057 22.488 (74) - 331.471

Akumulasi penyusutan
Hak atas tanah dan pematangan tanah 3.868 2.538 - - 6.406
Bangunan 4.133 745 - - 4.878
Infrastruktur 22.198 1.232 - - 23.430
Terowongan 4.372 - - - 4.372
Pabrik, mesin, dan peralatan 59.777 8.109 - - 67.886
Perabotan dan perlengkapan kantor 3.313 472 (5) - 3.780
Kendaraan 1.242 102 (69) - 1.275

98.903 13.198 (74) - 112.027

Sewa guna usaha-pembiayaan:
Kendaraan 198 6 - - 204

99.101 13.204 (74) - 112.231

Nilai buku bersih 209.956 219.240
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8. AKTIVA TETAP (lanjutan)

31 Desember 2006
Saldo Saldo
awal Penambahan Pengurangan Pemindahan akhir

Harga perolehan
Hak atas tanah dan pematangan tanah 11.038 - - - 11.038
Bangunan 16.102 91 - 3.825 20.018
Infrastruktur 87.163 - - 11.779 98.942
Terowongan 4.372 - - - 4.372
Pabrik, mesin, dan peralatan 159.414 15.301 (599) 8.640 182.756
Perabotan dan perlengkapan kantor 5.985 876 (5) 448 7.304
Kendaraan 1.708 209 (294) 256 1.879

285.782 16.477 (898) 24.948 326.309

Aktiva dalam penyelesaian 22.772 25.912 - (24.692) 23.992

Sewa guna usaha-pembiayaan:
Kendaraan 503 259 - (256) 506

309.057 42.648 (898) - 350.807

Akumulasi penyusutan
Hak atas tanah dan pematangan tanah 3.868 752 - - 4.620
Bangunan 4.133 1.810 - - 5.943
Infrastruktur 22.198 7.255 - - 29.453
Terowongan 4.372 - - - 4.372
Pabrik, mesin, dan peralatan 59.777 17.172 (463) - 76.486
Perabotan dan perlengkapan kantor 3.313 1.048 (5) - 4.356
Kendaraan 1.242 161 (263) - 1.140

98.903 28.198 (731) - 126.370

Sewa guna usaha-pembiayaan:
Kendaraan 198 120 - - 318

99.101 28.318 (731) - 126.688

Penyisihan penurunan nilai:
Pabrik, mesin, dan peralatan - (1.060) - - (1.060)

Nilai buku bersih 209.956 223.059
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8. AKTIVA TETAP (lanjutan)

31 Desember 2005
Saldo Saldo
awal Penambahan Pengurangan Pemindahan akhir

Harga perolehan
Hak atas tanah dan pematangan tanah 5.850 33 - 5.155 11.038
Bangunan 7.398 136 - 8.568 16.102
Infrastruktur 48.065 13 - 39.085 87.163
Terowongan 4.372 - - - 4.372
Pabrik, mesin, dan peralatan 115.378 11.702 (441) 32.775 159.414
Perabotan dan perlengkapan kantor 3.396 2.505 (24) 108 5.985
Kendaraan 1.382 352 (26) - 1.708

185.841 14.741 (491) 85.691 285.782

Aktiva dalam penyelesaian 60.676 47.787 - (85.691) 22.772

Sewa guna usaha-pembiayaan:
Kendaraan 305 227 (29) - 503

246.822 62.755 (520) - 309.057

Akumulasi penyusutan
Hak atas tanah dan pematangan tanah 3.522 346 - - 3.868
Bangunan 3.386 747 - - 4.133
Infrastruktur 17.627 4.571 - - 22.198
Terowongan 4.372 - - - 4.372
Pabrik, mesin, dan peralatan 50.995 9.103 (321) - 59.777
Perabotan dan perlengkapan kantor 2.380 949 (16) - 3.313
Kendaraan 1.130 138 (26) - 1.242

83.412 15.854 (363) - 98.903
Sewa guna usaha-pembiayaan:
Kendaraan 138 78 (18) - 198

83.550 15.932 (381) - 99.101

Nilai buku bersih 163.272 209.956
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8. AKTIVA TETAP (lanjutan)

31 Desember 2004
Saldo Saldo
awal Penambahan Pengurangan Pemindahan akhir

Harga perolehan
Hak atas tanah dan pematangan tanah 3.522 2.328 - - 5.850
Bangunan 4.125 28 (30) 3.275 7.398
Infrastruktur 47.992 73 - - 48.065
Terowongan 4.372 - - - 4.372
Pabrik, mesin, dan peralatan 108.467 6.051 (909) 1.769 115.378
Perabotan dan perlengkapan kantor 3.094 513 (272) 61 3.396
Kendaraan 2.914 36 (1.568) - 1.382

174.486 9.029 (2.779) 5.105 185.841

Aktiva dalam penyelesaian 6.924 58.857 - (5.105) 60.676

Sewa guna usaha-pembiayaan:
Kendaraan 305 - - - 305

181.715 67.886 (2.779) - 246.822

Akumulasi penyusutan
Hak atas tanah dan pematangan tanah 3.522 - - - 3.522
Bangunan 3.011 392 (17) - 3.386
Infrastruktur 15.312 2.315 - - 17.627
Terowongan 4.372 - - - 4.372
Pabrik, mesin, dan peralatan 45.833 5.851 (689) - 50.995
Perabotan dan perlengkapan kantor 2.297 353 (270) - 2.380
Kendaraan 2.524 158 (1.552) - 1.130

76.871 9.069 (2.528) - 83.412

Sewa guna usaha-pembiayaan:
Kendaraan 77 61 - - 138

76.948 9.130 (2.528) - 83.550

Nilai buku bersih 104.767 163.272

Hak atas tanah di KTD memiliki masa manfaat tersisa selama dua tahun. Manajemen berpendapat bahwa KTD tidak
akanmenemui kesulitan dalammemperpanjang hak atas tanah karena tanah diperoleh secara sah dan didukung oleh
bukti kepemilikan yang sah.

Hak atas tanah di TCMmemiliki masa manfaat tersisa selama sembilan tahun. Manajemen berpendapat bahwa TCM
tidak akanmenemui kesulitan dalammemperpanjang hak atas tanah karena tanah diperoleh secara sah dandidukung
dengan bukti kepemilikan yang sah.

Pada tanggal 30 Juni 2007, tanah, pabrik, mesin-mesin, dan peralatan yang dimiliki oleh KTD sebesar US$65.162 (30
Juni 2006: US$61.686 – tidak diaudit, 31 Desember 2006: US$63.118, 31 Desember 2005: US$49.383, dan 31
Desember 2004: nihil) telah dijadikan jaminan untuk pinjaman jangka pendek seperti yang diungkapkandalamCatatan
11.

Aktiva tetap, persediaan, dan piutang usaha TCM sejumlah total US$85.000 telah dijadikan sebagai jaminan untuk
pinjaman bank seperti yang dijelaskan pada Catatan 14.

Dump truck dan piutang usaha KTD telah dijadikan sebagai jaminan untuk pinjaman bank sebagaimana dijelaskan
dalam Catatan 11.

Pada tanggal 30 Juni 2007, seluruh aktiva tetap milik IMM, KTD,TCM, dan Bharinto telah diasuransikan atas berbagai jenis
risiko properti, kerusakan mesin, gangguan usaha, kerusakan yang material, kewajiban umum komprehensif, kewajiban
operasi terminal, dan kerusakan atas peralatan dan kendaraan sampai denganUS$336.783.Manajemenberpendapat bahwa
seluruh aktiva tetap pada tanggal 30 Juni 2007 telah diasuransikan secara memadai.
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8. AKTIVA TETAP (lanjutan)

Pelepasan aktiva tetap adalah sebagai berikut:

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Nilai buku 1.810 - 167 139 251
Kas yang diterima dari pelepasan aktiva tetap 1.417 6 90 15 326

Kerugian/(keuntungan) atas penjualan aktiva tetap 393 (6) 77 124 (75)

Biaya penyusutan dibebankan sebagai berikut:

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Harga pokok penjualan 13.612 12.900 27.592 15.429 8.753
Beban umum dan administrasi 585 292 666 428 215
Biaya eksplorasi dan pengembangan yang
ditangguhkan 29 12 58 75 162

Beban penjualan - - 2 - -

14.226 13.204 28.318 15.932 9.130

Penurunan nilai aktiva tetap untuk periode yang berakhir pada30 Juni 2007 dan 2006, 31 Desember 2006, 2005, dan
2004 adalah sebagai berikut:

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Penurunan nilai aktiva tetap
- operasi yang masih berjalan
(termasuk dalam beban
lainnya) - - 1.060 - -

- - 1.060 - -

Pada tahun 2006, beberapa aktiva tetap dari KTD telah diturunkannilainya sebesarUS$1.060 dikarenakanaktiva-aktiva
tersebut sudah tidak mempunyai manfaat lagi. Penurunan nilai tersebut dibebankan pada biaya lain-lain.
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8. AKTIVA TETAP (lanjutan)

Aktiva dalam penyelesaian

Aktiva dalampenyelesaianmerupakan proyek yangmasih belumselesai pada tanggal neraca, termasuk biaya pinjaman
yang dapat dikapitalisasi sebagai berikut:

30 Juni 2007
Aktiva dalam penyelesaian
yang belum selesai pada Persentase Akumulasi

tanggal neraca penyelesaian biaya Estimasi penyelesaian

Jalan angkut batubara 3 - TCM 97% 13.222 September 2007
Proyek Bontang Coal Terminal - IMM 17% 10.799 Desember 2008
Pembangkit listrik - IMM 45% 2.314 April 2008
Lain-lain (masing-masing di bawah 5% September 2007 –
dari nilai aktiva dalam penyelesaian) 4% - 99% 5.868 Desember 2007

32.203

30 Juni 2006
(Tidak diaudit)

Aktiva dalam penyelesaian
yang belum selesai pada Persentase Akumulasi

tanggal neraca penyelesaian biaya Estimasi penyelesaian

Jalan angkut batubara 3 - TCM 66% 8.997 September 2007
Proyek Bontang Coal Terminal - IMM 7% 1.171 Desember 2008
Lain-lain (masing- masing di bawah 5% Agustus 2006 –
dari nilai aktiva dalam penyelesaian) 4% - 99% 12.085 September 2006

22.253

31 Desember 2006
Aktiva dalam penyelesaian
yang belum selesai pada Persentase Akumulasi

tanggal neraca penyelesaian biaya Estimasi penyelesaian

Jalan angkut batubara 3 - TCM 94% 12.787 September 2007
Proyek Bontang Coal Terminal - IMM 9% 4.950 Desember 2008
Lain-lain (masing-masing di bawah 5% Juni 2007 – September
dari nilai aktiva dalam penyelesaian) 72% - 99% 6.255 2007

23.992
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8. AKTIVA TETAP (lanjutan)

Aktiva dalam penyelesaian (lanjutan)

31 Desember 2005
Aktiva dalam penyelesaian
yang belum selesai pada Persentase Akumulasi

tanggal neraca penyelesaian biaya Estimasi penyelesaian

Jalan angkut batubara 3 – TCM 53% 6.994 September 2007
Jalan angkut batubara - IMM 86% 5.378 Februari 2006
Pabrik penghancur batubara 70% 1.692 Januari 2006
Lain-lain (masing-masing di bawah 5%
dari nilai aktiva dalam penyelesaian) 72% - 90% 8.708 Januari 2006 - Juli 2007

22.772

31 Desember 2004
Aktiva dalam penyelesaian
yang belum selesai pada Persentase Akumulasi

tanggal neraca penyelesaian biaya Estimasi penyelesaian

Pelabuhan penyimpanan dan
pengangkutan batubara di TCM 67% 12.083 Juni 2005

Jalan angkut batubara 1 - TCM 46% 9.324 Juni 2005
Jalan angkut batubara 2 - TCM 51% 8.059 Juni 2005
Pabrik penghancur batubara 80% 6.250 Juni 2005
Pelabuhan jetty 80% 4.034 Juni 2005
Pelabuhan dan fasilitas pelabuhan 80% 3.694 Juni 2005
Jalan angkut batubara - IMM 36% 2.309 Februari 2006
Jalan angkut batubara - KTD 40% 1.979 Agustus 2005
Lain-lain (masing-masing di bawah 5%) Juni 2005 - Desember
dari nilai aktiva dalam penyelesaian) 5% - 90% 12.944 2005

60.676

Kapitalisasi biaya pinjaman selama enambulan yang berakhir pada 30 Juni 2007 dan 2006 untuk TCMadalahUS$607
dan US$610 (tidak diaudit) dan selama tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004
adalah US$1.245, US$3.658 dan US$3.131. Tingkat kapitalisasi rata-rata selama periode enam bulan yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2007 adalah 0,96% (30 Juni 2006: 1,55% - tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2006, 2005, dan 2004 adalah 1%, 3,2% dan 8,9%.
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9. BIAYA EKSPLORASI DAN PENGEMBANGAN YANG DITANGGUHKAN

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Biaya eksplorasi yang ditangguhkan pada
area of interest yang belum mencapai
tahap produksi secara komersial
pada tanggal neraca:

Jumlah tercatat - saldo awal:
- KTD 12.925 15.801 15.801 4.861 5.034
- TCM 8.621 6.770 6.770 7.628 -
- IMM 5.375 2.946 2.946 1.138 459
- Bharinto 5.963 3.532 3.532 1.071 -
- ITM 50 38 38 - -
- BSL 2.628 2.559 2.559 1.986 1.024

35.562 31.646 31.646 16.684 6.517

Penambahan:
- KTD - 373 425 10.940 3.559
- TCM 342 1.191 1.851 9.503 7.628
- IMM 1.918 1.435 2.429 1.808 679
- Bharinto 855 996 2.431 2.461 2.925
- ITM - 5 12 38 -
- BSL - 16 69 573 962

3.115 4.016 7.217 25.323 15.753

Reklasifikasi ke area yang telah mencapai tahap
produksi komersial:

- TCM - - - (10.361) -

Pencadangan untuk penurunan nilai:
- KTD - - (3.301) - -

Penghapusan biaya:
- KTD - - - - (3.732)
- Bharinto - - - - (1.854)
- BSL (2.628) - - - -

(2.628) - - - (5.586)

Jumlah tercatat - saldo akhir:
- KTD 12.925 16.174 12.925 15.801 4.861
- TCM 8.963 7.961 8.621 6.770 7.628
- IMM 7.293 4.381 5.375 2.946 1.138
- Bharinto 6.818 4.528 5.963 3.532 1.071
- ITM 50 43 50 38 -
- BSL - 2.575 2.628 2.559 1.986

36.049 35.662 35.562 31.646 16.684
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9. BIAYA EKSPLORASI DAN PENGEMBANGAN YANG DITANGGUHKAN (lanjutan)

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Biaya eksplorasi dan pengembangan yang
ditangguhkan sehubungan dengan area
produksi yang telah mencapai tahap
komersial:

Jumlah tercatat - saldo awal:
- TCM 11.429 10.361 10.361 10.361 -
- IMM 6.702 6.702 6.702 6.702 6.702

Penambahan:
- TCM 451 834 1.068 - -

18.582 17.897 18.131 17.063 6.702

Akumulasi amortisasi:
- TCM (5.739) (2.155) (4.238) (981) -
- IMM (6.702) (6.702) (6.702) (6.702) (6.702)

(12.441) (8.857) (10.940) (7.683) (6.702)
Jumlah tercatat - saldo akhir:
- TCM 6.141 9.040 7.191 9.380 -
- IMM - - - - -

6.141 9.040 7.191 9.380 -

Biaya eksplorasi yang tidak dapat
dihubungkan dengan
area of interest tertentu:

Jumlah tercatat - saldo awal 16.512 16.494 16.494 16.492 8.975
Penambahan - 32 18 2 7.517

Jumlah tercatat - saldo akhir 16.512 16.526 16.512 16.494 16.492

Dikurangi: Akumulasi amortisasi (8.600) (4.472) (6.536) (2.405) -

7.912 12.054 9.976 14.089 16.492

Nilai buku bersih 50.102 56.756 52.729 55.115 33.176
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9. BIAYA EKSPLORASI DAN PENGEMBANGAN YANG DITANGGUHKAN (lanjutan)

Saldo biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan setelah dikurangi dengan penyisihan atas penurunan
nilai sebagai berikut:

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Penyisihan atas penurunan nilai - saldo awal:
- Proyek perluasan area Embalut (3.154) - - - -
- Proyek bawah tanah Embalut (147) - - - -

(3.301) - - - -
Penambahan untuk penyisihan atas
penurunan nilai:

- Proyek perluasan area Embalut - - (3.154) - -
- Proyek bawah tanah Embalut - - (147) - -

Penyisihan atas penurunan nilai - saldo akhir: (3.301) - (3.301) - -

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007 dan 2006
adalah US$263dan US$150 (tidak diaudit) dan selama tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2006, 2005,
dan 2004 adalah US$157, US$184, dan US$3.131. Rata-rata tingkat kapitalisasi selama periode enam bulan yang
berakhir tanggal 30 Juni 2007 adalah 4% (30 Juni 2006: 4% - tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31
Desember 2006, 2005 dan 2004 adalah 10%, 9% dan 6%.

Pemulihan biaya eksplorasi yang ditangguhkan bergantung pada keberhasilan pengembangan dan eksploitasi
komersial atau penjualan area of interest tersebut.

10. PROPERTI PERTAMBANGAN

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Properti pertambangan 23.917 23.917 23.917 23.917 23.917
Akumulasi amortisasi (2.552) (1.059) (1.975) (558) -

Nilai buku bersih 21.365 22.858 21.942 23.359 23.917

Saldo di atas merupakan biaya perolehan properti pertambangan yang timbul karena akuisisi kepemilikan tambahan
atas TCM dan Bharinto. Saldo tersebut timbul akibat penilaian wajar atas aktiva-aktiva yang diperoleh pada tanggal
perolehan.
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11. PINJAMAN JANGKA PENDEK

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

IMM
Citibank N.A.
- Modal kerja 25.000 10.000 - - -

Standard Chartered Bank:
- Modal kerja 10.000 - - - -

KTD
Bangkok Bank Public Company Limited:
- Modal kerja - - - 2.000 1.000

PT Bank Central Asia Tbk:
- Modal kerja - 2.500 - 2.500 -
- Pinjaman berjangka - 1.000 - 1.000 -
- Cerukan 139 - 96 201 -

TCM
Bangkok Bank Public Company Limited:
- Modal kerja 14.000 6.500 14.000 6.500 -

49.139 20.000 14.096 12.201 1.000

IMM

Citibank N.A. (“Citibank”)

Pinjaman jangka pendek ini merupakan fasilitas modal kerja dari Citibank. Fasilitas ini diatur dalamperikatanPerjanjian
Kredit Revolving. Lihat Catatan 27k.

Standard Chartered Bank

Pinjaman jangka pendek ini merupakan fasilitas modal kerja dari Standard Chartered Bank. Fasilitas ini diatur dalam
perikatan perjanjian fasilitas kredit. Lihat Catatan 27k.

KTD

PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”)

Berdasarkan Akta Notaris No. 3 oleh Veronica Sandra I.P., S.H., notaris di Jakarta, tertanggal 27 Februari 2003, BCA
menyediakan fasilitas kredit sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Modal Kerja Lokal (“KMKL”) dalam giro (termasuk fasilitas cerukan) dengan kredit maksimum
sebesar Rp 3 milyar (sekitar US$330), dengan tingkat bunga sebesar 12,5% per tahun;
Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor (“KMKE”) dalam rekening giro dengan nilai kreditmaksimal sebesarUS$2.500,
dengan tingkat bunga sebesar 6% per tahun; dan
Pinjaman time revolvingdengan nilai maksimumsebesar US$1.000, dengan tingkat bunga sebesar 7%per tahun.

Berdasarkan perpanjangan perjanjian terakhir tertanggal 20 Juli 2007, fasilitas KMKE dibatalkan dan fasilitas lain
diperpanjang hingga 27 Februari 2008. Tingkat bunga untuk fasilitas tersebut adalah tingkat bunga utama BCA (BCA
prime lending rate) dikurangi 1,5%. Fasilitas ini dijamin dengan aktiva-aktiva sebagai berikut:

Dump truck
Piutang usaha.

Lihat Catatan 27k untuk fasilitas perbankan lain dari BCA.
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11. PINJAMAN JANGKA PENDEK (lanjutan)

KTD (lanjutan)

Bangkok Bank Public Company Limited

Berdasarkan Perjanjian Kredit Revolving tertanggal 31 Oktober 2003 yang telah mengalami beberapa kali perubahan,
dengan perubahan terakhir pada tanggal 30 November 2005, BangkokBankPublic CompanyLimitedmemberikanKTD
fasilitas pertukaranmata uang asing sebesar US$3.000 untuk lindungnilai atas risiko nilai tukar dan sebagai uangmuka
atas wesel tagih untuk modal kerja dengan jumlah pinjaman pokok mencapai US$2.000 untuk mendukung kegiatan
ekspor KTD. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 7,5% per tahun dan berakhir pada tanggal 31Agustus 2006.

Pinjaman tersebut telah dilunasi pada tanggal 15 Februari 2006.

TCM

Pinjaman bank

Seperti yang diungkapkan pada Catatan 14, Bangkok Bank Public Company Limited, Export-Import Bank of Thailand,
The Siam Commercial Bank Public Company Limited (Cabang Singapura) juga menyediakan fasilitas modal kerja
(Fasilitas B) senilai US$6.500.

Pinjamanmodal kerja senilai US$6.500 tersebut pada awalnya dijadwalkan untuk dibayar pada4Oktober 2005, namun
diperpanjang sampai tanggal 4 Oktober 2006. Pinjamanmodal kerja tersebut telah dibayar penuhpada tanggal tersebut.
Pada 31 Desember 2006, TCM telah melakukan penarikan kembali pinjaman sebesar US$5.500 dari seluruh total
fasilitas, di manaUS$2.000 akan jatuh tempo pada tanggal 9 April 2007 danUS$3.500 pada 30 April 2007. TCMdapat
memperpanjang pinjaman selama periode maksimum 12 bulan tanpa melakukan pembayaran pinjaman. Pada bulan
April 2007, masa jatuh tempo masing-masing pinjaman diperpanjang hingga 9 Oktober 2007 dan 30 Oktober 2007.

Pada tanggal 22 September 2006, Perjanjian Kredit Revolving telah disepakati denganBangkokBankPublic Company
Limited (“Bangkok Bank”) dengan fasilitas berikut ini yang ditujukan untuk modal kerja: jumlah pinjaman maksimum
US$8.500 yang terdiri dari Fasilitas Letter of Credit (“L/C sight”), Fasilitas Letter of Credit untuk jangka waktu 90 hari
(“Usance L/C”), Letter of Bill Receivable under Letter of Credit (“BRL”), dan Fasilitas Standby Letter of Credit (“SBLC”).
Fasilitas ini tersedia sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2006, TCM telah melakukan penarikan sebesar US$8.500 melalui fasilitas
Perjanjian KreditRevolving tersebut, yang jatuh tempo pada tanggal 30Maret 2007. Pada tanggal 29Maret 2007,masa
jatuh tempo pinjaman diperpanjang sampai dengan 28 September 2007.

TCM diharuskan untuk memberikan Jaminan Perusahaan dalam bentuk dan substansi yang diterima oleh Bangkok
Bank sampai dengan tanggal di mana TCM telah memproduksi paling sedikit 5 juta ton batubara di tahun yang
bersangkutan.

Persyaratan dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

TCM akan tepat waktu memberikan pemberitahuan kepada Bank setiap kejadian pelanggaran persyaratan, atau
kejadian dimana dengan adanya pemberitahuan atau berlalunya waktu, atau keduanya, merupakan kejadian
pelanggaran persyaratan;
TCM tidak boleh, kecuali sebelumnya telah memperoleh persetujuan tertulis dari pihak bank, mendaftar ke
pengadilan atau badan pemerintah yang berhak untuk menjadi administrator, penerima atau likuidator atau wali
amanat yang akan ditunjuk untuk mengelola aktiva TCM; dan
Sampai seluruh hutang yang tercakup dalam perjanjian ini telah dibayar penuh, TCM tidak diizinkan untuk
meminjam uang dari pihak ketiga tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Bank, dimana setiap persetujuan
selalu akan diberikan, kecuali untuk hutang yang nilainya tidak melebihi US$500 per transaksi selama periode
pemberian fasilitas.

Pada tanggal 27 Desember 2006, TCM menandatangani Perjanjian Perdagangan Mata Uang Asing, yang menjadi
bagian integral dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit Revolving, denganbatasan sebesarUS$25.000 danberlaku
sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.

Pada tanggal 30 Juni 2007, fasilitas yang sudah dimanfaatkan dalam Perjanjian Perdagangan Mata Uang Asing
berjumlah US$2,000 (lihat Catatan 24a).
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12. HUTANG USAHA

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Pihak ketiga:
- PT Pamapersada Nusantara 37.058 37.390 34.636 18.871 21.182
- PT Bukit Makmur Mandiri Utama 5.806 6.419 9.245 - -
- PT Ruam Choke Pattana 1.739 2.369 2.192 2.138 -
- PT Mitra Alam Persada 982 1.205 1.404 - -
- PT Karya Wiraputra Bontang 795 585 - - -
- PT Hexindo Adiperkasa 189 - - 1.644 -
- PT Cipta Kridatama - 4.823 - - 1.644
- PT Pertamina (Persero) - - - 2.336 -
- PT Citra Borneo Permai - 869 - - -
- PT Budi Jaya - 442 - - -
- Lain-lain (masing-masing dibawah US$500) 4.534 4.384 6.197 6.708 5.232

51.103 58.486 53.674 31.697 28.058
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa:
- PT Jorong Barutama Greston - - 543 - -

51.103 58.486 54.217 31.697 28.058

Komposisi hutang berdasarkan
mata uang adalah sebagai berikut:

- Dolar Amerika 50.012 57.553 53.873 28.998 27.173
- Rupiah 1.077 900 240 2.620 786
- Dolar Australia 14 - 104 47 40
- Yen Jepang - 20 - - 55
- Dolar Singapura - - - 29 4
- Euro - 13 - 3 -

51.103 58.486 54.217 31.697 28.058

Saldo tersebut diatas timbul dari pembelian suku cadang, batubara, dan jasa penambangan.

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Rincian hutang usaha dari tanggal
faktur adalah sebagai berikut:

- <30 hari 4.851 3.234 25.690 16.921 14.682
- 30 sampai 90 hari 45.891 54.893 26.333 14.761 12.441
- >90 hari 361 359 2.194 15 935

51.103 58.486 54.217 31.697 28.058

Lihat Catatan 25 untuk rincian transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.
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13. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Jangka pendek:
Royalti 22.052 15.523 24.697 15.168 11.359
Pembelian 9.828 7.221 5.955 3.805 3.143
Biaya kelebihan waktu berlabuh/
denda keterlambatan kapal 8.188 1.730 3.386 4.556 2.585

Beban bunga 7.714 9.193 4.094 5.996 3.213
Sewa peralatan, kapal, ponton dan kendaraan 1.817 1.425 4.648 3.003 645
Kontraktor 1.460 707 6.529 2.454 12.931
Biaya angkut 676 3.102 1.571 83 135
Komisi 606 172 843 773 448
Jaminan yang ditahan 429 699 286 1.047 2.845
Biaya ekploitasi 285 4.079 861 3.825 5.520
Pajak ekspor 215 144 109 3.778 -
Bonus kinerja - - 1.299 1.800 2.114
Lain-lain (masing-masing dibawah US$500) 1.958 1.267 3.344 1.820 1.278

55.228 45.262 57.622 48.108 46.216

Porsi jangka pendek 55.228 45.262 57.622 48.108 45.970

Porsi jangka panjang - - - - 246

Lihat Catatan 25 untuk rincian transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

14. PINJAMAN JANGKA PANJANG
Juni Desember

2007 2006 2006 2005 2004
(Tidak
diaudit)

Perusahaan
Pinjaman dari pihak yang mempunyai
hubungan istimewa

- PT Centralink Wisesa International 26.000 - - - -
- Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. - 1.625 - 1.625 4.625
- Banpu Public Company Limited - - - - 22.103
- Banpu Singapore Pte. Ltd. - - - - 2.049

26.000 1.625 - 1.625 28.777
Porsi jangka pendek
- PT Centralink Wisesa International 26.000 - - - -
- Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. - 1.625 - 1.625 4.625
- Banpu Public Company Limited - - - - 13.420
- Banpu Singapore Pte. Ltd. - - - - 2.049

26.000 1.625 - 1.625 20.094

Porsi jangka panjang - - - - 8.683
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14. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

IMM
Pinjaman dari pihak yang
mempunyai hubungan istimewa

- Banpu Public Company Limited - - - 10.000 11.250

- - - 10.000 11.250

Porsi jangka pendek
- Banpu Public Company Limited - - - 10.000 11.250

- - - 10.000 11.250

Porsi jangka panjang - - - - -

KTD
Pinjaman dari pihak yang
mempunyai hubungan istimewa

- Banpu Public Company Limited 57.924 56.486 56.424 27.335 26.253
Pinjaman proyek
- Sumitomo Coal Mining Co. Ltd. - - - - 1.000

57.924 56.486 56.424 27.335 27.253
Porsi jangka pendek
- Banpu Public Company Limited 20.400 35.196 - 4.955 19.472
- Sumitomo Coal Mining Co. Ltd. - - - - 1.000

20.400 35.196 - 4.955 20.472

Porsi jangka panjang 37.524 21.290 56.424 22.380 6.781

TCM
Pinjaman dari pihak yang
mempunyai hubungan istimewa

- Banpu Public Company Limited 46.844 42.962 46.844 42.962 30.962
Pinjaman Bank
- Export-Import Bank of Thailand 7.600 13.300 10.450 16.150 12.981
- The Siam Commercial Bank

Public Company Limited (cabang Singapura) 7.600 13.300 10.450 16.150 12.981
- Bangkok Bank Public Company Limited 5.000 8.750 6.875 10.625 8.538

67.044 78.312 74.619 85.887 65.462
Porsi jangka pendek
- Export-Import Bank of Thailand 5.700 5.700 5.700 5.700 2.850
- The Siam Commercial Bank

Public Company Limited (cabang Singapura) 5.700 5.700 5.700 5.700 2.850
- Bangkok Bank Public Company Limited 3.750 3.750 3.750 3.750 1.875

15.150 15.150 15.150 15.150 7.575

Porsi jangka panjang 51.894 63.162 59.469 70.737 57.887
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2007 2006 2006 2005 2004
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BSL
Pinjaman dari pihak yang mempunyai
hubungan istimewa

- Banpu Public Company Limited - 1.650 1.650 1.650 1.650
- PT Centralink Wisesa International - - - 133 133

- 1.650 1.650 1.783 1.783
Porsi jangka pendek
- Banpu Public Company Limited - 1.650 1.650 1.650 1.650
- PT Centralink Wisesa International - - - 133 133

- 1.650 1.650 1.783 1.783

Porsi jangka panjang - - - - -

Bharinto
Pinjaman dari pihak yang mempunyai
hubungan istimewa

- Banpu Public Company Limited 2.845 1.690 2.845 1.690 1.387

2.845 1.690 2.845 1.690 1.387
Porsi jangka pendek
- Banpu Public Company Limited - - - - 1.387

- - - - 1.387

Porsi jangka panjang 2.845 1.690 2.845 1.690 -

Grup
Pinjaman dari pihak yang mempunyai
hubungan istimewa

- Banpu Public Company Limited 107.613 102.788 107.763 83.637 93.605
- PT Centralink Wisesa Intenational 26.000 - - 133 133
- Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. - 1.625 - 1.625 4.625
- Banpu Singapore Pte. Ltd. - - - - 2.049

Pinjaman proyek
- Sumitomo Coal Mining Co. Ltd. - - - - 1.000

Pinjaman Bank
- Export-Import Bank of Thailand 7.600 13.300 10.450 16.150 12.981
- The Siam Commercial Bank

Public Company Limited (cabang Singapura) 7.600 13.300 10.450 16.150 12.981
- Bangkok Bank Public Company Limited 5.000 8.750 6.875 10.625 8.538

153.813 139.763 135.538 128.320 135.912
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Porsi jangka pendek
- Banpu Public Company Limited 20.400 36.846 1.650 16.605 47.179
- PT Centralink Wisesa International 26.000 - - 133 133
- Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. - 1.625 - 1.625 4.625
- Banpu Singapore Pte. Ltd. - - - - 2.049
- Sumitomo Coal Mining Co. Ltd. - - - - 1.000
- Export-Import Bank of Thailand 5.700 5.700 5.700 5.700 2.850
- The Siam Commercial Bank

Public Company Limited (cabang Singapura) 5.700 5.700 5.700 5.700 2.850
- Bangkok Bank Public Company Limited 3.750 3.750 3.750 3.750 1.875

61.550 53.621 16.800 33.513 62.561

Porsi jangka panjang 92.263 86.142 118.738 94.807 73.351

a. Perusahaan

PT Centralink Wisesa International (“CWI”)

Pada tanggal 26 Juni 2007, Perusahaanmengadakan perjanjian pinjamandengan CWI, entitas indukPerusahaan,
dengan fasilitas pinjaman sebesar US$26.000 yang akan digunakan untuk membiayai operasional Perusahaan.
Jangka waktu pinjaman adalah setahun sejak tanggal perjanjian sampai dengan tanggal 26 Juni 2008. Tingkat
bunga untuk fasilitas ini adalah 7,5% per tahun.

Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. (“BMS”)

Pada tanggal 7 Februari 2002, Perusahaan mengadakan perjanjian pinjaman sebesar US$4.625 dengan BMS
untuk pembelian 875 lembar saham TCM. Tingkat bunga yang dikenakan adalah 4% per tahun, yang terhutang
setiap tahun. Pada tanggal 29 Juni 2005, Perusahaan telahmembayar sebesar US$3.000. Sisa pinjaman dibayar
penuh pada tanggal 20 Desember 2006.

Banpu Public Company Limited (“BPL”)

Pinjaman I

Berdasarkan perjanjian pinjaman tertanggal 18 Februari 2003 antara BPL dengan Perusahaan, BPL setuju untuk
memberikan fasilitas pinjaman sebesar US$8.500 yangdigunakanuntukmembeli 35%saham IMMdari PT Indomix
Perkasa. Jangka waktu pinjaman adalah enam tahun sejak tanggal perjanjian hingga 20 Februari 2009 dengan
tingkat bunga 2% per tahun. Pinjaman tersebut harus dilunasi penuh pada tanggal pembayaran terakhir.

Pada tanggal 12 November 2003, pinjaman ini dibiayai kembali dengan fasilitas baru senilai US$8.625. Pinjaman ini
akan dibayar kembali mulai Mei 2006 dengan empat kali angsuran tiap enambulan, dengan tingkat bunga5,8%per
tahun (2004: 5% per tahun).

Pada tanggal 31 Desember 2005 pinjaman ini telah dilunasi.
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a. Perusahaan (lanjutan)

Banpu Public Company Limited (“BPL”) (lanjutan)

Pinjaman II

Berdasarkan perjanjian pinjaman tertanggal 17 November 2003antara BPLdenganPerusahaan, BPL setuju untuk
menyediakan fasilitas pinjaman senilai US$13.000 kepada Perusahan yang digunakan untuk membiayai akuisisi
Bharinto pada Januari 2004. Jangka waktu pinjaman adalah lima tahun sejak tanggal perjanjian hingga 16
November 2008, dengan tingkat bunga SIBOR satu tahun ditambah 1% per tahun. Pelunasan pinjaman akan
dilakukan dalam satu kali pembayaran pada 16November 2008. Namun, BPL berhakmeminta Perusahaan untuk
membayar kembali pinjaman, baik sebagian maupun keseluruhan, setiap saat sebelum jatuh tempo dengan
pemberitahuan tertulis tujuh hari sebelumnya. Rata - rata tingkat bunga pinjaman selama tahun 2005 dan 2004
adalah 2,32%. Pinjaman ini telah dilunasi penuh pada Februari 2005.

Pinjaman III

Berdasarkan perjanjian pinjaman tertanggal 16 Februari 2004, BPL setuju untuk menyediakan fasilitas pinjaman
senilai US$58 yang digunakan untuk membeli 13,97% kepemilikan di BSL (lihat Catatan 3a). Jangka waktu
pinjaman adalah tiga tahun sejak tanggal perjanjian hingga 5 Februari 2007 dengan tingkat bunga 5% per tahun
yang dibayar setiap enambulan. Pelunasan pinjaman akan dilakukan dalam satu kali pembayaran pada5Februari
2007. Pinjaman ini telah dilunasi penuh pada Februari 2005.

Pinjaman IV

Berdasarkan perjanjian pinjaman tertanggal 22 Oktober 2004, BPL setuju untuk menyediakan fasilitas pinjaman
senilai US$420 yang digunakan untukmembiayai beban operasional Perusahaan. Jangka waktu pinjamanadalah
empat tahun sejak tanggal perjanjian hingga 21Oktober 2008,dengan tingkat bunga5,8%per tahun (2004: 5%per
tahun). Pelunasan pinjaman akan dilakukan dalam satu kali pembayaran pada 21 Oktober 2008. Namun, BPL
berhakmeminta Perusahaan untukmembayar kembali pinjaman, baik sebagianmaupun keseluruhan, setiap saat
sebelum jatuh tempo dengan pemberitahuan tertulis tujuh hari sebelumnya.

Pada tanggal 31 Desember 2005 pinjaman ini telah dilunasi.

Banpu Singapore Pte. Ltd. (“BSP”)

Berdasarkan perjanjian pinjaman tertanggal 18 Februari 2003, BSP setuju untuk menyediakan fasilitas pinjaman
sebesar US$2.000 yang digunakan untuk membeli 35% saham IMM dari PT Indomix Perkasa. Jangka waktu
pinjaman adalah satu tahun sejak tanggal perjanjian hingga 20 Februari 2004 dengan tingkat bunga 2%per tahun.
Pinjaman tersebut harus dilunasi pada tanggal pembayaran terakhir.

Berdasarkan perubahan perjanjian pinjaman terakhir tertanggal 27 Juni 2004, pembayaran kembali pokok pinjaman
diubah menjadi tanggal 30 Juni 2004 dengan pembayaran terakhir tanggal 30 Juni 2005. Fasilitas pinjaman
ditingkatkan menjadi US$2.049 dengan tingkat bunga 5% per tahun. Pinjaman ini telah dilunasi penuh pada Juni
2005.
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14. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

b. IMM

BPL

Berdasarkan perjanjian pinjaman tertanggal 19 Desember 2005, IMM memperoleh pinjaman jangka pendek dari
BPL, dengan nilai pokok sebesar US$10.000. Pinjaman tersebut digunakan sebagai modal kerja. Bunga dibayar
tiap semester. Pinjaman tersebut telah dilunasi penuh pada tanggal 23 Maret 2006.

Berdasarkan perjanjian pinjaman tertanggal 3 Februari 2003, IMMmemperoleh pinjaman tanpa jaminan dari BPL,
dengan nilai pokok sebesar US$65.000 untuk membiayai kembali pinjaman proyek dan obligasi konversi pada
Marubeni Corporation dan Sumitomo Corporation. Berdasarkan perubahan perjanjian pinjaman yang terakhir
tertanggal 21 Juni 2004, pembayaran kembali pokok pinjaman telah dijadwal ulang dimulai pada tanggal 6 Juli 2004
dengan 12 kali pembayaran setiap bulan dengan pembayaran terakhir pada tanggal 5 Juni 2005. Pada tanggal 31
Desember 2004, IMM diharuskan untuk memiliki rekening pembayaran pinjaman (loan reserve account) sebesar
US$2.000 sampai tanggal 5 Mei 2005 di Standard Chartered Bank, cabang Singapura. Jumlah pinjaman yang
masih belumdibayar pada tanggal 31 Desember 2004adalah sebesarUS$11.250. Pinjaman sudahdilunasi penuh
pada bulan Juni 2005 dan rekening pembayaran pinjaman tidak diperlukan lagi mulai pada tanggal tersebut.

Tingkat suku bunga pinjaman sebesar 5%. Pinjaman ini dijamin oleh Perusahaan.

c. KTD

BPL

Pinjaman I

Berdasarkan perjanjian pinjaman antara BPL dan KTD tertanggal 2 Desember 2002, BPL setuju untuk
menyediakan fasilitas pinjaman proyek sebesar US$3.000. Pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai
pembelian peralatan tambang yang terkait dengan proyek TambangDamai di Bontang. Periode pinjaman tersebut
adalah lima tahun sejak tanggal perjanjian pinjaman hingga tanggal 10 Januari 2008, dengan tingkat bungaSIBOR
tiga bulan ditambah 3% per tahun. Pembayaran pinjaman dilakukan dengan angsuran sebanyak 15 kali yang
dibayarkan setiap tiga bulan dengan nilai yang sama. Angsuran pertama dilakukan pada tanggal 12 Maret 2003.

PadaNovember 2004, pinjaman ini dibiayai kembali dengan fasilitas baru sebesarUS$1.500. Pinjaman inimemiliki
tingkat bunga 5%per tahun dan akan dibayar kembali mulai Mei 2006 dengan enam kali angsuran tiap enambulan
dengan nilai yang sama.

Perjanjian pinjaman di atas telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir tertanggal 1 Juli
2006, mengubah fasilitas pinjaman saldo menjadi US$1.685. Jadwal pembayaran diubah menjadi satu kali
pembayaran pada tanggal 11 November 2008. Pada tanggal 30 Juni 2007, KTD telah menggunakan semua
fasilitas pinjaman tersebut.

Pada Januari 2006, tingkat bunga pinjaman diubah menjadi 7,5% per tahun (2005: 5,8% per tahun dan 2004: 5%
per tahun).

Pinjaman II

Berdasarkan perjanjian pinjaman tertanggal 5 Mei 2003, BPL setuju untuk menyediakan fasilitas pinjaman proyek
sebesar US$33.000. Pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai perluasan Proyek Pertambangan Embalut.
Periode pinjaman adalah enam tahun dimiliki sejak tanggal perjanjian hingga tanggal 4 Mei 2009.

Perjanjian pinjaman diatas telahmengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan perubahan terakhir tertanggal 1
Juli 2006, fasilitas pinjaman diubahmenjadi sebesar US$20.400. Jadwal pembayaran juga diubahmenjadi satu kali
pembayaran pada tanggal 5 Mei 2008. Pada tanggal 30 Juni 2007, KTD telah menggunakan semua fasilitas
pinjaman ini.

Pada Januari 2006, tingkat bunga pinjaman diubah menjadi 7,5% per tahun (2005: 5,8% per tahun dan 2004: 5%
per tahun).
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14. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

c. KTD (lanjutan)

BPL (lanjutan)

Pinjaman III

Berdasarkan perjanjian pinjaman tertanggal 16 Oktober 2003, BPL setuju untuk menyediakan fasilitas pinjaman
proyek sebesar US$1.550. Pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai modal kerja KTD untuk operasi
usahanya.

Perjanjian kredit tersebut mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan perubahan terakhir tertanggal 1 Juli
2006, fasilitas pinjaman diubahmenjadi US$1.746. Jadwal pembayaran juga diubahmenjadi satu kali pembayaran
pada tanggal 16 Oktober 2009 atau lebih cepat jika diminta oleh BPL.

Pada tahun 2006, tingkat bunga yang dikenakan atas pinjaman ini adalah 7,5% per tahun (2005: 5,8% per tahun
dan 2004: 5% per tahun).

Pinjaman ini telah dilunasi penuh pada tanggal 7 Desember 2006.

Pinjaman IV

Berdasarkan perjanjian pinjaman tertanggal 12 November 2003, BPL setuju untukmenyediakan fasilitas pinjaman
proyek sebesar US$1.971. Pinjaman tersebut harus digunakan untuk membiayai operasi pertambangan KTD.
Jangka waktu fasilitas pinjaman tersebut adalah lima tahun sejak tanggal perjanjian hingga tanggal 11 November
2008.

Perjanjian kredit tersebut mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan perubahan terakhir tertanggal 1 Juli
2006, fasilitas pinjaman ditingkatkan menjadi US$1.989. Jadwal pembayaran juga diubah menjadi satu kali
pembayaran pada tanggal 11 November 2008.

Pada Januari 2006, tingkat bunga pinjaman ini diubah menjadi 7,5 % per tahun (2005: 5,8% per tahun dan 2004:
5% per tahun).

Pinjaman terhutang pada tanggal 30 Juni 2006 adalah US$953 (tidak diaudit) (31 Desember 2005: US$953 dan
2004: US$1.771) yang telah dilunasi penuh pada tanggal 9 November 2006.

Pinjaman V

Berdasarkan perjanjian pinjaman tertanggal 12 November 2003, BPL setuju untukmenyediakan fasilitas pinjaman
proyek sebesar US$2.550. Pinjaman tersebut akan digunakan untukmembiayai proyek pertambangandi Embalut.
Jangka waktu pinjaman tersebut adalah lima tahun sejak tanggal perjanjian hingga 11 November 2008.
Pembayaran kembali pinjaman akan dilakukan dengan enam kali cicilan per enambulan, dimulai pada11Mei 2006
dengan menggunakan jadwal berikut:

Jadwal Tanggal Nilai
Pembayaran pertama 11 Mei 2006 US$415
Pembayaran kedua 11 November 2006 US$415
Pembayaran ketiga 11 Mei 2007 US$415
Pembayaran keempat 11 November 2007 US$415
Pembayaran kelima 11 Mei 2008 US$445
Pembayaran keenam 11 November 2008 US$445

Perjanjian kredit tersebut mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan perubahan terakhir tertanggal 1 Juli
2006, fasilitas pinjaman diubah menjadi US$1.943. Jadwal pembayaran mengalami perubahan menjadi satu kali
pembayaran pada 11 November 2008. Pada Januari 2006, tingkat bunga pinjaman ini diubah menjadi 7,5% per
tahun (2005: 5,8% per tahun dan 2004: 5% per tahun). Pinjaman ini telah dilunasi penuh pada tanggal 9November
2006.
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c. KTD (lanjutan)

BPL (lanjutan)

Pinjaman VI

Berdasarkan perjanjian pinjaman tertanggal 23 Desember 2003, BPL setuju untukmenyediakan fasilitas pinjaman
proyek sebesar US$3.484. Pinjaman tersebut harus digunakanuntukmembiayai proyek pertambangandi Tandung
Mayang. Jangka waktu pinjaman tersebut adalah lima tahun sejak tanggal perjanjian hingga 22 Desember 2008.
Pembayaran kembali pinjaman akan dilakukan melalui delapan kali cicilan setiap enam bulan, dengan
menggunakan jadwal berikut:

Jadwal Tanggal Nilai
Pembayaran pertama 1 Maret 2005 US$435,5
Pembayaran kedua 1 September 2005 US$435,5
Pembayaran ketiga 1 Maret 2006 US$435,5
Pembayaran keempat 1 September 2006 US$435,5
Pembayaran kelima 1 Maret 2007 US$435,5
Pembayaran keenam 1 September 2007 US$435,5
Pembayaran ketujuh 1 Maret 2008 US$435,5
Pembayaran kedelapan 1 September 2008 US$435,5

Selama 2005, KTD membayar kembali pinjaman tersebut sebesar US$600, lebih kecil dari jadwal pembayaran
kembali. Sisa pokok pinjaman yang belum dibayar di 2005 sebesar US$270 telah diklasifikasikan sebagai
kewajiban lancar.

Perjanjian kredit tersebut mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan perubahan terakhir tertanggal 1 Juli
2006, fasilitas pinjaman diubahmenjadi US$1.839. Jadwal pembayaran diubahmenjadi satu kali pembayaran pada
tanggal 22 Desember 2008.

Pada tanggal 30 Juni 2007 dan 31 Desember 2006, KTD telah menggunakan US$1.839 dari fasilitas ini (30 Juni
2006: US$1.700 - tidak diaudit, 31 Desember 2005 dan 2004: US$2.650).

Pada Januari 2006, tingkat bunga pinjaman diubah menjadi 7,5% per tahun (2005: 5,8% per tahun dan 2004: 5%
per tahun).

Pinjaman VII

Berdasarkan perjanjian pinjaman tertanggal 9 Februari 2006, BPL setuju untuk menyediakan fasilitas pinjaman
proyek sebesar US$32.500. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek pertambangan di
Tandung Mayang dan pembayaran pesangon karyawan di Embalut. Jangka waktu fasilitas pinjaman tersebut
adalah tiga tahun sejak tanggal perjanjian hingga 8 Februari 2009. Pinjaman akan dilunasi dalam satu kali
pembayaran pada tanggal 8 Februari 2009.

Selama 2006, KTD menarik US$32.500 dari fasilitas tersebut. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 7,5% per
tahun, dibayar tiap enam bulan.

Sumitomo Coal Mining Co., Ltd (“SCM”)

Berdasarkan perjanjian pinjaman antaraSCMdanKTDpada tanggal 10April 1997, SCMsetuju untukmenyediakan
fasilitas pinjaman sebesar US$7.000 untuk pengembangan tambang batubaraopenpitdengan kapasitas produksi
sekitar 500.000 ton batubara berkualitas ekspor per tahun di Proyek Tandung Mayang, Kalimantan Timur.
Berdasarkan perubahan perjanjian pinjaman pada tanggal 10 April 1997, SCM setuju untuk menjadwal ulang
pembayaran kembali pokok hutang. Cicilan berkisar antara US$100 sampai US$900, dengan cicilan terakhir yang
terhutang sebesar US$500 pada tanggal 31 Oktober 2005. Tingkat bunga dari pinjaman telah dinaikkan menjadi
LIBOR enambulan ditambah 1,8% per tahun. Tingkat bunga rata-rata dari pinjaman ini selama tahun 2005 adalah
2,82% (2004: 3,66%). Pada tanggal 31 Oktober 2005, pinjaman ini telah dilunasi.
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14. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

d. TCM

BPL

Berdasarkan perjanjian pinjaman antara BPL dan TCM tertanggal 19 November 2003, BPL setuju untuk
menyediakan fasilitas pinjaman proyek sebesar US$4.200 yang dapat digunakan untuk melakukan pembiayaan
kembali pinjaman sebelumnya dari BPL yang telah digunakan untuk kegiatan ekplorasi dan konstruksi tambang di
Muara Lawa.

Jangka waktu fasilitas pinjaman tersebut adalah lima tahun sejak tanggal perjanjian pinjamanhingga11November
2008.

Berdasarkan perubahan perjanjian pinjaman tertanggal 1 Juli 2004, BPL setuju untuk meningkatkan fasilitas
pinjaman proyek menjadi sebesar US$31.000.

Berdasarkan perubahan perjanjian pinjaman yang terakhir tertanggal 13Mei 2005, BPL setuju untukmeningkatkan
fasilitas pinjaman proyek menjadi sebesar US$43.000.

Pembayaran kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jadwal berikut ini:

Jadwal Tanggal Nilai

Pembayaran pertama 9 April 2009 US$7.841
Pembayaran kedua 26 April 2009 Seluruh sisa pinjaman

Pada tanggal 1 Juli 2006, dilakukan perubahan perjanjian pinjaman untuk meningkatkan fasilitas pinjaman yang
dapat ditarik menjadi US$46.844 melalui kapitalisasi bunga yang masih harus dibayar sebesar US$3.882.

Tingkat bunga pinjaman selama enambulan yang berakhir pada 30 Juni 2007 dan2006 (tidak diaudit) adalah 7,5%
per tahun (31 Desember 2006: 7,5% per tahun, 31 Desember 2005 dan 2004: 5% per tahun).

Pinjaman Bank

Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman antara Bangkok Bank Public Company Limited, Export-Import Bank of
Thailand, The Siam Commercial Bank Public Company Limited (Cabang Singapura) (bersama-sama disebut
sebagai “Pemberi Pinjaman”) dan TCM tertanggal 13 Juli 2004, Pemberi Pinjaman setuju untuk memberikan
fasilitas pinjaman untuk pengembangan tambang (Fasilitas A) sebesar US$50.500 dan fasilitas modal kerja
(Fasilitas B) sebesar US$6.500 (lihat Catatan 11). Fasilitas tersebut akan berlaku sampai dengan 31 Desember
2008.

Tingkat bunga pinjaman yang dikenakan adalah LIBOR ditambah 4% per tahun, yang akan dibayarkan setiap tiga
bulan.

Jadwal pembayaran kembali pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

Jadwal Tanggal Nilai

Pembayaran pertama 31 Desember 2005 US$7.575
Pembayaran kedua 30 Juni 2006 US$7.575
Pembayaran ketiga 31 Desember 2006 US$7.575
Pembayaran keempat 30 Juni 2007 US$7.575
Pembayaran kelima 31 Desember 2007 US$7.575
Pembayaran keenam 30 Juni 2008 US$7.575
Pembayaran ketujuh 31 Desember 2008 US$5.050

262



PT INDO TAMBANGRAYAMEGAH DAN ANAK PERUSAHAAN Lampiran 5/45

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2007 DAN 2006 DAN 31 DESEMBER 2006, 2005DAN 2004
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

14. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

d. TCM (lanjutan)

Pinjaman Bank (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian fasilitas, TCMdiharuskan untukmematuhi beberapa persyaratan negatif dimanaTCM tidak
diperbolehkan untuk:

menjual, mengalihkan, atau menghapuskan segala bentuk aktiva yang dimiliki TCM di mana aktiva tersebut
dapat disewa atau dibeli kembali oleh TCM;
menjual, mengalihkan, atau menghapuskan segala bentuk piutang secara “recourse”; dan
mengadakan atau mengizinkan penyerahan hak milik pada pihak lain.

Selain itu, TCM juga diharuskan untuk menjaga debt service coverage ratio minimal 1,2:1 untuk setiap semester
tahun buku TCM (dimulai dengan semester keuangan pertama ketika kumulatif produksi batubara mencapai lima
jutametrik ton) dan dilarang untukmelakukanpembayaran dividen, pengembalianmodal, atau pembayaran kembali
pinjaman kepada pemegang saham sebelum pinjaman bank ini dibayar secara penuh.

Fasilitas ini dijamin dengan kepemilikan sahamPerusahaandi dalamTCM, aktiva tetap, persediaan, piutang usaha,
tagihan terhadap rekening di luar negeri, tagihan terhadap investasi yang diperbolehkan, hak atas tanahTCM, dan
hak tanggungan dan jaminan pemegang saham yang diberikan oleh Perusahaan.

e. BSL

BPL

Pada tanggal 1 April 2003, telah disepakati suatu perjanjian pinjaman antara BSL dengan BPL, pemegang saham
pengendali Perusahaan. BPL menyetujui untuk menyediakan pinjaman kepada BSL untuk mendanai biaya pra-
operasi sebesar US$1.700 dengan tingkat bunga sebesar 7,5% per tahun untuk tahun 2006 (2005: 5,8%per tahun
dan 2004: 5% per tahun), terhutang setiap semester.

Perjanjian pinjaman telah diubah beberapa kali. Perubahan terakhir tertanggal 1 April 2006 yangmemperpanjang
jangka waktu pembayaranmenjadi satu pembayaran sekaligus pada tanggal 31Maret 2009 (2005 dan 2004: satu
pembayaran sekaligus pada tanggal 30 Juni 2006), dengan kondisi bahwa BPL dapat meminta pembayaran
kembali lebih awal dari tanggal pembayaran kembali yang dijadwalkan. Oleh sebab itu, pinjaman terhutang pada
tanggal 30 Juni 2006 sebesar US$1.650 (tidak diaudit) telah diklasifikasikan sebagai pinjaman jangka pendek.

CWI

Pada tanggal 17 Oktober 2002, telah disepakati suatu perjanjian fasilitas pinjaman antara BSL dengan CWI,
pemegang saham BSL. Fasilitas yang disediakan adalah sebesar US$133 dengan tingkat bunga SIBOR enam
bulan ditambah 5% per tahun. Fasilitas ini digunakan untuk membiayai aktivitas eksplorasi BSL. Perjanjian
pinjaman diubah pada tanggal 14 Oktober 2005. Berdasarkan perjanjian pinjaman yang telah diubah, pokok
pinjaman akan jatuh tempo pada tanggal 14 Oktober 2006. Namun demikian, pinjaman telah dibayar penuh pada
tanggal 23 Januari 2006. Tingkat bunga rata-rata pinjaman selama tahun 2006 adalah 9,22% per tahun (2005:
7,23% - 9,22% per tahun dan 2004: 6,56% per tahun).

263



PT INDO TAMBANGRAYAMEGAH DAN ANAK PERUSAHAAN Lampiran 5/46

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2007 DAN 2006 DAN 31 DESEMBER 2006, 2005DAN 2004
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

14. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

f. Bharinto

BPL

Berdasarkan perjanjian pinjaman antara BPL dengan Bharinto tertanggal 6 Mei 2004, BPL setuju untuk
menyediakan fasilitas pinjaman proyek sebesar US$1.690. Pinjaman akan digunakan untuk membiayai
pekerjaan eksplorasi tambang dan penyelesaian model geologis, berdasarkan rencana penambangan terpadu
dengan Proyek Trubaindo Coal Mining yang dioperasikan oleh entitas dalam pengendalian yang sama dengan
Bharinto.

Jangka waktu pinjaman tersebut adalah lima tahun sejak tanggal perjanjian pinjaman hingga 5 November 2009.
Pembayaran pinjaman akan dilakukan dalam satu kali pembayaran pada tanggal 5 November 2009. Syarat dalam
perjanjianmenyatakan sebelum tanggal perjanjian berakhir, BPL berhak untukmemintaBharintomembayar pokok
hutang secara keseluruhan atau sebagian, dengan pemberitahuan tertulis dari BPL setidaknya 7 hari dimuka, telah
diubah pada tanggal 1 Oktober 2005. Oleh karena itu, keseluruhan saldo sejumlah US$1.690 diklasifikasikan
sebagai kewajiban tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2005.

Berdasarkan perubahan perjanjian pinjaman yang terakhir tertanggal 1 Juli 2006, fasilitas pinjaman dinaikkan
menjadi sebesar US$2.845 dengan pembayaran pinjaman sekaligus pada tanggal 5 Mei 2009. Tingkat bunga
pinjaman sebesar 7,5% per tahun untuk 30 Juni 2007 dan 2006(31 Desember 2006: 7,5%per tahun, 31Desember
2005: 5,8% per tahun dan 31 Desember 2004: 5% per tahun).

Lihat Catatan 25 untuk rincian transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

15. HAK MINORITAS

a. Hak minoritas di dalam aktiva bersih anak perusahaan

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

TCM - 10% 2.309 1.038 1.754 988 643
IMM - 0,01% 14 1 11 - -
BSL - 0,03% - - - - -

2.323 1.039 1.765 988 643

b. Hak minoritas di dalam (laba)/rugi bersih anak perusahaan

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

TCM - 10% (555) (50) (766) (345) 68
IMM - 0,01% (3) (1) (11) - -
BSL - 0,03% - - - - -

(558) (51) (777) (345) 68
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16. MODAL SAHAM

Pemegang saham Perusahaan pada 30 Juni 2007 sebagai berikut:

Saham diterbitkan dan disetor penuh
Jumlah Nilai Setara US$
saham (Rp juta) (nilai penuh) %

CWI 451.969 451.969 51.787.666 99,9999
PT Sigma Buana Cemerlang 1 1 131 0,0001

451.970 451.970 51.787.797 100,0000

Pemegang saham Perusahaan pada 30 Juni 2006, 31 Desember 2006, 2005, dan 2004 sebagai berikut:

Saham diterbitkan dan disetor penuh
Jumlah Nilai Setara US$
saham (Rp juta) (nilai penuh) %

CWI 101.080 101.080 13.287.666 99,99
PT Sigma Buana Cemerlang 1 1 131 0,01

101.081 101.081 13.287.797 100,00

17. AGIO SAHAM

Agio saham merupakan tambahan dana yang diterima oleh Perusahaan dari pemegang saham dengan adanya
pembayaran nilai saham yang diterbitkan di atas nilai nominalnya.

18. SALDO LABA YANG TELAH DICADANGKAN

Berdasarkan Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham pada tanggal 28 Juni 2006, Perusahaan telah membentuk
cadangan wajib sebesar US$1 (31 Desember 2006 dan 30 Juni 2006 - tidak diaudit: US$1, 31 Desember 2005 dan
2004: US$ nihil). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1/1995 yang diterbitkan pada bulan
Maret 1995, yangmengharuskan setiap perusahaan untukmembentuk cadanganminimum 20%dari modal yang telah
diterbitkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu tertentu untuk membentuk cadangan tersebut.

19. HUTANG DIVIDEN

Perusahaan

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

CWI - - 19.998 - -
PT Sigma Buana Cemerlang - - 2 - -

- - 20.000 - -
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19. HUTANG DIVIDEN (lanjutan)

Hutang dividen merupakan dividen yang diumumkan tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal neraca oleh
Perusahaan. Dividen telah dibayar pada bulan Januari dan Februari 2007.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 27 Juni 2005 dan 28 Juni 2006 dan Keputusan
Sirkular Pemegang Saham pada tanggal 28 Desember 2006 dan 20 Juni 2007, Perusahaan mengalokasikan laba
bersih tahun 2004 dan 2006 untuk:

- Pengumuman dividen kepada pemegang saham
- Alokasi sisa laba ditahan untuk pencadangan (lihat Catatan 18).

Pada tanggal 20 Juni 2007, berdasarkan Resolusi Sirkular Pemegang SahamdalamRapat UmumPemegang Saham
Luar Biasa (”RUPSLB”), Perusahaan mengumumkan pembagian dividen sejumlah US$64.994 yang dibayar pada
tanggal 28 Juni 2007.

Dividen yang telah diumumkan dalam periode terkait adalah sebagai berikut:

Periode Nilai Per saham (nilai
penuh)

Pengumuman dividen pada tahun 2005 yang
berhubungan dengan tahun 2004 US$6.000 US$59,36

Pengumuman dividen pada tahun 2006 yang
berhubungan dengan tahun 2006 US$27.500 US$272,06

Pengumuman dividen pada tahun 2007 yang
berhubungan dengan tahun 2006 US$50.000 US$110,62

Pengumuman dividen pada tahun 2007 yang
berhubungan dengan tahun 2007 US$14.994 US$33,17

20. PENJUALAN
Juni Desember

2007 2006 2006 2005 2004
(Tidak
diaudit)

Batubara
- Pihak ketiga 297.730 263.997 635.090 455.098 295.466
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 14.782 16.129 31.236 16.665 13.862

Jasa
- Pihak ketiga 3.068 2.890 6.295 4.778 4.785
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 107 68 154 190 -

Jumlah penjualan 315.687 283.084 672.775 476.731 314.113

Rincian pelanggan yang mempunyai
transaksi lebih besar dari 10% dari
nilai penjualan bersih:

Ekspor – pihak ketiga
Marubeni Corporation 56.956 62.797 130.865 107.020 57.344
Formosa Plastics Group 52.712 42.763 93.747 - -
China National Minerals Company 46.689 - - - -
Sumitomo Coal Mining Co., Ltd. - 25.815 55.489 62.906 33.378
Enel Trade SpA - 17.923 48.175 66.871 26.285
Taiwan Electric Power Company - - 4.889 - 32.120
Lain-lain (masing-masing kurang
dari 10% penjualan bersih) 137.921 110.839 258.672 223.079 151.124

294.278 260.137 591.837 459.876 300.251
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20. PENJUALAN (lanjutan)

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Domestik – pihak ketiga
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 3.013 6.740 49.548 - -
Lain-lain (masing-masing kurang
dari 10% penjualan bersih) 3.507 - - - -

6.520 6.740 49.548 - -
Ekspor – pihak yang mempunyai
hubungan istimewa
Lain-lain (masing-masing kurang
dari 10% penjualan bersih) 14.782 11.948 24.954 10.189 8.066

Domestik – pihak yang mempunyai
hubungan istimewa
Lain-lain (masing-masing kurang
dari 10% penjualan bersih) 107 4.259 6.436 6.666 5.796

315.687 283.084 672.775 476.731 314.113

Lihat Catatan 25 untuk rincian transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

21. HARGA POKOK PENJUALAN
Juni Desember

2007 2006 2006 2005 2004
(Tidak
diaudit)

Biaya produksi:
Biaya penambangan 105.126 99.954 239.883 173.197 119.613
Penyusutan 13.612 12.900 27.592 15.429 8.753
Bahan bakar dan minyak 10.992 12.013 26.436 13.376 5.512
Perawatan dan pemeliharaan 9.361 5.913 11.877 9.046 7.389
Gaji dan tunjangan 9.148 9.081 18.334 17.271 13.603
Sewa peralatan 5.158 6.838 14.582 10.956 6.030
Amortisasi biaya eksplorasi dan pengembangan
yang ditangguhkan 3.565 3.241 7.388 3.386 -

Pembelian batubara 3.490 - 541 - -
Biaya konsultan 1.191 781 1.801 643 237
Tunjangan makanan dan minuman 917 756 1.629 1.374 755
Penyisihan untuk penutupan tambang 901 848 2.385 1.288 -
Biaya transportasi 643 591 1.436 849 287
Biaya asuransi 614 843 1.266 1.080 978
Amortisasi properti pertambangan 577 501 1.417 558 -
Tunjangan kesehatan 552 848 1.600 1.146 932
Pengembangan komunitas 397 362 946 1.050 353
Perekrutan dan pelatihan karyawan 200 246 579 621 450
Lain-lain (kurang dari US$500) 1.154 1.766 3.912 2.607 1.945

Total biaya produksi 167.598 157.482 363.604 253.877 166.837

Royalti 38.580 32.889 75.134 51.886 32.355
Transportasi batubara 25.088 22.431 53.473 32.375 27.024
Biaya eksploitasi 233 645 2.224 2.471 2.743
Penurunan/(kenaikan) persediaan batubara 5.225 4.304 8.769 (21.487) (402)

69.126 60.269 139.600 65.245 61.720

Harga pokok penjualan 236.724 217.751 503.204 319.122 228.557
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21. HARGA POKOK PENJUALAN (lanjutan)

Rincian pemasok yang memiliki transaksi lebih dari 10% dari jumlah harga pokok penjualan konsolidasi:

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Pihak ketiga:
PT Pamapersada Nusantara 91.319 83.586 187.839 147.487 124.351

Lihat Catatan 25 untuk rincian transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

22. BEBAN PENJUALAN

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Biaya kelebihan waktu berlabuh/
denda keterlambatan kapal 7.417 2.086 7.958 4.660 3.586

Biaya angkut 4.382 4.198 11.187 5.225 -
Penanganan batubara 3.143 2.245 7.682 3.121 691
Bahan bakar dan minyak 2.748 3.736 11.290 4.802 728
Sewa kapal 2.040 1.568 6.845 5.908 7.122
Komisi 1.293 978 3.503 2.361 1.979
Survei dan analisis sampel 735 609 1.368 652 578
Sewa pabrik, mesin, dan peralatan 441 395 873 749 372
Pengapalan dan bongkar muat 281 165 575 296 513
Pajak ekspor - 9.891 15.392 3.778 -
Lain-lain (kurang dari US$500) 1.680 1.763 2.437 1.583 1.937

24.160 27.634 69.110 33.135 17.506

23. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Gaji dan tunjangan 4.443 2.004 11.302 3.677 3.349
Jasa profesional dan manajemen 1.180 695 2.028 1.083 791
Penyusutan 585 292 666 428 215
Representasi dan hiburan 401 207 1.303 1.287 590
Transportasi dan perjalanan 316 233 570 400 337
Lisensi dan pajak daerah 176 91 251 714 154
Lain-lain (kurang dari US$500) 1.485 1.010 2.501 1.909 1.583

8.586 4.532 18.621 9.498 7.019
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24. INSTRUMEN DERIVATIF

a. Kontrak Forward

IMM, TCM, dan KTD melakukan kontrak forward pembelian Rupiah untuk melakukan lindung nilai atas beban
operasi dalam mata uang Rupiah di masa mendatang. Transaksi tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai
transaksi lindung nilai efektif menurut standar akuntansi yang berlaku. Kontrak forward pembelian Rupiah yang
belum direalisasikan pada tanggal 30 Juni 2007 adalah sebagai berikut:

Entitas Mitra transaksi Kurs beli
Tanggal jatuh
tempo

Jumlah
nosional
(jual)

Nilai setara
Rupiah
(beli)

IMM Standard Chartered
Bank

Kisaran dari
Rp 9.112
sampai Rp
9.354

Berbagai tanggal dari
Juli – Oktober 2007

US$8.750 Rp 81,14 milyar

KTD Standard Chartered
Bank

Kisaran dari
Rp 9.077
sampai Rp
9.147

Berbagai tanggal dari
Juli – September
2007

US$5.800 Rp 52,84 milyar

TCM Bangkok Bank Kisaran dari
Rp 9.080
sampai Rp
9.095

Berbagai tanggal
di bulan Juli 2007

US$2.000 Rp 18,17 milyar

Kontrak-kontrak tersebut memiliki nilai wajar positif sebesar US$220 pada tanggal 30 Juni 2007.

b. Transaksi Swap Harga Batubara

Pada tanggal 1 November 2004, atas nama IMM, BPL melakukan ikatan kontrak swap harga batubara dengan
berbagai lembaga keuangan untuk melakukan lindung nilai atas harga jual batubara di masa mendatang.
Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi lindung nilai efektif menurut standar akuntansi yang berlaku.
Kontrak tersebut akan jatuh tempo dalamwaktu tigatahun. Variabel hargapokok yang digunakan adalah indeks
batubara API 4.

Transaksi lindung nilai yang belum direalisasikan pada tanggal 30 Juni 2007 adalah sebagai berikut:

Mitra transaksi

Harga yang
disepakati
(jual)

(nilai penuh)

Jumlah
nosional
(jual) (MT)

Harga yang
disepakati
(beli)

(nilai penuh)

Jumlah
nosional
(beli) (MT) Tanggal jatuh tempo

Societe Generale US$43,25 –
US$57,00

1.011.000 US$49,00 –
US$58,00

738.000 Juli 2007 – Desember
2008

Barclays Bank PLC. US$49,15 –
US$55,30

678.000 US$50,10 –
US$57,25

180.000 Juli 2007 – Desember
2008

BNP Paribas US$44,50 –
US$53,25

678.000 US$51,00 –
US$56,75

90.000 Juli 2007 – Desember
2008

Standard Chartered
Bank

US$49,25 –
US$56,50

408.000 US$50,50 –
US$58,30

513.000 Juli 2007 – Januari
2009
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24. INSTRUMEN DERIVATIF (lanjutan)

b. Transaksi Swap Harga Batubara (lanjutan)

Kontrak-kontrak ini memiliki nilai wajar negatif US$7.585 pada tanggal 30 Juni 2007 (30 Juni 2006: US$17.693 -
tidak diaudit, 31 Desember 2006: US$6.113, 31 Desember 2005: US$ nihil, dan 31 Desember 2004: US$ nihil).

Lihat Catatan 25 untuk rincian transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

c. Lindung Nilai Bahan Bakar Minyak dan Gas

Pada tanggal 18 Oktober 2006 dan 8 November 2006, IMMmelakukan ikatan kontrak swap dan derivatif dengan
Standard Chartered Bank (“SCB”) dan Societe Generale (“SG”) untuk melakukan lindung nilai atas harga bahan
bakar minyak di masa mendatang. Periode transaksi lindung nilai bahan bakar minyak dengan SCBmaksimum
satu tahun seperti yang diatur dalam Perjanjian Fasilitas Bank di Catatan 27k. Perjanjian dengan SG akan
ditelaah setiap tahunnya. Transaksi tersebut tidak memenuhi persyaratan transaksi lindung nilai efektif menurut
standar akuntansi yang berlaku. Kontrak yang belum direalisasikan pada tanggal 30 Juni 2007 adalah sebagai
berikut:

Mitra transaksi
Harga yang disepakati

(nilai penuh) Tanggal jatuh tempo Jumlah nosional (barel)

SG Kisaran dari US$69,00
sampai US$82,88 per barel

Juli – Desember 2007 204.000

Kontrak-kontrak ini memiliki nilai pasar positif US$1.216 pada tanggal 30 Juni 2007 (30 Juni 2006: US$ nihil - tidak
diaudit).Pada tanggal 31 Desember 2006 kontrak-kontrak inimemiliki nilai pasar negatif US$1.122 (2005:US$nihil
dan 2004: US$ nihil).

25. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Penjualan batubara:
- Banpu Singapore Pte. Ltd. 8.658 9.815 14.792 - -
- Banpu International Company Limited 6.124 2.055 6.091 3.723 1.737
- Banpu Minerals Company Limited - - 4.071 6.466 6.329
- PT Jorong Barutama Greston - 4.259 6.282 6.476 5.796

14.782 16.129 31.236 16.665 13.862

Persentase dari jumlah penjualan batubara 5% 6% 5% 4% 4%

Pendapatan jasa:
- PT Jorong Barutama Greston 107 68 154 190 -

Persentase dari jumlah pendapatan jasa 3% 2% 2% 4% -
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25. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Pembelian batubara:
- PT Jorong Barutama Greston 3.490 - 541 - -

Persentase dari jumlah pembelian batubara 100% - 100% - -

Biaya bunga (termasuk jumlah yang
dikapitalisasi):

- Banpu Public Company Limited 4.001 2.913 8.045 4.310 4.726
- PT Centralink Wisesa International 11 2 2 309 9
- Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd - 29 63 45 186
- Banpu Singapore Pte. Ltd. - - - - 72

4.012 2.944 8.110 4.664 4.993

Persentase dari jumlah beban bunga 48% 35% 60% 48% 53%

Pembelian aktiva tetap:
- PT Nusantara Thai Mining Services - - 41 - -
- Banpu Public Company Limited - - - - 17
- PT Jorong Barutama Greston - - - - 715

- - 41 - 732
Persentase dari jumlah aktiva tetap
yang diperoleh - - 0,10% - 1%

Piutang usaha:
- Banpu Singapore Pte. Ltd. 3.236 - - - -
- PT Jorong Barutama Greston 70 1.929 1.218 2.268 -
- Banpu Minerals Company Limited - - - - 1.805

3.306 1.929 1.218 2.268 1.805

Persentase dari jumlah piutang usaha 10% 7% 2% 6% 7%

Hutang usaha:
- PT Jorong Barutama Greston - - 543 - -

- - 543 - -

Persentase dari jumlah kewajiban - - 0,16% - -

Pinjaman:
- Banpu Public Company Limited 107.613 102.788 107.763 83.367 93.606
- PT Centralink Wisesa International 26.000 - - 133 133
- Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. - 1.625 - 1.625 4.625
- Banpu Singapore Pte. Ltd. - - - - 2.049

133.613 104.413 107.763 85.125 100.413

Persentase dari jumlah kewajiban 37% 33% 32% 31% 39%
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25. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Piutang lain-lain:
- Banpu Public Company Limited 158 133 674 398 44
- PT Jorong Barutama Greston 94 32 37 18 20
- PT Nusantara Thai Mining Services 9 505 13 5 5
- Banpu International Company Limited 3 3 4 2 1
- Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. - 6 - - -

264 679 728 423 70

Sebagai persentase dari jumlah aktiva 0,05% 0,15% 0,16% 0,11% 0,22%

Kewajiban lain-lain:
- Banpu Public Company Limited 568 1.475 1.074 1.950 2.897
- PT Jorong Barutama Greston 132 199 191 224 620
- PT Nusantara Thai Mining Services 126 126 162 119 141
- Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. - 77 - - -
- PT Centralink Wisesa International - - - - -

826 1.877 1.427 2.293 3.658

Persentase dari jumlah kewajiban 0,23% 0,59% 0,42% 0,84% 1,41%

Kewajiban derivatif:
- Banpu Public Company Limited 12.203 7.413 11.244 - -

Sebagai persentase dari total kewajiban 3% 2% 3% - -

Pembayaran kewajiban derivatif menjadi terhutang ketika direalisasikan.

Transaksi dengan pihak yangmemiliki hubungan istimewa biasanya dilakukan dengan persyaratan komersial normal.

Sifat dari hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang mengadakan transaksi dengan perusahaan adalah sebagai
berikut:

Entitas Hubungan Transaksi
Banpu Public Company Limited Pemegang saham pengendali

utama Grup
Pinjaman, beban bunga,
penggantian biaya, transaksi
derivatif

Banpu Minerals Company Limited Entitas sepengendali denganGrup Penjualan batubara
Banpu International Company Limited Entitas sepengendali denganGrup Penjualan batubara
PT Centralink Wisesa International Entitas induk Perusahaan Pinjaman, beban bunga
Banpu Singapore Pte. Ltd. Entitas sepengendali dengan Grup Pinjaman, beban bunga
PT Jorong Barutama Greston Entitas sepengendali dengan Grup Pembelian batubara,

penggantian biaya, agen
penjualan batubara

PT Nusantara Thai Mining Services Entitas sepengendali dengan Grup Penggantian biaya
Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. Entitas sepengendali denganGrup Pinjaman, beban bunga
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26. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih untuk para pemegang saham dengan rata-rata
tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Laba bersih untuk pemegang saham 22.683 60 24.881 74.627 33.533

Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang
beredar (dalam ribuan lembar saham) 113 101 101 101 101

Laba bersih per saham dasar
(nilai penuh) 201,27 0,59 246,15 738,29 331,74

Grup tidak memiliki saham biasa yang bersifat dilutif pada 30 Juni 2007 dan 2006 dan 31 Desember 2006, 2005, dan
2004.

27. KOMITMEN DAN KEWAJIBAN KONTINJENSI

a. Komitmen pembelian

Pada tanggal 30 Juni 2007, Grupmemiliki pesanan pembelian yangbelumditerima sebesarUS$19.565. Mayoritas
pesanan pembelian tersebut terkait dengan pembelian peralatan dan perlengkapan tambang, suku cadang, dan
bahan-bahan pendukung lainnya.

b. Komitmen penjualan

Pada tanggal 30 Juni 2007, Grup memiliki beberapa komitmen penjualan untuk menjual 15,5 juta metrik ton
batubara kepada berbagai pelanggan. Batubara tersebut akan dikirimkan secara periodik selama tahun 2007 dan
2008.

c. Proyek Bontang Coal Terminal

Pada tanggal 23 Januari 2007, IMM mengadakan Perjanjian Aliansi Bontang dengan Pengendalian Bersama
Operasi antara PTPetrosea Tbk dan PT LOR Indonesia (sebelumnyaPTBarclayMowlem Indonesia) (“Kontraktor”)
untuk Proyek Peningkatan Terminal Batubara Bontang. Estimasi target biaya adalah US$16.539 untuk tahap
pertama. Pembayaran ke Kontraktor harus disesuaikan dengan Penyesuaian Risiko/Imbalan, seperti yang
disepakati dalam perjanjian.

Pada tanggal 9 Februari 2007, IMM mengadakan perjanjian dengan Liebherr-Werk Nenzing GMBH untuk
konstruksi crane di pelabuhan yang dapat dipindahkan. Nilai kontrak adalah EUR3.426.800 (atau US$4.604).

d. Perjanjian Pembangkit Listrik Tenaga Uap Bontang

Pada tanggal 1 Februari 2007, IMM mengadakan perjanjian dengan Pengendalian Bersama Operasi antara PT
Trans Tek Engineering dan Shandong Machinery And Equipment I/E Group Corporation untuk pembangunan
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Bontang. Nilai kontrak tersebut sebesar US$14.000.
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27. KOMITMEN DAN KEWAJIBAN KONTINJENSI (lanjutan)

e. Jaminan reklamasi

Pada tanggal 25 September 2003, IMM menyediakan jaminan reklamasi ke Pemerintah dalam bentuk
performance bonds yang diterbitkan oleh Bangkok Bank senilai Rp 11.724.567.614 (US$1.295) untuk periode
lima tahun mulai dari tahun 2003. Jaminan ini berlaku hingga 30 Juni 2004. Pada tanggal 26 Agustus 2004, IMM
menyediakan performance bonds lain senilai Rp 4.720.237.402 (US$521) yang berlaku selama satu tahun
hingga tanggal 26 Agustus 2005. Performance bonds ini merupakan jaminan reklamasi untuk tahun 2003 dan
2004.

Pada tanggal 20 September 2005, IMMmenyediakan sebuah performance guaranteebaru yang diterbitkan BCA
Jakarta sebagai jaminan reklamasi untuk tahun 2003, 2004, dan 2005 senilai Rp 2.381.571.884 (US$263), Rp
2.338.665.518 (US$258), dan Rp 2.339.674.231 (US$258). Jaminan ini berlaku selama satu tahun hingga 20
September 2006.

Pada tanggal 3 November 2006, jaminan reklamasi untuk tahun 2003 dan 2004 dikembalikan oleh Direktorat
Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi. Jaminan reklamasi untuk tahun 2005 diperpanjang hingga 20
September 2007. IMMmenyediakan jaminan reklamasi untuk tahun 2006 sebesar Rp 2.271.275.057 (US$251)
yang berlaku mulai 15 November 2006 sampai dengan 15 November 2007. Performance bonds untuk jaminan
reklamasi tahun 2007 akan diserahkan pada tahun 2007. Jaminan bank ini dapat diklaim oleh Pemerintah jika
IMM tidak menjalankan rencana reklamasinya seperti yang telah disetujui oleh Pemerintah untuk periode-periode
tersebut.

f. Komitmen sewa

IMM

Pada bulan September 2003, IMM mengadakan perjanjian sewa kendaraan jangka panjang dengan PT Serasi
Autoraya. Berdasarkan perubahan terakhir atas perjanjian, periode perjanjian tersebut telah diubah menjadi
kuartalan. Pada tanggal 30 Juni 2007, sisa nilai kontrak sejumlah Rp 1,46milyar atau setara denganUS$161untuk
periode yang berakhir pada 30 September 2007.

KTD

Pada tahun 2006 dan 2007, KTDmengadakanperjanjian sewa kendaraan denganCVSetia MasUtama,PTAfthiya
Wira Karya Etam, PTSerasi Autoraya, dan CV Lestari Indah. Pada tanggal 30 Juni 2007, sisa nilai kontrak tersebut
adalah Rp 7,57 milyar atau setara dengan US$836.

TCM

Pada tahun 2005, 2006, dan 2007, TCM mengadakan perjanjian sewa kendaraan dengan PT Serasi Autoraya
dengan jumlah kontrak sebesar Rp 9,4milyar (setara denganUS$1.038). Pada tanggal 30 Juni 2007, sisa kontrak
adalah sebesar Rp 2,12 milyar atau setara dengan US$234.

g. Litigasi/investigasi

IMM

Dua kelompok petani Bontang mengajukan dua tuntutan terhadap IMM, agar membayar kompensasi tanah dan
hilangnya penghasilan sejumlah Rp 6,75 milyar untuk masing-masing kasus atau US$1.481 untuk kedua kasus.
Pada tanggal 28Oktober 2000, tuntutan ini diterima oleh PengadilanNegeri Tenggarong yangmemutuskan bahwa
kasus dimenangkan oleh IMM. Penggugat kemudianmengajukan banding atas kasus ini ke pengadilan tinggi yang
jugamemutuskan bahwa kasus dimenangkan oleh IMM. Penggugat kemudianmengajukan kasasi keMahkamah
Agung yangmemenangkanpenggugat atas satu tuntutan. Berdasarkan keputusanMahkamahAgungpada tanggal
10 Januari 2005 yang diterima oleh IMM pada Januari 2006, IMM harus membayar kompensasi sebesar Rp 6,75
milyar (setara US$746). Pada tanggal 30 Juni 2006, Perusahaan telah mengajukan permintaan untuk peninjauan
kembali kasus ini ke Mahkamah Agung. Tuntutan lainnya sebesar Rp 6,75 milyar (setara US$746) masih dalam
proses di Mahkamah Agung. Jumlah tersebut telah dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian.
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27. KOMITMEN DAN KEWAJIBAN KONTINJENSI (lanjutan)

g. Litigasi/investigasi (lanjutan)

TCM

Pada awal September 2006, TCM diduga telah membuang air limbah hasil aktivitas penambangannya ke sungai
Muara Lawa di Kalimantan Timur. Instansi Pemerintah Indonesia telah melakukan investigasi atas masalah
tersebut.

Penyelidikan resmi telah dilaksanakan oleh tim inspeksi lingkungan dari Departemen Energi dan Sumber Daya
Mineral pada tanggal 5-6 September 2006 yang diikuti dengan pengujian air limbah di laboratorium. Tim tersebut
menyimpulkan bahwa kondisi air pada KolamPenampungan Pit 3000 Blok 10mengindikasikan tingkat keasaman
melebihi Baku Mutu Lingkungan (“BML”). Oleh karena itu, tim inspeksi tersebut merekomendasikan kepada TCM
untuk mengambil langkah-langkah berikut:

1. KolamPenampungan tersebut untuk sementara ditutup dan dilarang untukmembuang limbah sampai dengan
tingkat keasaman sesuai BML;

2. Kepala Teknik Tambang harus memonitor secara ketat setiap isu lingkungan, terutama untuk memastikan
kepatuhan terhadap peraturan; dan

3. Laporan perbaikan harus dibuat dan diserahkan kepada Direktur Teknis dan Lingkungan, Direktorat Jenderal
Mineral, Batubara, dan Panas Bumi.

TCMsudahmelaksanakan semua rekomendasi yang disampaikan dan sudahmenyampaikannya kepadaDirektur
Teknis dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi.

TCM juga sudah melakukan pengelolaan air limbah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan secara konsisten
melakukan pemantauan.

Manajemen berpendapat bahwa perbaikan sistem pengolahan air tidak akanmenimbulkan beban keuangan yang
signifikan atau mengganggu proses produksi batubara.

Pada tanggal 25 Juli 2007, TCM menerima empat panggilan pengadilan (relaas) dari Pengadilan Negeri Kutai
Barat. Dua dari gugatan tersebut merupakangugatan kepadaPemerintahDaerah dan ketua adat setempat, dimana
TCM termasuk sebagai pihak turut tergugat. Gugatan ini terkait dengan sebagian tanah yangmasuk dalamwilayah
kontrak TCM yang diklaim oleh para penggugat telah dijanjikan oleh Pemerintah untukdiberikan kepadamereka.
Kompensasi atas gugatan tersebut adalah sekitar Rp 53,5 milyar (US$5.909). Sedangkan dua kasus lainnya
menempatkan TCM sebagai tergugat dimana para penggugat mengklaim sebagai ahli waris yang sah atas
sebagian dari tanah yangmasuk dalamwilayah kontrak TCM. Para penggugat tersebut meminta kompensasi atas
tanah masing-masing seluas 2.800hektar dan 47 hektar. Jumlah gugatan pokok tersebut senilai Rp 143,4 milyar
(US$15.838).

Kemungkinan terjadi sengketa yang terjadi antara TCM dengan salah satu kontraktornya atas kewajiban
pembayaran TCMuntuk proyek konstruksi coal crushing plant, coal stockpile, dan coal loading senilai US$2.376.
Gugatan oleh kontraktor tersebut adalah pembayaran atas tambahan biaya yang berasal dari tambahan pekerjaan
yang dilaksanakan oleh kontraktor tersebut tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari TCM seperti yang
disyaratkan oleh kontrak.

KTD

KTD menerima gugatan dari penduduk sekitar berkaitan dengan sengketa tanah. Gugatan tersebut telah
diputuskan oleh PengadilanNegeri Tenggarong berdasarkan putusanNo. 20/Pdt.G/2006/PN.Tgr tertanggal 24April
2007, yang menolak permohonan penggugat. Terhadap putusan tersebut penggugat telah mengajukan banding.
Jumlah gugatan pokok tersebut senilai Rp 1,07 milyar (US$118).
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27. KOMITMEN DAN KEWAJIBAN KONTINJENSI (lanjutan)

g. Litigasi/investigasi (lanjutan)

KTD (lanjutan)

KTD juga telah menerima gugatan dari salah seorang karyawannya yang diajukan melalui Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda. Pengadilan Hubungan Industrial tersebut telah memberikan
keputusan yaitu menolak seluruh gugatan penggugat melalui putusan No. 13/G/2006/PHI.Smda tertanggal 15
Agustus 2006, kemudian karyawan tersebut telahmengajukan upaya hukumkasasi kepadaMahkamahAgungatas
putusan tersebut.

h. Kontrak jasa penambangan

IMM

PT Pamapersada Nusantara

Pada tanggal 30Mei 1996, IMMmengadakan perjanjian dengan PTPamapersadaNusantaraNo. 278/C/IMM-
CP7/95 untuk operasi penambangan batubara dan jasa transportasi di area BlokBarat (tidak termasuk lapisan
0 dan Pit U1). Berdasarkan perubahan perjanjian, perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 22Oktober
2010 atau pada akhir produksi Blok Barat, mana yang lebih dahulu. Perjanjian tersebut mengatur tingkat
harga, penyesuaian harga bahan bakar, manajemen bahan peledak dan insentif untuk kontraktor.

Pada tanggal 1 Oktober 2003, IMMmengadakan perjanjian dengan PT Pamapersada Nusantara No. CP12-
2003-CM untuk penambangan batubara pada lapisan 0 dan Pit U1 di Blok Barat area operasi pertambangan
IMM. Perjanjian akan berakhir pada akhir Juli 2008. Perjanjian tersebut mengatur tarif harga, rasio
pengupasan tanah, dan jarak rata-rata pengangkutan.

TCM

PT Bukit Makmur Mandiri Utama

Pada tanggal 27 Oktober 2004, TCMmengadakan perjanjian dengan PT Bukit Makmur Mandiri Utama untuk
operasi penambangan dan pengangkutan batubara di tambang Muara Lawa. Kontrak tersebut akan berakhir
pada tanggal 30 Juni 2009. Perjanjian tersebut mengatur tentang tolak ukur rasio pengupasan tanah, harga
bahan bakar dan penyesuaiannya, jarak rata-rata pengangkutan batubara, dan jarak rata-rata pengangkutan
atas tanah yang belum menghasilkan batubara.

PT Ruam Choke Pattana

Pada tanggal 29 April 2004, TCM mengadakan perjanjian dengan PT Ruam Choke Pattana untuk operasi
penambangan dan pengangkutan batubara di tambang Muara Lawa. Kontrak tersebut akan berakhir pada
tanggal 29 April 2009 atau kontraktor yang bersangkutan telah berhasil menambang sebesar 11,98 juta ton,
mana yang lebih dahulu. Perjanjian tersebut mengatur tentang tolak ukur rasio pengupasan tanah, harga
bahan bakar dan penyesuaiannya, jarak rata-rata pengangkutan batubara, dan jarak rata-rata pengangkutan
atas tanah yang belum menghasilkan batubara.

PT Mitra Alam Persada

Pada tanggal 11 Mei 2005, TCM mengadakan perjanjian dengan PT Mitra Alam Persada untuk operasi
penambangan dan pengangkutan batubara di tambang Muara Lawa. Kontrak tersebut akan berakhir pada
tanggal 30 Juni 2009. Perjanjian tersebut mengatur tentang tolak ukur rasio pengupasan tanah, harga bahan
bakar dan penyesuaiannya, jarak rata-rata pengangkutan batubara, dan jarak rata-rata pengangkutan atas
tanah yang belum menghasilkan batubara.
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27. KOMITMEN DAN KEWAJIBAN KONTINJENSI (lanjutan)

i. Swap suku bunga

Pada tanggal 13 Juni 2005, TCMmelakukan transaksi swap suku bungaUS$-US$denganSiamCommercial Bank
PCL Cabang Singapura. Transaksi tersebut berlaku efektif sejak tanggal 30 Juni 2005 dan akan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2008. Jumlah nosional transaksi tersebut adalah US$50.500 dan akan turun sebesar
US$7.575 setiap semesternya dimulai pada tanggal 30 September 2005 sampai dengan tanggal 30 September
2008 dan sisa transaksi sebesar US$5.050 akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2008.

Siam Commercial Bank akan membayar LIBOR + 4% atas jumlah nosional dalam US$ sedangkan TCM akan
membayar tingkat suku bunga tetap sebesar 8,08% atas jumlah nosional yang sama.

j. Komisi keagenan

Perusahaan

Pada tanggal 2 November 2004, PerusahaanmengadakanPerjanjianNon-Eksklusif PerantaraPenjualanBatubara
dengan PT Jorong Barutama Greston (“JBG”), pihak yang mempunyai hubungan istimewa. JBG menugaskan
Perusahaan sebagai perantara untuk melakukan negosiasi dengan pelanggan, dan jika diminta oleh JBG,
melakukan promosi dan penyebaran informasi terkait dengan batubara JBG di Indonesia. JBG setuju untuk
membayar kepada Perusahaan komisi sebesar US$0,25 (nilai penuh) per metrik ton batubara JBG yang berhasil
dijual dan telah dibayar oleh pembeli. Perjanjian tersebut berakhir pada tanggal 1 November 2005 dan dapat
diperpanjang secara otomatis kecuali bila ada pemberitahuan penghentian perjanjian oleh JBG dan Perusahaan.

IMM dan TCM

IMMdan TCMmemiliki beberapa perjanjian keagenandenganagen-agenpihak ketiga untukmemasarkan batubara
mereka kepada pelanggan-pelanggan tertentu. Agen-agen tersebut akan mendapatkan komisi berdasarkan
persentase penjualan kepada pelanggan-pelanggan tersebut.

k. Fasilitas kredit

IMM

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (“HSBC”)

Pada tanggal 1 Desember 2003, IMM mengadakan perjanjian fasilitas kredit dengan HSBC. Fasilitas kredit
sebesar US$1.500 dalam bentuk fasilitas keuangan untukmendukung kebutuhan IMMdalammelakukan lindung
nilai valuta asing melalui transaksi forward. Fasilitas ini juga dapat digunakan oleh KTD, JBG, dan TCM,
perusahaan-perusahaan dalam pengendalian yang sama dengan IMM, dengan persetujuan manajemen IMM.

Perjanjian ini sudah diubah beberapa kali. Berdasarkan perubahan terakhir pada tanggal 14 Desember 2006,
penetapan batas risiko (tertimbang) diubah menjadi US$4.000 yang dapat ditinjau setiap saat sampai tanggal 31
Mei 2007. Perubahan tersebut menetapkan persyaratan bahwa Grup Banpu harus mempertahankan
kepemilikan di seluruh anak perusahaan lokal. IMMharusmenyerahkan jaminan apabila diminta sewaktu-waktu
oleh HSBC. Pada tanggal 30 Juni 2007, tidak terdapat penyerahan jaminan karena IMM belum menggunakan
fasilitas tersebut selama periode ini. Pada tanggal laporan ini, perjanjian sedang dalam proses perpanjangan.
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27. KOMITMEN DAN KEWAJIBAN KONTINJENSI (lanjutan)

k. Fasilitas kredit (lanjutan)

IMM (lanjutan)

BCA

Pada tanggal 27 Februari 2003, IMMmengadakan perjanjian fasilitas kredit dengan BCA. Perjanjian telah diubah
beberapa kali. Berdasarkan perubahan terakhir pada tanggal 29 Juni 2007, fasilitas ini diperpanjang sampai
tanggal 27 Februari 2008 dengan fasilitas sebagai berikut:

Jenis fasilitas Batas
Jumlah yang telah

dipakai

Gabungan L/G line, Standby L/C dan Jaminan Bank US$12.500
Rp 4,61 milyar
dan US$11.743

Fasilitas nilai tukar US$12.500 -
Fasilitas penyelesaian US$500 -

Fasilitas standby letter of credit dan jaminan bank memiliki persyaratan jaminan 10%deposito dalambentuk tunai.
Pada tanggal 30 Juni 2007, jumlah yang sudah terpakai terkait dengan standby letter of credit dan jaminan bank
adalah Rp 4,61 milyar dan US$11.743 sehingga jaminan yang diberikan sebesar Rp 461 juta (US$51) dan
US$1.174.

Pada tanggal 29 Juni 2007, batas fasilitas gabungan L/G Line, Standby L/C dan jaminan bank diubah menjadi
US$12.500.

Perubahan perjanjian tersebut membatasi Perusahaan untuk memperoleh pinjaman baru dari pihak ketiga atau
membayar dividen kepada pemegang sahambila rasio hutang terhadap ekuitas lebih tinggi dari 7:3.Jaminan untuk
fasilitas ini adalah laba operasi Perusahaan dengan jaminan negatif tanpa preferensi.

SCB

Pada tanggal 22Oktober 2001, IMMmengadakan perikatan perjanjian fasilitas kredit denganSCB.Perjanjian telah
diubah dan diperpanjang beberapa kali. Berdasarkan perubahan terakhir pada tanggal 23 Juli2007, fasilitas kredit
yang diterima adalah sebagai berikut:

Jenis fasilitas Batas
Jumlah yang telah

dipakai

Fasilitas Pinjaman Revolving US$25.000 US$10.000
Fasilitas Perbankan Umum US$16.000 -
- Fasilitas Impor sub-limit of US$16.000 EUR2.741.440 dan US$329
- Fasilitas Ekspor (I) sub-limit of US$16.000 -
- Fasilitas Ekspor (II) sub-limit of US$16.000 -
- Fasilitas Bond dan Jaminan (I) sub-limit of US$14.000 Rp 16,3 milyar dan US$2.730
- Fasilitas Standby Letters of Credit (I) sub-limit of US$14.000 US$1.629
- Fasilitas Nilai Tukar (I) - US$8.750
- Fasilitas Nilai Tukar (II) - -
- Fasilitas Nilai Tukar (III) untuk lindung nilai

atas bahan bakar minyak - -
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27. KOMITMEN DAN KEWAJIBAN KONTINJENSI (lanjutan)

k. Fasilitas kredit (lanjutan)

IMM (lanjutan)

SCB (lanjutan)

Pembatasan-pembatasan yang berhubungan dengan fasilitas di atas adalah sebagai berikut:

- IMM harus memastikan bahwa dokumen barang dan/atau usaha yang telah diserahkan ke SCB untuk
pendanaan, termasuk tapi tidak terbatas pada pesanan pembelian, letters of credit, faktur, dan dokumen-
dokumen lain yang bebas dari jaminan, gadai, atau pembatasan-pembatasan lain atau hak atau klaim pihak
ketiga dan tidak terdapat penyerahan, atau penjualan yang berkaitan dengan dokumen tersebut.

- IMM harus memastikan bahwa IMM belum dan tidak boleh memperoleh pendanaan lain dari pihak lain atas
dokumen barang/dan atau usaha yang telah diserahkan keSCBuntuk pendanaan, termasuk tapi tidak terbatas
pada pesanan pembelian, letters of credit, faktur, dan dokumen lainnya.

- IMM harus memastikan bahwa tujuan dari pinjaman Revolving hanya untuk modal kerja.
- IMM harus memastikan bahwa IMM tidak memberikan pinjaman kepada pihak yang mempunyai hubungan

istimewa.

Perjanjian fasilitas berlaku sampai 30Oktober 2007 yang akan diperpanjang secara otomatis untuk periode enam
bulan kecuali diubah oleh SCB.

Citibank

Pada tanggal 17 Januari 2006, IMM dan Citibank mengadakan perikatan Perjanjian Derivatif dan Swap dengan
batas yang didasarkan pada kondisi pasar saat ini yang ditentukan olehCitibank. Perjanjian bersifat tidakmengikat
dan dapat ditinjau ulang, dikurangi atau dibatalkan sewaktu-waktu oleh Citibank. Pada tanggal 30 Juni 2007, batas
maksimum sebesar US$100.000 dengan jangka waktu maksimum satu tahun. Tidak ada fasilitas yang dipakai
pada tanggal 30 Juni 2007.

Pada tanggal 17 Januari 2006, IMMmengadakanPerjanjianKredit RevolvingdenganCitibank yangberlaku sampai
tanggal 17 Januari 2007. Berdasarkan perubahan terakhir pada tanggal 17 Januari 2007 fasilitas kredit yang
diberikan adalah sebagai berikut:

Jenis fasilitas Batas
Jumlah yang
telah dipakai

Perjanjian Kredit Revolving
- Fasilitas Modal Kerja US$25.000 US$25.000
- Fasilitas Pembiayaan Kredit Ekspor US$25.000 -
- Jaminan Bank US$25.000 -

Jumlah fasilitas tidak boleh melebihi US$25.000.

Pembatasan-pembatasan yang berhubungan dengan fasilitas di atas adalah sebagai berikut:

IMM harus mempertahankan karakter usaha, menjalankan usahanya sesuai dengan seluruh hukum dan
peraturan yang berlaku terhadap usaha dan operasi atau aktiva tersebut dan harus membayar seluruh pajak
yang dikenakan terhadapnya atau properti yang dimilikinya tepat waktu. IMM harus memastikan bahwa tidak
terdapat perubahan atas pemegang saham secara keseluruhan ataupun masing-masing pemegang saham
dan susunan manajemen utama IMM tanpa izin tertulis sebelumnya dari Bank.
IMM harus mengasuransikan seluruh properti dan aktiva yang dimilikinya dengan perlindungan dan dalam
jumlah normal dan wajar bagi manajemen usaha dalam bidang operasi yang dijalankan IMM, dan dalam
peristiwa apapun harus mempertahankan asuransi tersebut, dengan perusahaan asuransi.
IMM tidak boleh melakukan transaksi dengan individu atau entitas manapun selain dalam usaha normal
dengan persyaratan komersial umum, dan tidak boleh melakukan transaksi dengan individu atau entitas
manapun dimana IMMdiwajibkan untukmembayar lebih dari harga komersial yangwajar untuk pembelian atau
menerima lebih sedikit dibandingkan harga komersial bisnis yang (kecuali potonganharga usaha yangnormal)
untuk produknya.
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27. KOMITMEN DAN KEWAJIBAN KONTINJENSI (lanjutan)

k. Fasilitas kredit (lanjutan)

IMM (lanjutan)

Citibank (lanjutan)

IMM tidak bolehmelakukanmerjer atau konsolidasi denganperusahaan lain tanpa izin tertulis sebelumnyadari
Citibank dan izin seperti ini tidak boleh tidak diberikan tanpa alasan yang jelas.
IMM harus menggunakan penerimaan uang muka yang berasal dari Fasilitas Kredit Ekspor terkait dengan
pembelian, produksi atau penjualan barang yang akan diekspor oleh IMM dari Indonesia.
IMM harus memastikan atas biaya IMM bahwa Citibank adalah penyedia jasa perbankan bagi IMM
sehubungan dengan ekspor barang, termasuk, tapi tidak terbatas pada pemberitahuan trade letters of credit,
Pemberitahuan Ekspor Barang (“PEB”), negosiasi trade letters of credit, pengumpulan dokumen, konversi
valuta asing yang terhutang terhadap IMMsebagai hasil penerimaaan dari ekspor dan transaksi-transaksi lain
yang terkait.
IMM harus memberikan jaminan bagi KTD, pihak yang mempunyai hubungan istimewa, untuk penggunaan
fasilitas ini bila diminta oleh Citibank.

Perjanjian fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 17 Januari 2008.

KTD

HSBC

Pada tanggal 1 Desember 2003, KTDmengadakan perjanjian fasilitas kredit denganHSBC. Fasilitas kredit tersebut
sebesar US$1.500 dalam bentuk fasilitas keuangan untuk mendukung kebutuhan KTD dalammelakukan lindung
nilai valuta asing melalui transaksi forward.

Berdasarkan perubahan terakhir pada tanggal 14 Desember 2006, penetapan batas risiko (tertimbang) dikurangi
menjadi US$1.500 yang dapat ditinjau setiap saat dan dalam peristiwa apapun sampai tanggal 31 Mei 2007.
Perubahan tersebut juga menyatakan persyaratan bahwa Grup Banpu harus mempertahankan kepemilikan di
seluruh anak perusahaan lokal. KTD harus menyerahkan jaminan apabila diminta sewaktu-waktu oleh HSBC.
Pada tanggal 30 Juni 2007, tidak ada fasilitas yang terpakai sehingga tidak ada jaminan sekuritas yang diminta.
Pada tanggal laporan ini, perjanjian sedang dalam proses perpanjangan.

SCB

Pada tanggal 18 Juni 2004, KTDmengadakan perjanjian fasilitas perusahaandenganSCB. Fasilitas tersebut terdiri
dari pertukaran mata uang asing dengan batas yang tidak ditentukan dan memiliki jangka waktu maksimum satu
tahun. Pada tanggal 30 Juni 2007, jumlah kontrak pertukaran mata uang asing yang telah terpakai sebesar
US$5.800 (lihat Catatan 24a).
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27. KOMITMEN DAN KEWAJIBAN KONTINJENSI (lanjutan)

k. Fasilitas kredit (lanjutan)

KTD (lanjutan)

BCA

Pada tanggal 25 Februari 2005, KTDmengadakan perjanjian fasilitas kredit dengan BCA. Perjanjian tersebut telah
mengalami perubahan beberapa kali. Berdasarkan perubahan terakhir pada tanggal 20 Juli 2007, fasilitas yang
disediakan BCA adalah sebagai sebagai berikut:

Tipe fasilitas Batas Terhutang

Cerukan Rp 3.000.000.000 Rp 1.257.691.160
Gabungan Surat Penjaminan (L/G Line) yang terdiri
atas:
- Standby Letter of Credit
- Jaminan Bank
- Letter of Credit
- Surat Kredit BerdokumenDalamNegeri (SKBDN)

US$2.500 -

Fasilitas nilai tukar US$15.000 -
Pinjaman berjangka US$1.000 -

Berdasarkan perubahan terakhir pada tanggal 20 Juli 2007, jangka waktu fasilitas diperpanjang sampai dengan
27 Februari 2008. Dump Truck dan piutang usaha dijaminkan untuk fasilitas cerukan, pinjaman berjangka dan
surat penjaminan.

Citibank

Pada tanggal 17 Januari 2006, KTD dan Citibank mengadakan Perjanjian Derivatif dan Swap dengan batas
berdasarkan kondisi pasar saat ini yang ditentukan oleh Citibank. Perjanjian ini tidakmengikat dan dapat ditelaah,
dikurangi atau dibatalkan dari sewaktu-waktu oleh Citibank. Jaminan dari IMM diperlukan sebelummenggunakan
fasilitas ini.

Berdasarkan perubahan perjanjian pada tanggal 11 Juni 2007, batas yang tersedia diubah menjadi US$12.500
dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Tidak ada fasilitas yang terhutang pada tanggal 30 Juni 2007.

Pada tanggal 17 Januari 2006, KTD mengadakan Perjanjian Kredit Revolving dengan Citibank senilai US$5.000
yang berlaku sampai tanggal 17 Januari 2007. Fasilitas tersebut kemudian diperpanjang sampai tanggal 17 Januari
2008 melalui perubahan perjanjian pada tanggal 17 Januari 2007.

Berdasarkan perjanjian, KTD diwajibkan untuk:

mempertahankan karakter usaha, menjalankan usahanya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku
terhadap usaha dan operasi atau aktiva tersebut, dan harus membayar seluruh pajak yang dikenakan
terhadapnya atau properti yang dimilikinya tepat waktu. KTD harus memastikan bahwa tidak terdapat
perubahan atas pemegang saham secara keseluruhan ataupun masing-masing pemegang saham dan
susunan manajemen utama KTD tanpa izin tertulis sebelumnya dari Bank.
mengasuransikan seluruh properti dan aktivanya dengan perlindungan dan dalam jumlah normal dan wajar
bagi manajemen usaha dalam bidang operasi yang dijalankan KTD, dan dalam peristiwa apapun harus
mempertahankan asuransi tersebut, dengan perusahaan asuransi.
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27. KOMITMEN DAN KEWAJIBAN KONTINJENSI (lanjutan)

k. Fasilitas kredit (lanjutan)

KTD (lanjutan)

Citibank (lanjutan)

tidak boleh melakukan transaksi dengan individu atau entitas manapun selain dalam usaha normal dan
persyaratan komersial umum, dan tidak boleh melakukan transaksi dengan individu atau entitas manapun di
mana KTD diwajibkan untuk membayar lebih dari harga komersial bisnis yang wajar untuk pembelian atau
menerima lebih sedikit dibanding harga komersial bisnis yang wajar (kecuali potongan harga usaha yang
normal) untuk produknya.
tidak boleh melakukan merjer atau konsolidasi dengan perusahaan lain tanpa izin tertulis sebelumnya dari
Citibank dan izin tersebut tidak boleh tidak diberikan tanpa alasan yang jelas.
menyatakan bahwa (i) KTDmemiliki nilai wajar aktiva yangmelebihi nilai kewajiban, (ii) KTDmampumemenuhi
kewajiban ketika jatuh tempo, dan (iii) memiliki modal yang cukup untuk menjalankan usaha.
menyerahkan pemesanan pembelian atau dokumen yang berkaitan seperti yang disetujui oleh Bank, dari
pelanggan kepada Bank dan harus mempertahankan selama masa perjanjian sebagai rasio dari nilai total
pemesanan pembelian dari pelanggan dengan fasilitas yang tersedia dari Citibank berdasarkan perjanjian ini
tidak kurang dari 118%.

KTD setuju untuk menyediakan surat dukungan dari IMMbila diminta oleh Citibank. Tidak ada pinjaman terhutang
dari fasilitas ini pada tanggal 30 Juni 2007.

l. Sewa dan pajak tanah

Bharinto

Sesuai dengan PKP2B, Bharinto harus membayar sewa tanah dengan angsuran enam bulanan selama masa
PKP2B. Sewa dihitung berdasarkan jumlah hektar yang termasuk dalam area PKP2B, sesuai dengan tarif yang
ditetapkan dalam PKP2B. Hutang pajak bumi dan bangunan selama masa pra-produksi adalah sebesar sewa
tanah. Selama masa produksi, Bharinto diwajibkan membayar pajak bumi dan bangunan sebesar sewa tanah
ditambah 0,15% dari pendapatan kotor dari operasi tambang.

m. Royalti dan iuran eksploitasi

IMM dan TCM

Berdasarkan PKP2B No. 097.B.Ji/292/U/90 tertanggal 5 Oktober 1990, yang disepakati antaraPerusahaanUmum
Tambang Batubara Bukit Asam (“PTBA”) dan IMM, IMM berhak atas 86,5% batubara yang dihasilkan sementara
13,5% sisanya merupakan bagi hasil untuk PTBA.

Berdasarkan PKP2B No. 017/PK/PTBA-TCM/1994 tertanggal 15 Agustus 1994, yang disepakati antaraPTBAdan
TCM, TCM berhak atas 86,5% batubara yang dihasilkan sementara 13,5% sisanya merupakan bagi hasil untuk
PTBA.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 75/1996 tertanggal 25 September 1996, semua hak dan kewajiban PTBA
berdasarkan PKP2B dialihkan kepada Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Pertambangan
dan Energi berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 1997. IMM dan TCM juga diwajibkan untuk membayar 13,5% bagi
hasil Pemerintah dalam bentuk tunai. Pembayaran ini diakui dengan basis akrual sebagai biaya royalti yang
merupakan bagian dari harga pokok penjualan di dalam laporan keuangan konsolidasian.

KTD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 tanggal 31 Juli 2003, KTD selaku pemegang Kuasa Pertambangan
harus membayar iuran eksploitasi ke Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar 5% - 7% atas
penjualan batubara setelah dikurangi beban penjualan. KTD mengakui hak Pemerintah dengan basis akrual.
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27. KOMITMEN DAN KEWAJIBAN KONTINJENSI (lanjutan)

n. Lain-lain

Berdasarkan ketentuan PKP2B, Bharinto diharuskanmengeluarkan dana sebesar US$10 (nilai penuh) per hektar
untuk aktivitas eksplorasi sesuai area kontrak (22.000 hektar) selamaperiode eksplorasi. Jika, setelah 36 bulan dari
tanggal dimulainya periode eksplorasi, Bharinto belum memenuhi kewajiban yang dibebankan atas pengeluaran
minimum, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dapat mewajibkan Bharinto untuk memberikan jaminan
sebesar jumlah yang tidak melebihi kewajiban pengeluaran yang harus dilakukan. Jaminan tersebut, pada akhir
periode eksplorasi, dapat digunakan sebagai pembayaran denda kepada Pemerintah apabila Bharinto gagal
memenuhi kewajiban pengeluaran. Manajemen berpendapat bahwaBharinto telahmemenuhi kewajiban ini karena
sampai saat ini jumlah pengeluaran telah melebihi jumlah minimum yang diharuskan.

Pada tanggal 30 Juni 2007, Bharinto belum membuat penyisihan untuk penutupan tambang karena belum
memasuki tahap produksi.

28. INFORMASI SEGMEN USAHA

Berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh manajemen dalam mengevaluasi kinerja segmen dan
menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya, manajemen mempertimbangkan segmen primer yang terdiri dari
dua kegiatan usaha utama, yaitu batubara dan jasa lainnya. Seluruh transaksi antar segmen telah dieliminasi.

Informasi menurut segmen usaha yang merupakan segmen primer adalah sebagai berikut:

30 Juni 2007
Batubara Jasa Eliminasi Konsolidasian

Penjualan:
Penjualan di luar segmen 312.512 3.175 - 315.687
Penjualan antar segmen 30.744 21.722 (52.466) -

Penjualan bersih 343.256 24.897 (52.466) 315.687

Laba kotor 58.730 24.533 (4.300) 78.963

Beban penjualan (24.160) - - (24.160)
Beban umum dan administrasi - - - (8.586)
Laba operasi - - - 46.217
Beban bunga - - - (5.455)
Pendapatan bunga - - - 204
Pendapatan/(beban) lain-lain - - - (2.057)

Laba sebelum pajak penghasilan - - - 38.909

Beban pajak penghasilan - - - (15.668)

Hak minoritas - - - (558)

Laba bersih - - - 22.683

Aktiva segmen 478.355 7.889 - 486.244
Kewajiban segmen 365.555 - - 365.555
Perolehan aktiva tetap 14.817 - - 14.817
Penyusutan 13.862 364 - 14.226
Amortisasi 4.142 - - 4.142
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28. INFORMASI SEGMEN USAHA (lanjutan)

30 Juni 2006 (Tidak diaudit)
Batubara Jasa Eliminasi Konsolidasian

Penjualan:
Penjualan di luar segmen 280.126 2.958 - 283.084
Penjualan antar segmen 20.252 18.428 (38.680) -

Penjualan bersih 300.378 21.386 (38.680) 283.084

Laba kotor 61.567 3.766 - 65.333

Beban penjualan - - - (27.634)
Beban umum dan administrasi - - - (4.532)
Laba operasi - - - 33.167
Beban bunga - - - (5.656)
Pendapatan bunga - - - 286
Pendapatan/(beban) lain-lain - - - (20.842)

Laba sebelum pajak penghasilan - - - 6.955

Beban pajak penghasilan - - - (6.844)

Hak minoritas - - - (51)

Laba bersih - - - 60

Aktiva segmen 438.048 8.618 - 446.666
Kewajiban segmen 320.791 - - 320.791
Perolehan aktiva tetap 22.488 - - 22.488
Penyusutan 12.840 364 - 13.204
Amortisasi 3.742 - - 3.742
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28. INFORMASI SEGMEN USAHA (lanjutan)

31 Desember 2006
Batubara Jasa Eliminasi Konsolidasian

Penjualan:
Penjualan di luar segmen 666.326 6.449 - 672.775
Penjualan antar segmen 66.085 42.540 (108.625) -

Penjualan bersih 732.411 48.989 (108.625) 672.775

Laba kotor 175.926 6.130 (12.485) 169.571

Beban penjualan (69.110) - - (69.110)
Beban umum dan administrasi - - - (18.621)
Laba operasi - - - 81.840
Beban bunga - - - (12.182)
Pendapatan bunga - - - 876
Pendapatan/(beban) lain-lain - - - (19.541)

Laba sebelum pajak penghasilan - - - 50.993

Beban pajak penghasilan - - - (25.335)

Hak minoritas - - - (777)

Laba bersih - - - 24.881

Aktiva segmen 456.810 8.253 - 465.063
Kewajiban segmen 341.141 - - 341.141
Perolehan aktiva tetap 42.648 - - 42.648
Penyusutan 27.589 729 - 28.318
Amortisasi 8.805 - - 8.805
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28. INFORMASI SEGMEN USAHA (lanjutan)

31 Desember 2005
Batubara Jasa Eliminasi Konsolidasian

Penjualan:
Penjualan di luar segmen 471.763 4.968 - 476.731
Penjualan antar segmen 67.974 22.051 (90.025) -

Penjualan bersih 539.737 27.019 (90.025) 476.731

Laba kotor 152.988 4.621 - 157.609

Beban penjualan (33.135) - - (33.135)
Beban umum dan administrasi - - - (9.498)
Laba operasi - - - 114.976
Beban bunga - - - (5.816)
Pendapatan bunga - - - 327
Pendapatan/(beban) lain-lain - - - (1.846)

Laba sebelum pajak penghasilan - - - 107.641

Beban pajak penghasilan - - - (32.669)

Hak minoritas - - - (345)

Laba bersih - - - 74.627

Aktiva segmen 390.892 8.982 - 399.874
Kewajiban segmen 274.110 - - 274.110
Perolehan aktiva tetap 62.755 - - 62.755
Penyusutan 15.203 729 - 15.932
Amortisasi 3.944 - - 3.944
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28. INFORMASI SEGMEN USAHA (lanjutan)

31 Desember 2004
Batubara Jasa Eliminasi Konsolidasian

Penjualan:
Penjualan di luar segmen 309.328 4.785 - 314.113
Penjualan antar segmen 12.669 10.993 (23.662) -

Penjualan bersih 321.997 15.778 (23.662) 314.113

Laba kotor 81.255 4.301 - 85.556

Beban penjualan (17.506) - - (17.506)
Beban umum dan administrasi - - - (7.019)
Laba operasi - - - 61.031
Beban bunga - - - (3.245)
Pendapatan bunga - - - 170
Pendapatan/(beban) lain-lain - - - (5.491)

Laba sebelum pajak penghasilan - - - 52.465

Beban pajak penghasilan - - - (19.000)
Hak minoritas - - - 68

Laba bersih - - - 33.533

Aktiva segmen 311.615 3.967 - 315.582
Kewajiban segmen 258.790 - - 258.790
Perolehan aktiva tetap 67.886 - - 67.886
Penyusutan 8.811 319 - 9.130
Amortisasi - - - -

Informasi menurut segmen geografis yang merupakan segmen sekunder adalah sebagai berikut:

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Area penjualan
Domestik 6.627 10.999 55.984 6.666 5.796
Ekspor:
- Eropa, Taiwan, Cina, dan Korea 158.168 100.132 274.066 165.251 157.019
- Jepang 89.227 110.038 228.371 226.915 125.680
- Asia Tenggara (kecuali Indonesia),
India, dan Pakistan 61.665 61.915 114.354 77.899 25.618

315.687 283.084 672.775 476.731 314.113
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29. AKTIVA DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM MATA UANG ASING

30 Juni 2007 30 Juni 2006 (Tidak diaudit)
Mata uang asing
(nilai penuh) Setara US$

Mata uang asing
(nilai penuh) Setara US$

Aktiva
Kas Rupiah 0,88 milyar 97 0,83 milyar 94
Bank Rupiah 17,79 milyar 1.965 111,08 milyar 11.944
Deposito berjangka Rupiah 0,37 milyar 41 7,64 milyar 821
Piutang lain-lain Rupiah 8,09 milyar 893 4,76 milyar 526
Uang muka Euro 685.360 915 - -

Rupiah 4,98 milyar 550 - -

Jumlah aktiva 4.461 13.385

Kewajiban
Pinjaman jangka pendek Rupiah 1,26 milyar 139 - -
Hutang usaha Rupiah 9,75 milyar 1.077 8,37 milyar 900

Dolar
Australia 16.513 14 - -
Yen Jepang - - 2,30 juta 20
Euro - - 10.227 13

Kewajiban lain-lain Rupiah 7,99 milyar 882 15,77 milyar 1.696

Jumlah kewajiban 2.112 2,629

Aktiva/
(kewajiban) bersih 2.349 10,756

31 Desember
2006 2005 2004

Mata uang
asing

(nilai penuh) Setara US$

Mata uang
asing

(nilai penuh) Setara US$

Mata uang
asing

(nilai penuh) Setara US$
Aktiva
Kas Rupiah 0,78 milyar 87 1,41 milyar 143 0,30 milyar 32
Bank Rupiah 12,4 milyar 1.379 10,18 milyar 1.036 15,88 milyar 1.709
Deposito
berjangka Rupiah 71,4 milyar 7.913 0,88 milyar 90 1 milyar 108
Piutang usaha Rupiah 177,28 milyar 19.653 - - - -
Piutang lain-
lain Rupiah 0,77 milyar 85 3,53 milyar 359 6,04 milyar 650

Jumlah
aktiva

29.117 1.628 2.499

Kewajiban
Pinjaman
jangkapendek Rupiah 0,87 milyar 96 1,97 milyar 201 - -
Hutang usaha Rupiah 2,16 milyar 240 25,75 milyar 2.620 7,3 milyar 786

Dolar
Australia 131.456 104 64.108 47 51.320 40
Yen Jepang - - - - 5,65 juta 55
Dolar
Singapura - - 48.256 29 6.536 4
Euro - - 2.529 3 - -

Jumlah
kewajiban 440 2.900 885

Aktiva/
(kewajiban)
bersih 28.677 (1.272) 1.614
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29. AKTIVA DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

Apabila aktiva dan kewajiban dalammata uang asing pada tanggal 30 Juni 2007dijabarkan denganmenggunakan kurs
yang berlaku pada tanggal laporan ini, maka aktiva bersih dalammata uang asingGrup akan meningkatsekitarUS$49.

Kegiatan usahaGrup dipengaruhi oleh risiko kurs mata uang asing yang timbul dari tekanan berbagai mata uang asing
terhadap Rupiah, sehingga Grup melakukan kontrak forward pembelian Rupiah untuk mengatasi risiko tersebut (lihat
catatan 24a).

30. BIAYA KARYAWAN

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Biaya karyawan 13.591 11.085 31.348 23.327 19.129

Jumlah remunerasi yang dibayarkan kepadaDirektur dari Grup adalahsebesar Rp 19.677.622.480 atau setara dengan
US$2.166 untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007 (30 Juni 2006: Rp 9.532.745.502 atau
US$1.056 - tidak diaudit, 31 Desember 2006: Rp 29.479.029.552 atau US$3.216, 31 Desember 2005: Rp
16.672.756.896 atau US$1.819 dan 31 Desember 2004: Rp 17.373.809.340 atau US$1.895).

31. KONDISI EKONOMI INDONESIA

Ekonomi Indonesia terus mengalami peningkatan selama tahun 2006 dan 2007. Komitmen Pemerintah untuk
menetapkan panduan kebijakan makro ekonomi yang konservatif, penjadwalan kembali hutang dalam negeri dan
disiplin fiskal, yang diperkenalkan selama semester kedua tahun 2005, telah membuat ekonomi Indonesia lebih stabil
dan hal ini mendorong perbaikan peringkat country risk dan kestabilan nilai tukar. Kelanjutan Indonesia menuju
kestabilan ekonomi bergantung kepada efektifitas kebijakan yang diambil Pemerintah, keputusan lembaga pemberi
pinjaman internasional, perubahan dalam kondisi ekonomi global dan faktor-faktor lain, termasuk peraturan dan
perkembangan politik, yang berada di luar kendali Grup.

Di sektor pertambangan, perusahaan-perusahaan menghadapi beberapa tantangan tambahan:

ketidakpastian akibat tertundanya penyelesaian pelaksanaan peraturan Undang-Undang Otonomi Daerah dan
upaya merevisi Undang-Undang tersebut;
ketidakpastian terkait dengan tertundanya Undang-Undang Pertambangan yang baru dan bentuk serta isi kontrak
pertambangan generasi baru;
ketidakjelasan sehubungan dengan perubahan peraturan perpajakan dan peraturanmengenaimanajemen limbah
beracun serta dampak dari Undang-Undang Kehutanan.
perselisihan yang berkelanjutan dengan penduduk lokal yangmeminta tambahan kompensasi dan lapangan kerja
dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah mereka; dan
meningkatnya perhatian terhadap isu keamanan di dalam industri pertambangan akibat adanya aktivitas
penambangan ilegal.
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31. KONDISI EKONOMI INDONESIA (lanjutan)

Secara bersama-sama tantangan tersebut memberikan dampak buruk terhadap perusahaan-perusahaan beserta hal-
hal sebagai berikut:

pemerintah daerahmencoba untuk mengenakan pajak daerah kepada perusahaan-perusahaan untukmendanai
anggaran mereka;
kesulitan untuk mencari tambahan dana, baik dari segi biaya dan/atau jumlah dana yang diperoleh;
investasi baru yang tertunda atau dibatalkan;
pemerintah daerahmemberikan tekanan kepada perusahaan-perusahaanuntukmemberikan tambahan kontribusi
bagi program pembangunan;
penundaan pada restitusi PPN dan pajak-pajak lainnya;
berkurangnya keuntungan karena adanya gangguan produksi dan terjadinya kelebihan penawaran dari beberapa
komoditas pertambangan; dan
kesulitan dalam mematuhi kewajiban lingkungan akibat adanya aktivitas penambangan ilegal.

Walaupun saat ini tidak semua tantangan yang telah disebutkan diatas dihadapi secara langsung oleh Grup, namun
tantangan-tantangan tersebut dapat, seiring denganberjalannyawaktu,mempengaruhi operasi dan hasil Grup dan telah
dipertimbangkan secara hati-hati oleh manajemen ketika mengevaluasi kegiatan pada saat ini dan di masa yang akan
datang di Indonesia serta dampak atau penurunan nilai terhadap operasi yang ada.

Kondisi-kondisi tersebut meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan politik di mana pada akhirnyamungkin berdampak
kepadaGrup. Tidak ada penyesuaian terkait dengan ketidakpastian tersebut yangdimasukkandalam laporan keuangan
konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2007.

32. LIKUIDITAS

Pada tanggal 30 Juni 2007, Grupmemiliki modal kerja negatif sebesar US$70.574Manajemen telahmelakukananalisa
secara rinci atas proyeksi arus kas Grup selama dua belas bulan ke depan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008.
Berdasarkan proyeksi 12 bulan ke depan tersebut, manajemen berkesimpulan bahwa terdapat cukup likuiditas untuk
membiayai operasi Grup, pengeluaran modal yang sudah direncanakan, dan pembayaran pinjaman bank selama
periode tersebut. Sebagai tambahan, pemegang saham mayoritas Grup telah menyatakan maksud mereka untuk
memberikan tambahan modal kepada Grup di tahun 2007 sebagai kontribusi ekuitas. Dalam menyusun proyeksi
tersebut, manajemen telah melakukan telaah atas kebutuhan kas Grup pada periode-periode sebelumnya dan juga
faktor-faktor penting yang dapat mempengaruhi operasi Grup selama 12 bulan ke depan, dan berpendapat bahwa
asumsi dan analisa sensitivitas yang telah digunakan dalam menyusun proyeksi arus kas adalah wajar. Namun
demikian, seperti semua asumsi mengenai kejadian di masa depan, asumsi-asumsi ini memiliki keterbatasan dan
ketidakpastian di mana beberapa atau semua asumsi-asumsi ini tidak dapat tercapai.

Laporan keuangan konsolidasian ini tidak memasukkan efek dari segala penyesuaian yang mungkin diperlukan jika
Grup tidak dapat melanjutkan kelangsungan usahanya di masa depan.

33. PEMBELIAN SAHAM ANAK PERUSAHAAN

Pembelian saham PT Jorong Barutama Greston (“JBG”)

Pada tanggal 15 Juni 2007, Perusahaan dan KTD (bersama-sama disebut “Pembeli”) menandatangani Perjanjian Jual
Beli Saham dengan Anwar Ilyas (“Penjual”) untuk pembelian 15 lembar saham JBG (5% dari jumlah saham yang
ditempatkan), entitas sepengendali dengan Perusahaan, dari Penjual sebesar US$950. Perjanjian Jual Beli Saham ini
hanya dapat dilaksanakan dan menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia dan
pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham JBG. Pada tanggal 30 Juni 2007, persetujuan dari
Pemerintah belum diperoleh.

Berdasarkan Resolusi Direksi Banpu Minerals Singapore Pte. Ltd. (“BMS”), pemegang saham tidak langsung
Perusahaan, tertanggal 1 Juni 2007, BMS setuju untuk menjual kepemilikan sahamnya di JBG sebesar 95% dari total
saham yang ditempatkan kepada Perusahaan sebesar US$18.050.
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33. PEMBELIAN SAHAM ANAK PERUSAHAAN (lanjutan)

Pembelian saham PT Jorong Barutama Greston (“JBG”) (lanjutan)

Pada tanggal 15 Juni 2007, Perusahaanmenandatangani Perjanjian Jual Beli SahamdenganBMSuntuk pembelian 285
lembar saham JBG (95%dari jumlah saham yang ditempatkan) dengan nilai pembelian sebesarUS$18.050. Perjanjian
Jual Beli Saham ini hanya dapat dilaksanakan dan menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah
Republik Indonesia dan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham JBG. Pada tanggal 30 Juni 2007,
persetujuan dari Pemerintah belum diperoleh.

Pembelian saham TCM

Pada tanggal 30Mei 2007, Perusahaan dan KTD (bersama–sama disebut “Pembeli”) menandatangani Perjanjian Jual
Beli Saham dengan PT Mulia Bhakti Abadi (“Penjual”) untuk pembelian 6.350 lembar saham TCM dari Penjual (10%
dari saham yang ditempatkan) dengan nilai pembelian sebesar US$7.000. Perjanjian Jual Beli Saham ini hanya dapat
dilaksanakan dan menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia dan pemegang
saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham TCM. Pada tanggal 30 Juni 2007, persetujuan dari Pemerintah belum
diperoleh.

34. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Pembelian saham JBG

Seperti yang telah dijelaskan di Catatan 33, jual-beli saham JBG memerlukan persetujuan dari Pemerintah Republik
Indonesia dan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham JBG. Rapat UmumPemegang Saham JBG
telah menyetujui transaksi jual-beli saham ini pada tanggal 14 Juni 2007. Sesudah tanggal neraca konsolidasian,
Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi telah menyetujui transaksi jual-beli saham ini pada tanggal 10
Agustus 2007.

Pembelian saham TCM

Seperti yang telah dijelaskan di Catatan 33, jual-beli saham TCM memerlukan persetujuan dari Pemerintah Republik
Indonesia dan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham TCM dan Penjual. Rapat UmumPemegang
Saham TCM dan Penjual telah menyetujui jual-beli saham ini pada tanggal 28 Mei 2007. Direktorat Jenderal Mineral,
Batubara, dan Panas Bumi telah menyetujui jual-beli saham ini pada tanggal 22 Agustus 2007.

Perubahan anggaran dasar Perusahaan

Berdasarkan Rapat Umum Pemeang Saham Luar Biasa Perusahaan pada tanggal 27 Juli 2007 yang telah disahkan
oleh Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H. No. 33 tertanggal 27 Juli 2007, pemegang saham Perusahaan telah menyetujui
untuk:

- mengubah status Perusahaan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka;
- mengubah nilai nominal saham dari Rp 1 juta per lembar menjadi Rp 500 per lembar;
- mengeluarkan saham simpanan Perseroan sebanyak-banyaknya 159.518.824 lembar kepadamasyarakatmelalui

Penawaran Umum; dan
- mengangkat Dewan Direksi dan Dewan Komisaris baru dengan susunan sebagai berikut:

Direktur Utama : Mr. Somyot Ruchirawat
Direktur : Mr. Pongsak Thongampai

: Mr. Aphimuk Taifayongvichit
: Mr. Rudijanto Boentoro
: Mr. Edward Manurung, S.E., M.B.A. (tidak terafiliasi)

Komisaris Utama : Mr. Sutoyo (Sutejo), S.H., M.H
Komisaris : Ms. Somruedee Chaimongkol

: Mr. Rawi Corsiri
: Mr. Ir. Lukmanul Hakim, M.M.
: Mr. Jeffrey Mulyono (independen)
: Mr. Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak (independen)

Akta notaris tersebut telahmendapat persetujuan dariMenteri HukumdanHakAsasiManusiaRepublik Indonesia dalam
Surat Keputusan No. W-7.08676.HT.01.04-TH.2007 tertanggal 3 Agustus 2007.

Penawaran umum perdana saham

Pada tanggal 24 Oktober 2007, Perusahaan mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan sebagai bagian dari proses penawaran umum perdana saham.
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34. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA (lanjutan)

Jasa manajemen dan konsultasi

Pada tanggal 22Oktober 2007, Perusahaanmengadakanperjanjian JasaManajemendan KonsultasidenganBPL.BPL
setuju untukmengadakan perikatan secara eksklusif dalam pemberian jasa kepadaGrup, yangmeliputi jasa umumdan
jasa konsultasi pemasaran dan logistik. Biaya yang dikenakan atas jasa tersebut adalah US$2 juta setiap kuartal
(imbalan tetap) dan 1,5% penjualan kotor batubara (imbalan variabel). Perjanjian tersebut berlaku dari 1 Januari 2008
sampai dengan 31 Desember 2008 dan akan diperpanjang secara otomatis setiap tahunnya.

35. REKLASIFIKASI AKUN

Angka komparatif tertentu pada laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yangberakhir pada tanggal 31Desember
2006, 2005, dan 2004 telah diubah untuk menyesuaikan dengan dasar penyajian tahun-tahun laporan keuangan
konsolidasian untuk periode enambulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007.

36. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Dalam rangka penawaran umum perdana saham, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan
konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 untuk disesuaikan
dengan peraturan pengungkapan yang berlaku pada otoritas pasarmodal. Perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas
berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan seperti dijelaskan pada Catatan 2a.

b. Informasi segmen seperti diungkapkan pada Catatan 28.
c. Aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing seperti diungkapkan pada Catatan 29.
d. Laba bersih per saham seperti diungkapkan pada Catatan 26.

Di samping itu, Perusahaan telahmenerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode enambulanyang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2007 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005, dan
2004 untuk disesuaikan lebih lanjut dengan peraturan pengungkapan yang berlaku pada otoritas pasar modal.
Perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Jumlah karyawan yang sebelumnya diungkapkan di Catatan 30 dipindahkan ke Catatan 1, beserta tambahan
pengungkapan terjadinya pemutusan hubungan kerja di KTD.

b. Penambahan informasi jaminan pinjaman bank untuk KTD seperti diungkapkan dalam Catatan 5 dan Catatan 8.
c. Penambahan informasi mengenai asuransi atas aktiva tetap Bharinto seperti diungkapkan dalam Catatan 8.
d. Penambahan informasi mengenai royalti untuk IMMdan TCMdan iuran eksploitasi untukKTDseperti diungkapkan

dalam Catatan 27m.
e. Penambahan informasi mengenai segmen geografis (domestik) seperti diungkapkan dalam Catatan 28.
f. Jumlah remunerasi yang dibagikan kepadaDirektur Grup untuk periode enambulan yangberakhir pada tanggal 30

Juni 2006 seperti diungkapkan dalam Catatan 30.
g. Pengungkapan mengenai Dewan Direksi dan Dewan Komisaris baru dan mengenai penawaran umum perdana

saham seperti diungkapkan dalam Catatan 34.
h. Pengungkapan mengenai perjanjian jasa manajemen dan konsultasi dengan BPL seperti diungkapkan dalam

Catatan 34.
i. Pengungkapan mengenai persetujuan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian seperti diungkapkan

dalam Catatan 37.
j. Pengungkapanmengenai perkembangan terakhir Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan seperti diungkapkan

dalam Catatan 38.

37. PERSETUJUAN PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Dalam rangka Penawaran Umum Saham Publik Perdana Perusahaan, Direksi Perusahaan telah menyetujui untuk
menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan anak perusahaan untuk periode enam bulan
yang berakhir pada 30 Juni 2007 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2006, 2005, dan 2004 pada
tanggal 3 Desember 2007. Tidak terdapat perbedaanmaterial antara laporan konsolidasian terdahulu dengan laporan
keuangan konsolidasian yang diterbitkan kembali untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2007 dan
tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2006, 2005, dan 2004, kecuali yang dijelaskan dalam Catatan 36 atas
laporan keuangan konsolidasian.
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38. PERKEMBANGAN TERAKHIR PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”)

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan beberapa standar akuntansi revisi sebagai berikut:

PSAK 16 (Revisi 2007) – Aset Tetap (berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah
tanggal 1 Januari 2008)
PSAK 13 (Revisi 2007) – Properti Investasi (berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau
setelah tanggal 1 Januari 2008)
PSAK 30 (Revisi 2007) – Sewa (berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah
tanggal 1 Januari 2008)
PSAK 50 (Revisi 2006) – Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan (berlaku untuk laporan keuangan
yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009)
PSAK 55 (Revisi 2006) – Instrumen Keuangan: PengakuandanPengukuran(berlaku untuk laporan keuangan yang
periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009)

Grup masih mempelajari dampak yangmungkin timbul dari penerapan standar-standar ini terhadap laporan keuangan
konsolidasian.
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PT JORONG BARUTAMAGRESTON Lampiran 1/1

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini

NERACA
30 JUNI 2007 DAN 2006, DAN 31 DESEMBER 2006, 2005, DAN 2004
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS, kecuali nilai nominal dan data saham)

Juni Desember
Catatan 2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

AKTIVA LANCAR

Kas dan setara kas 2a,3 8.024 1.223 4.638 1.398 3.640
Piutang usaha 2c,4 10.799 7.422 12.865 8.042 6.242
Piutang lain-lain 2c,5 652 694 1.191 1.822 428
Persediaan, bersih 2d,6 3.066 3.229 5.635 4.498 1.250
Pajak dibayar dimuka 14d 1.640 203 1.415 323 323
Uang muka dan biaya dibayar dimuka 7 1.542 1.699 571 1.561 663

Jumlah aktiva lancar 25.723 14.470 26.315 17.644 12.546

AKTIVA TIDAK LANCAR
Aktiva tetap, bersih 2e,2f,2i,8 16.804 20.699 19.935 21.592 22.886
Piutang lain-lain 2c,5 333 362 329 426 815
Biaya eksplorasi dan pengembangan
yang ditangguhkan, bersih 2h,9 3.061 3.710 3.472 3.844 4.168

Permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak 14c - - - 195 195

Uang jaminan 134 136 136 128 139
Biaya pengupasan tanah yang
ditangguhkan 2g,10 25.601 23.725 26.531 16.592 6.502

Aktiva yang akan dijual 8 1.831 - - - -
Aktiva pajak tangguhan, bersih 2m,14b 1.569 1.009 1.238 778 357

Jumlah aktiva tidak lancar 49.333 49.641 51.641 43.555 35.062

JUMLAH AKTIVA 75.056 64.111 77.956 61.199 47.608

KEWAJIBAN LANCAR
Hutang usaha 11 5.577 6.124 8.264 7.614 3.279
Hutang lain-lain 12 4.882 3.844 4.535 3.559 7.110
Beban yang masih harus dibayar 13 9.305 9.289 8.508 8.514 4.769
Hutang pajak 14e 3.269 3.499 3.868 4.594 4.604
Bagian yang akan jatuh tempo
dalam waktu satu tahun –
hutang sewa guna usaha - - - 4 22

Bagian yang akan jatuh tempo dalam
waktu satu tahun – pinjaman jangka
panjang dari pihak yang memiliki
hubungan istimewa 15 - 14.004 - 6.432 6.132

Jumlah kewajiban lancar 23.033 36.760 25.175 30.717 25.916

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR
Bagian jangka panjang –
hutang sewa guna usaha - - - - 4

Penyisihan imbalan karyawan 2n 436 306 354 248 136
Pinjaman jangka panjang – pihak
yang memiliki hubungan istimewa,
setelah dikurangi bagian yang
jatuh tempo dalam satu tahun 15 45.255 17.944 45.255 21.666 18.397

Penyisihan penutupan tambang 2j 1.901 1.574 1.724 1.394 1.313

Jumlah kewajiban tidak lancar 47.592 19.824 47.333 23.308 19.850
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Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini

NERACA
30 JUNI 2007 DAN 2006, DAN 31 DESEMBER 2006, 2005, DAN 2004
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS, kecuali nilai nominal dan data saham)

Juni Desember
Catatan 2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

EKUITAS
Modal saham – modal dasar,
ditempatkan dan disetor penuh
sebanyak 300 lembar nominal
Rp 15.000.000 per saham 17 1.332 1.332 1.332 1.332 1.332

Laba ditahan
- Dicadangkan 18 1 1 1 - -
- Tidak dicadangkan 3.098 6.194 4.115 5.842 510

Jumlah ekuitas 4.431 7.527 5.448 7.174 1.842

JUMLAH KEWAJIBAN
DAN EKUITAS 75.056 64.111 77.956 61.199 47.608



PT JORONG BARUTAMAGRESTON Lampiran 2

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini

LAPORAN LABA RUGI
UNTUK PERIODE ENAMBULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2007 DAN 2006 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006, 2005, DAN 2004
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS)

Juni Desember
Catatan 2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Penjualan bersih 2l,19 29.613 35.938 66.520 62.834 52.318

Harga pokok penjualan 2l,20 (21.811) (24.494) (47.084) (40.108) (35.405)

Laba kotor 7.802 11.444 19.436 22.726 16.913

Beban operasi
Beban penjualan 2l,21a (5.700) (7.704) (15.778) (10.724) (7.127)
Beban umum dan administrasi 2l,21b (827) (1.104) (2.831) (2.664) (3.352)

(6.527) (8.808) (18.609) (13.388) (10.479)

Laba operasi 1.275 2.636 827 9.338 6.434

Pendapatan/(beban) lain-lain
Beban bunga (1.654) (1.311) (2.470) (1.631) (1.370)
Pendapatan bunga 76 10 23 23 53
Penyisihan suku cadang dan bahan-bahan
pendukung usang 2d (295) - - - -

(Kerugian)/keuntungan selisih kurs, bersih 2b (104) 78 (125) (96) (146)
Laba/(rugi) atas penjualan aktiva tetap 2e 7 (112) (112) (3) 33
Lain-lain, bersih (488) (444) (113) 229 (312)

Jumlah beban lain-lain, bersih (2.458) (1.779) (2.797) (1.478) (1.742)

(Rugi)/laba sebelum pajak penghasilan (1.183) 857 (1.970) 7.860 4.692

Manfaat/(beban) pajak penghasilan 2m,14a 166 (504) 244 (2.528) (1.931)

(Rugi)/laba bersih (1.017) 353 (1.726) 5.332 2.761
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Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE ENAMBULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2007 DAN 2006 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006, 2005, DAN 2004
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS)

Laba ditahan
Modal Tidak
saham Dicadangkan dicadangkan Jumlah

Saldo 1 Januari 2006 1.332 - 5.842 7.174

Pencadangan saldo laba - 1 (1) -

Laba bersih periode berjalan (tidak diaudit) - - 353 353

Saldo 30 Juni 2006 (tidak diaudit) 1.332 1 6.194 7.527

Saldo 1 Januari 2007 1.332 1 4.115 5.448

Rugi bersih periode berjalan - - (1.017) (1.017)

Saldo 30 Juni 2007 1.332 1 3.098 4.431

Saldo 1 Januari 2004 1.332 - (2.251) (919)

Laba bersih tahun berjalan - - 2.761 2.761

Saldo 31 Desember 2004 1.332 - 510 1.842

Laba bersih tahun berjalan - - 5.332 5.332

Saldo 31 Desember 2005 1.332 - 5.842 7.174

Pencadangan saldo laba - 1 (1) -

Rugi bersih tahun berjalan - - (1.726) (1.726)

Saldo 31 Desember 2006 1.332 1 4.115 5.448
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Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE ENAMBULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2007 dan 2006 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006, 2005, DAN 2004
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS)

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Arus kas dari aktivitas operasi
(Rugi)/laba sebelum pajak penghasilan (1.183) 857 (1.970) 7.860 4.692
Ditambah/(dikurangi) unsur-unsur yang tidak
mempengaruhi arus kas operasi:

- Penyusutan aktiva tetap 1.477 1.420 2.847 2.529 1.803
- Pendapatan bunga (76) (10) (23) (23) (53)
- Beban bunga 1.654 1.311 2.470 1.631 1.370
- Amortisasi biaya eksplorasi dan pengembangan

yang ditangguhkan 411 134 372 364 395
- Penyisihan penutupan tambang 222 246 482 442 573
- (Keuntungan)/kerugian atas penjualan

aktiva tetap (7) 112 112 3 (33)
- Penyisihan imbalan karyawan 82 58 106 115 39
- Penyisihan suku cadang dan bahan-bahan

pendukung usang 295 - - - -
- Pemulihan beban pajak penghasilan

tahun lalu yang kelebihan catat - - - (215) -
- Penghapusan pajak dibayar dimuka dan

permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak yang tidak tertagih 177 315 315 - -

Perubahan pada aktiva dan kewajiban operasi:
- Piutang usaha 2.066 620 (4.823) (1.800) (530)
- Piutang lain-lain 535 1.192 728 (1.005) (770)
- Uang muka dan biaya dibayar dimuka (971) (138) 990 (898) (27)
- Persediaan 2.274 1.269 (1.137) (3.248) 741
- Hutang usaha (2.687) (1.490) 650 4.335 1.881
- Hutang lain-lain 347 285 976 (3.550) (605)
- Beban yang masih harus dibayar (573) (382) 608 2.630 160
- Hutang pajak (599) 90 368 225 189
- Biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan 930 (7.133) (9.939) (10.090) (2.463)
- Uang jaminan 2 (8) (8) 11 (139)
Pembayaran biaya penutupan tambang (45) (66) (152) (361) (153)
Pembayaran pajak penghasilan badan (567) (1.920) (2.522) (2.969) (761)
Pembayaran imbalan karyawan - - - (3) (255)
Penerimaan bunga 76 10 23 23 53
Pembayaran bunga (284) (154) (290) (516) (330)

Kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk)
aktivitas operasi 3.556 (3.382) (9.817) (4.510) 5.777
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Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE ENAMBULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2007 DAN 2006 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006, 2005, DAN 2004
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS)

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Arus kas dari aktivitas investasi
Pembelian aktiva tetap (302) (667) (1.340) (1.239) (2.367)
Penerimaan dari penjualan aktiva tetap 132 28 38 - 694
Biaya eksplorasi dan pengembangan
yang ditangguhkan - - - (40) (111)

Kas bersih yang digunakan
untuk aktivitas investasi (170) (639) (1.302) (1.279) (1.784)

Arus kas dari aktivitas pendanaan
Penerimaan dari pinjaman bank - - - 2.000 -
Pembayaran pinjaman bank - - - (2.000) -
Penerimaan pinjaman dari pihak yang
memiliki hubungan istimewa - 4.000 14.512 9.801 -

Pembayaran pinjaman dari pihak yang
memiliki hubungan istimewa - (150) (149) (6.232) (4.000)

Pembayaran pokok sewa guna
usaha pembiayaan - (4) (4) (22) (98)

Kas bersih yang diperoleh dari/
(digunakan untuk) aktivitas
pendanaan - 3.846 14.359 3.547 (4.098)

Kenaikan/(penurunan) bersih
kas dan setara kas 3.386 (175) 3.240 (2.242) (105)

Kas dan setara kas awal periode 4.638 1.398 1.398 3.640 3.745

Kas dan setara kas akhir periode 8.024 1.223 4.638 1.398 3.640

Aktivitas non-kas
Pembelian aktiva tetap dengan sewa
guna usaha pembiayaan (lihat Catatan 8) - - - - 19

Kapitalisasi bunga yang masih harus dibayar - - 2.794 - -
Pengalihan aktiva tetap ke aktiva yang akan
dijual 1.831 - - - -
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 JUNI 2007 DAN 2006 DAN 31 DESEMBER 2006, 2005 DAN 2004
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Anggaran Dasar

PT Jorong Barutama Greston (“Perusahaan”) didirikan berdasarkan Peraturan Penanaman Modal Dalam
Negeri yang sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal No. 6 tahun 1968 dan berdasarkan Akta
Notaris No. 54, tertanggal 10 Mei 1991, oleh Mohammad Said Tadjoedin, S.H., notaris di Jakarta. Anggaran
Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Akta
Notaris No. 26 tertanggal 13 Juli 2006 oleh Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., notaris di Jakarta,
terkait dengan perubahan pasal 10 paragraf 1 mengenai jumlah anggota Dewan Direksi. Akta ini telah
mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat
Keputusan No. W7-HT.01.04-946 tertanggal 20September 2006.

Aktivitas utama Perusahaan adalah eksplorasi, eksploitasi, pengembangan, penambangan, dan pemasaran
batubara. Perusahaan memulai aktivitas komersialnya pada bulan Oktober 1998. Kantor Perusahaan terdaftar
di Jakarta. Entitas induk Perusahaan adalah Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd., sebuah perusahaan yang
didirikan di Republik Singapura. Entitas holding Perusahaan adalah Banpu Public Company Limited, sebuah
perusahaan yang didirikan di Kerajaan Thailand.

b. Perjanjian Operasi Penambangan Batubara

Tujuan utama Perusahaan adalah melakukan kegiatan eksplorasi, pengembangan, dan peningkatan produksi
batubara dalam Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara No. 004/PK/PTBA-JBG/1994
(“PKP2B”) antara Perusahaan dan PT Tambang Batubara Bukit Asam (“PTBA”), yang telah mendapat
persetujuan Menteri Pertambangan dan Energi pada tanggal 15 Agustus 1994. Semua hak dan kewajiban
PTBA dalam PKP2B dilimpahkan kepada Pemerintah Indonesia (“Pemerintah”) pada tanggal 27 Juni 1997
melalui perubahan PKP2B. Wilayah PKP2B terletak di Kalimantan Selatan.

Berdasarkan Surat Keputusan dari Direktorat Jenderal Pertambangan Umum, Departemen Pertambangan dan
Energi Republik Indonesia No. 941.K/20.01/DJP/1999 tanggal 24 Desember 1999, perihal Permulaan Tahap
Kegiatan Operasi Produksi dan Penetapan Wilayah Pertambangan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan
Pertambangan (PKP2B) PT Jorong Barutama Greston, area penambangan yang dimiliki oleh Perusahaan
dalam tahap eksploitasi ini adalah 65.941 hektar, dan persetujuan ini berlaku mulai dari tanggal 10 Desember
1999 hingga 9 Desember 2029.

Luas area penambangan telah berkurang beberapa kali. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 38.K/40.00/DJB/2006, luas area penambangan telah berkurang
menjadi 11.478 hektar, dan persetujuan ini berlaku mulai dari tanggal 4 Mei 2005 hingga 3 Mei 2035.

Berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan Tanpa Kompensasi antara Perusahaan dan Menteri
Kehutanan dan Perkebunan No. 1256/Kwl-6/1999/0273/ADM/JBG/VI/1999 tanggal 1 Juni 1999, perihal
Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas
nama PT Jorong Barutama Greston, Perusahaan mendapatkan persetujuan prinsip untuk penggunaan
kawasan hutan yang terletak di kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan
melalui cara pinjam pakai tanpa kompensasi tanah. Persetujuan ini berlaku 10 tahun sejak tanggal diberikan.

c. Lain-lain

Susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2007 dan 2006 dan 31
Desember 2006, 2005, dan 2004 adalah sebagai berikut:

30 Juni 2007 dan 30 Juni 2006,
31 Desember 2006 31 Desember 2005 dan 2004

Presiden Direktur : Mr. Somyot Ruchirawat Mr. Somyot Ruchirawat
Direktur : Mr. Aphimuk Taifayongvichit Mr. Aphimuk Taifayongvichit

Mr. Likit Pongpa-ngan Mr. Likit Pongpa-ngan
Mr. Lukmanul Hakim Mr. Lukmanul Hakim
Mr. Pongsak Thongampai Mr. Hidajat Solaiman

Mr. Dumrong Chantong
Mr. Jakkrit Augsuton

Presiden Komisaris : Mr. Sutoyo Sutejo, S.H.
Komisaris : Mr. Rawi Corsiri

Mr. Anwar Ilyas
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 JUNI 2007 DAN 2006 DAN 31 DESEMBER 2006, 2005 DAN 2004
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan keuangan Perusahaan disusun dan diselesaikan oleh Dewan Direksi pada tanggal 18 September 2007.

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan oleh Perusahaan dalam penyusunan laporan
keuangannya, yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan telah disusun dengan dasar harga perolehan. Perusahaan menggunakan mata uang Dolar
Amerika Serikat (“Dolar AS” atau “US$”) dalam melakukan pembukuannya berdasarkan persetujuan dari
Direktorat Jenderal Pajak Penghasilan melalui Surat Keputusan No. KEP-380/PJ.42/1999 tertanggal 3
September 1999.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode tidak langsung dengan mengelompokkan arus kas
berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk tujuan penyusunan laporan arus kas, kas dan
setara kas mencakup kas, kas pada bank, dan investasi jangka pendek dengan jangka waktu tiga bulan atau
kurang setelah dikurangi cerukan.

Angka dalam laporan keuangan dibulatkan dan disajikan dalam ribuan Dolar AS kecuali dinyatakan secara
khusus.

b. Penjabaran mata uang asing

Transaksi dalam mata uang selain Dolar AS dikonversi menjadi mata uang Dolar AS menggunakan kurs yang
berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang selain
Dolar AS dikonversi menjadi Dolar AS dengan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan dan
kerugian yang timbul dari penjabaran aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang selain Dolar AS diakui
dalam laporan laba rugi.

Kurs, berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, yang digunakan pada tanggal neraca adalah sebagai berikut:

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Rupiah (”Rp”) per Dolar AS 9.054 9.300 9.020 9.830 9.290
Euro per Dolar AS 0,744 0,787 0,761 0,843 0,734
Poundsterling Inggris per Dolar AS 0,500 0,545 0,510 0,580 0,519
Dolar Australia per Dolar AS 1,180 1,349 1,264 1,364 1,283
Yen Jepang per Dolar AS 123,240 114,875 119,005 117,835 102,740
Dolar Singapura per Dolar AS 1,532 1,589 1,534 1,664 1,634
Baht Thailand per Dolar AS 34,544 38,245 35,450 41,075 38,949

c. Piutang

Piutang disajikan pada nilai estimasi kolektibilitas saldo piutang setelah dikurangi penyisihan untuk saldo
piutang tidak tertagih berdasarkan telaah dari manajemen terhadap status masing-masing saldo piutang pada
akhir periode buku Perusahaan. Piutang dihapuskan pada periode dimana piutang tersebut ditentukan tidak
akan tertagih.

d. Persediaan

Persediaan batubara merupakan batubara yang menjadi bagian Perusahaan dan dinilai berdasarkan nilai
terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi bersih. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-
rata bergerak dan mencakup alokasi komponen biaya bahan baku, tenaga kerja, penyusutan dan biaya tidak
langsung yang berkaitan dengan aktivitas penambangan. Nilai realisasi bersih adalah estimasi nilai penjualan
dalam kondisi bisnis normal setelah dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan estimasi beban
penjualan.
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 JUNI 2007 DAN 2006 DAN 31 DESEMBER 2006, 2005 DAN 2004
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Persediaan (lanjutan)

Suku cadang dan bahan-bahan pendukung lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan yang ditentukan
dengan metode rata-rata bergerak, setelah dikurangi dengan penyisihan atas persediaan yang sudah usang.
Suku cadang dan bahan-bahan pendukung lainnya dicatat sebagai biaya produksi di periode pada saat
digunakan.

Penyisihan atas persediaan suku cadang dan bahan-bahan pendukung yang sudah usang dan bergerak
lambat ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau penjualan masing-masing jenis persediaan pada
masa mendatang.

e. Aktiva tetap

Aktiva tetap diakui sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Aktiva tetap disusutkan dengan
menggunakan metode garis lurus hingga mencapai nilai sisa, selama periode yang lebih rendah antara
estimasi masa manfaat aktiva, umur tambang atau masa PKP2B yang dinyatakan sebagai berikut:

% Tahun

Bangunan dan pengembangan 5,00 20
Pabrik dan mesin 6,25 16
Perabotan dan perlengkapan 12,50 8
Peralatan dan perlengkapan 12,50 8
Kendaraan 12,50 8

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan sebagai biaya pada periode terjadinya. Pengeluaran yang
memperpanjang masa manfaat suatu aktiva dikapitalisasi dan disusutkan selama sisa masa manfaat aktiva
yang bersangkutan.

Apabila suatu aktiva tetap sudah tidak digunakan atau dilepaskan, nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya
dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan dan kerugian yang timbul diakui dari pelepasan aktiva
tetap tersebut dalam laporan laba rugi.

Akumulasi biaya konstruksi bangunan dan pabrik serta pemasangan mesin dikapitalisasi sebagai aktiva dalam
penyelesaian. Biaya-biaya tersebut direklasifikasi ke akun aktiva tetap pada saat proses konstruksi atau
pemasangan selesai. Penyusutan mulai dibebankan pada tanggal yang sama.

f. Aktiva tetap dari sewa guna usaha pembiayaan

Aktiva tetap yang diperoleh melalui sewa guna usaha pembiayaan disajikan sebesar nilai kini pembayaran
minimum sewa guna usaha ditambah harga opsi yang akan dibayar Perusahaan pada akhir masa sewa.
Kewajiban yang terkait juga diakui dan setiap pembayaran angsuran dialokasi sebagai pelunasan kewajiban
dan pembayaran beban bunga. Aktiva sewa guna usaha disusutkan dengan metode yang sama seperti aktiva
yang dimiliki sendiri.

g. Biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan

Biaya pengupasan tanah dibebankan sebagai biaya produksi berdasarkan rasio pengupasan tanah terhadap
rata-rata umur tambang. Jika rasio pengupasan aktual melebihi rasio rata-rata umur tambang, kelebihan biaya
pengupasan tanah ditangguhkan dan dicatat di neraca sebagai biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan.
Jika rasio pengupasan aktual lebih kecil daripada rasio rata-rata umur tambang, selisihnya dibebankan pada
saldo biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan dari periode sebelumnya atau dicatat di neraca sebagai
biaya pengupasan tanah yang masih harus dibayar. Perubahan atas estimasi rasio pengupasan tanah
terhadap umur tambang diperhitungkan secara prospektif sepanjang sisa umur tambang.

Rasio pengupasan rata-rata aktual untuk pit J1 selama enam bulan yang berakhir 30 Juni 2007 adalah 3,67:1
(2006: 4,61:1). Rasio pengupasan rata-rata aktual untuk pit J1 selama tahun yang berakhir 31 Desember 2006
adalah 5,71:1 (2005: 6,27:1 dan 2004: 4,96:1). Estimasi rasio pengupasan rata-rata umur tambang untuk pit J1
adalah 4,356:1 untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2007 (30 Juni 2006, 31 Desember 2006, 2005
dan 2004: 4,152:1) berdasarkan rencana pengelolaan tambang saat ini.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

h. Biaya ekplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan

Biaya eksplorasi yang terjadi dikapitalisasi dan ditangguhkan, untuk setiap area of interest, apabila memenuhi
salah satu dari ketentuan berikut ini:

(i) Biaya tersebut diharapkan dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan pengembangan dan eksploitasi
area of interest tersebut atau melalui penjualan area of interest tersebut; atau

(ii) Kegiatan eksplorasi dalam area of interest belum mencapai tahap yang memungkinkan penentuan adanya
cadangan terbukti yang secara ekonomis dapat diperoleh, dan kegiatan yang aktif dan signifikan dalam
atau berhubungan dengan area tersebut masih berlanjut.

Penutupan biaya eksplorasi yang ditangguhkan bergantung pada keberhasilan pengembangan dan eksploitasi
secara komersial, atau penjualan dari area yang terkait. Setiap area of interest ditelaah pada setiap akhir
periode akuntansi. Biaya eksplorasi yang terkait pada suatu area of interest yang telah ditinggalkan atau yang
telah diputuskan Direksi Perusahaan bahwa area of interest tersebut tidak layak secara ekonomis, dihapuskan
pada periode keputusan tersebut dibuat.

Biaya untuk pengembangan tambang dan biaya-biaya lain yang terkait dengan pengembangan suatu area of
interest, sebelum dimulainya produksi dari area tersebut, dikapitalisasi.

Biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan diamortisasi sejak dimulainya produksi komersial
menggunakan metode unit produksi.

i. Penurunan nilai dari aktiva jangka panjang

Pada tanggal neraca, Perusahaan melakukan telaah untuk menentukan ada atau tidaknya indikasi penurunan
nilai aktiva.

Aktiva tetap dan aktiva tidak lancar lainnya ditelaah untuk mengetahui apakah telah terjadi kerugian akibat
penurunan nilai apabila terjadi kondisi atau perubahan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aktiva tidak
dapat diperoleh kembali. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aktiva
dengan nilai yang dapat diperoleh kembali dari aktiva tersebut. Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah yang
lebih tinggi antara harga jual neto atau nilai pakai aktiva. Dalam rangka menguji penurunan nilai, aktiva-aktiva
dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah. Pemulihan penyisihan penurunan
nilai diakui sebagai pendapatan dalam periode di mana pemulihan tersebut terjadi.

j. Penyisihan untuk kewajiban lingkungan

Pengeluaran yang terkait dengan pemulihan, rehabilitasi dan lingkungan yang timbul selama tahap produksi
dibebankan sebagai biaya pokok penjualan pada saat terjadinya.

Tambahan penyisihan untuk biaya penutupan tambang dihitung berdasarkan kuantitas penjualan.

k. Pembagian hasil produksi

Berdasarkan PKP2B, Pemerintah berhak memperoleh 13,5% atas jumlah batubara Perusahaan yang
dihasilkan dari proses produksi akhir yang ditentukan oleh Perusahaan. Sesuai dengan keputusan Presiden
No.75/1996 tertanggal 25 September 1996, Perusahaan membayar bagian produksi Pemerintah secara tunai,
yaitu sebesar 13,5% dari penjualan setelah dikurangi beban penjualan. Perusahaan mengakui hak Pemerintah
dengan basis akrual.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

l. Pengakuan pendapatan dan beban

Penjualan bersih merupakan penghasilan yang diperoleh dari penjualan produk-produk Perusahaan setelah
dikurangi retur, potongan penjualan, bea, dan Pajak PertambahanNilai.

Penjualan diakui sebagai penghasilan pada saat terjadi pemindahan risiko kepada pelanggan, dan:

Produk sudah dalam bentuk yang siap dikirim dan tidak memerlukan proses lebih lanjut oleh, atau atas
nama Perusahaan;
Kuantitas dan kualitas produk dapat ditentukan secara wajar dan akurat;
Barang sudah dikirim kepada pelanggan dan tidak lagi berada dalam pengendalian fisik Perusahaan (atau
kepemilikan atas produk telah diserahkan kepada pelanggan); dan
Harga jual dapat ditentukan secara wajar dan akurat.

Penghasilan dari penjualan ekspor diakui pada saat pengiriman barang kepada pelanggan sesuai dengan
persyaratan penjualan. Penghasilan dari penjualan domestik diakui ketika barang telah dikirim kepada
pelanggan sesuai dengan persyaratan penjualan.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan basis akrual.

m. Perpajakan

Semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aktiva dan kewajiban untuk tujuan pelaporan keuangan
dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak penghasilan tangguhan dengan metode kewajiban.
Tarif pajak yang berlaku saat ini atau yang secara substansial telah berlaku digunakan untuk menentukan
pajak penghasilan yang ditangguhkan.

Aktiva pajak tangguhan yang berasal dari manfaat pajak masa mendatang dan saldo rugi fiskal yang dapat
dikompensasi diakui apabila besar kemungkinan jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai
untuk dikompensasi dengan manfaat pajak masa mendatang dan saldo rugi fiskal yang belum terpakai.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan
keberatan/banding, pada saat keputusan atas keberatan/banding tersebut telah ditetapkan.

n. Imbalan karyawan

(i) Kewajiban imbalan pasca masa kerja

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang
akan diberikan, biasanya berdasarkan pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja atau
kompensasi.

Perusahaan harus menyediakan imbalan pensiun dalam jumlah minimal sesuai dengan UU
Ketenagakerjaan No. 13/2003 atau Kontrak Kerja Bersama (“KKB”), mana yang lebih tinggi. Karena UU
Ketenagakerjaan atau KKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan kerja,
pada dasarnya program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan atau KKB adalah program imbalan
pasti. Kewajiban manfaat pensiun ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaris yang dilakukan secara
periodik.

Kewajiban program pensiun imbalan pasti yang diakui di necara adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti
pada tanggal neraca dikurangi nilai wajar aktiva program, serta disesuaikan dengan keuntungan/kerugian
aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh
aktuaris independen menggunakan metode projected unit credit. Nilai kini kewajiban imbalan pasti
ditentukan dengan mendiskonto estimasi arus kas keluar masa depan menggunakan tingkat bunga
obligasi perusahaan berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang
akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang
bersangkutan.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

n. Imbalan karyawan (lanjutan)

(i) Kewajiban imbalan pasca masa kerja (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian yang dibuat berdasarkan pengalaman,
perubahan asumsi-asumsi aktuarial dan perubahan pada program pensiun. Apabila jumlah keuntungan
atau kerugian aktuarial ini melebihi 10% dari imbalan pasti atau 10% dari nilai wajar aktiva program pada
tanggal neraca maka kelebihannya dibebankan atau dikreditkan pada pendapatan atau beban selama
sisa masa kerja rata-rata para karyawan yang bersangkutan.

(ii) Pesangon pemutusan kontrak kerja

Pesangon pemutusan kontrak terhutang ketika karyawan dihentikan kontrak kerjanya sebelum usia
pensiun normal. Perusahaan mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja ketika Perusahaan
menunjukkan komitmennya untuk memutuskan kontrak kerja dengan karyawan berdasarkan suatu
rencana formal terperinci yang kecil kemungkinannya untuk dibatalkan.

o. Akuntansi untuk instrumen keuangan derivatif dan aktivitas lindung nilai

Instrumen keuangan derivatif pada awalnya diakui di neraca berdasarkan harga perolehannya dan selanjutnya
dinilai kembali berdasarkan nilai wajarnya. Metode untuk mengakui keuntungan atau kerugian yang terjadi
tergantung pada sifat dari objek yang dilindungi nilainya. Perusahaan mengelompokkan derivatif sebagai (1)
instrumen lindung nilai terhadap nilai wajar suatu aktiva atau kewajiban yang diakui atau komitmen sah yang
belum diakui (lindung nilai atas nilai wajar); atau (2) instrumen lindung nilai transaksi yang diperkirakan akan
terjadi (lindung nilai arus kas).

Perubahan nilai wajar derivatif yang ditujukan dan memenuhi kualifikasi sebagai lindung nilai atas nilai wajar
yang efektif, dicatat di dalam laporan laba rugi, bersama dengan perubahan yang terjadi pada nilai wajar aktiva
dan kewajiban yang dilindungi nilainya.

Perubahan nilai wajar derivatif yang ditujukan dan memenuhi kualifikasi sebagai lindung nilai arus kas dan
lindung nilai tersebut efektif, diakui sebagai bagian dari ekuitas, khususnya pada akun cadangan nilai wajar.
Jumlah yang ditangguhkan di ekuitas kemudian dialihkan ke laporan laba rugi dan diklasifikasikan sebagai
pendapatan atau beban pada periode yang sama dengan periode ketika transaksi yang dilindungi nilainya
diperkirakan mempengaruhi laporan laba rugi.

Perubahan nilai wajar instrumen derivatif yang tidak memenuhi persyaratan sebagai akuntansi lindung nilai
diakui segera dalam laporan laba rugi.

Ketika suatu instrumen lindung nilai berakhir atau dijual, atau ketika suatu lindung nilai tidak lagi memenuhi
persyaratan akuntansi lindung nilai, akumulasi keuntungan atau kerugian yang terdapat di ekuitas saat itu tetap
berada di bagian ekuitas dan akan diakui pada saat transaksi yang dijanjikan atau diperkirakan diakui dalam
laporan laba rugi. Apabila transaksi yang dijanjikan atau diperkirakan tidak lagi diharapkan akan terjadi,
akumulasi keuntungan atau kerugian yang telah dicatat di bagian ekuitas dialihkan ke dalam laporan laba rugi.

Pada saat terjadinya transaksi, Perusahaan melakukan dokumentasi mengenai hubungan antara instrumen
lindung nilai dan unsur yang dilindungi nilainya, juga tujuan manajemen risiko dan strategi yang diterapkan
dalam melakukan berbagai macam transaksi lindung nilai. Proses ini menghubungkan derivatif yang ditujukan
sebagai lindung nilai terhadap aktiva dan kewajiban tertentu atau dengan komitmen sah tertentu atau transaksi
yang diperkirakan. Perusahaan juga melakukan dokumentasi atas penilaian mereka, baik pada permulaan
lindung nilai maupun pada saat-saat berikutnya secara berkelanjutan, apakah derivatif yang digunakan pada
transaksi lindung nilai memiliki efektivitas yang tinggi dalam menandingi (offsetting) perubahan nilai wajar atau
arus kas suatu unsur yang dilindungi nilainya.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

p. Penggunaan estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan
manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aktiva dan kewajiban yang
dilaporkan, dan pengungkapan atas aktiva dan kewajiban kontinjen pada tanggal laporan keuangan, serta
jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan
pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan aktivitas saat ini, hasil yang sebenarnya mungkin berbeda
dari jumlah yang diestimasi.

3. KAS DAN SETARA KAS

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Kas 33 27 31 18 11

Bank:
- Dolar AS 1.851 879 2.532 1.240 2.846
- Rupiah 640 317 2.075 140 783

2.491 1.196 4.607 1.380 3.629

Deposito berjangka:
- Dolar AS 5.500 - - - -

8.024 1.223 4.638 1.398 3.640

Tingkat bunga rata-rata deposito berjangka per tahun di atas adalah 4,80% pada tanggal 30 Juni 2007 (30 Juni
2006, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004: nihil).

4. PIUTANG USAHA

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Pihak ketiga 8.235 3.337 7.687 3.198 2.812

Pihak yang memiliki hubungan istimewa:
- Silamani Company Limited - 2.213 - - -
- Banpu Minerals Company Limited 30 - 1.711 - 1.899
- Banpu International Limited 45 - 1.687 1.775 -
- Banpu Singapore Pte. Limited 1.290 1.007 1.239 3.069 1.531
- Banpu Public Company Limited 1.199 865 - - -
- PT Kitadin - - 541 - -

2.564 4.085 5.178 4.844 3.430

10.799 7.422 12.865 8.042 6.242

Berdasarkan telaah atas status masing-masing akun piutang usaha pada akhir periode, manajemen Perusahaan
berpendapat bahwa seluruh piutang usaha dapat ditagih secara penuh sehingga tidak diperlukan penyisihan
piutang tidak tertagih.
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4. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Piutang usaha pada tanggal 30 Juni 2007 mencakup piutang usaha dalam mata uang Rupiah sejumlah US$5.782
(2006: US$2.511 - tidak diaudit) atau setara Rp 52,4 milyar (2006: Rp 23,4milyar) dan pada tanggal 31 Desember
2006, piutang usaha dalam mata uang Rupiah sejumlah US$5.025 (2005: US$1.731 dan 2004: US$1.402) atau
setara Rp 45,3 milyar (2005: Rp 17 milyar dan 2004: Rp 12,9 milyar).

Lihat Catatan 16 untuk rincian transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

5. PIUTANG LAIN-LAIN

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Pihak ketiga 652 694 1.191 1.821 428
Pihak yang memiliki hubungan istimewa:
- PT Trubaindo Coal Mining 159 155 191 224 112
- Pinjaman kepada karyawan 39 65 46 65 67
- PT Nusantara Thai Mining Services 41 40 41 38 42
- Banpu Public Company Limited 28 18 27 18 8
- Banpu Minerals Company Limited 17 17 17 17 17
- PT Indo Tambangraya Megah 4 3 4 3 -
- Banpu International Limited 3 2 2 2 1
- PT Kitadin - - 1 - 508
- Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd - 60 - 59 60
- PT Indominco Mandiri 42 2 - 1 -

985 1.056 1.520 2.248 1.243

Porsi jangka pendek 652 694 1.191 1.822 428

Porsi jangka panjang 333 362 329 426 815

Piutang dari pihak yang memiliki hubungan istimewa merupakan beban yang dibayar terlebih dahulu oleh
Perusahaan dan akan ditagih pada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut.

Berdasarkan telaah atas status masing-masing akun piutang lain-lain pada akhir periode, manajemen Perusahaan
berpendapat bahwa seluruh piutang lain-lain dapat ditagih secara penuh sehingga tidak diperlukan penyisihan
piutang tak tertagih.

Lihat Catatan 16 untuk rincian transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

6. PERSEDIAAN

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Persediaan batubara 691 119 2.525 2.251 445
Suku cadang dan bahan-bahan pendukung 2.670 3.110 3.110 2.247 805

3.361 3.229 5.635 4.498 1.250

Dikurangi:
Penyisihan suku cadang dan
bahan-bahan pendukung usang (295) - - - -

3.066 3.229 5.635 4.498 1.250
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6. PERSEDIAAN (lanjutan)

Berdasarkan hasil telaah atas suku cadang dan bahan-bahan pendukung, manajemen berpendapat bahwa
penyisihan suku cadang dan bahan-bahan pendukung usang memadai untuk menutup kemungkinan terjadinya
kerugian yang diakibatkan oleh suku cadang dan bahan-bahan pendukung usang.

Pada tanggal 30 Juni 2007, persediaan batubara Perusahaan telah diasuransikan dalam asuransi risiko properti
dengan nilai pertanggungan sebesar US$9.079. Manajemen berpendapat bahwa persediaan batubara pada
tanggal 30 Juni 2007 telah diasuransikan secara memadai.

7. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Bahan bakar dan uang muka pembelian 1.412 1.369 473 1.301 436
Asuransi dibayar dimuka 23 25 34 69 41
Sewa dibayar dimuka 42 53 39 77 113
Lain-lain 65 252 25 114 73

1.542 1.699 571 1.561 663

8. AKTIVA TETAP

30 Juni 2007
Pelepasan/

Saldo awal Penambahan Pemindahan Saldo akhir

Harga perolehan
Bangunan dan pengembangan 8.867 14 - 8.881
Pabrik dan mesin 17.585 4 (2.615) 14.974
Perabotan dan perlengkapan 1.013 78 - 1.091
Peralatan dan perlengkapan 891 2 56 949
Kendaraan 407 - (62) 345

28.763 98 (2.621) 26.240

Aktiva dalam penyelesaian 622 204 (138) 688

29.385 302 (2.759) 26.928

Akumulasi penyusutan
Bangunan dan pengembangan 3.219 485 - 3.704
Pabrik dan mesin 5.376 833 (761) 5.448
Perabotan dan perlengkapan 380 63 - 443
Peralatan dan perlengkapan 290 74 - 364
Kendaraan 185 22 (42) 165

9.450 1.477 (803) 10.124

Nilai buku bersih 19.935 16.804
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8. AKTIVA TETAP (lanjutan)

30 Juni 2006 (Tidak diaudit)
Pelepasan/

Saldo awal Penambahan Pemindahan Saldo akhir

Harga perolehan
Bangunan dan pengembangan 8.399 2 - 8.401
Pabrik dan mesin 17.544 41 (193) 17.392
Perabotan dan perlengkapan 880 56 - 936
Peralatan dan perlengkapan 707 91 - 798
Kendaraan 219 23 40 282

27.749 213 (153) 27.809

Aktiva dalam penyelesaian 354 454 - 808

Aktiva sewa guna usaha pembiayaan:
Kendaraan 145 - (40) 105

28.248 667 (193) 28.722

Akumulasi penyusutan
Bangunan dan pengembangan 2.294 456 - 2.750
Pabrik dan mesin 3.753 835 (53) 4.535
Perabotan dan perlengkapan 264 57 - 321
Peralatan dan perlengkapan 193 48 - 241
Kendaraan 91 14 17 122

6.595 1.410 (36) 7.969

Aktiva sewa guna usaha pembiayaan:
Kendaraan 61 10 (17) 54

6.656 1.420 (53) 8.023

Nilai buku bersih 21.592 20.699
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8. AKTIVA TETAP (lanjutan)

31 Desember 2006
Pelepasan/

Saldo awal Penambahan Pemindahan Saldo akhir

Harga perolehan
Bangunan dan pengembangan 8.399 3 465 8.867
Pabrik dan mesin 17.544 184 (143) 17.585
Perabotan dan perlengkapan 880 133 - 1.013
Peralatan dan perlengkapan 707 184 - 891
Kendaraan 219 43 145 407

27.749 547 467 28.763

Aktiva dalam penyelesaian 354 793 (525) 622

Aktiva sewa guna usaha pembiayaan:
Kendaraan 145 - (145) -

28.248 1.340 (203) 29.385

Akumulasi penyusutan
Bangunan dan pengembangan 2.294 925 - 3.219
Pabrik dan mesin 3.753 1.676 (53) 5.376
Perabotan dan perlengkapan 264 116 - 380
Peralatan dan perlengkapan 193 97 - 290
Kendaraan 91 29 65 185

6.595 2.843 12 9.450

Aktiva sewa guna usaha pembiayaan:
Kendaraan 61 4 (65) -

6.656 2.847 (53) 9.450

Nilai buku bersih 21.592 19.935
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8. AKTIVA TETAP (lanjutan)

31 Desember 2005
Pelepasan/

Saldo awal Penambahan Pemindahan Saldo akhir

Harga perolehan
Tanah 1 - (1) -
Bangunan dan pengembangan 8.163 18 218 8.399
Pabrik dan mesin 16.292 186 1.066 17.544
Perabotan dan perlengkapan 590 294 (4) 880
Peralatan dan perlengkapan 482 185 40 707
Kendaraan 201 18 - 219

25.729 701 1.319 27.749

Aktiva dalam penyelesaian 766 538 (950) 354

Aktiva sewa guna usaha pembiayaan:
Pabrik dan mesin 374 - (374) -
Kendaraan 145 - - 145

27.014 1.239 (5) 28.248

Akumulasi penyusutan
Bangunan dan pengembangan 1.607 687 - 2.294
Pabrik dan mesin 1.981 1.581 191 3.753
Perabotan dan perlengkapan 165 100 (1) 264
Peralatan dan perlengkapan 114 79 - 193
Kendaraan 65 26 - 91

3.932 2.473 190 6.595

Aktiva sewa guna usaha pembiayaan:
Pabrik dan mesin 154 37 (191) -
Kendaraan 42 19 - 61

4.128 2.529 (1) 6.656

Nilai buku bersih 22.886 21.592
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8. AKTIVA TETAP (lanjutan)

31 Desember 2004
Pelepasan/

Saldo awal Penambahan Pemindahan Saldo akhir

Harga perolehan
Tanah - 1 - 1
Bangunan dan pengembangan 6.875 27 1.261 8.163
Pabrik dan mesin 11.737 645 3.910 16.292
Perabotan dan perlengkapan 381 254 (45) 590
Peralatan dan perlengkapan 344 68 70 482
Kendaraan 154 45 2 201

19.491 1.040 5.198 25.729

Aktiva dalam penyelesaian 5.218 1.327 (5.779) 766

Aktiva sewa guna usaha pembiayaan:
Pabrik dan mesin 564 - (190) 374
Kendaraan 126 19 - 145

25.399 2.386 (771) 27.014

Akumulasi penyusutan
Bangunan dan pengembangan 1.079 529 (1) 1.607
Pabrik dan mesin 1.028 1.060 (107) 1.981
Perabotan dan perlengkapan 101 66 (2) 165
Peralatan dan perlengkapan 59 55 - 114
Kendaraan 34 31 - 65

2.301 1.741 (110) 3.932

Aktiva sewa guna usaha pembiayaan:
Pabrik dan mesin 121 33 - 154
Kendaraan 13 29 - 42

2.435 1.803 (110) 4.128

Nilai buku bersih 22.964 22.886

Pada tanggal 30 Juni 2007, aktiva tetap Perusahaan telah diasuransikan atas berbagai jenis risiko properti, gempa
bumi, pabrik dan mesin milik kontraktor dengan nilai pertanggungan US$36.761. Manajemen berpendapat bahwa
aktiva tetap pada tanggal 30 Juni 2007 telah diasuransikan secara memadai.

Aktiva dalam penyelesaian merupakan proyek modal yang masih belum selesai pada tanggal neraca.

Biaya penyusutan dibebankan sebagai berikut:

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Biaya produksi 1.082 1.018 1.987 1.899 1.203
Beban penjualan 395 402 860 630 600

1.477 1.420 2.847 2.529 1.803

Pemindahan aktiva tetap selama tahun 2007 termasuk bucket wheel excavator dengan nilai terbawa sebesar
US$1.831 yang sudah tidak digunakan lagi dan akan dijual. Aktiva tetap tersebut telah direklasifikasi ke dalam akun
aktiva yang akan dijual pada 30 Juni 2007.

Lihat Catatan 16 untuk rincian transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.
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9. BIAYA EKSPLORASI DAN PENGEMBANGAN YANG DITANGGUHKAN

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Biaya eksplorasi dan pengembangan yang
ditangguhkan sehubungan dengan area
produksi komersial – J1:

Biaya 5.921 5.921 5.921 5.921 5.881
Dikurangi: akumulasi amortisasi (2.860) (2.211) (2.449) (2.077) (1.713)

3.061 3.710 3.472 3.844 4.168

Selama periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2007, amortisasi sejumlah US$411 (2006: US$134 - tidak
diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2006, amortisasi sejumlah US$372 (2005: US$364 dan
2004: US$395) dibebankan pada laporan laba rugi.

Penutupan biaya eksplorasi yang ditangguhkan bergantung pada keberhasilan pengembangan dan eksploitasi
secara komersial, atau penjualan area yang terkait.

10. BIAYA PENGUPASAN TANAH YANG DITANGGUHKAN

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Biaya pengupasan tanah yang
ditangguhkan pada awal periode 26.531 16.592 16.592 6.502 4.038

Biaya pengupasan tanah yang
ditangguhkan selama satu periode 8.138 15.865 30.969 27.705 15.826

Biaya pengupasan tanah yang
dibebankan pada periode berjalan (9.068) (8.732) (21.030) (17.615) (13.362)

(930) 7.133 9.939 10.090 2.464

Biaya pengupasan tanah pada akhir periode 25.601 23.725 26.531 16.592 6.502

11. HUTANG USAHA
Juni Desember

2007 2006 2006 2005 2004
(Tidak
diaudit)

Pihak ketiga 5.549 4.293 7.105 5.347 3.279

Pihak yang memiliki hubungan istimewa:
- PT Trubaindo Coal Mining - 1.831 1.136 2.267 -
- PT Indo Tambangraya Megah 28 - 23 - -

5.577 6.124 8.264 7.614 3.279

Lihat Catatan 16 untuk rincian transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Hutang usaha sebagian
besar berasal dari pembelian batubara dan jasa penambangan.
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12. HUTANG LAIN-LAIN
Juni Desember

2007 2006 2006 2005 2004
(Tidak
diaudit)

Pihak yang memiliki hubungan istimewa:
- Banpu Public Company Limited 4.116 3.699 4.021 3.389 6.985
- Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. - - 335 8 8
- PT Nusantara Thai Mining Services 83 83 100 83 86
- Banpu Minerals Company Limited 555 - - - -
- PT Indo Tambangraya Megah 38 38 55 47 -
- Banpu Singapore Pte. Limited 16 16 16 9 8
- Banpu International Limited 8 8 8 8 8
- PT Centralink Wisesa International 66 - - - -
- PT Indominco Mandiri - - - 15 15

4.882 3.844 4.535 3.559 7.110

Saldo diatas merupakan uang muka atau pembayaran kembali biaya-biaya yang menjadi tanggungan Perusahaan,
namun dibayarkan terlebih dahulu oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Lihat Catatan 16 untuk rincian transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

13. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Royalti pemerintah 1.935 2.013 2.247 1.975 1.472
Beban bunga 3.038 3.439 1.668 2.282 1.167
Pungutan ekspor 1.502 1.411 1.500 1.069 -
Beban angkut 405 1.308 622 1.499 1.107
Kelebihan waktu berlabuh 1.928 659 1.232 284 510
Bonus karyawan - - 296 212 393
Sertifikasi 65 59 87 34 51
Sewa kendaraan 154 10 157 3 6
Pengerukan - - 445 38 21
Transportasi darat 36 36 36 - -
Jaminan yang ditahan 8 8 8 13 30
Bongkar muat - 311 72 350 -
Komisi 207 - - 52 -
Lain-lain 27 35 138 703 12

9.305 9.289 8.508 8.514 4.769

Lihat Catatan 16 untuk rincian transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.
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14. PERPAJAKAN

a. Manfaat/(beban) pajak penghasilan

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Kini (165) (735) (216) (2.949) (2.101)
Tangguhan 331 231 460 421 170

Manfaat/(beban) pajak penghasilan 166 (504) 244 (2.528) (1.931)

Perhitungan beban pajak penghasilan kini adalah sebagai berikut:

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

(Rugi)/laba sebelum pajak penghasilan (1.183) 857 (1.970) 7.860 4.692

Perbedaan temporer:
- Penyisihan imbalan karyawan 82 58 106 112 (216)
- Penyisihan penutupan tambang 177 179 330 81 419
- Penyisihan suku cadang dan

bahan-bahan pendukung usang 295 - - - -
- Pembiayaan sewa guna usaha 37 (8) 50 43 (8)
- Penyusutan aktiva tetap 513 539 985 790 372

1.104 768 1.471 1.026 567

Perbedaan permanen:
Pendapatan bunga yang dikenakan
pajak final (76) (10) (23) (23) (53)

Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk
keperluan pajak 705 835 1.241 1.181 1.797

Pendapatan tidak kena pajak - - - (215) -

629 825 1.218 943 1.744

Pendapatan kena pajak 550 2.450 719 9.829 7.003

Beban pajak penghasilan kini
dengan tarif pajak 30% 165 735 216 2.949 2.101

Pajak dibayar dimuka 567 618 1.428 1.539 322

(Piutang)/hutang pajak penghasilan badan (402) 117 (1.212) 1.410 1.779

Perhitungan pajak penghasilan kini dilakukan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak. Nilai tersebut
mungkin disesuaikan ketika Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (”SPT”) disampaikan ke Direktorat Jenderal
Pajak.
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14. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Manfaat/(beban) pajak penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan jumlah teoritis beban pajak penghasilan yang dihitung
berdasarkan (rugi)/laba sebelum pajak dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

(Rugi)/laba sebelum pajak penghasilan (1.183) 857 (1.970) 7.860 4.692

Pajak penghasilan dihitung dengan
tarif pajak 30% (355) 257 (591) 2.358 1.408

Pendapatan bunga yang dikenakan
pajak final (23) (3) (7) (7) (16)

Biaya yang tidak dapat dikurangkan untuk
keperluan pajak 212 250 372 355 539

Pendapatan tidak kena pajak - - - (65) -
Penyesuaian tahun lalu - - (18) (113) -

(Manfaat)/beban pajak penghasilan (166) 504 (244) 2.528 1.931

b. Aktiva pajak tangguhan, bersih

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Penyusutan aktiva tetap 844 561 690 399 162
Penyisihan imbalan karyawan 131 91 106 74 41
Pembiayaan sewa guna usaha (64) (115) (75) (113) (126)
Penyisihan suku cadang dan
bahan-bahan pendukung usang 88 - - - -

Penyisihan penutupan tambang 570 472 517 418 280

Aktiva pajak tangguhan, bersih
pada akhir periode 1.569 1.009 1.238 778 357

Aktiva pajak tangguhan, bersih
pada awal periode 1.238 778 778 357 187

Pergerakan pada periode berjalan 331 231 460 421 170

Aktiva pajak tangguhan, bersih
pada akhir periode 1.569 1.009 1.238 778 357

c. Permohonan pengembalian kelebihan pajak

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Pajak Pertambahan Nilai - - - 195 195

Saldo pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 merupakan klaim atas pengembalian pajak untuk tahun
pajak 2000 sebesar Rp 1,9 milyar, yang dihapuskan di tahun 2006.
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14. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak dibayar dimuka
Juni Desember

2007 2006 2006 2005 2004
(Tidak
diaudit)

Kelebihan pembayaran pajak
penghasilan badan:

- 2001 26 26 26 26 26
- 2002 - 177 177 297 297
- 2006 1.212 - 1.212 - -
- 2007 402 - - - -

1.640 203 1.415 323 323

e. Hutang pajak

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Pajak Pertambahan Nilai 1.164 1.393 1.655 1.410 1.437
Pajak penghasilan pasal 26 878 995 1.013 951 1.004
Pajak penghasilan pasal 21 511 615 599 532 258
Pajak penghasilan pasal 29 141 258 141 1.410 1.779
Pajak penghasilan pasal 25 309 101 309 134 -
Pajak penghasilan pasal 23 200 109 108 140 119
Pajak penghasilan pasal 15 62 24 40 17 7
Pajak penghasilan pasal 4(2) 4 4 3 - -

3.269 3.499 3.868 4.594 4.604

f. Audit pajak

Pada bulan Februari 2007, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak atas berbagai jenis pajak untuk
tahun fiskal 1998-2000 yang menyatakan kekurangan bayar pajak sebesar Rp 4,6 milyar atau setara US$509,
yang telah dilunasi di bulan Maret 2007 dan telah dicatat di laporan keuangan pada tanggal 31 Desember
2006.

Pada tanggal 25 Oktober 2005, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (”SKPLB”) atas
pajak penghasilan untuk tahun pajak 2002 sejumlah Rp 517 juta atau setara US$57. Pada tanggal 25 Januari
2006, Perusahaan mengajukan surat keberatan untuk mengklaim kelebihan pembayaran yang menurut
Perusahaan sebesar US$177 yang telah dicatat sebagai pajak dibayar dimuka untuk tahun fiskal 2002. Pada
tanggal 30 Juni 2007, pengajuan keberatan Perusahaan ditolak, sehingga pajak dibayar dimuka sebesar
US$177 dihapuskan.

g. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Perusahaan menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri
jumlah pajak penghasilan terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah kewajiban
pajak dalam batas waktu sepuluh tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.
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15. PINJAMAN JANGKA PANJANG DARI PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Banpu Public Company Limited 28.855 21.948 28.855 22.098 24.529
Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. 16.400 10.000 16.400 6.000 -

45.255 31.948 45.255 28.098 24.529
Bagian jangka pendek
Banpu Public Company Limited - 14.004 - 6.432 6.132

Bagian jangka panjang 45.255 17.944 45.255 21.666 18.397

a. Banpu Public Company Limited

Banpu Public Company Limited (“BPL”) memberikan fasilitas pinjaman proyek (“pinjaman lama”) dan konversi
fasilitas pinjaman hutang dari pihak yang memiliki hubungan istimewa berkaitan dengan mesin yang dibeli
pada tanggal 20 Juni 2002 (“pinjaman baru”). Perjanjian ini telah diubah beberapa kali. Berdasarkan
perubahan perjanjian yang terakhir tertanggal 1 Juli 2006 dan 9 Oktober 2006, fasilitas pinjaman ditingkatkan
menjadi US$25.038 untuk pinjaman baru dan US$3.817 untuk pinjaman lama. Jumlah pinjaman baru dan
pinjaman lama yang belum dibayar pada tanggal 30 Juni 2007 adalah masing-masing sebesar US$25.038 (30
Juni 2006: US$18.247 - tidak diaudit, 31 Desember 2006: US$25.038, 2005: US$18.397, dan 2004:
US$24.529) dan US$3.817 (30 Juni 2006: US$3.701 - tidak diaudit, 31 Desember 2006: US$3.817, 2005:
US$3.701, dan 2004: nihil). Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga sebesar 7,5% per tahun untuk periode
enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2007 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2006 (2005:
5,8% dan 2004: 5%). Sisa pinjaman ini akan dilunasi dalam satu kali pembayaran pada tanggal 3 November
2008 untuk pinjaman lama dan tanggal 31 Desember 2009 untuk pinjaman baru.

b. Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.

Pada tanggal 25 November 2005, Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. memberikan fasilitas pinjaman
sejumlah US$10.000 untuk keperluan modal kerja Perusahaan. Berdasarkan perubahan perjanjian terakhir
tertanggal 25 Juli 2006, fasilitas pinjaman ini ditingkatkan menjadi US$16.400. Pinjaman ini telah digunakan
sepenuhnya. Pinjaman ini dikenakan bunga 6% per tahun untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30
Juni 2007 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 (31 Desember 2005: 5,8%). Sisa
pinjaman berikut bunga terhutang akan dilunasi dalam satu kali pembayaran pada tanggal 8 November 2010.

Lihat Catatan 16 untuk rincian transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

16. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Penjualan
Banpu Singapore Pte. Limited 5.628 5.225 10.532 15.548 5.976
Banpu International Limited 1.152 7.395 10.170 11.870 17.638
Banpu Minerals Company Limited - - 8.767 5.210 -
Silamani Company Limited - 3.323 5.928 - -
Banpu Public Company Limited 5.012 1.972 1.972 4.713 -
PT Trubaindo Coal Mining 2.008 - - - -
PT Indominco Mandiri 1.092 - - - -
PT Kitadin 389 - 542 - -

15.281 17.915 37.911 37.341 23.614

Sebagai persentase dari jumlah penjualan bersih 52% 50% 57% 59% 45%
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16. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Pembelian batubara
PT Trubaindo Coal Mining - 4.117 6.282 5.785 2.201
PT Indominco Mandiri - - - 691 3.581

- 4.117 6.282 6.476 5.782
Sebagai persentase dari jumlah
pembelian batubara - 100% 100% 100% 99%

Komisi manajemen
Banpu Public Company Limited - - - - 240

Sebagai persentase dari jumlah
komisi profesional dan manajemen - - - - 35%

Komisi keagenan
PT Centralink Wisesa International 222 4 4 43 -
PT Indo Tambangraya Megah 107 69 162 189 -

329 73 166 232 -
Sebagai persentase dari jumlah
komisi keagenan 80% 33% 31% 29% -

Pembelian aktiva tetap
PT Nusantara Thai Mining Services - - 16 - -

Sebagai persentase dari jumlah
pembelian aktiva tetap - - 1% - -

Beban bunga
Banpu Public Company Limited 1.088 1.054 1.845 1.528 1.370
Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd 566 257 625 22 -

1.654 1.311 2.470 1.550 1.370

Sebagai persentase dari jumlah beban bunga 100% 100% 100% 95% 100%

Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa biasanya dilakukan dengan persyaratan komersial
normal.
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16. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

Entitas Hubungan Transaksi

Banpu Public Company Limited Pemegang saham pengendali
utama Perusahaan

pinjaman, beban bunga,
penggantian biaya,
penjualan batubara

Banpu Singapore Pte. Limited Entitas sepengendali dengan
Perusahaan

penjualan batubara,
penggantian biaya

Banpu Minerals Company Limited Entitas sepengendali dengan
Perusahaan

penjualan batubara,
penggantian biaya

Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. Entitas induk Perusahaan pinjaman, beban bunga,
penggantian biaya

Banpu International Limited Entitas sepengendali dengan
Perusahaan

penjualan batubara,
penggantian biaya

PT Indominco Mandiri Entitas sepengendali dengan
Perusahaan

pembelian batubara,
penggantian biaya

PT Kitadin Entitas sepengendali dengan
Perusahaan

penjualan batubara,
penggantian biaya

PT Trubaindo Coal Mining Entitas sepengendali dengan
Perusahaan

pembelian batubara,
penggantian biaya

PT Indo Tambangraya Megah Entitas sepengendali dengan
Perusahaan

komisi keagenan,
penggantian biaya

PT Nusantara Thai Mining Services Entitas sepengendali dengan
Perusahaan

penggantian biaya,
pembelian aktiva tetap

PT Centralink Wisesa International Entitas sepengendali dengan
Perusahaan

komisi keagenan,
penggantian biaya

Silamani Company Limited Entitas sepengendali dengan
Perusahaan

penjualan batubara

17. MODAL SAHAM

Struktur pemegang saham Perusahaan pada 30 Juni 2007 dan 2006, dan 31 Desember 2006, 2005, dan 2004
adalah sebagai berikut:

Modal dasar ditempatkan dan disetor penuh

Pemegang saham
Jumlah
saham

Nilai
Rp juta

Setara
US$ %

Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. 285 4.275 1.266 95
Mr. Anwar Ilyas 15 225 66 5

300 4.500 1.332 100

18. SALDO LABA YANG TELAH DICADANGKAN

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 27 Juni 2006, Perusahaan telah membentuk
cadangan wajib senilai US$1 (31 Desember 2006: US$1, 30 Juni 2006, 31 Desember 2005 dan 2004: nihil). Hal ini
sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1/1995 yang diterbitkan pada bulan Maret 1995, yang
mengharuskan setiap perusahaan untuk membentuk cadangan minimum 20% dari modal yang telah ditempatkan
dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu tertentu untuk membentuk cadangan tersebut.
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19. PENJUALAN BERSIH

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Ekspor 19.270 30.740 55.531 51.412 42.508
Domestik 10.343 5.198 10.989 11.422 9.810

29.613 35.938 66.520 62.834 52.318

Lihat Catatan 16 untuk rincian transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

20. HARGA POKOK PENJUALAN

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Biaya produksi:
Biaya penambangan dan pengangkutan 10.667 7.417 18.764 15.933 13.027
Biaya tidak langsung 2.805 4.199 9.433 7.517 5.292
Pembelian batubara - 4.117 6.282 6.476 5.822
Gaji, upah, dan imbalan lainnya 1.311 1.314 2.751 2.410 2.137
Penyusutan dan amortisasi 1.493 1.152 2.359 2.263 1.598
Penyisihan penutupan tambang 222 246 482 442 573
Biaya penimbunan persediaan 95 113 228 115 216
Biaya penghancuran dan pemrosesan 194 90 179 124 51

Jumlah biaya produksi 16.787 18.648 40.478 35.280 28.716

Royalti kepada pemerintah 3.190 3.714 6.880 6.634 5.620
Penurunan/(kenaikan) persediaan batubara 1.834 2.132 (274) (1.806) 1.069

21.811 24.494 47.084 40.108 35.405

Lihat Catatan 16 untuk rincian transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

21. BEBAN OPERASI

a. Beban penjualan
Juni Desember

2007 2006 2006 2005 2004
(Tidak
diaudit)

Pengangkutan ke kapal 2.493 2.897 5.728 4.183 3.823
Pajak ekspor - 2.175 3.047 968 -
Beban penyusutan 395 402 860 630 600
Gaji, upah, dan imbalan lainnya 142 276 580 554 797
Komisi penjualan 409 221 540 786 117
Kelebihan waktu berlabuh 285 8 938 264 184
Pemeliharaan dan perbaikan 151 186 314 483 306
Beban sertifikasi 171 146 288 242 233
Beban pemuatan batubara 646 778 1.621 1.515 571
Sewa kendaraan 45 14 31 120 51
Beban pengerukan 739 30 450 38 21
Beban lain-lain 224 571 1.381 941 424

5.700 7.704 15.778 10.724 7.127
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21. BEBAN OPERASI (lanjutan)

b. Beban umum dan administrasi

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Gaji, upah, dan imbalan lainnya 407 384 1.112 1.232 1.086
Beban sewa 75 161 449 385 405
Jasa profesional 51 174 411 179 691
Perjalanan bisnis 79 72 149 165 281
Komunikasi 56 63 110 221 200
Hadiah dan hiburan 18 22 57 132 103
Pajak dan pungutan 8 12 25 20 40
Beban lain-lain 133 216 518 330 546

827 1.104 2.831 2.664 3.352

22. INFORMASI KARYAWAN

Juni Desember
2007 2006 2006 2005 2004

(Tidak
diaudit)

Biaya karyawan 1.860 1.974 4.443 4.196 4.020

Perusahaan memiliki 343 karyawan pada 30 Juni 2007 (30 Juni 2006: 422, 31 Desember 2006: 411, 31 Desember
2005: 377 dan 31 Desember 2004: 394) (tidak diaudit).

23. KOMITMEN DAN KEWAJIBAN KONTINJENSI

a. Fasilitas kredit bank

Standard Chartered Bank Limited (“SCB”)

Pada bulan Mei 2003, Perusahaan mengadakan perjanjian kredit dengan SCB. Perjanjian tersebut telah
diubah beberapa kali.

Berdasarkan perubahan terakhir pada tanggal 29 September 2006, Fasilitas Perbankan Umum meliputi
Fasilitas Impor (I), Fasilitas Ekspor (I), Fasilitas Ekspor (II), Fasilitas Penjaminan dan Obligasi, Standby Letter
of Credit (“L/C”) dengan jumlah batas fasilitas sampai dengan US$6.000 dan Fasilitas Pertukaran Mata Uang
Asing (I) dan (II) dengan jangka waktu maksimum 1 tahun. Fasilitas ini berlaku sampai 31 Oktober 2007. Pada
tanggal 30 Juni 2007, fasilitas yang telah digunakan adalah sebagai berikut:

Jenis fasilitas Terhutang

- Obligasi dan jaminan Rp. 10,3milyar atau (US$1.141) dan US$2.000
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23. KOMITMEN DAN KEWAJIBAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Fasilitas kredit bank (lanjutan)

Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (“HSBC”)

Pada bulan Juni 2005, Perusahaan mengadakan perjanjian pertukaran mata uang asing dengan HSBC.
Perjanjian tersebut telah diubah beberapa kali. Berdasarkan perubahan terakhir pada tanggal 14 Desember
2006, penetapan batas risiko (tertimbang) diubah menjadi US$500 yang dapat ditinjau sewaktu-waktu dan
dalam peristiwa apapun pada tanggal 31 Mei 2007. Perubahan tersebut juga mensyaratkan bahwa Banpu
Grup harus mempertahankan kepemilikan di seluruh anak perusahaan lokal. Perusahaan harus memenuhi
permintaan jaminan sekuritas ketika diminta HSBC. Pada tanggal 30 Juni 2007, tidak ada jaminan sekuritas
yang diminta karena Perusahaan tidak menggunakan fasilitas tersebut selama periode 2007. Fasilitas ini
ditujukan untuk mendukung kebutuhan Perusahaan dalam melakukan lindung nilai valuta asing melalui
transaksi forward. Pada tanggal laporan ini, perpanjangan fasilitas tersebut masih dalam proses.

PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”)

Pada bulan Juli 2005, Perusahaan mengadakan perjanjian pertukaran mata uang asing dengan BCA.
Berdasarkan perubahan terakhir pada tanggal 6 Maret 2007, batas fasilitas pertukaran mata uang asing adalah
US$5.000 dengan jangka waktu maksimum 12 bulan. Fasilitas pertukaran mata uang asing akan jatuh tempo
pada tanggal 27 Februari 2008. Pada tanggal 30 Juni 2007, fasilitas yang digunakan sebesar US$2.000.

b. Kontrak Forward

Perusahaan melakukan perikatan kontrak forward pembelian Rupiah untuk membiayai beban operasi dalam
mata uang Rupiah di masa mendatang. Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi lindung nilai efektif
menurut standar akuntansi yang berlaku. Kontrak pembelian Rupiah yang belum direalisasikan pada tanggal
30 Juni 2007 adalah sebagai berikut:

Mitra transaksi Tingkat forward
Tanggal jatuh

tempo

Jumlah
nosional
(jual)

Nilai setara
Rupiah
(beli)

BCA Kisaran dari
Rp 8.852 sampai
Rp 8.863

Berbagai tanggal
di bulan Juli 2007

US$2.000 Rp 17,7 milyar

Kontrak tersebut memiliki nilai wajar negatif sebesar US$44 pada tanggal 30 Juni 2007.

c. Perjanjian penjualan

Pada tanggal 30 Juni 2007 Perusahaan memiliki beberapa komitmen untuk menjual 2,9 juta metrik ton
batubara kepada beberapa pembeli. Produk batubara akan dikirimkan ke pelanggan secara berkala selama
2007 dan 2008.

d. Pesanan pembelian yang belum diterima

Pada tanggal 30 Juni 2007, Perusahaan memiliki pesanan pembelian yang masih belum diterima sebesar
US$982. Pesanan pembelian yang belum diterima sebagian besar adalah untuk suku cadang dan bahan-
bahan pendukung lainnya.
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23. KOMITMEN DAN KEWAJIBAN KONTINJENSI (lanjutan)

e. Komitmen sewa

Sejak tahun 2003 sampai dengan 2006, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa kendaraan dengan
beberapa pihak dengan nilai kontrak Rp 11,8 milyar (setara dengan US$1.303). Pada tanggal 30 Juni 2007,
sisa nilai kontrak tersebut adalah berjumlah Rp 1,5 milyar atau setara dengan US$168.

f. Tuntutan hukum dan kemungkinan gugatan

Pada bulan Oktober 2005, 38 orang penduduk lokal mengajukan tuntutan terhadap Perusahaan ke Pengadilan
Negeri Pelaihari agar Perusahaan membayar kompensasi atas tanah dan hilangnya penghasilan sejumlah Rp
5,5 milyar (setara dengan US$607). Pada tanggal 8 Mei 2006, Pengadilan menolak tuntutan tersebut dan
memenangkan Perusahaan. Pada tanggal 20 Juni 2006, penduduk lokal tersebut mengajukan surat ke
Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Selatan untuk permohonan banding di Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Pada
tanggal 21 September 2006, Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dari penduduk.
Pada tanggal 25 September 2006, Perusahaan menyampaikan surat yang menolak permohonan banding
(contra appeal memorandum) ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui Pengadilan Negeri Pelaihari. Pada
tanggal laporan ini, kasus ini masih dalam proses.

Perusahaan diminta keterangan sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi yang melibatkan salah
satu Direktur PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (”PLN”), perusahaan listrik yang dimiliki oleh negara. Hal
ini terkait dengan penunjukkan langsung terhadap Perusahaan sebagai pemasok batubara tanpa melalui
proses tender. Penunjukkan langsung tersebut dikarenakan diantara enam perusahaan yang mengajukan
penawaran, Perusahaan merupakan satu-satunya perusahaan yang memenuhi kualifikasi untuk pengadaan
tersebut dan karenanya ditunjuk secara langsung. Kasus ini sedang diusut oleh Kejaksaan Agung.

Berdasarkan Perjanjian Pengadaan Batubara tertanggal 9 Agustus 2003, antara Perusahaan dan salah satu
pelanggan, Perusahaan harus menyediakan 775.000 ton batubara per tahun selama jangka waktu perjanjian
tersebut. Diperkirakan cadangan batubara dalam wilayah kontrak Perusahaan tidak mencukupi untuk
memenuhi kewajiban tersebut. Pada saat ini, Perusahaan sedang mengupayakan perubahan atas perjanjian
tersebut.

Perusahaan juga menghadapi kemungkinan sengketa dengan salah satu perusahaan pemegang Hak
Pengusahaan Hutan (“HPH”) yang mengirimkan surat pada bulan Juli 2006 yang menggugat bahwa wilayah
penambangan Perusahaan telah memasuki wilayah HPH perusahaan tersebut.

Manajemen berpendapat bahwa keputusan pengadilan tidak akan memberikan dampak yang material
terhadap posisi keuangan dan kas Perusahaan.

g. Jaminan reklamasi

Pada tanggal 27 April 2004, Perusahaan menyediakan jaminan reklamasi kepada Pemerintah dalam bentuk
garansi bank yang diterbitkan oleh Standard Chartered Bank senilai Rp 1,7 milyar (US$188) untuk periode
2001-2002. Garansi ini berlaku sampai tanggal 1 April 2007. Pada tanggal laporan ini, garansi tersebut tidak
diperpanjang.

Perusahaan tidak menyediakan jaminan reklamasi untuk periode 2003. Pada tanggal 14 Januari 2005,
Perusahaan menerima surat keputusan dari Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral yang
menetapkan jaminan reklamasi untuk periode 2004 sampai 2005 sebesar Rp 4,3 milyar (US$475).
Perusahaan belum menyediakan jaminan kepada Pemerintah karena nilai dan periode untuk penempatan
jaminan tersebut masih dalam proses penelaahan.

329



PT JORONG BARUTAMAGRESTON Lampiran 5/26

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 JUNI 2007 DAN 2006 DAN 31 DESEMBER 2006, 2005 DAN 2004
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

23. KOMITMEN DAN KEWAJIBAN KONTINJENSI (lanjutan)

h. Kontrak jasa penambangan

Perusahaan mengadakan perikatan perjanjian kontrak jasa penambangan dengan perusahaan-perusahaan
sebagai berikut:

- PT Surya Triwira Sakti

Pada tanggal 1 Juni 2005, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Surya Triwira Sakti untuk
operasi penambangan dan pengangkutan batubara di tambang Jorong. Kontrak tersebut akan berakhir
pada tanggal 31 Mei 2008. Kontraktor setuju untuk memindahkan/mengangkut 7.200.000 bulk cubic
metres (“BCM”) tanah pengupasan dan 1.620.000 metrik ton (“MT”) batubara sampai berakhirnya
kontrak. Kontrak tersebut mengatur tentang tolak ukur rasio pengupasan tanah, harga bahan bakar dan
penyesuaiannya, jarak rata-rata pengangkutan batubara, dan jarak rata-rata pengangkutan tanah
pengupasan.

- PT Sumber Hasil Makmur

Pada tanggal 1 November 2004, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Sumber Hasil Makmur
untuk operasi penambangan dan pengangkutan batubara di area tambang Jorong. Kontrak tersebut akan
berakhir pada tanggal 31 Oktober 2007. Kontraktor setuju untuk memindahkan/mengangkut 5.400.000
BCM tanah pengupasan dan 1.440.000 MT batubara sampai berakhirnya kontrak.

Kontrak tersebut mengatur tentang tolak ukur rasio pengupasan tanah, harga bahan bakar dan
penyesuaiannya, jarak rata-rata pengangkutan batubara, dan jarak rata-rata pengangkutan tanah
pengupasan.

- PT Wira Bhumi Sejati

Pada tanggal 1 Juli 2004, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Wira Bhumi Sejati untuk
operasi penambangan dan pengangkutan batubara di tambang Jorong. Berdasarkan perubahan terakhir,
kontrak berakhir pada tanggal 30 Juni 2009. Kontraktor setuju untuk memindahkan/mengangkut
18.000.000 BCM tanah pengupasan dan 4.500.000 MT batubara sampai berakhirnya kontrak. Kontrak
tersebut mengatur tentang tolak ukur rasio pengupasan tanah, harga bahan bakar dan penyesuaiannya,
jarak rata-rata pengangkutan batubara, dan jarak rata-rata pengangkutan tanah pengupasan.

- CV Lembah Anor

Pada tanggal 1 Juli 2004, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan CV Lembah Anor untuk operasi
penambangan dan pengangkutan batubara di tambang Jorong. Kontrak tersebut akan berakhir pada
tanggal 30 Juni 2007. Kontraktor setuju untuk memindahkan/mengangkut 5.400.000 BCM tanah
pengupasan dan 1.350.000 MT batubara sampai berakhirnya kontrak. Kontrak tersebut mengatur
tentang tolak ukur rasio pengupasan tanah, harga bahan bakar dan penyesuaiannya, jarak rata-rata
pengangkutan batubara, dan jarak rata-rata pengangkutan tanah pengupasan. Pada tanggal laporan ini,
kontrak ini dalam proses perpanjangan. Pada tanggal laporan ini, perpanjangnan perjanjian tesebut masih
dalam proses.

- PT Ruam Choke Pattana

Pada tanggal 1 Juli 2003, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Ruam Choke Pattana untuk
operasi penambangan dan pengangkutan batubara di tambang Jorong. Berdasarkan perubahan terakhir
tanggal 1 Januari 2006, kontrak akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2007. Kontraktor setuju untuk
memindahkan/mengangkut 6.000.000 BCM pengupasan tanah dan 1.500.000 MT batubara sampai
dengan tanggal berakhirnya kontrak. Kontrak tersebut mengatur tentang tolak ukur rasio pengupasan
tanah, harga bahan bakar dan penyesuaian, jarak rata-rata pengangkutan batubara, dan jarak rata-rata
pengangkutan tanah pengupasan.
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23. KOMITMEN DAN KEWAJIBAN KONTINJENSI (lanjutan)

i. Komisi keagenan

PT Indo Tambangraya Megah (“ITM”)

Pada tanggal 2 November 2004, Perusahaan mengadakan Perjanjian Keagenan Penjualan Batubara Non-
Eksklusif dengan ITM, pihak yang memiliki hubungan istimewa. Perusahaan menunjuk ITM sebagai agen
untuk mewakili Perusahaan dalam berhubungan dengan pelanggan tertentu dan jika diminta Perusahaan
untuk melakukan promosi dan penyebarluasan informasi mengenai batubara Perusahaan di Indonesia.
Perusahaan setuju untuk membayar komisi kepada ITM sebesar US$0,25 (nilai penuh) per metrik ton batubara
Perusahaan yang terjual dan telah dibayar. Perjanjian ini telah berakhir pada tanggal 1 November 2005 dan
diperpanjang secara otomatis untuk satu periode berikut dan untuk selanjutnya kecuali diakhiri dengan
pemberitahuan oleh salah satu pihak.

PT Centralink Wisesa International (“CWI”)

Pada tanggal 15 April 2005, Perusahaan mengadakan Perjanjian Keagenan Penjualan Batubara Non-Eksklusif
dengan CWI, pihak yang memiliki hubungan istimewa. Perusahaan menunjuk CWI sebagai agen untuk
mewakili Perusahaan dalam berhubungan dengan pelanggan tertentu dan jika diminta Perusahaan untuk
melakukan promosi dan penyebarluasan informasi mengenai batubara Perusahaan di Indonesia. Perusahaan
setuju untuk membayar CWI komisi sebesar US$0,2273 (nilai penuh) per metrik ton batubara Perusahaan
yang terjual dan telah dibayar. Perjanjian ini telah berakhir pada tanggal 14 April 2006 dan diperpanjang
secara otomatis untuk satu periode berikut dan untuk selanjutnya kecuali diakhiri dengan pemberitahuan oleh
salah satu pihak.

Pihak ketiga

Perusahaan memiliki berbagai perjanjian keagenan dengan pihak ketiga untuk memasarkan batubara
Perusahaan kepada pelanggan tertentu. Agen akan menerima komisi berdasarkan persentase penjualan
kepada pelanggan tersebut.

24. KONDISI EKONOMI INDONESIA

Ekonomi Indonesia terus mengalami peningkatan selama tahun 2006 dan 2007. Komitmen Pemerintah untuk
menetapkan panduan kebijakan makro ekonomi yang konservatif, penjadwalan kembali hutang dalam negeri dan
disiplin fiskal, yang diperkenalkan selama semester kedua tahun 2005, telah membuat ekonomi Indonesia lebih
stabil dan hal ini mengakibatkan perbaikan pada country risk ratings dan kestabilan nilai tukar. Kembalinya
Indonesia menuju kestabilan ekonomi bergantung kepada efektifitas kebijakan yang diambil Pemerintah, keputusan
lembaga pemberi pinjaman internasional, perubahan dalam kondisi ekonomi global dan faktor–faktor lain, termasuk
perkembangan peraturan dan politik, yang berada di luar kendali Perusahaan.

Di sektor pertambangan, perusahaan-perusahaan menghadapi beberapa tantangan tambahan:

Ketidakpastian akibat tertundanya penyelesaian peraturan pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah dan
upaya merevisi Undang-Undang tersebut;
Ketidakpastian terkait dengan tertundanya Undang-Undang Pertambangan yang baru dan bentuk serta isi
kontrak pertambangan generasi baru;
Ketidakjelasan sehubungan dengan perubahan peraturan perpajakan dan peraturan mengenai manajemen
limbah beracun serta dampak Undang-Undang Kehutanan;
Perselisihan yang berkelanjutan dengan penduduk lokal yang meminta tambahan kompensasi dan lapangan
kerja dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah mereka; dan
Meningkatnya perhatian terhadap isu keamanan di dalam industri pertambangan akibat adanya aktivitas
pertambangan ilegal.
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24. KONDISI EKONOMI INDONESIA (lanjutan)

Secara bersama-sama tantangan tersebut memberikan dampak buruk terhadap perusahaan-perusahaan sebagai
berikut:

Pemerintah daerah mencoba untuk mengenakan pajak daerah kepada perusahaan-perusahaan untuk
mendanai anggaran mereka;
Kesulitan untuk mencari tambahan dana, baik dari segi tingkat bunga yang dikenakan dan/atau jumlah dana
yang diperoleh;
Investasi baru yang tertunda atau dibatalkan;
Pemerintah daerah memberikan tekanan kepada perusahaan-perusahaan untuk memberi tambahan kontribusi
bagi program pembangunan;
Penundaan restitusi PPN dan pajak-pajak lainnya;
Berkurangnya keuntungan karena adanya gangguan produksi dan terjadinya kelebihan penawaran beberapa
komoditas pertambangan; dan
Kesulitan dalam mematuhi kewajiban lingkungan akibat adanya aktivitas pertambangan ilegal.

Walaupun saat ini tidak semua tantangan yang telah disebutkan di atas dihadapi secara langsung oleh
Perusahaan, namun tantangan-tantangan tersebut dapat, sesuai dengan berjalannya waktu, mempengaruhi
operasi dan hasil Perusahaan dan hasil tersebut telah dipertimbangkan oleh manajemen ketika mengevaluasi
kegiatan pada saat ini dan di masa yang akan datang di Indonesia serta dampak negatif terhadap operasi yang
ada.

Kondisi-kondisi tersebut meningkatkan ketidakpastian politik dan ekonomi di mana pada akhirnya mungkin
berdampak kepada Perusahaan. Tidak ada penyesuaian terkait dengan ketidakpastian tersebut yang dimasukkan
dalam laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007.

25. KELANGSUNGAN USAHA

Per tanggal 30 Juni 2007, Perusahaan mengalami kerugian terus-menerus. Manajemen telah melakukan analisis
secara rinci atas proyeksi arus kas Perusahaan untuk 12 bulan mendatang yang berakhir pada tanggal 30 Juni
2008. Berdasarkan proyeksi tersebut, manajemen berkesimpulan bahwa terdapat likuiditas yang cukup untuk
membiayai operasi Perusahaan dan pengeluaran modal yang sudah direncanakan selama periode tersebut. Dalam
menyusun proyeksi tersebut, manajemen melakukan telaah atas kebutuhan kas pada periode-periode sebelumnya
dan juga faktor-faktor penting yang dapat mempengaruhi operasi Perusahaan selama 12 bulan mendatang, dan
berpendapat bahwa asumsi dan analisis sensitivitas yang telah digunakan dalam menyusun proyeksi arus kas
adalah wajar. Namun demikian, seperti semua asumsi mengenai kejadian mendatang, asumsi-asumsi ini memiliki
keterbatasan dan ketidakpastian di mana beberapa atau semua asumsi-asumsi ini mungkin tidak dapat tercapai.

Laporan keuangan terlampir tidak memasukkan efek dari segala penyesuaian yang mungkin diperlukan jika
Perusahaan tidak dapat melanjutkan usahanya.

26. PEMBELIAN SAHAM PERUSAHAAN OLEH ITM DAN PT KITADIN (“KTD”)

Pada tanggal 15 Juni 2007, ITM dan KTD (bersama-sama disebut “Pembeli”), keduanya merupakan entitas
sepengendali dengan Perusahaan, menandatangani perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham dengan Anwar Ilyas
(“Penjual”) untuk pembelian 15 lembar saham Perusahaan (5% dari jumlah saham yang ditempatkan) dari Penjual
dengan nilai sebesar US$950. Perjanjian jual–beli ini hanya dapat dilaksanakan dan menjadi efektif setelah
mendapat persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia dan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan.
Pada tanggal 30 Juni 2007, persetujuan dari Pemerintah yang diperlukan belum diperoleh.

Berdasarkan Resolusi Direksi Banpu Minerals Singapore Pte., Ltd. (“BMS”), tertanggal 1 Juni 2007 BMS setuju
untuk menjual kepemilikan sahamnya atas Perusahaan, senilai 95% modal ditempatkan pada Perusahaan, kepada
ITM dengan nilai US$18.050. Perjanjian jual-beli ini hanya dapat dilaksanakan dan menjadi efektif setelah
mendapat persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia dan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan.
Pada tanggal 30 Juni 2007, persetujuan dari Pemerintah yang diperlukan belum diperoleh.
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PT JORONG BARUTAMAGRESTON Lampiran 5/29

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 JUNI 2007 DAN 2006 DAN 31 DESEMBER 2006, 2005 DAN 2004
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

27. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Seperti yang telah dijelaskan di Catatan 26, jual-beli saham Perusahaan memerlukan persetujuan dari Pemerintah
Republik Indonesia dan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan. Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan telah menyetujui transaksi jual-beli saham ini pada tanggal 14 Juni 2007. Sesudah tanggal
neraca, persetujuan dari Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi diperoleh pada tanggal 10
Agustus 2007.

28. REKLASIFIKASI AKUN

Angka komparatif pada laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005, dan
2004 telah diubah untuk menyesuaikan dengan penyajian laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
2007.
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XX. LAPORAN PENILAI

Berikut ini disajikan Laporan Penilai atas aktiva tetap Perseroan yang dilakukan oleh UJP Stef Ton Hardi
& Rekan sebagaimana disampaikan dalam Laporan Penilaian Aktiva Tetap tanggal 20 September 2007.
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Jakarta, 20 September 2007 
 
 
 
Pemegang Saham, Direksi & Komisaris 
PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH  
Gedung Ventura, Lantai 3 
Jl. R.A. Kartini No.26, Cilandak 
Jakarta 12430 
 
 
Dengan hormat,  
 
 
Ref. File No. STH-2007-107-IX-SF 
 Penilaian Aktiva Tetap 
 
 
Atas permintaan Bapak, kami sebagai Usaha Jasa Penilai Resmi berdasarkan Izin 
Usaha Jasa Penilai No. 2.07.0012 dan Surat Izin Penilai No. 1.99.0011 yang 
dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia serta Surat Tanda Terdaftar 
Profesi Penunjang Pasar Modal No. 09/PM/STTD-P/A-B/2006 yang dikeluarkan oleh 
BAPEPAM, telah melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap aktiva tetap milik 
PT Indo Tambangraya Megah beserta anak-anak perusahaannya yang terdiri 
dari PT Indominco Mandiri, PT Kitadin, PT Jorong Barutama Greston, PT 
Trubaindo Coal Mining dan PT Bharinto Ekatama dengan tujuan untuk 
mengungkapkan suatu pendapat mengenai Nilai Pasar dari aktiva tetap, pada 
tanggal 30 Juni 2007. 
 
 
TUJUAN PENILAIAN 
 
Kami mengerti bahwa penilaian yang kami lakukan adalah berdasarkan 
pertimbangan untuk keperluan menawarkan saham kepada masyarakat melalui 
Pasar Modal. 
 
 
DEFINISI NILAI PASAR 
 
"Nilai Pasar" (Market Value) didefinisikan sebagai perkiraan jumlah uang pada 
tanggal penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran 
suatu aset, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat 
menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan secara 
layak, dan kedua pihak masing-masing mengetahui, bertindak hati-hati dan tanpa 
paksaan. (SPI No.0.5.39). 
 
Dalam melakukan penilaian ini kami berpedoman pada Standar Penilaian Indonesia 
(SPI) 2002. 

337



RUANG LINGKUP PENILAIAN 
 
 
Penilaian ini meliputi tanah, bangunan-bangunan, sarana-sarana pelengkap lainnya, 
mesin-mesin dan peralatannya, alat-alat berat dan peralatan transportasi, tetapi 
tidak termasuk perabotan dan peralatan kantor, dan aktiva dalam penyelesaian yang 
terletak di :  
 
PT Indo Tambangraya Megah 

- Jl. RA. Kartini No. 26, Jakarta 12430. 
 

PT Indominco Mandiri 
- Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. 
- Kecamatan Kutai Timur, Kabupaten Sangatta, Kalimantan Timur. 

 
PT Kitadin  

- Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur. 
- Kecamatan Kutai Timur, Kabupaten Sangatta, Kalimantan Timur. 

 
PT Jorong Barutama Greston 

- Jl. A. Yani Km.104, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan  
Selatan. 

 
PT Trubaindo Coal Mining 

- Kecamatan Muara Lawa dan Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat,    
Kalimantan Timur. 

 
PT Bharinto Ekatama 

- Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. 
 
 
 
LAPORAN PENILAIAN 
 
Laporan kami terdiri dari : 
 
Surat ini yang berisi ringkasan dari hasil penilaian-penilaian kami yang kami uraikan 
per perusahaan; 

 
Laporan   Penilaian   yang   terperinci   kami   sajikan   dalam   Laporan kami File 
No. STH-2007-107-IX- A s/d F; 

 
 
Kami telah mengadakan pemeriksaan terhadap aktiva tetap tersebut dari tanggal 23 
Juli 2007 sampai dengan 28 Juli 2007 dan menyelidiki keadaan pasaran setempat 
serta telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 
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METODE PENILAIAN 
 
Untuk penilaian  tanah dan peralatan transportasi, kami memakai 
Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach). Dengan metode 
ini harga tanah / peralatan transportasi didapatkan dengan cara 
membandingkan beberapa transaksi jual beli dari tanah  yang terletak 
tidak jauh dari tanah yang dinilai / peralatan transportasi. 
Dengan memperkecil jumlah pembanding yang ada maka akhirnya 
dapat ditarik kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan  menyesuaikan 
perbedaan-perbedaan diantara tanah / peralatan transportasi yang 
dinilai dengan penjualan yang sebenarnya, dan catatan-catatan harga 
tanah / peralatan transportasi yang dapat dipakai sebagai dasar 
perbandingan. 
Perbandingan untuk tanah juga menyangkut faktor-faktor lokasi, luas, 
bentuk tanah dan kegunaannya berdasarkan unsur waktu dan 
peruntukan tanahnya. 
 
 

Untuk penilaian bangunan-bangunan, sarana-sarana pelengkap lainnya, mesin-
mesin dan peralatannya serta alat-alat berat, kami memakai Pendekatan Biaya 
(Cost Approach) dengan memperhitungkan : 

 
Banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendirikan/ 
memproduksi kembali aktiva tetap yang dinilai, dihitung berdasarkan 
harga pasaran setempat sekarang untuk bahan-bahan, upah pekerja, 
supervisi, biaya tak terduga, keuntungan dan biaya jasa kontraktor, 
serta biaya jasa arsitek dan konsultan teknik, termasuk pengeluaran-
pengeluaran lainnya seperti pengangkutan, asuransi,  bea  masuk, 
pajak penjualan, biaya pengurusan dan pemasangan, jikalau ada, 
tetapi tidak termasuk upah lembur serta premi untuk bahan-bahan; 
 
Jumlah penyusutan yang nyata terlihat dari kondisinya dan 
kemampuan penggunaannya pada saat sekarang dan dikemudian 
hari  dibandingkan dengan unit baru yang sejenis. 
Penyusutan ini meliputi kerusakan pisik dan kemunduran fungsionil 
dan kemunduran ekonomis, jikalau ada. 
 

- Kerusakan pisik: 
Rusak, lapuk, retak, mengeras atau kerusakan pada 
strukturnya. 
Pertimbangan-pertimbangan disesuaikan dengan umur dan 
kondisi pisik yang ada. 

 
- Kemunduran fungsionil: 

Faktor-faktor internal yang mempengaruhi seperti perencanaan 
yang kurang baik, ketidak  seimbangan yang bertalian dengan 
ukuran, model, bentuk dan lain-lain. 
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- Kemunduran ekonomis: 
Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi seperti perubahan 
sosial, peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan 
tata kota yang membatasi. 

 
Besar, peranan serta kegunaan dari aktiva tetap tersebut (Extent, 
character and utility of the property). 

 
 
Dalam penilaian dari aktiva tetap ini kami asumsikan bahwa sertipikat tanah maupun 
surat-surat yang berhubungan dengan aktiva tetap ini adalah baik, dapat diperjual 
belikan, dan bebas dari sengketa atau ikatan-ikatan lainnya. 
 
 
 
KESIMPULAN PENILAIAN 
 
Berdasarkan pendapat tersebut diatas dan faktor-faktor lain yang ada sangkut 
pautnya dengan penilaian, kami uraikan di bawah ini hasil penilaian kami : 
 
 
 
A. PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH 
 
           Nilai Pasar  
 
 - PERALATAN TRANSPORTASI  Rp. 673.240.000,- 
 ____________________ 
 
 J U M L A H : Rp. 673.240.000,- 
 DIBULATKAN : Rp. 673.200.000,- 
   =================== 
 
 
 
B. PT INDOMINCO MANDIRI 
 
           Nilai Pasar 

 -,000.001.017.61 .pR ) 2m 032.194.2 (  H A N A T - 
 - BANGUNAN DAN SARANA PELENGKAP LAIN Rp. 408.382.982.000,- 
 - MESIN-MESIN DAN PERALATANNYA Rp. 369.713.890.000,- 

 -,000.099.264.5 .pR TAREB TALA-TALA - 
 - PERALATAN TRANSPORTASI  Rp. 5.448.100.000,-

 ____________________  
 -,000.260.817.508 .pR : H A L M U J 
 -,000.001.817.508 .pR : NAKTALUBID 
 ===================   
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C. PT KITADIN  
 
           Nilai Pasar 

 -,000.526.912.3 .pR ) 2m 075.752 (  H A N A T - 
 - BANGUNAN DAN SARANA PELENGKAP LAIN  Rp. 82.817.954.000,- 
 - MESIN-MESIN DAN PERALATANNYA Rp. 33.044.840.000,- 

 -,000.013.384.402 .pR TAREB TALA-TALA - 
 - PERALATAN TRANSPORTASI  Rp. 1.904.750.000,-

 ____________________  
    

 -,000.974.074.523 .pR : H A L M U J 
 -,000.005.074.523 .pR : NAKTALUBID 
 ===================   

D. PT JORONG BARUTAMA GRESTON

 - BANGUNAN DAN SARANA PELENGKAP LAIN  Rp. 95.970.090.000,- 
 - MESIN-MESIN DAN PERALATANNYA Rp. 66.590.900.000,- 

 -,000.740.727.31 .pR TAREB TALA-TALA - 
 - PERALATAN TRANSPORTASI  Rp. 1.311.650.000,-

 ____________________  
 -,000.786.995.771 .pR : H A L M U J 
 -,000.007.995.771 .pR : NAKTALUBID 
 ===================   

E. PT TRUBAINDO COAL MINING

 -,000.084.468.1 .pR ) 2m 162.691 (  H A N A T - 
 - BANGUNAN DAN SARANA PELENGKAP LAIN  Rp. 402.579.045.000,- 
 - MESIN-MESIN DAN PERALATANNYA Rp. 204.877.430.000,- 

 -,000.024.935.8 .pR TAREB TALA-TALA - 
 - PERALATAN TRANSPORTASI  Rp. 508.000.000,-

 ____________________  
 -,000.573.863.816 .pR : H A L M U J 
 -,000.004.863.816 .pR : NAKTALUBID 
 ===================   

    

 
 
           Nilai Pasar 

 
 
           Nilai Pasar 
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F. PT BHARINTO EKATAMA 
 
           Nilai Pasar  
 
 - BANGUNAN DAN SARANA PELENGKAP LAIN  Rp. 788.215.000,- 
 - MESIN-MESIN DAN PERALATANNYA Rp. 837.450.000,- 
 ____________________ 
 
 J U M L A H : Rp. 1.625.665.000,- 
 DIBULATKAN : Rp. 1.625.700.000,- 
   =================== 
 
      JUMLAH SELURUHNYA    :                     Rp 1.929.455.600.000,- 
             ==================== 
 
Dengan demikian, menurut pendapat kami jumlah Rp 1.929.455.600.000,- ( SATU 
TRILIUN SEMBILAN RATUS DUA PULUH SEMBILAN MILIAR EMPAT RATUS 
LIMA PULUH LIMA JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH ) menggambarkan nilai 
pasar dari aktiva tetap milik perusahaan dan anak-anak perusahaannya, yang dinilai 
pada tanggal 30 Juni 2007, yang merupakan nilai pada suatu saat dari perusahaan 
yang sedang berjalan dengan berpedoman pada syarat-syarat pembatasan yang 
terlampir dalam laporan ini. 
 
Catatan : Untuk mesin-mesin dan peralatan impor kami menggunakan nilai tukar 

Rp 9.054,- per US Dollar. 
 
Kami tidak melakukan penyelidikan dan juga tidak merupakan tanggung jawab kami 
jika ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hak milik atau hutang / 
kerugian atas aktiva tetap yang dinilai tersebut. 
 
 
Disini kami tegaskan bahwa kami tidak akan menarik keuntungan, baik sekarang 
maupun dimasa yang akan datang, dari aktiva tetap yang dinilai atau dari nilai yang 
diperoleh. 
 
 
Hormat kami, 
 
UJP STEF TON HARDI & REKAN  
 
 
 
 
STEFANUS GUNADI, SCV, MBA Appraisal, MAPPI (Cert) 
Rekan Pimpinan _________________ 
MAPPI No.               : 81-S-0003 
Izin Penilai No.        :  1.99.0011 
Sttd. Bapepam No. :  9/PM/STTD-P/A-B/2006 
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XXI. LAPORAN PAKAR

Berikut ini disajikan terjemahan dari Bahasa Inggris Laporan Pakar mengenai setiap kegiatan utama
Perseroan yang dilakukan oleh SRK Consulting (UK) Ltd sebagaimana disampaikan dalam Laporan Ahli
Mineral Independen atas Sumber Daya Batubara, Cadangan dan Operasi Pertambangan atas Aset
Batubara ITM di Indonesia.
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LAPORAN AHLI MINERAL INDEPENDEN ATAS SUMBER DAYA BATUBARA, CADANGAN DAN 
OPERASI PERTAMBANGAN ATAS ASET BATUBARA ITM DI INDONESIA 
 
 
Laporan Disiapkan untuk 
PT. Indo Tambangraya Megah 
Gedung Ventura, Lantai 8 
JL RA Kartini No 26 
Cilandak 
Jakarta Selatan 
Indonesia 
 
Laporan Disiapkan oleh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REF DOK: Jaguar-ITM Final Reportv27.DOC SEPTEMBER 2007 
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Laporan Disiapkan untuk 
PT. Indo Tambangraya Megah 
Gedung Ventura, Lantai 8  
Jl. RA Kartini No 26 
Cilandak 
Jakarta Selatan 
Indonesia 
 
Proyek SRK Nomer UK3296 
 
SRK Consulting (UK) Ltd 
5th Floor Churchill House 
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Tel : +44 29 20 34 81 50 
Fax : +44 29 20 34 81 99 
cardiff@srk.co.uk 
www.srk.co.uk 
 
 
 

REF DOC: P:\U3296 Banpu Listing 2007\Project\Reps\Jaguar-
ITM Final Reportv27.DOC SEPTEMBER 2007 

 
 
 
Penulis Laporan  Diperiksa oleh: 

Keith Philpott, Graham Tye  Sean Cremin, Anne Hordley 
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LAPORAN AHLI MINERAL INDEPENDEN ATAS SUMBER DAYA BATUBARA, CADANGAN DAN 
OPERASI PERTAMBANGAN ATAS ASET BATUBARA ITM DI INDONESIA 
1 PENDAHULUAN 
1.1 Tujuan Laporan 

SRK Consulting (UK) Limited (“SRK”) adalah bagian dari suatu grup perusahaan 
internasional, SRK Consulting Global Limited (“Grup SRK”).  SRK telah diperintahkan oleh 
Direksi PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (“ITM” atau “Perusahaan”) untuk melakukan suatu 
pemeriksaan independen atas berbagai sumber daya, cadangan dan operasi pertambangan 
atas seluruh aset pertambangan batubara Perusahaan (“Aset Batubara”) di Indonesia yang 
saat ini dimiliki oleh Banpu Public Company Limited (“BANPU”) dan untuk mengikutsertakan 
aset tersebut dalam suatu penawaran umum saham ( “IPO”) di Bursa Efek Jakarta Stock oleh 
ITM. 
 
Laporan oleh SRK ini dibuat berdasarkan informasi dari sejumlah laporan terkini untuk setiap 
situs individu yang dilaksanakan baik secara internal oleh Perusahaan dan oleh para 
konsultan yang bekerja atas nama Perusahaan.   Laporan-laporan ini mencakup laporan-
laporan terdahulu oleh SRK dan mencakup: 
• “Studi Pra-Kelayakan Bharinto” oleh Runge Limited, Laporan No. 6185a, tanggal Juni 

2006. 
• “Proyek Perluasan Tambang Embalut – Studi Kelayakan” oleh ITM, Laporan No. EMB-

TECH-1/04, tanggal Januari 2005. 
• “Studi Pra-Kelayakan Tambang Bawah Tanah Indominco” oleh AMC Consultants Pty Ltd, 

Laporan No. AMC 304024, tanggal Juni 2005. 
• “Audit Independen atas Sumber Daya dan Cadangan Batubara 31 Desember 2006” oleh 

SRK, Proyek No. U3165, tertanggal Januari 2007 (mencakup situs-situs Indominco Barat 
dan Timur, dan situs Jorong).  

• “Laporan Akhir Evaluasi Blok Tandung Mayang ” oleh SMG Consultants, tertanggal Juni 
2006. 

• “Evaluasi Geologis C13 Seam, Area perluasan Tandung Mayang” oleh Departemen 
Geologi, PT Indominco Mandiri, tertanggal Februari 2006.  

• “Rencana Masa Tambang Trubaindo” oleh Runge Limited, Laporan No. 5793a, tertanggal 
Mei 2005. 

 
SRK telah memeriksa dan memberi komentar atas informasi yang tercakup di dalam berbagai 
laporan berkenaan dengan berbagai prediksi terkini atas harga-harga jual batubara, modal 
dan biaya operasi; antisipasi produksi batubara dari setiap operasi per 30 Juni 2007; dan 
kunjungan ke situs oleh staf SRK, terdiri dari Geologis Utama dan Insinyur Pertambangan 
Utama, kepada setiap operasi selama periode 7 - 16 Januari 2007 atau periode 23 Mei - 1 
Juni 2007. 
   
Di dalam laporan ini, SRK memberikan konfirmasi independen kepada para direktur ITM, 
diberi kualifikasi sebagaimana dibutuhkan, bahwa profil produksi situs dan laporan sumber 
daya dan cadangan berkenaan dengan aset batubara sebagaimana disediakan kepada SRK 

SRK Consulting (UK) Ltd
5th Floor Churchill House
17 Churchill Way
Cardiff
United Kingdom
CF10 2HH

e-mail: cardiff@srk.co.uk
URL: www.srk.co.uk
Tel:+ 44 (0)29 20 34 81 50
Fax:+ 44 (0)29 20 34 81 99
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oleh ITM adalah wajar mengingat informasi yang tersedia saat ini dan berbagai asumsi yang 
dibuat sebagaimana diperlukan.  
 
Laporan ini dipersiapkan oleh SRK dan akan dicantumkan di dalam memorandum penawaran 
(“Memorandum Penawaran”) yang akan dipublikasikan oleh Perusahaan sehubungan dengan 
IPO. 
 
Laporan ini menyajikan suatu kajian atas perkiraan sumber daya dan cadangan Perusahaan 
yang diklasifikasikan sesuai dengan panduan The Australasian Code for Reporting of Mineral 
Resources and Ore Reserves (JORC). Banyak dari laporan yang dikutip di atas, dan penilain 
atas sumber daya dan cadangan yang tercakup di dalamnya telah ditandatangani oleh Pihak 
yang Kompeten berdasarkan Kode JORC.  Laporan ini tidak mencakup (dan SRK tidak 
ditugaskan untuk melakukan) suatu valuasi atas Aset Batubara dan laporan ini telah 
diterminologikan suatu Laporan Ahli Mineral Independen (MER).  Laporan ini dipersiapkan 
sesuai dengan standar suatu Laporan Penilaian Teknis berdasarkan panduan dari Valmin 
Code, yang merupakan kode yang diadopsi oleh Australasian Institute of Mining and 
Metallurgy (“Aus IMM”), namun Pihak-pihak yang Kompeten dari SRK bukan merupakan 
anggota dari AusIMM dan tidak terikat oleh kode tersebut. 
 
Rancangan-rancangan dari laporan ini disedikan bagi Perusahaan, tetapi hanya untuk tujuan 
penegasan keakuratan dari informasi faktual dan kewajaran dari berbagai asumsi yang 
digunakan  di dalam laporan ini. 
 
SRK telah memberikan dan tidak menarik persetujuan tertulisnya terhadap pencantuman 
laporan di dalam “Apendiks A: Laporan Ahli Mineral Independen atas Sumber Daya, 
Cadangan dan Operasi Pertambangan Batubara Atas Aset Batubara ITM Di Indonesia” dari 
Memorandum Penawaran dan berbagai rujukan pada laporannya dan namanya di dalam 
bentuk dan konteks di dalam mana mereka, secara masing-masing, dicantumkan dan telah 
mengesahkan isi dari laporan ini. 
 

1.2 Dasar dari Penilaian Ekonomis Teknis 
Secara ringkas, laporan ini sebagaimana disajikan di sini telah didasarkan pada: 
• Berbagai kunjungan inspeksi oleh seorang Geologis Utama dan seorang Insinyur 

Pertambangan Utama kepada seluruh lubang-lubang terbuka yang beroperasi dan 
operasi bawah tanah di Blok Barat Indominco semasa periods 7 – 16 Januari 2007 atau 
23 Mei – 1 Juni 2007. 

• Suatu Audit Cadangan dan Sumber Daya oleh SRK atas lubang-lubang terbuka yang 
beroperasi Jorong dan Blok Barat Indominco dan Proyek Blok Timur Indominco selama 
Januari/Februari 2007, dengan suatu tanggal rujukan yakni 31 Desember 2006. 

• Suatu Audit Cadangan dan Sumber Daya oleh SRK atas Jorong dan Blok Barat 
Indominco yang melaksanakan open pits selama November/Desember 2004, dengan 
suatu rujukan tanggal yakni 31 Desember 2004. 

• Berbagai studi terkini oleh berbagai konsultan sebagaimana diuraikan pada bagian 1.1 
dari laporan ini. 

• Pernyataan BANPU atas sumber daya dan cadangan yang dipublikasikan di dalam 
laporan-laporan tahunan Perusahaan dan diumumkan kepada Bursa Efek Thailand 
(SET). 

• Berbagai presentasi dan dokumentasi diberikan kepada SRK selama kunjungan mereka 
ke lapangan pada bulan Januari dan Mei 2007, dan berkaitan dengan berbagai rencana 
teknis yang telah dikinikan, proyeki produksi, asumsi ekonomi, dan kontrak-kontrak 
penjualan.   

• Akses langsung terhadap para manajer dan staf teknis senior di setiap operasi dan 
kepada wakil presiden dari tim pengembangan teknis dan layanan. 
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1.3 Kapabilitas dan Independensi Konsultan 
Laporan ini dipersiapkan atas nama SRK oleh orang-orang yang kualifikasi serta 
pengalamannya diuraikan di bawah ini.  Dalam kesempatan ini, SRK, perusahaan, dianggap 
sebagai Pihak Yang Kompeten. 
SRK adalah suatu organizasi rekayasa konsultasi independen, yang dimiliki secara 
keseluruhan oleh para karyawannya, yang telah aktif di industri pertambangan dan sumber 
daya alam selama 30 tahun.  Grup beroperasi secara global dan saat ini mempekerjakan 
lebih dari 600 tenaga profesional di enam kontinen.  Grup SRK memiliki catatan pengalaman 
yang telah terbukti di dalam melaksanakan berbagai penilaian independen atas sumber daya 
dan cadangan, evaluasi proyek dan audit dan berbagai evaluasi kelayakan independen 
dengan standar yang dapat membawa hasil keuangan atas nama eksplorasi dan 
perusahaan-perusahaan pertambangan dan institusi keuangan di seluruh dunia. 
 
Laporan Para Ahli Mineral Independen telah dipersiapkan oleh suatu tim atas beberapa 
konsultan di kantor-kantor SRK Inggris dan Moskow dan terdiri dari: 
• Keith Philpott; Principal Geologist dan Project Manager, BSc, MSc, C Geol, dengan 33 

tahun pengalaman di industri batubara. 
• Graham Tye, Associate Principal Mining Engineer, BSc (Hons), FIMMM, FIQ, C.Eng dan 

dengan 25 tahun pengalaman di industri batubara dan pertambangan 
• Sean Cremin, Principal Mining Engineer, BSc (Hons), MIMMM dengan 25 tahun 

pengalaman di industri batubara 
• Ekaterina Vershinina, Insu=inyur Lingkungan Senior, Beng., MSc., PhD, dengan 9 tahun 

pengalaman di bidang lingkungan sejak menyelesaikan studi MSc-nya, termasuk 
sejumlah proyek batubara 

• Fiona Cessford, Insinyur Lingkungan Prinsipal, BSc., MSc., UK Cbiol, SA PrScNat. 
 
Keith Philpot, Sean Cremin dan Graham Tye adalah Pihak-pihak Yang Kompeten 
sebagaimana didefinisikan di dalam edisi tahun 2004 atas Australasian Code for Reporting of 
Mineral Resources and Ore Reserves (JORC). 
 
Keith Philpott, Ekaterina Vershinina, Fiona Cessford dan Sean Cremin adalah karyawan 
penuh waktu dari SRK dan Graham Tye adalah kolega yang telah bekerja pada berbagai 
proyek SRK.  Para konsultan ini adalah spesialis di bidang-bidang geologi batubara, estimasi 
sumber daya dan cadangan batubara dan klasifikasinya, open pit dan pertambangan 
batubara bawah tanah, persiapan batubara dan infrastruktur, ekonomi mineral dan isu 
lingkungan. 
 
Baik SRK maupun karyawan dan rekanan yang idpekerjakannya dalam mempersiapkan 
laporan ini tidak memiliki bahan apapun yang ada saat ini atau kepentingan kontijensi dalam 
hasil dari laporan ini atau di dalam setiap Aset Batubara yang sedang dinilai.  Demikian pula, 
mereka tidak memiliki kepntingan keuangan ataupun lainnya yang dapat secara wajar 
dianggap sebagai dapat mempengaruhi kemandirian mereka ataupun SRK.  SRK akan 
menerima pembayaran sejumlah biaya untuk mempersiapkan laporan ini sesuai dengan 
praktek konsultasi normal.   
 

1.4 Materialitas / Limitasi / Pengecualian 
SRK telah secara independen menilai Aset Batubara dengan mengkaji data yang berkaitan 
dengan sumber daya dan cadangan, pertambangan dan permasalahan lingkungan. Seluruh 
opini, penemuan dan konklusi yang diekspresikan di dalam laporan ini adalah merupakan 
opini, penemuan dan konklusi SRK. Laporan ini didasarkan pada berbagai kunjungan ke 
seluruh operasi dan investigasi di tahun 2007 oleh Principal Geologist dan seorang Principal 
Mining Engineer bersama dengan berbagai laporan teknis dari konsultan internal dan 
eksternal dan diskusi dengan staf ITM. Para spesialis lingkungan SRK tidak melakukan 
kunjungan lokasi karena tidak ditugaskan untuk melakukan aspek ini dari pekerjaan sampai 
dengan diselesaikannya berbagai kunjungan lokasi. Opini SRK yang tercantum di dalam 
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laporan ini dan efektif sejak tanggal 1 Juli 2007 adalah didasarkan pada informasi yang 
disediakan oleh ITM sepanjang masa investigasi SRK, yang, pada akhirnya, merefleksikan 
berbagai kondisi teknis dan ekonomis pada saat penulisan laporan.  
 
Dapat dicapainya rencana-rencana teknis, anggaran dan perkiraan tidak dipastikan atau 
dijamin oleh SRK. Alur kas dan profit dimasa mendatang berasal dari berbagai perkiraan 
tersebut adalah tidak pasti. Berbagai perkiraan sebagaimana dilaporkan di sini adalah 
prediksi manajemen Perusahaan atas berbagai kejadian di nasa mendatang dan tidak dapat 
dijamin dan adalah secara seperlunya didasarkan pada berbagai asumsi, yang banyak 
daripadanya adalah di luar kendali ITM. Akibatnya, berbagai hasil aktual dapat secara 
siknifikan lebih atau kurang menguntungkan. 
 
Laporan ini mencakup informasi teknis yang mungkin telah dipergunakan di dalam berbagai 
kalkulasi selanjutnya untuk mendapatkan sub-totals, total dan rata-rata yang telah 
dipertimbangkan. Berbagai kalkulasi sedemikian secara alami akan melibatkan suatu tingkat 
pembulatan yang akan mengakibatkan terdapatnya marjin atas kesalahan. Apabila ini terjadi, 
SRK tidak mempertimbangkannya sebagai material untuk tujuan atau penggunaan dari 
laporan ini. 
 
Rancangan-rancangan atas laporan ini disediakan bagi Perusahaan untuk tujuan 
menegaskan keakurasian factual dari, dan kewajaran atas berbagai asumsi yang 
dipergunakan di dalam mempersiapkan laporan ini. Seluruh opini, penemuan dan konklusi 
yang diekspresikan di dalam laporan ini adalah opini, penemuan dan konklusi SRK dan para 
sub-konsultan-nya. 
 

1.5 Resiko Inheren 
Pertambangan dan pemrosesa batubara dilaksanakan di suatu lingkungan di mana tidak 
seluruh kejadian dapat diperkirakan. Sementara suatu tim pengelola yang efektif dapat 
menidentifikasi berbagai resiko yang diketahui dan mengambil berbagai upaya untuk 
mengelola dan memitigasi berbagai ini, tetap terdapat kemungkinan atas terjadinya berbagai 
kejadian yang tidak dapat diduga dan tidak dapat diperkirakan. Dengan demikian bukanlah 
tidak mungkin untuk menghilangkan seluruh resiko ini atau menyatakan dengan yakin bahwa 
suatu kejadian mungkin akan memiliki dampak yang materil terhadap operasi dari suatu 
tambang batubara tidak akan terjadi. Berbagai pertimbangan sejenis berlaku terhadap 
pemasaran batubara tersebut. 

354



SRK Consulting 
Banpu ITM Listing Page 
 

  September 2007 

5

2 LATAR BELAKANG 
2.1 Produksi Batubara di Indonesia 

Indonesia adalah produsen batubara keras terbesar ke-7 di dunia, setelah Russia, Afrika 
Selatan, Australia, India, USA dan Republik Cina.  Ia sekarang merupakan eksporter terbesar 
atas batubara uap di dunia dan eksporter batubara keras (uap dan coking) terbesar kedua, 
setelah Australia. 
 
Di tahun 2006, Indonesia memproduksi 179.5 Mt batubara keras, sebanyak 144.9 Mt 
darimana dieskpor.  Hal ini meunjukkan suatu kelanjutan atas tren akan meningkatnya 
produksi dan ekspor tahun per tahun sejak 2000.  Total produksi meningkat sekitar 20% 
setiap tahun dalam dua tahun terakhir, dan ekspor meningkat lebih kurang 25-30%.  
Konsumsi domestik atas batubarat stabil, pada kisaran, atau sedikit melebihi, 30 Mtpa untuk 
beberapa tahun dan sekitar 75% daripadanya digunakan untuk menghasilkan listrik.  
Indonesia tidak mengimpor batubara.  Sekitar 94% dari total produksi tahun 2006 berasal dari 
open pits yang berlokasi di Timur atau Selatan Kalimantan; dan sekitar 86% dari perusahaan-
perusahaan beroperasi berdasarkan Kontrak Kerja Batubara (Coal Contracts of Work - 
CCoW, bagian 2.5).  Secara virtual seluruh produksi Negara kita berasal dari tambang-
tambang permukaan tanah. 
 
ITM adalah produsen ketiga di Indonesia dalam hal produksi dengan produksi sekitar 19.6 Mt 
di tahun 2006.  Perusahaan berada di belakang PT Bumi Resources, PT Adaro Indonesia 
(“Adaro”) di atas PT Kideco Jaya Agung.  Operasi tunggal terbesar tetap tambang permukaan 
tanah Adaro di Kalimantan Selatan yang menghasilkan sekitar 34 Mt di tahun 2006. 
 
Indonesia memiliki sumber daya batubara yang telah teridentifikasi yang berlebihan, yang 
sebagian besar daripanya berada di Sumatra dan Kalimantan.  Sekitar 75% dipercayai 
sebagai batubara coklat atau lignite dan 20% adalah batubara sub-bituminous dan sisanya 
sebesar 5% adalah batubara dengan tingkatan yang lebih tinggi. 
 

2.2 Deskripsi Umum dan Lokasi Aset Batubara ITM  
Gambar 2.1 mengindikasikan lokasi dari situs operasi dan proyek-proyek ITM di Kalimantan, 
Indonesia.   
 
ITM terdiri dari 5 perusahaan pertambangan batubara, yakni PT Indominco Mandiri 
(“Indominco”), PT Kitadin (“Kitadin”) (area konsesi Embalut dan Tandung Mayang), PT 
Trubaindo Coal Mining (“Trubaindo”), PT Bharinto Ekatama (“Bharinto”) dan PT Jorong 
Barutama Greston (“Jorong”). Indominco, Trubaindo dan Jurong saat ini berada di fase 
eksploitasi sementara Bharinto elum memulai produksi dan operasi pertambangan di area 
konsesi Kitadin Embalut saat ini sedang dihentikan untuk sementara.  Aktifitas pertambangan 
di Kitadin Tandung Mayang diharapkan dimulai di tahun 2008. 
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Gambar 2-1: Lokasi Aset Batubara ITM 
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2.2.1 Openpit Blok Barat Indominco, Tambang Bawah Tanah dan Fasilitas Dermaga 
Openpit Blok Barat Indominco (“Indominco Barat”) memulai pertambangan di tahun 1997 dan 
terletak sepanjang 30 km di barat Bontang di Kalimantan Timur. Ia memiliki batasan timur 
yang sama dengan Indominco Timur (sebagaimana didefinisikan di bawah). Batubara 
dihancurkan, disaring dan dicampur di lokasi sebelum diangkut melalui jalan tarmak 
sepanjang 35 ke fasilitas dermaga pemasokan, pencampuran dan pengapalan ke selatan 
Bontang di Tanjung Meranggas. Di sini, batubara juga diterima melalui suatu tongkang dari 
operasi ITM lainnya. Operasi pencucian batubara dimulai di tahun 2006, dan dipergunakan 
untuk memroses pembersihan batubara kotor dan lapisan tipis. Area yang belum dikerjakan 
meliputi Hutan Produksi yang umumnya berlokasi di bagian-bagian yang lebih jauh ke dalam, 
dan saat ini tidak eknomis, dari simpanan batubara. 
 
Dua adit eksplorasi bawah tanah dimasukkan ke dalam Seam C13 dalam highwall dari suatu 
bekas openpit persis di utara dari area pencucian dan pemrosesan untuk Indominco Barat 
dengan tujuan untuk menciptkan suatu tambang bawah tanah di masa mendatang. 
 

2.2.2 Proyek Blok Timur Indominco  
Proyek Blok Timur Indominco (“Indominco Timur”) berada pada tahap-tahap akhir dari 
pengembangan dengan diselesaikannya pengeboran eksplorasi dan didaptkannya ijin akhir 
dari Menteri Kehutanan untuk mengoperasikan suatu openpit yang akan menggunakan 
fasilitas jalan yang ada (haul road) dan fasilitas dermaga Indominco Barat yang dimiliki 
bersama sebagai batasan bersama. Ia terletak 20 km di barat Bontang dan mencakup sekitar 
7000 ha. Area tersebut terdiri dari berbagai bukit dan barisan lembah dengan elevasi rata-rata 
sekitar 100 m, dan ditutupi oleh hutan tropis (sebagian diklasifikasikan sebagai Produksi dan 
sebagian lainnya sebagai Hutan Lindung). Tidak ada perkampungan yang siknifikan di lokasi 
ini. 
 

2.2.3 Openpit Trubaindo dan Fasilitas Pemuatan 
Openpit Trubaindo (“Openpit Trubaindo”) terletak sekitar 300 km di barat Balikpapan di 
Kalimantan Timur. Are tersebut berada dekat Sungai Mahakam, sekitar 300 km (dengan 
sungai) dari kota Samarinda. Kota Malak, yang dilayani dengan suatu lapangan udara, 
terletak 50 km ke arah utara. 
 
Blok Utara Trubaindo terletak pada elevasi sekitar 25-100 m dan Blok Selatan pada 75-180m. 
Kedua area tersebut dipisahkan oleh batuan dasar batu pasir yang meninggikan fitur. Kedua 
blok tersebut dikeringkan kea rah utara oleh mendekati Sungai Lawa dan Perak ke Muara 
Pahu dan kemudian mengalir ke arah timur ke Sungai Mahakam. Tingkat sungai meninggi di 
area tersebut sekitar 7-8 m pada akhir musim hujan, sebagaimana halnya di Sungai 
Mahakam. Area tersebut diklasifikasikan sebagai Hutan Produksi dengan kayu terbesar 
dipindahkan dari tempat yang sedianya merupakan hutan primer. Pemotongan kayu terus 
berlanjut meskipun beberapa area saat ini telah diserahkan untuk sawah dan berbagai tipe 
tanaman agrikultur lainnya. 
 
Openpit Trubaindo telah memproduksi batubara sejak 2005. Batubara dihancurkan dan 
disaring di tempat sebelum dicampur dan dibogkar-muat ke tongkang-tongkang di Sungai 
Mahakam dan diangkut ke hilir ke fasilitas pemuatan kapal. 
 

2.2.4 Proyek Bharinto  
Proyek Bharinto terletak berdekatan dank e selatan Blok Selatan Trubaindo. Perbatasan 
Kalimantan Timur/Tengah menyilang kea rah utara di bagian akhir dari area konsesi. Area ini 
terisolasi dengan akses yang saat ini tersedia hanya melalui jalan pengangkutan kayu. Tidak 
ada layanan yang tersedia dan area tersebut terletak 40 km lebih jauh dari tepi selatan saat 
ini dari jalan (haul road) Trubaindo, yang akan menjadi rute transportasi bersama ketika 
Bharinto mencapai tahap produksi. 
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Ia terletak 100 km di selatan Dermaga Bunyut, Melak dan 160 km barat laut Balikpapan, tidak 
ada pemukiman dan tertutupi oleh Hutan Prouksi dari mana kayu terbanyak telah ditebang. 
Area agrikultur swidden (penanaman tebang dan bakar) terjadi di banyak tempat yang 
tersebar. 
 

2.2.5 Openpit dan Project Perluasan Tandung Mayang  
Area konsesi Tandung Mayang memiliki batasan bersama dengan, dan terletak di utara dari, 
Indominco Barat. Openpit umumnya mengekstraksi batubara dari Lapisan C13 dengan 
pekerjaan dari subcrop sampai dengan posisi ekonomis highwall dicapai di bulan April 2004.  
Beberapa beban (overburden) ditempatkan di bagian barat dari openpit pada permukaan 
yang tidak dikerjakan dan beberapa ditempatkan di tempat kosong yang sebagian 
daripadanya tergenang air dan sedang mengalami restorasi. Proyek Perluasan Tandung 
Mayang (sebagaimana didefinisikan di bawah) mengusulkan untuk mengerjakan batubara di 
luar highwall dari kekosongan (void) yang ada karena hal ini sekarang dianggap 
menguntungkan disebabkan oleh karena meningkatnya harga batubara.  Area Proyek 
Perluasan Tandung Mayang terletak di Hutan Produksi yang mirip dengan Indominco Barat. 
Seluruh batubara yang diproduksi di area konsesi Tandung Mayang akan dijual kepada 
Indominco dan diproses dan ditangani di area konsesi Indominco. 
 

2.2.6 Openpit dan Proyek Perluasan Embalut  
Openpit dan tambang-tambang bawah tanah Embalut memulai produksi batubara pada tahun 
1983  dan 1984, masing-masing. Pengerjaan bawah tanah dimulai dari tiga tambang apung 
(drift mine), yang pertama darimana ditutup di tahun 1999 dikarenakan permasalahan air dan 
dua lainnya di bulan Juni 2006 dikarenakan kondisi kerja yang tidak aman dan biaya yang 
tinggi. Ekstraksi batubara openpit dihentikan di pit saat ini di bulan Desember 2006, dengan 
sebagian besar persediaan sekarang telah diangkat. Batubara dari operasi bawah tanah dan 
setiap bagian dari operasi openpit dihancurkan dan dicuci sebelum dicampur dan diangkut ke 
Sungai Mahakam. Restorasi yang sedang berlangsung atas area openpit sedang 
dilaksanakan untuk menghasilkan suatu campuran atas hutan, air dan area agrikultur. 
 
PT Kitadin saat ini sedang mempelajarai opsi kerja pntuk suatu proyek perluasan di area 
konsesi Embalut (“Proyek Perluasan Embalut”) yang memerlukan relokasi atas suatu 
perkampungan yang berdekatan dengan pekerjaan yang ada saat ini. 
 
Embalut terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Tenggarong terletak 
30 km kea rah barat daya dan Samarinda 30 km ke arah selatan. Sisa batubara terletak 
sebagian besar di bawah suatu pedesaan dan tanah perkebunan sekitar. 
 

2.2.7 Openpit dan Fasilitas Dermaga Jorong  
Openpit Jorong telah memproduksi batubara sejak 1998 dan terletak berdekatan dengan 
pantai di Kalimantan Selatan, sekitar 104 km di selatan kota Banjarmasin. Area tersebut 
umumnya rendah dan berombak. Di luar area kerja, tanah mendukung aktifitas perkebunan 
dalam skala kecil dan perkebunan minyak sawit. Batubara dihancurkan, disaring dan 
ditumpuk di dekat fasilitas dermaga yang berdekatan. 
 

2.3 Iklim 
Iklim Kalimantan Timur dan Selatan umumnya tropis – panas, lembab dengan tingkat curah 
hujan yang tinggi. Terdapat suatu musim kering yang telah diberi tanda sekitar dari bulan Mei 
sampai dengan Oktober, dengan tingkat curah hujan tahunan yang dapat melebihi 2 m. 
Temperatur bulanan rata-rata umumnya berkisar antara 20-37ºC, dengan rata0rata tahunan 
sekitar 28ºC. 
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2.4 Resiko Gempa dan Tsunami  
Kepulauan Indonesia terletak pada piringan kontinental dan lautan dari lapisan luar bumi yang 
berakibat pada sejumlah besar gunung berapi dan kegiatan gempa serta tsunami dari waktu 
ke waktu. Secara rata-rata, terdapat lebih kurang 80 gempa setiap tahun dengan skala yang 
cukup besar untuk dapat dirasakan oleh makhluk hidup. 
 
Setelah gempa berskala 9 di luar pantai barat Sumatra, dan tsunami besar yang berkaitan, 
pada 26 Desember 2004, Perusahaan mempekerjakan seismologis di Pusat Mitigasi 
Bencana Institut Teknologi Bandung untuk menilai resiko di masa mendatang terhadap 
operasi pertambangan batubara ITM di Indonesia. Tugas administrasi diselesaikan pada 
bulan Februari 2006 dan didasarkan pada data tsunami historis dan hasil-hasil dari berbagai 
simulasi model tsunami atas gempa bumi yang berkaitan dengan tsunami. Disimpulkan 
bahwa tidak ada resiko yang siknifikan terhadap operasi batubara di Kalimantan Selatan dan 
Timur dan tidak ada upaya mitigasi khusus yang diperlukan pada saat ini. 
 
Mirip dengan hal tersebut, Jakarta, di mana kantor pusat ITM berada, menghadapi zona 
resiko seismik yang rendah. 
 

2.5 Ijin-ijin Pertambangan 
2.5.1 Perolehan Ijin 

Eksplorasi untuk, dan eksploitasi atas, berbagai proyek pertambangan batubara di Indonesia 
dikendalikan sebagian besar oleh Kontrak Kerja Batubara (Coal Contracts of Work - CCoW).  
Terdapat tiga generasi CCoW yang berbeda, masing-masing dengan berbagai persyaratan 
yang berbeda untuk kepemilikan asing. Otorisasi pertambangan batubara (KP) (“Kuasa 
Pertambangan”) dipegang oleh warga Negara dan/atau badan usaha Indonesia atau badan 
fasilitas investasi. Terdapat beberapa badan usaha milik negara (seluruhnya di Sumatra) dan 
beberapa badan usaha lainnya seperti koperasi.  Indominco Barat dan Indominco Timur 
adalah merupakan subyek dari CCoW generasi pertama yang secara normal mensyaratkan 
divestasi secara bertahap sampai dengan 51% dari saham mayoritas pemegang saham asing 
kepada pemegang saham setempat dalam waktu 10 tahun setelah produksi dimulai.  Namun 
demikian, Indominco memeiliki manfaat dari perjanjian generasi kedua dalm hal pemilikan 
perlengkapan dan perlakuan perpajakan.  Jorong dan Trubaindo adalah CcoW generasi 
kedua. Tandung Mayang dan Embalut adalah operasi KP, sementara Bharinto adalah CCoW 
generasi ketiga. 
 
Barasentosa, berlokasi di Sumatra, dijual oleh ITM pada tanggal 3 Mei 2007. 
 

2.5.2 Ijin-ijin ITM   
SRK tidak melakukan investigasi uji tuntas atas ijin-ijin pertambangan berkaitan dengan 
setiap lokasi.  Naumn demikian, SRK telah memastikan bahwa seluruh operasi yang ada saat 
ini dan cadangan di masa mendatang termasuk di dalam area ijin sebagaimana ditunjukkan di 
dalam rencana ITM. Ijin-ijin dimiliki di dalam nama–nama dari perusahaan yang melakukan 
operasi.  
 
Ijin-ijin CCoW melalui beberapa tahapan: survei umum, diberikan untuk satu tahun ditambah 
dengan suatu kemungkinan perpanjang selama satu tahun; eksplorasi untuk masa tiga tahun 
ditambah dengan suatu perpanjangan; studi kelayakan untuk masa satu tahun ditambah 
dengan berbagai perpanjangan; konstruksi selama tiga tahun ditambah berbagai 
perpanjangan; Produksi selama 30 tahun ditambah berbagai perpanjangan dengan suatu 
rencana restorasi akhir untuk diajukan paling tidak tiga tahun sebelum berakhirnya operasi 
pertambangan batubara. Tanah harus dikembalikan kepada negara setelah berakhirnya ijin.  
 
Seluruh CCoW kecuali Bharinto berada di dalam tahap produksi dari ijin tersebut. Bharinto 
saat ini menunggu persetujuan dari pemerintah untuk memulai konstruksi atas infrastruktur 
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yang dibutuhkan untuk memulai operasi pertambangan. Bharinto disyaratkan untuk memulai 
produksi batubara pada Juni 2009 paling lama. Berbagai perpanjangan lima tahun atas ijin-ijin 
Tandung Mayang dan Embalut perlu diajukan apabila berbagai rencana produksi akan 
dipenuhi. SRK memahami bahwa berbagai perpanjangan atas berbagai ijin-ijin yang ada 
pada saat ini diberikan kecuali apabila terdapat pertentangan besar dengan ijin yang ada saat 
ini. Seluruh area yang diberi ijin pada Tabel 2.1 di bawah ini mengindikasikan area pada saat 
ini; yakni, setelah dua tahap pelepasan setelah eksplorasi. 
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Tabel 2-1: Ijin-ijin Pertambangan 

 
 
2.5.3 Ijin-ijin Lingkungan dan Kehutanan 

Untuk memenuhi konversi Sumber Daya menjadi Cadangan berdasarkan kode JORC, telah 
menjadi penting bagi SRK untuk secara ringkas memeriksa berbagai “faktor pemodifikasi” ini. 
Seluruh masukan dari spesialis lingkungan SRK merupakan studi utama. 
 
Seluruh operasi pertambangan harus mendapatkan Ijin Lingkungan (AMDAL) (ekuivalen 
dengan suatu Analisa Dampak Lingkungan, EIA) dan mengajukan Rencana Pengelolaan 
(RKL) dan Pemantauan Lingkungan (RPL). Indonesia menentukan hutan sebagai Hutan 
Lindung atau Hutan Produksi. Terdapat anggapan mengenai pertambangan openpit di Hutan 
Lindung, namun tidak di Hutan Produksi. Embalut tidak berlokasi di area hutan; Trubaindo, 
Bharinto, beberapa bagian dari Jorong dan Indominco Barat terletak di Hutan Produksi; dan 
Indominco Timur terletak di bagian dari Hutan Produksi dan bagian dari Hutan Lindung.  
Tidak ada fasilitas dermaga yang terletak di tanah hutan. 
 
SRK telah diberitahu oleh ITM bahwa seluruh openpit yang beroperasi memiliki ijin-ijin serta 
persetujuan yang layak . Persetujuan yang disyaratkan untuk bekerja di Hutan Lindung 
Indominco Timur belum diselesaikan. Berbagai ijin tertentu untuk pengerjaan lebih lanjut di 
masa mendatang atas Proyek Perluasan Tandung Mayang akan mencakup suatu 
perpanjangan atas ijin kehutanan yang ada pada saat ini yang berakhir di tahun 2007 dan 
revisi atas AMDAL yang telah ada. Tidak ada ijin lebih lanjut yang dibutuhkan untuk Proyek 
Embalut. Suatu ijin operasi akan diperlukan untuk operasi bawah tanah Indominco 
seandainya ia berlangsung. 
 

Pemegang Ijin/ 
Perusahaan 

Operasi Nomer Ijin Tanggal Berakhir Area (Ha) 

PT Indominco 
Mandiri 

Openpit 
Indominco Barat  

96PPO395 1 April 2028 18.100,00

PT Indominco 
Mandiri 

Proyek Indominco 
Timur 

01PB0435 5 Oktober 2030 7.021,00

PT Kitadin Tandung Mayang 
Openpit & Proyek 

98PP0103 29 Mei 2008   2.338,00

PT Trubaindo 
Coal Mining 

Trubaindo 
Openpit 

96PB0160 27 Februari 2035 23.650,00

PT Bharinto 
Ekatama 

Proyek Bharinto  04PB0081 N/A 22.000,00

PT Kitadin Proyek Openpit, 
Underground & 
Perluasan 
Embalut 

KTN20030006EP 3 November 2008   2.973,00

PT Jorong 
Barutama 
Greston 

Jorong Openpit 99PB0308 9 Desember 2029 7.341,00

PT Jorong 
Barutama 
Greston 

Jorong Openpit 06PB0318 3 Mei 2035 4.137,00
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3 GEOLOGI, EKSPLORASI DAN PERCONTOHAN GEOLOGIS 
3.1 Umum 

Di dalam seluruh area operasi dan proyek, struktur geologi cenderung sederhana, denga 
suatu ketiadaan umum atas kesalahan siknifikan (significant faulting) dan gangguan lapisan. 
Sebagian besar dari operasi terletak di sepanjang flanks of folded coal measures di dalam 
bentuk sinklin yang prorosnya membentuk arcuate subcrops untuk setiap lapisan batubara di 
bawah suatu lapisan tipis atas tanah dan sediment usia Quaternary lunak. Inklinasi lapisan di 
sepanjang limbs of the folds bervariasi dan secara umumnya menentukan apakah dan sejauh 
apa secara eknomis ekstraksi open pit dapat dilakukan. Tambang terbesar terletak di ujung 
hidung (dipping noses) dari sinklin sementara sisanya umumnya dangkal dan terdapat di 
sepanjang limbs. Perpanjangan dari tambang ke kedalaman diatur oleh kedalaman yang 
meningkat berkenaan dengan ketebalan lapisan (rasio stripping maksimum). Hal ini, pada 
akhirnya, bergantung pada kualitas batubara dan dengan demikian hasil penjualan yang 
diantisipasi. Beberapa tambang memiliki ekstraksi lapisan tunggal sementara di lainnya 
beberapa lapisan diekstraksi. 
 
Secara umum, lapisan cenderung bersambung dengan hanya sesekali kesalahan kecil (small 
faults), yang tidak menggangu pengerjaan openpit, dan ketiadaan gangguan igneous. 
Ketebalan lapisan rata-rata dari lapisan yang dapat dikerjakan bervariasi dari 0,5 m ke sekitar 
7,0 m. 
 

3.2 Studi dan Audit Independent  
Pengumpulan dan pencataran data eksplorasi ITM bersamaan dengan percontohan geologis 
selanjutnya daripadanya serta kalkulasi atas setiap operasinya dan proyek telah dikaji dan 
diaudit dalam beberapa kesempatan oleh berbagai konsultan independen.   
 
SRK mengaudit operasi Jorong dan Blok Barat Indominco per Desember 2004 dan kemudian 
pada December 2006 ketika Blok Timur Indominco juga diaudit. Runge melakukan evaluasi 
JORC dan studi bagi Trubaindo per Februari 2005 dan untuk Bharinto per September 2005.  
Konsultan SMG melakukan berbagai studi pertambangan untuk Tandung Mayang mengkaji 
dan mempergunakan berbagai pemeraga per Januari 2006.  Konsultan AMC melakukan 
suatu kajian atas data yang tersedia bagi suatu tambang bawah tanah di Indominco pada 
tahun 2003 dan menindaklanjutinya dengan suatu Studi Pra-Kelayakan pada bulan Juni 2005 
(setelah pengeboran lebih lanjut) dan saat ini sedang dalam proses penyelesaian suatu Studi 
Kelayakan. Runge bersama dengan Perusahaan melaksanakan suatu Studi Kelayakan untuk 
Proyek Perluasan Embalut di bulan Januari 2005. 
 
Secara umum, ITM mengadopsi metode eksplorasi dan penilaian yang serupa di seluruh 
operasinya dengan suatu standar yang tinggi. Informasi ini telah diverifikasi dari waktu ke 
waktu oleh berbagai konsultan independen. Menurut pendapat SRK data tersebut 
dikumpulkan dan dimanipulasi oleh staf yang memiliki kualifikasi dan kompeten yang 
dipekerjakan oleh ITM, dan secara umum dilaksanakan sesuai dengan praktek terbaik yang 
dipergunakan di dalam industri.  
 

3.3 Pengeboran 
Pengeboran dan survey telah dilakukan dimasa lampau oleh Perusahaan dan, menurut 
pendapat SRK, telah diawasi oleh geologis yang memenuhi kualifikasi dan kompeten dan 
secara umum dilaksanakan sesuai dengan apa yang mungkin dianggap sebagai praktek 
terbaik internasional di dalam industri batubara. Pengeboran dan survey lebih awal apabila 
ada, telah diperiksa dan sebagaimana diperlukan dirubah atau dilepas. 
 
Eksplorasi utamanya terdiri dari pengeboran lubang di sepanjang lini yang diorientasikan 
pada sudut-sudut yang benar ke arah lapisan batubara, pada awalnya pada jarak 1 sampai 
2 km dan kemudian dikurangi menjadi 500 m dan kemudian, biasanya menjadi 100 sampai 
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200 m.  Jarak lubang bor bervariasi sesuai dengan kedalaman lapisan (seam dip) dan 
didisain sedemikian agar memastikan bahwa setiap lapisan dicegat paling tidak dua kali; 
dengan demikian memastikan bahwa suatu model yang akurat atas struktur geologis dapat 
dibuat.  Hal ini diikuti dengan pengeboran pra-produksi dan subcrop trenching pada openpit 
yang telah didisain untuk memungkinkan prediksi yang lebih akurat atas posisi subcrop, 
pisahan lapisan dan washouts, dan parameter kualitas batubara pada jarak 50m atau kurang.  
Pengeboran dilakukan sebagian besar oleh tim “in house” dan, sedikit oleh, kontraktor, dan 
umumnya pengeboran wireline dengan menggunakan trailer atau skid-mounted rig. Coring 
umumnya dengan ukuran HQ (core berdiameter 63.5 mm) dengan pemulihan core minimum 
yang dapat diterima sebesar 90% dalam batubara. Hampir seluruh lubang pengeboran 
adalah di bawah permukaan (downhole) secara geofisik dicatat dengan menggunakan 
kaliper, gamma alami, dan alat densitas yangberjarak panjang dan pendek. Lubang 
pengeboran terdiri dari suatu kombinasi atas lubang terbuka berputar (rotary openhole) yang 
menghasilkan potongan batu (rock cuttings); touch (spot) core hole menghasilkan contoh core 
dari lapisan batubara bersama dengan ukuran atas dan bawah (roof and floor measures); dan 
core berkelanjutan untuk pengetesan geoteknis atas kekuatan dan parameter diskontinuitas.  
Pengetesan geotekni tambahan, seperti halnya insersi atas piezometer dan inclinometer 
untuk mengidentifikasi tingkat air dan pergerakan strata, dan pengetesan pita lunak, juga 
dilakukan.  Sedikit kegunaan dari alat eksplorasi lain seperti pemetaan permukaan, geofisik 
permukaan dan fotografi udara kecuali di tahap-tahap awal dari penjejakan (prospecting).  
 
Pengawasan, pengukuran, pencatatan dan pengambilan contoh dilakukan di situs 
pengeboran oleh geologis ITM. Batubara umumnya dianalisa di laboratorium milik ITM 
dengan standar internasional dengan hasil-hasil yang didukung oleh suatu sejarah panjang 
atas produksi, pengambilan contoh penjualan dan kepuasan pelanggan. 
 
Di masa lalu, delineasi atas topografi permukaan selama tahap eksplorasi umumnya 
bergantung pada fotografi udara yang kemudian ditambah dengan suvery di permukaan 
seiring kemajuan dari proyek yang bersangkutan.  Namun demikian, selamadua atau tiga 
tahun terakhir, teknologi laser udara telah dipergunakan untuk berbagai proyek baru yang 
memberikan tingkat akurasi yang lebih tinggi mengenai perkiraan atas lapisan batubara 
subcrop khususnya dan di berbagai area yang tertutup oleh hutan lebat. 
 

3.4 Percontohan Geologis 
ITM menggunakan perangkat lunak geologis untuk memeragakan struktur geologis dan 
kualitas batubara pada seluruh operasinya. Berbagai pemeraga ini kemudian digunakan 
sebagai dasar untuk memperkirakan Cadangan Batubara. Sebagian besar dari lokasi 
diperagakan dengan menggunakan modul Stratmodel dari Mincom’s Minescape, meskipun 
untuk Jorong dan Embalut perangkat lunak Medsystem Minesight yang dipergunakan. 
Berbagai lapisan dipotong terhadap proyeksi dari sedimen quaternary yang menutupi dan 
dioksidasi, umumnya ke suatu tingkat ketebalan konstan antara 1 dan 3 m di keseluruhan 
sedimen. Untuk kalkulasi atas ketebalan lapisan dan kualitas dari sumber daya, suatu 
ketebalan lapisan minimum senilai 0,50 m dan maksimum 0,07 m (0,30m untuk bawah tanah) 
umumnya digunakan. Berbagai kalkulasi densitas untuk konversi atas volume in situ ke 
tonase umumnya menggunakan formula Preston Sanders. 
 
Berbagai pemeraga geologis dikembangkan oleh para geologis yang memenuhi kualifikasi 
dan berpengalaman yang dipekerjakan oleh ITM. Berbagai pemeraga ini kemudian digunakan 
oleh ITM dan para insinyur konsultan untuk mengembangkan pitshell, jadwal dan perkiraan 
cadangan sebagaimana diuraikan di bagian 6.3 dari laporan ini. 
 
Klasifikasi ITM atas Sumber Daya menjadi Terukur, Terindikasi, dan Kontinjen adalah 
didasarkan pada suatu jarak antara poin-poin data eksplorasi yang dapat diandalkan yang 
kurang dari 500 m, 1000 m dan 2000 m, masing-masing. Untuk eberapa area di beberapa 
lokasi, SRK berpendapat bahwa jarak 500 m tidak cukup dekat untuk secara relatif secara 
tajam memasuki (dipping) strata untuk menghasilkan kepastian yang memadai untuk 
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mengklasifikasikan Sumber Daya sebagai Terukur. Sebagai tambahan, Cadangan Terukur 
ITM kadangkala memiliki berbagai poin data data dengan analisa batubara yang tidak 
memadai. Namun demikia, di dalam kebanyakan kejadian, pengeboran pra-produksi saat ini 
telah digunakan untuk memasok pengeboran dense infill. 
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4 OPERASI DAN PROYEK 
4.1 Indominco Barat 
4.1.1 Pengeboran 

Pengeboran eksplorasi paling akhir, dilakukan di akhir 2004, dengan berkonsentrasi pada 
sepanjgan outcrops dari lapisan terendah di barat daya dari sinklin. Pengeboran ini tidak 
membuktikan adanya lapisan tebal (lebih dari 2.0 m) atau batubara dengan rasio stripping 
ekonomis dan tidak mengarah kepada perolehan tambahan cadangan. 
 
Selama masa pengeboran pra-produksi tahun 2005 an 2006, sekitar 2462 tambahan lubang 
pengeboran dibor, terdiri dari 1189 lubang terbuka dan 850 lubang dengan core (cored hole), 
pengeboran geoteknis (17 lubang bor) dan pengeboran eksplorasi / pengembangan (290 
lubang terbuka dan 116 cored hole). Sebagian besar dari yang disebut terakhir diposisikan 
untuk menilai kelayakan dari penggabungan dan perpanjangan pengerjaan atau lubang yang 
direncanakan. Sebanyak 339 lubang terbuka lainnya dan 180 cored hole telah dibor selama 
lima bulan pertama dari tahun 2007. 
 

4.1.2 Geologi 
Lapisan-lapisan terdapat di dalam Formasi Balikpapan dengan usia Miocene Atas, dan 
subcrop di sekitar perimeter dari dan di tengah Sinklin Maritan, dengan panjang sekitar 20 km 
dan lebar 9 km. Struktur lipatan simetris ini luas dengan poros trending utara-selatan, secara 
perlahan menurun kea rah selatan. Cekungan lapisan sampai dengan 65° dengan berbagai 
lapisan yang dapat ditambang umumnya dengan ketebalan dari 0,5-6,4 m. 
 
Tambang-tambang umumnya terikat pada suatu lapisan tunggal atau sejumlah kecil lapisan 
dan terdiri dari berbagai pengerjaan (workings) di sepanjang subcrop, terbatas pada 
kedalaman dengan meningkatkan rasio stripping. Keekonomisan tambang pada pokoknya 
diatur oleh kontinuitas dan ketebalan lapisan terhadap kedalaman yang meningkat. Area-area 
batubara terbesar dikembangkan di bagian hidung (nose) dari sinklin di mana celupan lapisan 
(seam dip) rendah. Faults berukuran kecil sampai sedang sesekali ditemukan. Berbagai 
lapisan mengandung abu dalam jumlah rendah (kurang dari 4%), sulfur dalam jumlah rendah 
(0,7%) dan CV dalam jumlah tinggi (6400 kcal/kg) dan dicampur di lokasi dan di fasilitas 
dermaga untuk memenuhi berbagai persyaratan pasar. 
 
Penambangan highwall auger di Lapisan C13 telah dipergunakan di tambang tanpa hasil 
yang sukses di masa lampau.  
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Gambar 4-1: Indominco Barat 
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4.1.3 Percontohan Geologis 
Pemeraga geologis Indominco Barat dikembangkan sendiri oleh departemen geologi dengan 
menggunakan perangkat lunak Mincom Minescape dan selanjutnya dipergunakan untuk 
merancang masing-masing tambang.   
 

4.1.4 Pertambangan dan Produksi 
 Umum 

Indominco Barat terdiri dari serangkaian tambang-terbuka (openpit). Ekstraksi batubara dan 
layanan pertambangan yang berkaitan di Indominco Barat dilakukan oleh dua kontraktor 
pertambangan tunggal, yang melakukan pra-stripping dan ekstraksi batubara di setiap 
tambang di area konsesi Indominco Barat, serta pengangkutan batubara ke dermaga dengan 
menggunakan armada truk dan trailer. 
 
Pengurangan overburden dilakukan dengan menggunakan bor konvensional, peledakan, truk 
dan operasi dengan sekop, panel pertambangan dari sub-crop hingga highwall dan 
penimbunan langsung (direct backfilling), apabila diperlukan, ke dalam area yang telah 
selesai ditambang (mined-out).  Operasi penambangan batubara dilakukan secara simultan 
dari beberapa area penambangan yang berbeda yang mencakup berbagai operasi lapisan 
tunggal dan jamak. 
 
Batubara dibersihkan dengan menggunakan ekskavator hidrolis (small backhoe hydraulic 
excavator) dengan modifikasi pada bagian penadahnya yang tepinya diratakan, pemuatan 
dengan kombinasi truk on-road dan truk tambang off-road, yang akan menarik batubara 
tersebut ke pusat penghancuran ROM.  Batubara kotor yang diproduksi di berbagai lapisan 
pencucian kemudian ditarik pabrik pencucian Indominco yang terletak berdekatan dengan 
lokasi penimbunan ROM. 
 

 Perencanaan 
Optimisasi tambang dan berbagai disain akhir atas tambang telah dikembangkan dengan 
berdasarkan rasio dan bukan biaya dan telah diproduksi untuk suatu kisaran rasio stripping.  
Biaya-biaya, namun demikian, dikaji oleh manajemen Indominco yang memerintahkan tim 
perencanaan mengenai pemeraga rasio stripping mana yang akan dipergunakan. 
 
Kriteria yang digunakan dalam mengembangkan konsep disain tambang dan cadangan telah, 
bagaimanapun, dimodifikasi baru-baru ini dan dikaji oleh SRK. Mereka mencakup: 
• Kerugian pertambangan senilai 0,05 m untuk atas dan bawah (roof dan floor); 
• Ketebalan lapisan minimum senilai 0,40 m; 
• Kerugian geologis sebesar 5%; 
• Rasio stripping impas (breakeven); 
• Sudut kemiringan keseluruhan sebesar 55º untuk high wall dan 30º untuk low wall; 
• Kelebaran operasi minimum sebesar 50 m; 
• Ketinggian bench setinggi 8 m; 
• Menambang dari berbagai tambang yang berbeda secara simultan; dan 
• Penimbunan (backfilling) seluruh tambang baru. 
 
SRK percaya bahwa kriteria disain tambang adalah realistis, disain tambang adalah 
memadai, the standard metode dan parameter yang diterapkan adalah layak untuk tipe 
sedimen yang sedang dieksploitasi. 
 

 Produksi 
Berdasarkan hal di atas, Indominco  mengembangkan suatu jadwal produksi kombinasi life of 
mine (“LoM”) untuk Indominco Barat dan Indominco Timur. Rencana ini diperiksa oleh SRK 
semasa melakukan kunjungan lokasi. Untuk Indominco Barat menyediakan suatu produk 
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dengan MCV (CV menengah) dan untuk Indominco Timur suatu produk dengan LCV (CV 
rendah). Jadwal untuk Indominco Barat telah dimodifikasi sedikit untuk merefleksikan 
peningkatan yang diantisipasi dalam cadangan, dan untuk Indominco Timur juga demikian 
untuk alasan yang sama. 
 
Suatu kajian atas statistik produksi historis untuk area yang dikerjakan di masa lalu di 
Indominco Barat mengindikasikan 106,32%, 90,72% dan 107,64% dari tambang limbah 
(waste mining) yang direncanakan tercapai di tahun 2004, 2005 dan 2006, sementara 
100,62%, 91,70% dan 97,18% dari produksi batubara yang direncanakan dicapai di dalam 
periode-periode yang sama.  Produksi mendatang diperkirakan untuk terus berlanjut sampai 
2010 dengan ratio stripping yang menunjukkan sedikit penuruan dari 10,64bcm/t perkiraan 
untuk 2007. 
 
Berdasarkan statistik produksi historis dan suatu kajian atas operasi pertambangan saat ini, 
SRK yakin bahwa Indominco Barat dapat memenuhi target produksi yang direncanakan. 
 

 Kelayakan 
SRK telah mengkaji jadwal-jadwal produksi jangka panjang, perkiraan harga penjualan dan 
biaya operasi yang disediakan oleh Perusahaan untuk menilai kelayakan pertambangan di 
setiap  operasi dan lokasi yang diusulkan.  Berdasarkan atas informasi yang disediakan, 
Openpit Indominco Barat mewakili suatu operasi yang menguntungkan. 
 

4.2 Tambang Bawah Tanah Indominco Barat 
4.2.1 Pengeboran dan Percontohan Geologis 

Di Tambang Bawah Tanah Indominco Barat, pengeboran telah diselesaikan dengan jarak 
(grid spacing) minimal sejauh 500 m dengan umumnya jarak yang jauh lebih dekat dengan 
highwall dari openpit yang dikerjakan.  Data yang berkualitas tidak tersedia atas seluruh 
lubang pengeboran yang berjarak 500 m. Namun demikian, terdapat data berkualitas yang 
memadai untuk mengidentifikasi tren yang jelas.  Pengawasan, percontohan dan evaluasi 
dilakukan oleh para geologis Indominco dengan menggunakan metode yang sama 
sebagaimana digunakan untuk openpit.  Suatu program yang lengkap atas eksplorasi dan 
investigasi geoteknis dilakukan pada periode 2003-2006, sebagaimana diringkas pada Tabel 
4.1 di bawah ini: 

 
Tabel 4-1: Statistik Pengeboran Tambang Bawah Tanah Indominco Barat 

  
Pra-
Kelayakan 
Pra-2005 

Kelayakan 
     2005        2006 

Total 

Openholes 62 20 13 95 
Touch (spot) 
cores 6 14 0 20 

Geotechnical 
cores 8 10 0 18 

Lubang yang 
telah Dibor 

Total 76 44 13 133 
Openholes 19.669 13.481 3.313 36.463 
Touch (spot) 
cores 127 296 0 423 

Geotechnical 
cores 380 396 0 776 

Kedalaman 
meter yang 
telah Dibor 

Total 20.176 14.173 3.313 37.662 
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4.2.2 Geologi 
Lapisan C13 telah diidentifikasi sebagai target lapisan du suatu area yang terletak di luar 
highwall dari opencast extraction yang lalu yang dahulu dikerjakan sebagai bagian dari 
Tambang Bawah Tanah Indominco Barat.  Ia terletak di dalam struktur sinklin yang secara 
perlahan menurun kea rah selatan dan umumnya memiliki suatu western limb yang menukik 
sedikit lebih tajam dibandingkan dengan eastern limb (14-18º dibandingkan dengan 10-16º).  
Tidak ada faulting besar yang diidentifikasikan sampai saat ini dan direncanakan untuk 
mengekstraksi batubara di ketebalan sekitar 1,5 sampai dengan 3,0 m.  Kedalaman penutup 
(depth of cover) meningkat dari 250 m ke 400 m (utara ke selatan) dan lebih kurang 80 
sampai 100 m pada highwall dari openpit yang telah dikerjakan pada kedua limb dari sinklin 
tersebut.  Pencucian telah diidentifikasi di enam lubang bor yang telah dibor sampai saat ini 
dan lapisan memiliki perpecahan besar (major split) (lebih besar dari 0,30 m) ke dua cabang 
(leave) di atas lebih kurang 40% dari target area.  Seringkali, masing-masing dari leave ini 
memiliki perpecahan lebih lanjut.  Dua leave utama memiliki ketebalan yang berbeda, 
seringkali kurang dari 1,5 m.  Apabila terdapat batubara tunggal, ketebalan lapisan umumnya 
berkisar antara 2 sampai 5 m. 
 
Batubara kemungkinan besar berupa batubara bituminous dengan CV tinggi (lebih dari 
6.500 kcal/kg) dengan konten sulfur yang bervariasi, lebih besar dari 1% pada lebih kurang 
sepertiga dari bagian barat dari target area.  Kualitas rata-rata diperkirakan 5,4% abu (ad), 
1,1% sulfur (ad) dan 6.640 kcal/kg CV (ad). 
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Gambar 4-2: Tambang Bawah Tanah Blok Barat Indominco  
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4.2.3 Pertambangan dan Produksi 
Berbagai investigasi lebih lanjut sedang dilaksanakan untuk menilai usulan untuk 
menambang batubara dalam (deep coal) di Tambang Bawah Tanah Indominco Barat dengan 
menggunakan berbagai metode penambangan di area dengan luas lebih kuran 4km kali 5km.  
Dalam hal ini, suatu studi konsep telah diselesaikan pada tahun 2004 dan suatu Studi Pra-
Kelayakan (PFS) diselesaikan di tahun 2005 oleh AMC Consultants Pty dari Australia.  Studi-
studi ini mengidentifikasi Lapisan C13 sebagai yag paling memiliiki prospek untuk eksploitasi 
berdasarkan-penambang yang berkelanjutan, dengan ketebalan lapisan antara 1,5 m dan 3 
m dan dip lapisan yang dilokalisir kurang dari 12º. 
 
Namun demikian, berbagai studi juga mengidentifikasikan bahwa bahan atas lapisan 
umumnya adalah siltstone dan mudstone berlaminasi lunak dengan kekuatan antara 5 
sampai 10 Mpa.  Sebagai akibatnya, menjadi sangat penting untuk menemukan suatu sistem 
pendukung bagian atas lapisan yang efektif dan layak.  Berbagai disain dukungan telah 
diusulkan untuk diuji. 
 
Pada bulan September 2006, pengembangan deklinasi bawah tanah dimulai dan sistem 
dukungan lapisan atas dicoba dengan tujuan untuk mempersiapkan suatu Studi Kelayakan 
(“FS”), yang harus diselesaikan pada akhir 2007. Deklinasi tersebut sejauh ini telah mencapai 
50 sampai 70 m. 
 
Penambangan percobaan sampai saat ini telah menetapkan efektifitas dari sistem dukungan 
lapisan atas pada deklinasi, tingkat produksi pengembangan yang paling memungkinkan, 
emisi gas minimal, tingkat bawah dari alur masuk air serta biaya pengembangan tambang 
yang paling memungkinkan untuk dicantumkan di dalam FS.  Berbagai uji coba lebih lanjut 
direncanakan untuk mengkaji kelayakan dari metode penambangan melalui upaya lebih lanjut 
mencapai kedalaman 180 m untuk menilai persimpangan 3- dan 4-arah dengan cara suatu 
panel kstraksi 40 pilar. Target produksi untuk suatu tambang operasi ditetapkan pada angka 
1 Mtpa. 
 
Hampir tidak mungkin bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh pengembangan in-seam akan 
menutup biaya pengembangan sedemikian dan kelayakan dari pertambangan bawah tanah 
akan semata-mata bergantung pada persentase ekstraksi yang dicapai dari tahap-tahap 
produksi.  Dengan demikian, terdapat suatu resiko inheren yang tinggi yang berkaitan dengan 
eksploitasi bawah tanah atas batubara pada Indominco Barat sampai pertambangan uji-coba 
telah memastikan hal ini sebagai layak dan ekonomis. 
 
Indominco telah mengusulkan suatu pendekatan bertahap terhadap pertambangan bawah 
tanah untuk menilai, disetiap tahapan, kelayakan dari pertambangan dan untuk meminimalisir 
resiko investasi.  Suatu keputusan untuk melanjutkan ke produksi dengan skala penuh tidak 
akan diambil hingga pertambangan produksi uji-coba telah memastikan kelayakan 
daripadanya. 
 

4.3 Indominco Timur  
4.3.1 Pengeboran 

Pengeboran eksplorasi dimulai di tahun 1990 dan ditambah dengan pemetaap subcrop dan 
trenching secara terbatas.  Jumlah keseluruhan lubang bor yang dibor sampai saat ini 
diuraikan pada Tabel 4.4 berikut di bawah ini: 

 
Tabel 4-2: Statistik Pengeboran, Indominco Timur  
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Periode Open hole Cored hole Geoteknis Total 

1990-1992 72 126 - 198 
1996-1998 255 130 - 385 
2004-2005 43 67 5 115 
2006 172 119 - 291 
Total 542 442 5 989 

 
Dari yang disebutkan di atas, seluruhnya kecuali pengeboran infill 2006 (88 lubang bor) 
termasuk di dalam pemeraga geologis tahun 2006. Contoh dan analisa pengeboran telah 
dipertimbangkan oleh SRK sebagai suatu standar yang tinggi.  Downdip borehole traverse 
telah dibor dengan traverse berjarak 1km dengan pengeboran infill dengan jarak 200 m atau 
kadangkala lebih rapat. 
 
Pengeboran 2006 dikonsentrasikan pada Lapisan-lapisan subcrop C9 – C19 di sepanjang 
bagian timur dari sinklin ke selatan jalan (haul road). Sebagai akibatnya, seam dip 
diinterpretasi ulang pada 50 sampai dengan 65º dibandingkan dengan sebelumnya pada 
kisaran 25 sampai dengan 35º dan dasar dari cuaca (base of weathering) ke suatu 
kedalaman yang lebih dalam yakni 3,5 m.  Batubara yang dibakar ditemukan di dekat outcrop. 
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Gambar 4-3: Proyek Blok Timur Indominco 
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4.3.2 Geologi 
Strata batubara (coal bearing strata) diperkirakan merupakan bagian dari Formasi Pulau 
Balang dengan usia Miocene Menengah atau Formasi Balikpapan dengan usia Miocene 
Akhir. Tidak ada korelasi langsung dengan berbagai lapisan yang dikerjakan di Indominco 
Barat, meskipun ITM telah mengalokasikan sistem kode yang sama atas lapisan (lapisan C1 
ke C2, C3 dan seterusnya). SRK telah dengan tegas merekomendasikan hal ini agar dirubah, 
mungkin dengan menetapkan terlebih dahulu (prefixing) untuk Indominco Timur oleh EB atau 
dengan mengganti C dengan E, kemudian E0, E1 dan sebagainya. Apabila kode pada saat 
ini dilanjutkan ketika Indominco Barat dan Indominco Timur memproduksi batubara maka 
akan terdapat kerancuan pada pelanggan maupun staf internal. 
 
Subcrop batubara pada Sinklin Runtu yang jatuh bersamaan dengan poros utara-selatan, ke 
utara pada sekitar 15º. Sinklin tersebut asimetris dengan suatu dipping yang lebih tajam di 
timur (east limb) sampai dengan 65º. Lapisan batubara umumnya tipis ke arah barat dan 
barat laut, namun, berakibat pada mayoritas dari cadangan berlokasi di timbu (east limb) dan 
bagian hidung dari sinklin. 
 
Indominco Timur dan Indominco Barat terpisah secara geologis oleh Ebenu Thrust, suatu 
major thrust atau reverse fault dengan sudut yang tinggi. Terdapat lapisan tanah dan 
weathered strata yang relatif tipis yang menutupi berbagai lapisan yang dapat dikerjakan. 
Sejumlah 27 lapisan mayor dan 25 lapisan minor terjadi di dalam 500 m batubara, batu 
lumpur dan batu pasir subsider. 
 

4.3.3 Percontohan Geologi 
Percontohan dilakukan pada bulan Oktober 2006 dan dengan cara yang sama sebagaimana 
diuraikan untuk Indominco Barat.  Suatu pemeraga atas mencakup lapisan C1 ke bawah ke 
Lapisan U12 dan mencakup 472 lubang (344 lubang terbuka, 128 lubang dengan core), 642 
contoh (336 dengan batubara dan 978 dilusi). Pada kedua pemeraga, dasar dari zona cuaca 
didefinisikan dengan menafsirkan informasi lubang pengeboran dengan kedalaman standar 
pada 3,5 m. Pemeraga blok atas menggunakan kerangka (grid) 50 x 50 m dan yang lebih 
rendah menggunakan kerangka 25 x 25 m. Secara keseluruhan, 27 lapisan mayor dan 25 
lapisan minor yang diperagakan. 
 

4.3.4 Pertambangan dan Produksi 
 Umum 

Suatu sewa tunggal mencakup eksplorasi dan eksploitasi atas Indominco Barat dan 
Indominco Timur.  Sebagian besar dari cadangan Indominco Timur terdapat di bawah tanah 
yang diklasifikasikan sebagai Hutan Lindung.  Indominco mengajukan permohonan kepada 
Departemen Kehutanan untuk suatu persetujuan untuk memperluas operasi 
pertambangannya ke Blok Timur.  Suatu porsi dari Blok Timur adalah merupakan area hutan 
lindung dan Perusahaan telah mendapat ijin untuk menambang di area ini berdasarkan 
Keputusan Presiden No.41 tahun 2004, meskipun ia masih menunggu ijin “pinjam-pakai” dari 
Departemen Kehutanan, sebelum dimulainya suatu operasi pertambangan di Blok Timur.  
Indominco telah menerima persetujuan prinsip dari Departemen Kehutanan untuk memulai 
operasi pertambangan atas area seluas 3.838 hektar di Blok Timur.  Namun demikian, 
Peusahaan sedang meunggu regulasi baru yang akan diterbitkan yang akan menguraikan 
syarat-syarat pembayaran berdasarkan ijin ini.  Apabila produksi batubara tidak dimulai pada 
kwartal ketiga dari tahun 2007 sebagaimana direncanakan, diharapkan kekurangan ini akan 
dipenuhi dari operasi tambang Indominco Barat lainnya. 
 
Secara umum, batubara di area konsesi Indominco Timur memiliki kualitas yang lebih rendah 
daripada Indominco Barat yang memiliki kandungan sulfur yang lebih tinggi dan nilai kalorifik 
yang lebih rendah (CV) dan menunjukkan cekungan lapisan yang lebih dalam di beberapa 
area.  Kualitas batubara rata-rata telah dikalkulasikan pada 1, 58% sulfur, CV sebesar 5.962 
kcal/kg, 4,7% abu dan 14,2% kelembaban. 
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Indominco Timur adalah suatu area tambang yang baru tanpa sejarah atas operasi 
pertambangan di masa lampau.  Namun demikian, suatu kontraktor yang telah bereputasi, 
yang saat ini dikontrak untuk melaksanakan pertambangan di Indominco Barat, telah ditunjuk 
berdasarkan suatu kontrak yang mirip dengan untuk operasi pertambangan di Indominco 
Timur seandainya persetujuan untuk melakukan operasi pertambangan di Indominco Timur 
didapatkan.   
 

 Perencanaan 
AMC Consultants dari Australia (“AMC”) digunakan oleh Perusahaan untuk melakukan 
investigasi dan penilaian atas pertambangan batubara permukaan di Indominco Timur.  Studi 
yang bersangkutan mencakuo estimasi atas sumber batubara in-situ, cadangan batubara 
yang dapat ditambang, disaing infrastruktur, disain tambang dan penjadwalan produksi.  SRK 
mengkaji pekerjaan yang dilakukan oleh AMC pada bulan Januari 2007 dan melaporkan 
bahwa prosedur yang dilakukan dan diadopsi telah konsisten dengan praktek pertambangan 
yang baik. 
 
Berbagai asumsi yang diadopsi untuk perencanaan tambang mencakup: 
• Indominco menggunakan kontraktor pertambangan untuk mengembangkan dan 

menambang Indominco Timur dan untuk pengangkutan batubara ke dermaga; 
• pertambangan akan dilakukan dengan menggunakan mesin penggali hidrolis 

konvensional dan truk; 
• mempertahankan berbagai permukaan pertambangan; 
• mempertahankan akses dasar tambang senantiasa; dan 
• mengembangkan tambang-tambang dengan cara untuk memungkinkan penimbunan 

(backfilling) secepat mungkin. 
 
Indominco telah selanjutnya memperbaharui studi AMC untuk meliputi: 
• perkiraan harga batubara terakhir; 
• tingkat suku kontraktor yang telah diperbaharui berdasarkan harga-harga kontrak 

Indominco Barat; 
• data eksplorasi baru, dengan suatu penajaman dip yang siknifikan di Lapisan C11 sampai 

C19, sub-crop lapisan yang lebih dalam sampai 3,5 m di bawah permukaan, dampak 
pembakaran atas batubara di dekat-permukaan dan tanggung jawab materi overburden 
yang menunjukkan kemungkinan besar akan bahan Potensi Pembentukan Asam 
(Potential Acid Forming - PAF); dan 

• jadwal produksi batubara yang telah dimodifikasi 
 
Dampak dari bahan PAF adalah siknifikan karena antara 65% dan 80% dalam hal volume 
dari limbah overburden dan interburden memiliki pH rata-rata sebesar 3,5 dan akan 
membutuhkan pekerjaan tambahan untuk menginvestigasi berbagai upaya mitigasi yang 
disyaratkan.  Dalam hal ini, Indominco telah mengindikasikan bahwa ia akan membungkus 
bahan PAF tersebut di dalam tempat pembuangan sampah.  SRK berpendapat pekerjaan 
perbaikan tambahan mungkin dibutuhkan; sebagai contoh, instalasi atas sistem pembuangan 
air di bawah pembuangan dan/atau liner sintetis. 
 
SRK telah mengkaji dan puas dengan berbagai parameter yang dipergunakan di dalam 
pemeraga AMC dan Indominco adalah merupakan refleksi yang wajar dari operasi yang telah 
direncanakan, dan mencakup: 
• kerugian pertambangan sebesar 5 cm di lapisan dasar dan 5 cm di lapisan atas; 
• ketebalan lapisan minimum setebal 40 cm; 
• kerugian lapisan geologis sebesar 5%; dan 
• rasio pengupasan impas. 
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Kriteria yang digunakan di dalam pengembangan disain konsep tambang dikaji dan 
mencakup: 
• sudut kemiringan keseluruhan ditetapkan pada 50º untuk highwall dan 300 untuk low wall; 
• lebar operasi minimum selebar 50 m; 
• ketingggian bench 8 m; 
• fleksibilitas dari pertambangan dari empat atau lima tambang secara simultan; dan 
• penimbunan (backfilling) atas seluruh tambang baru. 
 
SRK yakin bahwa kriteria disain tambang realistis dan disain tambang adalah memuaskan.  
 
Sebagaimana halnya dengan Indominco Barat, optimalisasi telah ditetapkan, tidak 
berdasarkan paramenter ekonomis, tetapi berdasarkan rasio pengupasan.  Tambang-
tambang tidak dengan demikian dipertimbangkan untuk dioptimalisasi secara penuh. 
 
Seluruh batubara Indominco Timur direncanakan untuk dipasok secara langsung ke 
penghancur di area penyimpanan ROM.  Sementara suatu jadwal produksi telah dihasilkan 
oleh Indominco dan dikaji oleh SRK, hal ini tidak secara khusus merinci statistik atas kualitas.  
Pada saat ini sedang direncanakan bahwa batubara Indominco Timur akan dicampur dengan: 
 
• batubara impor dengan sulfur lebih rendah dari aset ITM yang baru dan telah ada; 
• batubara ROM dari cadangan Indominco Barat dan produksi Tandung Mayang; dan/atau 
• menggunakan produk batubara yang telah dicuci dari Indominco Barat. 
 
SRK yakin bahwa Blok Timur Indominco memiliki sumber daya, kemampuan dan catatan 
historis untuk mencapai produksi batubara dengan tingkat kualitas yang disyaratkan tetapi 
jadwal yang lebih rinci akan dibutuhkan untuk memastikan berbagai persyaratan penjualan 
dan kualitas dipenuhi. 

  
 Produksi 

Indominco Timur adalah suatu area pertambangan baru tanpa sejarah operasi pertambangan 
sebelumnya.  Namun demikian, para kontraktor, yang saat ini bekerja di Indominco Barat, 
telah terlebih dahulu menunjukkan kemampuan mereka untuk memenuhi target produksi dan 
kualitas batubara.   
 
Rencana LoM untuk Indominco Timur yang diperiksa oleh SRK semasa kunjungan lapangan 
didasarkan pada Cadangan tambang sebesar 40.128 Mt dengan rasio pengupasan sebesar 
5,60 bcm/t (Tabel 4.5).  Namun demikian, ITM telah saat ini memperkenalkan suatu rencana 
tambang baru di dalam pemeraga keuangannya, berdasarkan suatu rasio pengupasan yang 
meningkat sebesar 6,50 bcm/t, biaya kontraktor yang telah direvisi dan perkiraan harga 
batubara yang meningkat, yang menyediakan cadangan pertambangan sebesar 60.080 Mt 
(Tabel 5.1). Rencana baru tersebut memperkirakan pekerjaan batubara selama paruh kedua 
tahun 2007 dan mencapai produksi penuh sebesar 6mtpa selama periode 2011 dan pada 
tingkat yang serupa dengan tingkat yang lama. Ia mempertahankan suatu hasil akhir 
maksimum yang serupa namun dalam periode yang lebih lama. Rasio pengupasan 
diperkirakan akan sedikit berubah selama periode produksi. 

  
 Kelayakan 

SRK telah mengkaji jadwal-jadwal produksi jangka panjang, perkiraan harga jual dan biaya 
operasi yang disediakan oleh ITM dalam rangka menilai kelayakan dari penambangan di 
setiap operasi dan lokasi yang diusulkan.  Berdasarkan informasi yang disediakan, Proyek 
Blok Timur Indominco mewakili suatu operasi yang layak. 
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4.4 Openpit dan Proyek Tandung Mayang  
4.4.1 Pengeboran 

Sebelum tahun 2005 seluruh pengeboran terbatas pada wilayah openpit dari mana batubara 
telah diesktraksi.  Selama 2005, 40 rotary openholes dan 12 cored holes dibor sampai 
kedalaman di sepanjang traverse timur-barat yang pada umumnya diberi jarak 100 sampai 
150 m.  Data struktural sekarang tersedia pada lebih kurang 100 sampai 150 m grid dan data 
kualitas batubara pada grid 250 m atau lebih.  Pengeboran eksplorasi dimulai kembali pada 
bulan Mei 2007, khususnya untuk menutup jarak dan menyediakan analisa lebih banyak di 
area yang lebih dalam dari tambang, dan untuk memastikan faulting dan pecahan lapisan.  
Seluruh lubang pengeboran telah dicatat secara geofisik.   
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Gambar 4- 4: Openpit dan Proyek Tandung Mayang 
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4.4.2  Geologi 
Batubara bituminous dengan volatile tinggi diesktraksi dari Tambang Lapisan C13 yang 
berlokasi dari Indominco Barat ke arah utara ke marjin utara dari area konsesi Tandung 
Mayang sampai April 2004, ketika batas ekonomis dari pekerjaan telah tercapai.  Seam dip 
adalah 8 sampai 22˚ di sepanjang limb barat dari sinklin Maritan pada batubara dengan 
ketebalan 7 m ini.  Pekerjaan terdahulu telah dilakukan ke barat di sepanjang subcrop dari 
Lapisan C16. 
 
ITM sekarang sedang mempelajari kemungkinan untuk meneruskan berbagai pekerjaan yang 
sedang dilakukan di Lapisan C13 pada bagian utara dari Indominco Barat ke area Tandung 
Mayang, working coal dipping pada 3 sampai 10˚ ke kedalaman dari openpit sebelumnya.  
Area yang diusulkan terbatas pada bagian utara sekitar 100m dari batas ijin; ke timur dengan 
menipisnya lapisan dari rata-rata 6 sampai 7m sampai dengan lebih kurang 3m; dan ke barat 
sebagian oleh batas pekerjaan terdahulu dan sebagian oleh tanah tinggi yang berakibat pada 
rasio-rasio pengupasan yang tidak ekonomis dan sebagian dikarenakan oleh pembatasn-
pembatasan geoteknis di sepanjang highwall dari tambang yang telah ditinggalkan.  Subcrop 
dari lapisan di sepanjang limb timur dari sinklin berada di luar batas ijin. Ketebalan lapisan 
berada pada kisaran 0,3m sampai 15,8m dengan rata-rata sebesar 5,8m di wilayah umum 
dari tambang yang diajukan. 
 
Di dalam area yang diajukan untuk pengerjaan, Lapisan C13 secara lokal berpecah menjadi 
dua cabang yang dipisahkan oleh batu lumpur berukuran 0,4 sampai 3,4 m.  apisan juga 
dipengaruhi oleh dua trending normal fault utara-selatan (5-10 m) dan suatu trending fault 
timur-barat (10 sampai 15 m).  Estimasi dan metode kerja mempertimbangkan kedua fitur ini.  
Terdapat sejumlah lapisan tipis dan diskontinu di atas Lapisan C13 yang mungkin dapat 
dikerjakan secara lokal.  
 
Batubara adalah produk dengan CV tinggi dan dengan kualitas rata-rata 4,2% abu (ad), 
2,01% sulfur (ad), CV 6844 kcal/kg dan 7.4% kelembaban. 
 

4.4.3 Percontohan Geologis 
Pemeraga geologis diciptakan dengan menggunakan modul Stratmodel dari perangkat lunak 
Minescape, dan mencakup jumlah keseluruhan 493 rotary openholes dan 152 cored hole 
(termasuk banyak di area yang telah dikerjakan).  Lapisan batubara “dipotong” pada tingkat 
dasar zona teroksidasi yang dimasukkan pada 1,5m di bawah topografi permukaan dan 
permukaan lapisan dibuat dengan menggunakan grid reguler 25m.  Topografu dibuat dengan 
mengombinasikan kontur digital yang dihasilkan dari berbagai foto udara (di sepanjang marjin 
utara saja) dan poin survey terestrial, termasuk borehole collar, di keseluruhan lokasi.  
 

4.4.4     Pertambangan dan Produksi 
 Umum 

Proyek Tandung Mayang terdiri dari penambangan yang diusulkan atas batubara ke utara 
dari operasi pertambangan di tambang C13 di Indominco Barat.  Target utama eksplorasi 
adalah Lapisan C13, meskipun berbagai lapisan lainnya diketahui keberadaannya. Limb barat 
dari sinklin adalah flat dipping pada kisaran 3-10 derajat, dan hal ini seharusnya tidak 
mengakibatkan kesulitasn operasional bagi penggali standar / truk pertambangan open pit.  
Lapisan C13 memiliki rata-rata overburden sebesar 63m.  Lapisan diketahui telah berpecah 
secara lokal menjadi empat tingkatan yang akan memerlukan penambangan yang selektif. 
  
Diusulkan agar Tandung Mayang secara efektif akan dikerjakan sebagai operasi pemilik-
operator dengan seluruh aktifitas pertambangan siknifikan yang disediakan oleh Kitadin.  
Kitadin akan bertanggung jawab atas overburden stripping, penambangan batubara, 
pemrosesan batubara, dan penarikan batubara sementara para kontraktor lainnya akan 
dipekerjakan untuk pembersihan di lokasi, penghilangan topsoil, penanaman kembali, 
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batubara Tandung Mayang akan dijual kepada Indominco pada saat diterimanya di pabrik 
pemrosesan Indominco. 
 
Kitadin telah melakukan suatu studi rinci untuk menentukan tipe dan jumlah perlengkapan 
tambang yang dibuthkan untuk memenuhi produksi batubara dan limbah sebagaimana 
didefinisikan di dalam jadwal produksi yang disajikan di bawah.  Perlengkapan ini, terdiri dari 
campuran dari mesin penggali hidrolis berukuran kecil dan besar, truk pembuang sampah, 
bulldozer, bor lubang ledak (blast hole drill) dan armada tambahan telah dimiliki oleh PT 
Kitadin dan saat ini sedang digunakan di Tambang C13 di Indominco Barat.  Penyelesaian 
pertambangan di Tambang C13, bersamaan dengan dimulainya operasi di Tandung Mayang, 
dijadwalkan untuk 2008, dengan perlengkapan yang telah ada dan yang baru yang 
dioperasikan di hanya tambang Tandung Mayang dari 2009. 
 
SRK berpendapat bahwa armada tambang yang diusulkan layak untuk tujuan penggunaan 
daripadanya. 
 
Selama kunjungan ke lokasi dan kajian atas operasi di Tambang C13 SRK memperhatikan 
bahwa penambangan dilakukan sesuai dengan praktek pertambangan standar dengan 
tingkat umum kebersihan yang tinggi, jalan umumnya dipelihara dengan baik dan 
perlengkapan pertambangan berada dalam kondisi operasi yang baik. 
 

 Perencanaan 
Batas-batas ekonomis dan strategi pertambangan yang rinci untuk Tandung Mayang 
dikembangkan oleh SMG Consultants pada bulan Juni 2006 dan menggunakan optimalisasi 
Minex Lerchs Grossman untuk menentukan batas-batas tambang teoritis untuk suatu kisaran 
harga batubara.  SMG menyimpulkan bahwa mayoritas dari batubara di Tandung Mayang 
ekonomis pada harga batubara $40/t, tunduk kepada dasar dan asumsi yang dirinci di dalam 
laporan. 
 
Berbagai studi percontohan lebih lanjut kemudian dilaksanakan oleh Tandung Mayang di 
mana rencana tambang dimdifikasi untuk mengakomodir batasan konsesi di utara dan 
perluasan ke barat dan timur untuk mencakup data eksplorasi baru. 
 
Menggunakan berbagai parameter pertambangan yang sejenis, termasuk suatu sudut 
kemiringan tambang akhir sebesar 45 derajat, 8m ketinggian bench, ketebalan lapisan yang 
dapat ditambang minimum senilai 0,3m, kerugian pertambangan 3% (rendah, karena hanya 
lapisan dengan ketebalan tunggal akan diekstraksi), Tandung Mayang memperkirakan suatu 
“cadangan tambang” sebesar 9,67Mt dengan rata-rata rasio pengupasan sebesar 14,16 
bcm/t.   
 
SRK telah mengkaji berbagai prosedur dan parameter yang diadopsi oleh SMG Consultants 
dan staf Tandung Mayang dan berpendapat bahwa ia adalah layak untuk Proyek Tandung 
Mayang. 
 

 Produksi 
Berdasarkan hal di atas, Tandung Mayang mengembangkan suatu jadwal produksi life of 
mine untuk sejumlah 9,67Mt dengan rata-rata rasio pengupasan senilai 14,16bcm/t dan 
dengan produksi direncanakan untuk dimulai pada kwartal pertama tahun 2008 dan kemudian 
berlanjut antara 1,25 Mt dan 1,52 Mt per tahun. Rasio pengupasan pada awalnya akan 
sangat tinggi namun diharapkan akan menurun drastis di tahun ke-2 dan secara perlahan 
seterusnya. 
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Ijin tambang Tandung Mayang saat ini akan berakhir pada tahun 2008. Namun demikian, 
kemungkinan besar akan diperpanjang berdasarkan permohonan. 
 
Diusulkan bahwa limbah yang dihasilkan oleh Tandung Mayang akan ditimbun ke dalam 
Tambang C13 di Indominco  Barat.  Awalnya, batubara kotor akan ditumpuk berdekatan 
dengan tambang baru sebelum ditangani dan diangkut ke pabrik pencucian batubara, 
sementara batubara bersih akan ditarik ke pabrik penghancur, terletak berdekatan dengan 
pabrik pencucian di Indominco Barat. 
 
Kajian atas statistik produksi historis untuk area yang dikerjakan yang berdekatan (dengan 
menggunakan perlengkapan yang diusulkan untuk area Perluasan) dari Tambang C13 Blok 
Barat mengindikasikan 87,70% dan 156,00% dari penambangan limbah yang direncanakan 
dicapai pada tahun 2005 dan 2006, sementara 90,67% dan 108,60% dari produksi batubara 
yang direncanakan dicapai pada periode yang sama.  Tingkat-tingkat produksi dan rasio 
pengupasan mirip dengan yang diusulkan untuk proyek mendatang. 

 
 Kelayakan 

SRK telah mengkaji jadwal-jadwal produksi jangka panjang, perkiraan harga jual dan biaya 
operasi yang disediakan oleh ITM untuk menilai kelayakan dari penambangan di setiap 
operasi dan lokasi yang diusulkan.  Berdasarkan informasi yang disediakan, proyek Tangung 
Mayang tampaknya mewakili operasi yang layak. 
 

4.5 Openpit Trubaindo  
4.5.1 Pengeboran 

Pengeboran eksplorasi diselesaikan di tahun 2003 dengan sekitar dua pertiga dari lubang 
pengeboran dibor oleh pemilik sebelumnya.  Sejak saat itu, terdapat program tahunan atas 
pengeboran pra-produksi.  Sebagai tambahan, pada saat sekarang, empat lubang (dengan 
total 1,200 m) sedang dibor di blok Dayak Besar untuk memastikan potensi pertambangan 
bawah tanah di Lapisan 3000 di area ini adalah secara relatif flat strata. Pemetaan topografi 
dilakukan di tahun 2003 dengan menggunakan teknologi laser.  Data lubang bor diringkas di 
Tabel 4.3 di bawah ini: 
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Tabel 4-3: Statistik Pengeboran Trubaindo  

  
Jum

lah 
Lubang D

ibor 

K
edalam

an 
Total  
(m

) 
G

eofisik 
(m

) 
C

oring 
(m

) 

O
pen 

H
ole 

(m
) 

C
oring 

%
 

G
eofis 

%
 

B
lok U

tara 1994-1998 
347 

32.026 
26.991 

5.965 
26.062 

18,62 
84,28 

D
ayak 

B
esar 

1998-
1999 

249 
24.924 

21.647 
159 

24.765 
0,64 

86,86 
Proyek TC

M
 2002 

186 
12.927 

11.650 
5.201 

7.726 
40,24 

90,12 
TC

M
 Project 2003 

152 
7.965 

6.829 
3.914 

4.051 
49,14 

85,74 
Pra-produksi 2004 

483 
18.425 

15.722 
9.286 

9.139 
50,40 

85,33 
Pra-produksi 2005 

771 
31.596 

25.138 
11.172 

20.425 
35,36 

79,56 
Pra-produksi 2006 

1.043 
38.032 

34.452 
10.722 

26.801 
28,19 

90,59 
Pra-produksi 2007 

622 
27.231 

24.447 
7.868 

19.223 
28,89 

89,78 

T
o

tal 
3.853 

193.126 
166.87 7 

54.286 
138.190 

28,11 
86,41 

TC
M

 1994-1999 
596 

56.950 
48.638 

6.123 
50.826 

10,75 
85,41 

ITM
 2002-M

ei 2007 
3.257 

136.176 
118.239 

48.162 
87.364 

36,99 
86,09 
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4.5.2 Geologi 

Di Trubaindo, ukuran batubara adalah sekitar 700 sampai 1400 m dalam ketebalan dan 
terletak di Formasi Pamaluan Atas dari Kutai Basin (usia Miocene Rendah).  Mereka terjadi 
pada dua sinklin utama yang membagi sedimen ke Blok Utara (Sinklin Dingin) dan Blok 
Selatan (Sinklin Perak).  Sinklin menurun ke timur laut dan barat daya dan subcrop lapisan 
batubara di sepanjang limb dan di bagian hidung dari sinklin.  Tidak ada fault besar yang 
telah dicatat di area yang berisi cadangan.  Berbagai ukuran batubara terdiri dari batu pasir 
dan batu tanah liat dengan batubara, marl, batu endapan dan batu besi.  
 
Lebih dari 80 lapisan batubara telah diidentifikasi dan dibagi ke dalam grup utama yag diberi 
kode dari 1000 pada dasar, naik sampai 9000. Lapisan-lapisan tersebut di Blok Utara dengan 
ketebalan rata-rata lebih dari 2,0 m terdiri dari Lapisan 8500, 8000, 7000, 6000, 5500, 3000 
(lapisan yang paling produktif). Ketebalan lapisan rata-rata adalah antara 0,3 m dan 5,8 m. Di 
Dayak Besar, 27 lapisan telah diidentifikasi dengan dua lapisan utama, 3800 (2,25 m 
ketebalan rata-rata) dan 3000 (5,03 m). Di Biangan, dua lapisan yang sama dengan rata-rata 
3,26 m dan 7,33 m, masing-masing.   
 
Inklinasi lapisan di bagian hidung dari limb barat dari Blok Utara, yakni area yang saat ini 
sedang dikerjakan, adalah 10 sampai 30° di daerah yang dinilai dan menajam di bagian utara 
sampai 35°.  Blok Selatan terdiri dari Area Dayak Besar di bagian hidung dari sinklin (10° dip) 
dan Area Biangan (10° sampai 30° dip) di sepanjang limb selatan.  Limb utara dari Blok 
Selatan dan limb timur dari Blok Utara banyak yang belum dieksplorasi dan secara tajam 
menurun (sampai 75°), dan dikecualikan dari berbagai estimasi sumber daya. 
 
Batubara adalah bituminous dengan kandungan bahan dengan volatil tinggi.  Umumnya nilai 
calorific meningkat dari utara ke selatan (6550 kcal/kg ke 7300 kcal/kg) dan sulfur bervariasi 
dari lapisan ke lapisan.  Kedua faktor ini mengarah kepada suatu persyaratan akan 
pencampuran batubara di lokasi. 
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Gambar 4-5: Open Pit Trubaindo 
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4.5.3 Percontohan Geologis 
Percontohan geologis menggunakan modul Stratmodel dari perangkat lunak Minescape. 
Lokasi dibagi atas tiga blok percontohan utama (North, Dayak Besar dan Biangan).  
 

4.5.4 Pertambangan dan Produksi 
 Umum 

Pekerjaan eksplorasi awal di Trubaindo dilakukan antara tahun 1995 dan 2002 dan sedang 
berjalan.  Penghilangan overburden dimulai di bulan Juli 2004 dan pengiriman batubara 
pertama dilakukan pada bulan Mei 2005. 
 
Dua sinklin utama secara efektif membelah Trubaindo menjadi dua area utama, Blok Utara 
dan Selatan.  Blok Selatan terdiri dari area proyek Dayak Besar dan Biangan.  Sampai saat 
ini batubara hanya telah diekstraksikan dari Blok Utara. Faulting tidak umum di area dan 
dengan demikian tidak mempengaruhi operasi pertambangan. 
 
Trubaindo memperkirakan pada akhir 2006 terdapat 19 Mt batubara yang dapat ditambang di 
Blok Utara, sementara Dayak Besar dan Biangan masih harus memulai produksi.  Trubaindo 
menghasilkan dua produk batubara, MCV dan HCV untuk mana, kualitas rata-rata batubara 
adalah sebagai diringkas di dalam Tabel 4.4: 
 

Tabel 4-4: Parameter Target Kualitas Batubara Trubaindo  
Produk MCV HCV 

Nilai Kalorifik kcal/kg 6.500 7.000 
Sulfur % 0,80 0,60 
Abu % Max 5.0 Max 4.0

 
Seluruh pertambangan di Trubaindo dilakukan oleh para kontraktor pertambangan.  
Penghilangan overburden dilakukan dengan menggunakan truk konvensional dan operasi 
ekskavator, panel pertambangan dari sub-crop ke highwall dan penimbunan langsung (direct 
backfilling), apabila diperlukan, ke area yang telah selesai ditambang.  Berbagai operasi 
batubara dilakukan secara simultan dari berbagai area pertambangan yang berbeda yang 
mencakup operasi lapisan tunggal dan jamak. 
 
Batubara dibersihkan dengan menggunakan ekskavator hidrolis backhoe kecil dengan 
penampung yang telah dimodifikasi menjadi bertepian rata, truk pemuat (loading on-road 
truck) yang akan menarik batubara ke penghancur ROM pusat, yang terletak di Blok Utara.  
Karena pabrik pencucian saat ini tidak tersedia di Trubaindo, batubara kotor yang diproduksi 
dalam pembersihan berbagai laposan ditumpuk berdekatan dengan halaman penumpukan 
ROM. Suatu usulan untuk menginstalasi suatu pabrik pencucian sedang dipertimbangkan dan 
penemuan awal menunjukkan bahwa opsi ini layak. 
 

 Perencanaan 
Trubaindo mengembangkan pemeraga geologis dengan menggunakan perangkat lunak 
Minescape’s Stratmodel dan disain tambang selanjutnya serta cadangan dengan 
menggunakan modul Open Cut Minescape. 
 
Kuantitas batubarat awalnya dikalkulasi oleh Runge pada tahun 2003 dan dikutip sampai 
kedalaman 150 m dengan cut-off ketebalan batubara 0,5 m dan berdasarkan analisa rasio 
pengupasan cut-off impas sederhana.  Berbagai estimasi ini kemudian ditingkatkan pada 
bulan Februari 2005 berdasarkan analisa ekonomi yang lebih ketat yang mencakup: 
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• harga dasar batubara (base case coal price) USD30.00/t; 
• biaya operasi berdasarkan biaya tambang aktual; 
• marjin kas 5%; 
• batas kedalaman 100 m; 
• target produksi batubara sampai dengan 6 Mtpa; 
• target kualitas batubara 6,950 kcal/kg dan <1,0% sulfur; dan 
• arus kas maksimum net. 
 
Rencana tambang dikembangkan dengan menggunakan suatu latihan peringkat marjin blok 
berdasarkan pemeraga geologis Trubaindo untuk mengidentifikasi area positif dari sedimen 
untuk mempersiapkan suatu pemeraga pertambangan dasar.  Kuantitas dan kualitas blok 
(berdasarkan pada blok berukuran 200m x 20m) dihasilkan di dalam Minescape dan diimpor 
ke dalam XPAC untuk tujuan manipulasi.  Sejumlah versi yang berbeda atas database 
peringkat marjin XPAC diciptakan untuk merefleksikan berbagai kombinasi berbeda atas 
kriteria biaya dan pendapatan untuk Blok Utara, Dayak Besar dan Biangan.   
 
Di dalam menghasilkan cadangan batubara, Runge memasukkan kriteria berikut: 
• sudut kemiringan block highwall senilai 50º dan sudut kemiringan low wall senilai 30º; 
• ketebalan lapisan minimum sebesar 0,5 m; 
• kerugian bawah (floor loss) sebesar 0,07 m; 
• kerugian atas (roof loss) sebesar 0,07 m; 
• dilusi atas dan bawa (roof dan floor) sebesar 1,5%; dan 
• kerugian geologis senilai 5%. 
 
Rencana LoM dikembangkan oleh Runge pada bulan Februari 2005, yang mendefinisikan 
cadangan tambang batubara lebih kurang sebesar 67,2 Mt terdiri dari 15,2 Mt di Blok Utara, 
34,8 Mt di Dayak Besar dan 17,2 Mt di Biangan dengan rasio pengupasan keseluruhan 
senilai 6,8 bcm/t. 
 
SRK telah mengkaji metode dan parameter yang digunakan oleh Runge di dalam 
pengembangan rencana life of mine dan berpendapat, meskipun perencanaan tambang yang 
rinci akan menguntungkan, prosedur yang diadopsi oleh Runge adalah layak bagi Trubaindo. 
 

 Produksi 
Suatu kajian atas statistik produksi historis untuk area-area yang telah dikerjakan di masa lalu 
di Trubaindo mengindikasikan 78,43% dan 100,00% dari penambangan limbah yang 
direncanakan (planned waste mining) dicapai pada tahun 2005 dan 2006, sementara 63,65% 
dan 77,44% dari produksi batubara yang direncanakan dicapai dalam periode-periode yang 
sama.  ITM berpendapat bahwa kekurangan terhadap kuantitas yang direncanakan ini 
disebabkan oleh kinerja yang tidak baik oleh suatu kontraktor dan mereka sedang menangani 
hal ini. 
 
Rasio pengupasan diperkirakan akan menurun dari 9,34bcm/t dicapai di tahun pertama 
secara tahunan dengan produksi diperkirakan akan memuncak pada 6Mtpa di 2010 dan akan 
dipertahankan pada tingkat tersebut untuk selanjutnya. 
 
Meskipun Trubaindo secara historis tidak mencapai target produksi batubara, ia telah 
menunjukkan kemampuan untuk menambang melebihi 30 Mbcm per tahun.  4Mtpa telah 
tercapai dari Blok Utara sendiri dan pengenalan batubara yang direncanakan dari Blok Dayak 
Besar di tahun 2008 dan Blok Biangan di tahun 2010 seharusnya memfasilitasi kenaikan 
produksi yang diusulkan menjadi 6Mtpa. Oleh sebab itu menurut pendapat SRK Trubaindo 
memiliki keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan untuk memenuhi target produksi di masa 
mendatang. 
 

386



SRK Consulting 
Banpu ITM Listing Page 
 

  September 2007 

37

 Kelayakan 
SRK telah mengkaji jadwal-jadwal produksi jangka panjang, proyeksi harga jual dan biaya 
operasi yang disediakan oleh ITM untuk menilai kelayakn dari penambangan di setiap operasi 
dan lokasi yang diusulkan.  Berdasarkan informasi yang disediakan, Trubaindo mewakili 
suatu operasi yang layak. 
 

4.6 Proyek Bharinto  
4.6.1 Pengeboran 

Pengeboran reconnaissance dilakukan di tahun 1996 dan 1997 dengan eksplorasi rinci 
dimulai pada tahun 2001 di Blok Lempanang.  Bagian selatan (south limb) dari sinklin yang 
telah dibagi menjadi tiga blok: Biangan (dekat dengan Trubaindo), Tenaik dan Lempanang 
(bagian hidung dari sinklin).   
 
Setelah akuisisi di tahun 2004, pegeboran eksplorasi rinci lebih lanjut dilakukan, bersama 
dengan pengeboran geoteknis dan lubang pengeboran untuk menilai berbagai parameter 
Acid Rock Drainage (ARD).  Lini-lini traverse diberi jarak 500 m di sepanjang lapisan (seam 
strike) dengan jarak lubang pengeboran di sepanjang transverse berkisar antara 50m sampai 
150m. Statistik pengeboran disajikan pada Tabel 4.13 di bawah ini. 
 
Selama 2005, suatu survey-ulang menetapkan bahwa berbagai lokasi lubang pengeboran 
1996/1997 tidak benar.  Selanjutnya, 28 dari 39 lubang pengeboran awal direlokasi dan 
disurvey ulang dan ditemukan adanya kesalahan yang konsisten yang kemudian 
diaplikasikan ke 11 lubang pengeboran yang tersisa.  Data topografi saat ini telah dihasilkan 
dengan menggunakan sistem teknologi laser yang dipasang pada helikopter yang dapat 
melakukan penetrasi celah-celah kecil pada hutan dan dengan demikian secara akurat 
mencatat berbagai tingkat permukaan (±1 m pada hutan lebat dan kemiringan yang curam; 
±0.5 m pada permukaan yang bersih).  Teknologi baru ini memungkinkan akurasi yang jauh 
lebih baik dalam menentukan subcrop lapisan. 
 
Lokasi pemetaan awal atas subcrop ternyata tidak akurat dan tidak dicantumkan dii dalam 
pemeraga.  Tidak ada trench di sepanjang subcrop lapisan yang telah digali. 

 
 
Tabel 4-5: Statistik atas Pengeboran Bharinto  

Periode Prefiks 
Borehole 

No. 
Lubang 

Kedalaman 
Total  
(m) 

Catatan 
Geofisik
(m) 

Cored
(m) 

Open 
Holes
(m) 

Coring
(%) 

Geofisik 
(%) 

 
Batubara 

Contoh 
Geoteknis

ARD

1996-
1997 BE 39 2.264 na na na na na 45 na na 

2001 TP,LB 58 1.829 na na na na na 33 na na 

2004-
2005 BEC 364 19.909 18.952 12.0067.902 60 95 1.417 24 na 

2005-
2006 BEC 131 8.620 8.312 6.202 2.419 72 96 704 176 147

Total   592 32.623 27.263 18.20810.32156 84 2.199 200 147
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Gambar 4-6: Proyek Bharinto 
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4.6.2 Geologi 
Berbagai lapisan batubara ditemukan di bagian selatan dari perpanjangan Sinklin Perak 
(bagian 4.2.4) di Trubaindo dan menunjukkan statigrafi yang serupa, serta lapisan dan fitur 
struktural. Sebagaimana halnya di Trubaindo limb utara diketahui sebagai menurun sangat 
tajam (steeply dipping) (40 sampau 50º) dan belum dieksplorasi.  Di sepanjang limb selatan 
seam dip berkisar antara 15 sampai 25º di Blok Biangan (dekat dengan Trubaindo), 25 
sampai 45º di Blok Tenaik, dan 8-10º di Blok Lempanang di bagian hidung dari sinklin.   
 
36 lapisan batubara memiliki ketebalan rata-rata yang mencapai nilai maksimum mendekati 
4 m, dengan masing-masing sampai dengan 7,5 m pada lubang bor. Berbagai lapisan berada 
dalam 8 grup yang diberi kode dari 1000 sampai dengan 8000, berbagai lapisan produktif 
dengan rata-rata lebih besar dari 2,0 m menjadi 6000, 3740, 3000, 2300, 2000.  Quaternary 
alluvium menutupi batubara di lembah dan profil weathering tanah liat yang merah-coklat 
dengan ketebalan lebih kurang 1 sampai 2 m terdapat hampir di semua tempat.   
 
Batubara adalah high volatile bituminous di keseluruhan lokasi dengan lapisan bawah 
umumnya memiliki konten kelembaban yang lebih rendah. Nilau calorific menurun ke arah 
barat daya dan dengan kandungan sulfur yang bervariasi dari lapisan ke lapisan.   
 

4.6.3 Percontohan Geologis 
Percontohan geologis dengan menggunakan modul Stratmodel dari perangkat lunak 
Minescape.  Runge mengkaji pemeraga yang disiapkan untuk suatu Studi Pra-Kelayakan 
pada bulan Agustus 2005 dan setiap kesalahan yang ditemukan diperbaiki dan dicantumkan 
di dalam pemeraga yang telah direvisi digunakan sebagai dasar dari pelaporan sumber daya 
pada bulan Maret 2006.  Pengeboran tambahan atas 131 lubang bor lain di tahun 2006 telah 
dicantumkan di dalam suatu pemeraga lebih lanjut oleh para geologis ITM dan ini merupakan 
dasar dari sumber daya yang sedang dilaporkan saat ini.   
 
Karena panjangnya lapisan (seam strike), Bharinto telah dipecah menjadi tiga blok untuk 
tujuan percontohan.  Terdapat sedikit tumpang tindih antara setiap area yang diperagakan 
yang berakibat pada dipotongnya kontur dengan menggunakan batas batasan untuk setiap 
blok.  Berbagai parameter yang digunakan di setiap blok adalah sama.  Namun demikian, 
setiap blok telah diperagakan dengan menggunakan tren permukaan yang berbeda dan 
ditrianggulasikan atau permukaan yang telah dibagi (gridded surface) yang menghasilkan 
berbagai kontur yang sedikit tidak saling sesuai  Dampak dari berbagai kalkulasi sumber daya 
kemungkinan besar minimum.  
  

4.6.4 Pertambangan dan Produksi 
 Umum 

Bharinto saat ini tidak beroperasi, namun telah mengalami beberapa tahapan eksplorasi dan 
direncanakan untuk dikembangkan sesuai dengan konsesi Trubaindo yang berdekatan. 
Karena area tersebut tidak dikembangkan, diusulkan agar akses akan disediakan melalui 
konsesi Trubaindo dan untuk tujuan ini jalanan sedang dibangung sampai ke tepian Bharinto, 
awalnya untuk memungkinkan penggunaan penghancur Trubaindo dan pabrik pencuci yang 
diusulkan sebagaimana halnya akses terhadap dermaga sungai Bunyut. 
 
Faulting tidak wajar di Bharinto dan oleh sebab itu tidak dianggap sebagai mewakili suatu 
permasalahan terhadap berbagai operasi pertambangan yang diusulkan. Diusulkan, 
sebagaimana halnya juga pada operasi Trubaindo dan ITM lainnya, bahwa seluruh 
pertambangan akan dilakukan oleh para kontraktor pertambangan.  Penghilangan overburden 
(overburden) dilakukan dengan menggunakan truk konvensional dan operasi ekskavator, 
panel pertambangan dari sub-crop sampai dengan highwall dan penimbunan langsung (direct 
backfilling), apabila diperlukan, ke area mined-out.  Operasi batubara dilakukan secara 
simultan dari beberapa area pertambangan yang berbeda yang mencakup berbagai operasi 
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lapisan tunggal dan jamak. Tidak ada pertambangan ilegal atas area yang tidak 
dikembangkan ini yang telah terjadi sepanjang pengetahuan SRK. 
 
Batubara akan dibersihkan dengan menggunakan ekskavator hidrolis backhoe kecil dengan 
penampung yang telah dimodifikasi dengan tepian yang rata (flat-edged buckets), truk 
pemuat, yang sedianya akan menarik batubara tersebut ke pusat penhancur ROM di 
Trubaindo.  Sebagai pabrik pencuci ia tidak akan, pada awalnya, tersedia, batubara kotor 
yang diproduksi di dalam pembersihan atas lapisan-lapisan akan ditumpuk berdekatan 
dengan lokasi penimbunan ROM di Trubaindo atau di suatu tempat penyimpanan sentral di 
Bharinto. 
 

 Perencanaan 
Penilaian awal atas cadangan dan perencanaan jangka panjang dilakukan oleh Runge di 
tahun 2006 dengan menggunakan analisa peringkat marjin yang mirip dengan yang 
dipergunakan di dalam penilaian atas Trubaindo, berdasarkan berbagai pemeraga geologis 
yang dihasilkan oleh Bharinto di tahun 2005 dan suatu struktur biaya yang dihasilkan dari 
berbagai operasi tambang terkini di Trubaindo. 
 
Untuk tujuan latihan peringkat marjin, Runge mempersiapkan suatu pemeraga blok 
pertambangan dasar atas sediment batubara berdasarkan tiga pemeraga geologis Minescape 
yang ada pada saat ini untuk Biangan, Tenaik dan Lampanang.  Data kuantitas dan kualitas 
blok dihasilkan di Minescape dan diimpor ke dalam database XPAC untuk dimanipulasi.  
Sejumlah database peringkat marjin XPAC dibuat untuk merefleksikan berbagai kombinasi 
yang berbeda atas parameter biaya dan pendapatan. 
 
Paparan blok  pertambangan dikembangkan dengan menggunakan berbagai parameter 
berikut: 
• Kedalaman maksimum 120 m; 
• bukaan tambang selebar 50 m dibuat di sepanjang strike; 
• Tinggi sudut kemiringan tembok 40o sebagaimana didefinisikan oleh studi geoteknis 

Golder Associates; 
• ketebalan lapisan >1 m; dan 
• panjang blok maksimum sepanjang 250 m. 
 
Berbagai parameter lainnya yang digunakan untuk menentukan kuantitas dan kualitas 
mencakup: 
• ketebalan pertambangan minimum senilai 0,5 m; 
• kerugian bawah (floor loss) sebesar 0,07 m; 
• kerugian atas (roof loss) sebesar 0,07 m; 
• dilusi sebesar 1.5% atas massa lapisan in-situ; dan 
• kerugian geologis sebesar 5%. 
 
Menerapkan suatu harga batubara jangka panjang kasus dasar sebesar USD40/t, Runge 
mengembangkan suatu cadangan batubara sebesar 48,4 Mt dari mana, sebanyak 38,6 Mt 
didukung sebagai Terukur dan Terikndikasi, terdiri dari 30,3 Mt Terbukti dan 8,2 Mt 
Kemungkinan Cadangan.  Namun demikian, diperkirakan 2 Mt batubara akan disterilisasi di 
sepanjang marjin Sungai Lampanang, yang menghasilkan suatu cadangan pertambangan 
batubara sebesar 36,5 Mt dengan rasio pengupasan sebesar 3,9 bcm/t dan CV sebesar 
6.572 kcal/kg, 4,5% abu dan 0,98 % sulfur. 
 
Bharinto baru-baru ini telah melaksanakan suatu FS untuk menilai-ulang cadangan 
pertambangan berdasarkan suatu perkiraan harga jangka panjang yang telah dinaikkan 
sebesar USD48.86/t dan biaya operasi dan modal yang telah diperbaharui. Hasil dari hal ini 
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masih belum dipastikan namun kemungkinan besar akan menunjukkan suatu peningkatan 
cadangan yang substansial dari yang sebagaimana disajikan di dalam laporan ini 
 

 Produksi 
Berdasarkan di atas, Bharinto telah mengembangkan suatu jadwal produksi tambang jangka 
panjang yang dimulai di tahun 2009 dan meningkat menjadi 4,3Mt di tahun 2014 dengan rasio 
pengupasan rata-rata yang menunjukkan sedikit variasi selama masa tambang. 
 
Meskipun Bharinto belum dimulai, bukti dari tambang Trubaindo yang berdekatan 
mengindikasikan bahwa ITM memiliki pengalaman dan keahlian yang memadai di dalam 
pengembangan dan pengoperasian tambang-tambang di berbagai lokasi terpencil dan 
dengan kapasitas produksi yang tinggi untuk membuat Bharinto menjadi suatu kesuksesan 
komersil.  SRK dengan demikian telah meyakinkan bahwa berbagai target produksi yang 
diajukan dapat dicapai. 
 

 Kelayakan 
SRK telah memeriksa jadwal produksi jangka panjang, proyeksi harga jual dan biaya operasi 
yang disediakan oleh ITM untuk menilai kelyakan penambangan pada setiap operasi dan 
lokasi yang diusulkan.  Berdasarkan informasi yang diberikan, proyek Bharinto mewakili suatu 
operasi yang layak. 
 

4.7 Openpit dan Proyek Embalut  
4.7.1 Pengeboran 

Empat program pengeboran dilaksanakan selama periode 2003 sampai 2004 seubungan 
dengan produksi yang sedang berjalan di lokasi.  Satu dari berbagai program ini berpusat 
pada area Proyek Perluasan Embalut, tetapi juga mencakup berbagai area periferal yang 
kemudian pada saat itu ditambang di pit barat. Distribusi lubang bor sangat tidak merata 
dengan mayoritas daripadanya terletak di berbagai lapangan dan sepanjang trek.  Jauh lebih 
banyak lagi telah terkubur di area pedesaan yang dihuni oleh rumah tangga. Statistik 
berkenaan dengan lubang bor hanya di area Proyek Perluasan Embalut ditunjukkan pada 
Tabel 4.6. 

Tabel 4-6: Pengeboran dan Data Geologi Embalut  
     

Lubang Bor Ketebalan 
Rata-rata Min Maks  

Lapisan 
Total Partial 

Core 
Lubang 
Terbuka

Pencatatan 
Geofisik 

Dip of 
Seam  
(º) (m) (m) (m) 

23 28 7 21 17 6-7 6,10 3,60 10,40 
22 58 19 39 39 6-8 3,80 1,90 5,37 
20 69 24 45 54 6-8 1,90 1,40 2,00 
17 137 38 99 86 8-14 5,80 4,40 8,80 
 
 
4.7.2 Geologi 

Batubara sub-bituminous dari Formasi Balikpapan dengan usia Miocene Menengah 
diekstraksi dari kedua cabang dan bagian tengah dari utara-selatan Sinklin Separi.  Celupan 
lapisan lebih tajam (10 sampai 25º) di cabang sebelah timur dibangingkan dengan cabang 
barat (5 sampai dengan 15º).  Lebih dari 13 lapisan (diberi koder 12-24 dan di atas dari yang 
dikerjakan di bawah tanah) dengan ketebalan rata-rata antara 2 sampai 5 m telah dikerjakan.  
Kualitas batubara umumnya kurang dari 4% abu (ad), sulphur 0,2-0,6%, dan CV 5.800-6.200 
kcal/kg (ad).  
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Pengerjaan bawah tanah menghasilkan kuantitas yang jauh lebih rendah atas batubara 
bituminous dari Formasi Pulau Balang, dengan usia Miocene Lebih Rendah, yang memiliki 
lapisan lebih tipis namun berkualitas lebih baik (CV 6.500 kcal/kg, ad), yang diberi kode dari 1 
sampai 11 secara berurutan.  Dua produk dicampur setelah pencucian bawah tanah dan 
sebagian kecil dari produk openpit. 
 
Proyek Perluasan Embalut diusulkan di bulan Juli 2004 untuk bekerja pada Lapisan 17, 20, 
22 dan 23 (bersamaan dengan pemisahan lapisan) Formasi Balikpapan ke utara openpits 
yang dikerjakan dan sebagian besar berada di bawah suatu desa.  Sejak saat itu sebagian 
batubara telah mulai dikerjakan, dengan ekstraksi terakhir di bulan Desember 2006.  Area 
tersebut terdiri dari kelanjutan kea rah utara dari Sinklin Separi dengan celupan lapisan 
antara 6 sampai 14 derajat dan tidak terdapat kesalahan yang siknifikan. 
 
Sedimen Quaternary mencakup sediment flood plane lunak atas endapan dan tanah liat yang 
bervariasi dalam hal ketebalan dari beberapa meter sampai 30 ke 40m. Sedimen ini dengan 
mudah mengalir ketika terbalut namun Embalut telah terlebih dahulu menangani hal ini 
secara memuaskan degan membangun tanggul atas kelebihan beban untuk menaham 
sedimen lunak yang menutupi lapisan batubara tersebut. Disain pit ITM mempertimbangkan 
kestabilan dari berbagai sedimen lunak ini. 
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Gambar 4-7: Openpit dan Proyek Embalut 
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4.7.3 Percontohan Geologis 
Deposit teah diperagakan dengan menggunakan Perangkat Lunak Medsystem / Minesight, 
yang paling akhir di bulan Juni 2004.  Pengeboran lebih lanjut dipercayai telah dilakukan 
sejak saat ini.  Struktur dipeagakan pada blok 10m x 20m x 5 m dan diinterpretasikan dengan 
menggunakan suatu permukaan tren.  Dasar dari Quaternary dan Soft Clay diperagakan dari 
pencegatan di lubang bor yang mencatat berbagai fitur ini, yang terakhir “dipotong” terhadap 
yang disebutkan lebih awal.  Lapisan batubara dipotong terhadap tanah liat lunak atau, 
apabila tidak ada, dasar dari Quaternary. 
 

4.7.4 Pertambangan dan Produksi 
 Umum 

Tambang tersebut memulai operasinya di tahun 1983 dan berada di bawah manajemen 
BANPU pada tahun 2001.  Batubara diproduksi dari operasi pertambangan open pit dan 
bawah tanah, tetapi tambang-tambang bawah tanah terakhir ditutup di bulan Juni 2006 dan 
kemudian disegel dikarenakan kondisi kerja yang tidak aman dan biaya yang tinggi.  
Penambangan open pit untuk sementara dihentikan pada akhir 2006.  Sampai dengan 
penghentian sementara atas operasi, open pit telah memproduksi suatu jumlah total 14,5 Mt 
batubara dan mengurangi sekitar 117 Mbcm overburden. 
 
Embalut terdiri dari beberapa lapisan halus atas deposit di mana batubara dieksploitasi dari 
suatu sinklin pencelupan dangkal.  Lapisan yang lebih rendah dieskploitasi dengan 
menggunakan metode pertambangan bawah tanah dengan menggunakan system hand-
worked longwall di bagian timur dari sinklin.  Pertambangan open pit dipergunakan untuk 
mengeksploitasi lapisan atas di sekitar marjin permukaan dari sinklin. 
 
Penambangan dengan cara open pit terdiri dari suatu penyobekan konvensional, truk dan 
operasi penggalian, panel pertambangan dari sub-crop ke tembok-tinggi dan penumpukan 
area yang telah dikerjakan apabila memungkinkan.  Seluruh pertambangan dilaksanakan oleh 
para kontraktor pertambangan.  Mayoritas batubara open pit dicampur dengan batubara 
bawah tanah sebelum dikapalkan. 
 

 Perencanaan 
Berbagai opsi untuk membuka-kembali tambang openpit Embalut telah dinilai.  Berbagai opsi 
ini didasarkan pada suatu studi kelayakan yang telah diselesaikan di masa lalu yang dibuat 
oleh Perusahaan bekerjasama dengan Runge di tahun 2005 dan dengan mempertimbangkan 
berbagai rasio pengupasan dan tingkat produksi.  Telah ditetapkan bahwa tingkat produksi 
batubara tahunan sebesar 3 Mt dengan rasio pengupasan rata-rata 5,7bcm/t, dengan 
menggunakan truk konvensional dan operasi penggali yang dilakukan oleh para kontraktor 
pertambangan yang menawarkan keuntungan terbanyak dan resiko paling sedikit. 
 
Kerangka pit dikembangkan dengan menggunakan rutin Lersch – Grossman di Medsystem. 
 
Kriteria yang dipergunakan di dalam mengembangkan “cadangan” pertambangan mencakup: 
 
• suatu kedalam maksimum 100 m; 
• CV yang lebih besar dari 4.800 kcal/kg; 
• Konten sulfur kurang dari 2,7%; 
• konten abu kurang dari 27%; 
• ketebalan pertambangan minimum 0,3 m; 
• kerugian atas (roof loss) senilai 0,1 m; 
• kerugian bawah (floor loss) senilai 0,1 m; 
• dilusi atas (roof dilution) senilai 0,05 m; 
• dilusi bawah (floor dilution) senilai 0,05 m; dan 
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• sudut kemiringan antara 26º dan 40º. 
 
Hal ini menghasilkan suatu kuantitas batubara yang dapat ditambang per Juli 2004 sebesar 
20,2 Mt dengan rasio pengupasan sebesar 5,7 bcm/t dan CV rata-rata sebesar 5.770 kcal/kg 
tercakup di dalam seams 23, 22 dan 17. 
 
Namun demikian, mayoritas dari batubara ini terletak di desa Kerta Buana, di mana lebih dari 
900 keluarga berkediaman.  Berbagai negosiasi saat ini sedang berlangsung untuk 
merelokasi para pemukim dan paket kompensasi sedang dibicarakan.  Sampai saat ini, tidak 
ada jangka waktu penyelesaian tugas ini, tidak ada jaminan bahwa relokasi akan terjadi, 
demikian juga tidak ada biaya relokasi yang pasti. Usulan untuk terus bekerja pada openpit 
Embalut dengan demikian tetap merupakan suatu resiko yang dapat dipertimbankan untuk 
tidak berlanjut.  
 

 Produksi 
Dikarenakan oleh ketidakpastian mengenai relokasi atas desa Kerta Buana untuk mengakses 
sumber daya batubara primer, tiadanya rencana penambangan jangka panjang atau jadwal 
produksi disajikan di dalam pemeraga keuangan ITM untuk tambang Embalut. 
 
Namun demikian, mengingat historis catatan produksi di Embalut dan lainnya dari operasi 
pertambangan batubara ITM di Kalimantan, SRK berpendapat tingkat produksi batubara 
sebesar 3 Mtpa sangat mungkin tercapai apabila penduduk desa Kerta Buana dapat 
direlokasi selayaknya. 
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4.8 Jorong Openpit 
4.8.1 Pengeboran 

Pengeboran sejak eksplorasi dimulai pada tahun 1995 dirangkum dalam Tabel 4.17 di bawah 
ini. Tabel ini tidak termasuk pengeboran pra-produksi sehubungan dengan zona J2, di mana 
penambangan batubara telah selesai.   
 

Tabel 4-7: Sejarah Eksplorasi, Zona J1   

Periode 
Pit 
Pengeboran 
Eksplorasi 

Pit 
Pengeboran    
Pra-
Produksi 

Pit 
Pengeboran 
Geoteknis   

Catatan 

1995 43 - - Umumnya <80 m, 
maksimum 200 m 

1996-7 223 - - Umumnya <90 m, 
maksimum 160 m 

1998 19 - - Kurang dari 90 m 

2000-1 258 - - Umumnya <90 m, 
maksimum 200 m 

2002-3 - 41 - Kurang dari 70 m 

2003-6 - - 60 Umumnya <90 m, 
maksimum 130 m 

 
Pengeboran saat ini (2007) adalah hanya untuk tujuan geoteknis. Pengeboran geoteknis di 
masa lalu mencakup pengembangan horisontal untuk drainase air (2003); properti material 
dan pengeboran peizometer di tahun 2003 dan di tahun 2005-2006: properti material dan Tes 
Penetrasi Standar (2004). Analisa dan pelaporan mengenai pengeboran geoteknis pada 
tahun 2005-2006 belum selesai.   
 
Navigasi pengeboran downdip saat ini telah selesai sampai dengan kira-kira seluas 200 m di 
Blok Timur Jorong dan 400 m di Blok Pusat Jorong dengan beberapa pengeboran infill. 
Navigasi ruang di sini lebih banyak dari yang berada di Blok Barat Jorong. Ruang pit 
pengeboaran pada setiap navigasi bervariasi, namun secara umum cukup dekat dan 
memadai untuk membuktikan adanya kelanjutan lapisan lintas lubang/pit yang diproyeksikan. 
Pengeboran pra-produksi secara umum mencakup titik-titik inti dari lapisan batu baru, yang 
dicatat secara geofisik dan diambil contohnya untuk analisa batubara.   
 
Saluran outcrop dan pemetaan lubang/pit mendukung pengeboran.    
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Gambar 4-8: Openpit Jorong 
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4.8.2 Geologi 
Ekstraksi sedang berjalan di sejumlah lobang/pit di sejumlah pit di sepanjang bagian timur 
dari konsesi (Blok-blok Jorong Timur dan Jorong Tengah) di mana pada umumnya batu baru 
sub-bituminus menurun pada 30 sampai 45o ke arah selatan. Lapisan batubara ditemukan 
dalam tiga kelompok strata sedimenter yang berlainan:   
• Produksi saat ini berjalan terhadap lapisan yang berumur Upper Miocene dan telah 

dikategorisasikan sebagai J1 untuk acuan. Ini dipecah menjadi dua unit produktif yang 
mana  bagian atas (Zona U) mempunyai ketebalan 100 sampai 200 m dengan enam 
lapisan yang dapat dikerjakan sampai dengan kira-kira ketebalan 15 m, sedangkan yang 
bagian bawah (zona M) yang memuat 11 lapisan secara lokal sampai dengan ketebalan 
35 m. Kedua zona dipisahkan oleh sekitar 230 m batu tanah liat dengan sedikit batu pasir 
dan batubara. Batubara di Zona U lebih terjal kemiringannya daripada yang ada di Zona 
M. 

• Keseluruhan cadangan Jorong termuat dalam lapisan J1.   
• Di bawahnya terdapat zona J2 dengan umur Lower Miocene yang memiliki 7 lapisan 

dengan ketebalan 1 sampai 3 meter. Pekerjaan menurut jadwal ekstraksi daerah dalam 
zona ini telah selesai.   

• Beberapa cadangan kecil batubara yang berpotensi terdapat di deposit Eocene yang 
lebih tua (J3) yang telah dilepas oleh ITM tanpa dikerjakan. 

 
Sebagian besar batubara zona J1 berkelembaban tinggi (30%), rendah tingkat abu (3 sampai 
4%) dan sulfur (kurang dari 0,25%) dan bernilai pemanasan moderat-rendah (5.300 kcal/kg 
gross CV pengeringan melalui udara). Open pit yang diseleksi menghasilkan batubara yang 
diangkut melalui darat ke stasiun pembangkit tenaga listrik yang dekat letaknya, sedangkan 
sejumlah besar batubara  dikeluarkan dari terminal pelabuhan lokasi. Rata-rata ketebalan 
lapisan batubara adalah 4,9 m.   
 
Keekonomian open pit sebagian besar diatur oleh keberlangsungan dan ketebalan lapisan 
serta dampaknya terhadap rasio pengelupasan. Tidak banyak kesalahan pada saat ini, 
namun sehubungan dengan kemiringan yang curam, terkadang pemeliharaan dinding rendah 
stabil menghadapi masalah. Kadang kala perlu untuk melepaskan strata dari bawah lapisan 
dasar untuk memelihara profil dinding rendah stabil. Semakin dalam pit tersebut, semakin 
rumit masalahnya dan ITM sedang menangani masalah ini dengan cara melanjutkan program 
yang luas terhadap pengeboran geoteknis, analisa dan penilaian. Kegagalan kelandaian yang 
cukup parah di bulan Juni 2006 dikarenakan hujan lebat dan sebagai akibatnya Sungai 
Asam-asam membanjiri Tambang UC mengakibatkan adanya ekskavasi dan dilakukannya 
reparasi disain. 
 
Singkapan lapisan berlanjut ke arah barat dari daerah produksi dan baru-baru ini telah 
dievaluasi kembali.   
 

4.8.3 Percontohan Geologis 
Percontohan geologis telah dilaksanakan oleh staff Jorong pada tahun-tahun 1997, 2002 dan 
2006 dengan menggunakan peranti lunak Medsystem. Di kwartal terakhir tahun 2006, sebuah 
model geologis baru telah dikembangkan dengan menggunakan semua lubang pemboran 
eksplorasi secara bersamaan dengan 101 lubang pengeboran pra-produksi dan geoteknis 
sejak tahun 2002. Model 2002 dikembangkan dengan menggunakan seksi-seksi yang 
dijajarkan sepanjang rute-rute eksplorasi sedangkan model 2006 merupakan model blok 
tunggal yang dikembangkan pada grid 25 m. Yang disebut terakhir ini meluas ke bagian barat 
Blok-blok Jorong Timur dan Jorong Tengah yang bekerja menuju ke daerah lain yang disebut 
sebagai Blok Barat Jauh.     
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4.8.4 Pertambangan dan Produksi   
 Umum 

Jorong terdiri atas serangkaian operasi penambangan batubara dengan system open pit. 
Eksploitasi berjalan dari sejumlah pit yang berlokasi di bagian timur konsesi. Batubara Jorong 
terdiri dari batubara bersulfur rendah untuk dicampurkan dengan batubara bersulfur tinggi 
lainnya, batubara dengan CV yang lebih tinggi yang diproduksi oleh ITM.   
 
Secara historis, pertambangan di Jorong telah dilakukan oleh beberapa kontraktor 
pertambangan dan saat ini lima kontraktor yang digunakan. Kontraktor perseorangan 
diberikan pit khusus atau tugas atau daerah yang ditetapkan dalam mana ia dapat 
beroperasi.   
 
Pemindahan overburden dilakukan oleh operasi ekskavator dan truk secara konvesional 
dengan panel penambangan dari sub-crop sampai ke dinding tingginya dan, di mana 
diperlukan, pengurukan kembali daerah yang selesai ditambang. Tidak perlu adanya 
pengeboran dan peledakan namun di beberapa tempat pembukaan oleh bulldozer dilakukan. 
.  
 
Batubara dibersihkan dan diperoleh dengan menggunakan eksavator backhoe yang 
memuatnya ke atas truk darat yang mengangkut batubara ke salah satu dari mesin 
penghancur ROM. Penghancur/crusher pertama berlokasi di bagian timur Sungai Asam-
Asam dan terutama digunakan untuk pengiriman kontrak ke stasiun pembangkit tenaga listrik 
setempat. Crusher yang kedua yang terbesar terletak di fasilitas pemuatan tongkang yang 
terletak 25km jauhnya.   
 
ITM telah menginvestigasi penambangan tambahan batubara dari dasar Sungai Asam-Asam, 
namun usulan ini telah dilepas karena secara ekonomis tidak layak pada saat ini. Namun 
demikian, penyimpangan ke sungai yang lebih kecil (Sungai Katal-Katal) akan dilaksanakan 
sebagai bagian dari operasi pit barat di Blok Jorong Tengah dan pengaturan untuk izin yang 
terkait sedang dilakukan untuk peleksanaan pekerjaan ini.   
 
Pekerjaan geoteknis masih terus berjalan sebagai akibat dari kegagalan dinding rendah yang 
cukup besar di Pit M45C setelah terjadinya hujan lebat dan rembasan Sungai Asam-Asam ke 
dalam Pit UC pada bulan Juni 2006. Modifikasi terhadap rancangan sudut landai telah 
diinvestigasi dan luban pemboran air telah dilakukan untuk mengurangi tingginya air tanah. 
Modeling cadangan saat ini mencakup sudut dinding rendah sebesar 19o.  SRK telah menilik 
kembali rencana remedial demikian dan menganggap asumsi saat ini mengenai kelandaian 
adalah cukup masuk akal, akan tetapi ada kemungkinan resiko kehilangan cadangan dengan 
semakin dalamnya dua pit utama.   
Pit Jorong yang diseleksi menghasilkan batubara yang diangkut melalui jalan darat ke stasiun 
pembangkit tenaga listrik terdekat, sedangkan sebagian besar dibawa keluar dari terminal 
pelabuhan di lokasi.    
 

 Perencanaan 
ITM telah “mengoptimalkan” rancangan pit Jorong berdasarkan harga jual batubara sebesar 
USD23.26 per ton sebagaimana diarahkan oleh manajemen senior dan langkah-langkah 
berikut telah dijalankan dalam menghasilkan profil produksi pit:   
• Aplikasi rasio pengelupasan breakeven pit (PMS) yang diperoleh dari proyeksi biaya 

operasional dan harga jual batubara yang ditetapkan; dan   
• Optimalisasi bekas pit dengan penggunaan paket peranti lunak Medsystem dan 

Minesight, yang menggunakan sebuah metode kendali rasio pengelupasan cone yang 
bergerak.    
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Pertimbangan-pertimbangan berikut telah diperhitungkan:   
• Topografi dari survei-survei tahun 2006;    
• Jumlah kerugian penambangan sebesar 7% dikonversikan darii tonase in-situ menjadi 

batubaru jadi.   
• Sudut landai dari rancangan gambar landai yang disajikan dalam laporan-laporan 

geoteknis pada tahun 2004, yang membatasi kedalaman pit dalam pit zona U sampai 
100m dan sampai 120m dalam Pit M45C dengan sudut landai dinding rendah sebesar 
19o ;  

• Eliminasi backfilling/penimbunan kembali; dan 
• Tidak mencakup cadangan yang berada di bawah Sungai Asam-Asam   
 
SRK puas bahwa sebuah prosedur perencanaan yang layak telah dikembangkan dan 
dilaksanakan di Jorong.   
 

 Produksi 
Pada bulan Januari 2006, Jorong melaporkan sebuah cadangan batubara yang dapat 
ditambang sebesar 16.906 MT dengan rasio pengelupasan sebesar 4,39 dan percontohan 
keuangan ITM saat ini berdasarkan perkiraan ini. Namun demikian, Jorong baru-baru ini telah 
menilai kembali cadangan sebesar 15.342 MT di bulan Januari 2007 dengan rasio 
pengupasan sebesar 4,36bcm/t. Berbagai potensi operasi pertambangan selanjutnya pada 
bagian barat dari daerah pekerjaan yang saat ini masih sedang dievaluasi yang mungkin 
dapat memperpanjang umur open pit.   
 
Berdasarkan statistik produksi secara historis untuk Jorong yang mengindikasikan total 
produksi kelebihan beban yang melebihi 20 Mbcm; SRK puas bahwa Jorong memiliki 
pengalaman dan kemampuan yang diperlukan untuk mencapai target produksi jangka 
panjang yang diproyeksikan.    

 
 Kelayakan 

SRK telah mempelajari jadwal produksi jangka panjang, ramalan harga jual dan biaya 
operasional yang disampaikan oleh ITM untuk menilai kelayakan penambangan di setiap 
lokasi yang beroperasi dan yang diusulkan.   
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5 PERSIAPAN, PEMROSESAN, TRANSPORTASI DAN PENJUALAN   
5.1 Idominco Barat, Indominco Timur, dan Tandung Mayang 
 

Batubara bersih yang diproduksi di Indominco Barat dibawa ke tempat penimbunan ROM 
Indominco pusat di mana batubara tersebut dihancurkan menjadi -50 mm, diambil contohnya 
dan ditumpuk, siap untuk pengangkutan ke pelabuhan. Batubara yang ditimbun diambil dari 
tempat penimbunan khusus menuju ke terowongan reklamasi di bawah tanah, di mana alat 
angkut membawa batubara tersebut ke silo pengiriman. Truk batubara mengangkut batubara 
melalui jalan berlapis keras yang telah dibangun secara khusus sepanjang kira-kira 36 km 
menuju ke pelabuhan.   
 
Pabrik pencucian batubara memiliki kapasitas penampungan 1 Mtpa batubara kotor dan 
terdiri atas pencucian dalam tong, penyeleksian dan penggosokan dengan tangan dan rata-
rata memperoleh sekitar 53% batubara bersih untuk sejumlah produksi batubara tercuci 
sebanyak 0,5 Mtpa, sebagaimana diperlihatkan dalam Gambar 5.1.   
 
Kapasitas tempat penimbunan ROM Indominco melampaui 0,265t batubara, yang diangkut ke 
pelabahuan dengan berbagai truk tailer berkapasitas 40t sampai 90t. Siklus waktu truk adalah 
kira-kira 2,5 jam.   
 
Diusulkan agar batubara yang diproduksi dari Tandung Mayang akan dijual kepada 
Indominco di pabrik Indominco yang kemudian akan diproses di fasilitas penanganan 
batubara Indominco pusat.  Direncanakan pembangunan tempat penimbunan dan pabrik 
pencucian batubara ROM yang baru di Indominco Blok Timur segera setelah tambang baru 
ini telah dikembangkan.    
 
Pelabuhan fasilitas penanganan batubara yang ada saat ini sedang ditingkatkan untuk 
memberikan kapasitas penimbunan yang lebih besar dan pemuatan ke kapal yang lebih 
cepat. Rancangan skematik fasilitas penanganan batubara yang ada sekarang ini dan yang 
diusulkan diperlihatkan dalam Gambar 5.2.    

Gambar 5-1: Pergerakan Konseptual Batubara dari Indominco Blok Barat ke 
Pelabuhan  
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Gambar 5-2: Fasilitas Penanganan Batubara Pelabuhan Indominco    
 

 

 
Kapasitas muatan kapal rata-rata di pelabuhan dilaporkan sebesar 40.000 ton per hari atau 
kapasitas sekitar 12,54 Mtpa per tahunnya, tidak termasuk pemuatan ke tongkang, yang 
berkemampuan untuk meningkatan angka ini menjadi 18,5 Mtpa setelah diadakan ekspansi.   
 
Dok tongkang dilaporkan memiliki daya muat 5m sehingga sanggup untuk menampung 
sehingga kapal 8.000 ton, sedangkan dok pemuatan kapal utama memiliki daya tampung 
sebesar 14,5m dan cocok untuk kapal dengan kapasitas 90.000 ton.    
 

5.2 Trubaindo dan Bharinto 
Batubara yang diproduksi di Trubaindo diangkut ke pabrik penghancuran pusat, dioperasikan 
dengan rancangan kapasitas sebesar 1.500 tph atau 6,6 Mtpa untuk menghasilkan produk 
batubara yang dihancurkan sebesar -50mm dan ditimbun di tempat batu baru yang telah 
dihancurkan disebelahnya. Tempat penyimpanan batu baru yang telah dihancurkan ini 
memiliki kapasitas 120.000 ton (yang dapat ditingkatkan menjadi 250.000 ton) dan batubara 
diambil menggunakan dozer dan ekskavator, dimuat ke atas truk trailer dan diangkut 
sepanjang 40 km melalui sebuah jalan tanah yang khusus dibangun selebar 12m ke tempat 
penimbunan di pelabuhan di sebelah Sungai Mahakam. Batubara sekali lagi ditumpuk di 
tempat penimbunan batubara yang sudah jadi yang memiliki kapasitas 360.000 ton dan 
melalui alat pemuat tongkang berdaya 2.000 tph, dimuat ke atas tongkang-tongkang 
berkapasitas sampai dengan 10.000 ton. Batubaru dibawa dengan tongkang menuju ke 
pelabuhan pemuatan laut Terminal Batubara Pusat Bontang, Berau, Jawa atau Terminal 
Batubara Pusat Balikpapan untuk selanjutnya diangkut kembali atau dibaurkan.   
 
Meskipun saat ini tidak ada fasilitas pencucian batubara di Trubaindo, rencana telah 
dikembangkan untuk konstruksi fasilitas pencucian batubara kotor dengan kapasitas 0,5 
Mtpa, yang dicadangkan untuk menghasilkan kembali batubara sebesar 56% atau 0,3 Mtpa.   
 
Diusulkan bahwa batubara yang diproduksi dari tambang yang direncanakan di Bharinto akan 
menggunakan fasilitas penanganan batubara di Trubaindo.   
 
Sebuah diagram skematik untuk pergerakan batubara dari Trubaindo dan tambang-tambang 
Bharinto yang diusulkan disajikan dalam Gambar 5.3.     
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Gambar 5-3: Konsep Pergerakan Batubara Trubaindo    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Embalut 

Tambang Embalut terletak bersebelahan dengan Sungai Mahakam. Meskipun kegiatan 
operasi sementara ini dihentikan, sejarah mengatakan bahwa sekitar 50% dari semua 
produksi batubara open pit telah dicuci sebelum dikirim. Pabrik pencucian terdiri atas dua unit 
seperti diperlihatkan dalam Gambar 5.4.   
 
Batubara diangkut dari open pit ke tempat penimbunan ROM seluar 4.2 ha dengan kapasitas 
250.000 ton. Batubara bersih dihancurkan menjadi -50mm dengan laju 500 tph. Baik batubara 
bersih maupun batubara yang telah dicuci ditumpuk di penimbunan batubara yang telah jadi 
yang berkapasitas 150.000 ton dan kemudian dimuat melalui sebuah loader 8.000 ton per 
hari ke atas tongkang berkapasitas 8.000 ton. Batubara diangkut dengan tongkang ke 
pelabuhan muatan laut di Terminal Batubara Pusat Bontang, Berau, Jawa atau Terminal 
Batubara Pusat Balikpapan untuk selanjutnya dikapalkan atau dicampurkan.   
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Gambar 5-4: Proses Alur Pabrik Pencucian Embalut   
 

 
 
 

5.4 Jorong  
Jorong ditarik ke penghancur ROM, satu dari mana terletak di timur Sungai Asam-Asam dan 
utamanya digunakan untuk penyerahan kontrak ke pembangkit tenaga setempat, sementara 
yang lainnya terletak di fasilitas pemuatan tongkang, terletak 25 km di pantai. Gambar 5.5 
menunjukkan pengaturan pengangkutan dan pemuatan untuk fasilitas pemuatan tongkang. 
 
Gambar 5.5: Jorong, Pergerakan Batubara Melalui Dermaga 
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6 LINGKUNGAN  

Spesialis lingkungan SRK melaksanakan sebuah tinjauan dari atas meja terhadap dokumen 
yang ada yang disediakan oleh Perusahaan dan juga mengadakan diskusi dengan ahli 
pertambangan dan geologis SRK yang mengunjungi lokasi. Kunjungan ke lokasi tidak 
dilaksanakan oleh spesialis lingkungan SRK. Informasi yang tersedia untuk pertimbangan 
berhubungan terutama dengan kebijakan dan pendekatan korporat. Beberapa informasi 
umum mengenai lingkungan, kesehatan dan keselamatan serta masalah-masalah sosial telah 
diperiksa dalam bentuk presentasi PowerPoint. Informasi khusus mengenai lokasi belum 
diperiksa secara rinci oleh spesialis lingkungan SRK, sehingga hanya kesimpulan yang 
terbatas mengenai lingkungan, kesehatan, keselamatan dan social dapat dilakukan 
khususnya tentang lokasi.   
 
Dokumentasi umum sebagai berikut telah ditinjau:   
• Kebijakan Perusahaan atas Perkembangan Berkelanjutan; 
• Pedoman Korporat tentang Mutu, Keselamatan dan Lingkungan (Standar-Standar Mutu, 

Lingkungan dan Keselamatan serta Garis Pedoman Teknis)   
• Kebijakan Perusahaan atas Perkembangan Komunitas dan Cakupan Kerja;    
• Ringkasan legislasi lingkungan, kesehatan dan keselamatan dan ketenagakerjaan yang 

berlaku terhadap asset;   
• Presentasi mengenai Perusahaan (Banpu) serta operasional dan proyeknya, termasuk 

kinerja lingkungan, kesehatan dan keselamatan;   
• Laporan Program Perkembangan Komunitas untuk tahun 2006.   
• Sebagai tambahan terhadap dokumentasi yang ditinjau, beberapa komentar diberikan 

oleh spesialis dan manajer Banpu serta geologis dan insinyur SRD.   
 
6.1 Kerangka Kerja Legislatif dan Regulator   
6.1.1  Legislasi Lingkungan Hidup 

Undang-Undang utama Republik Indonesia, Surat Keputusan Kementerian, Peraturan dan 
berbagai peraturan tambahan yang berkaitan dengan kendali lingkungan terdaftar di bawah 
ini:   
 
• Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 mengenai pengelolaan lingkungan hidup, 

1997;   
• Peraturan Pemerintah No. 27 mengenai analisa dampak lingkungan hidup (AMDAL 

dalam singkatan Indonesia), 1999;   
• Keputusan Menteri Lingkungan No. 11 tentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang harus 

disertai dengan AMDAL, 2006;   
• Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tentang konservasi sumber daya alam biologis 

berikut ekosistemnya, 1990;   
• Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1211.K/008/M.PE mengenai 

pencegahan dan mitigasi kerusakan dan polusi lingkungan hidup terhadap kegiatan 
pertambangan, 1995;   

• Peraturan Pemerintah No. 18 tentang pengelolaan limbah yang berbahaya, berbau dan 
beracun, 1999;   

• Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tentang urusan kehutanan, 1999 
sebagaimana dirubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, 
No.1 tahun 2004;    

• Surat Keputusan dari Direktur General Pertambangan No. 336.K/271/DDJP tentang 
jaminan reklamasi, 1996;    

• Peraturan Pemerintah No. 41 tentang kendali terhadap polusi udara, 1999 dan lain-
lainnya. 

 

405



SRK Consulting 
Banpu ITM Listing Page 
 

  September 2007 

56

Sebagai tambahan, ada sejumlah Standar Lingkungan Hidup Nasional serta Garis Pedoman 
Teknis yang dianut di Republik Indonesia, yang merinci persyaratan kualitas lingkungan 
penerima dan setiap emisi, seperti:    

 
• Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-13/MENLH/3 tentang 

kualitas standard untuk sumber emisi yang tidak bergerak, 1995;   
• Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-50/MENLH/11 tentang 

standar tingkat bau yang tidak sedap, 1996;   
• Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-49/MENLH/11 tentang 

standar tingkat getaran, 1996;   
• Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.KEP 113/MENLH/2003 mengenai 

air limbah cair untuk pertambangan;   
• Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor KEP-51/MENLH/10 mengenai 

standar limbah cair untuk kegiatan industri, 1995, sebagaimana dirubah berdasarkan 
Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 122 tahun 2004;   

• Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan No. 58 tentang 
klasifikasi dan standar limbah air pada Propinsi Tingkat I Kalimantan Selatan, 1994;   

• Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Dampak Lingkungan Hidup No. Kep-
205/Bapedal/07 tentang Garis Pedoman Teknis Untuk Kendali Terhadap Polusi Udara 
Dari Sumber Tidak Bergerak, 1996;    

• Surat Keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1451.K/10/MEM 
tentang Garis Pedoman Teknis dalam pelaksanaan Tugas Pemerintah dalam 
Pengelolaan Air Tanah, 2000.   

 
Sebuah Analisa Dampak Lingkungan Hidup (EIA) dipersyaratkan pada saat tahapan 
rancangan sejumlah kegiatan, termasuk pertambangan yang mencakup lebih dari 200 hektar 
tanah dengan daerah penambangan openpit melebihi 50 ha dan produksi batubara yang 
melampaui 250.000 ton per tahun. Sebuah Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 
Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup merupakan bagian-bagian dari laporan EIA.   
 
Selama phase operasional, sebuah perusahaan dipersyaratkan untuk memiliki seperangkat 
izin dan secara berkala melapor kepada badan berwenang mengenai beberapa aspek yang 
berbeda terkait dengan lingkungan hidup dari kegiatan perusahaan. Untuk operasional 
Perusahaan, izin dan laporan sebagai berikut diperlukan:   
 
• Laporan EIA yang telah disetujui diperlukan sebelum dimulainya kegiatan operasional; 
• Rencana pengelolaan lingkungan hidup tahunan dan rencana observasi lingkungan hidup 

tahunan;   
• Laparan kwartalan dan tahunan mengenai pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan 

Lingkungan Hidup;   
• Izin  satu-kali-pakai untuk pembuangan air limbah ke suatu badan air atau sumber daya 

air, yang diperoleh dari Bupati/Walikota;   
• Izin abstraksi dan eksploitasi air tanah;   
• Izin untuk menggunakan bahan radioaktif dan/atau sumber radiasi lainnya (tidak 

diperlukan apabila besarnya radioaktif berada di bawah batasan nilai yang ditetapkan 
oleh badan berwenang);   

• Izin satu kali pakai dengan suatu laporan enam-bulanan tentang pengelolaan limbah 
berbahaya dan beracun dan nomor pendaftaran limbah berbahaya dan beracun. 

• Laporan mengenai pengumpulan dan pengangkutan limbah minyak sebagai bagian dari 
izin pengelolaan limbah berbahaya dan beracun;   

• Izin untuk produksi, persediaan, penyimpanan dan distribusi bahan peledakan; dan   
• Diperlukannya izin gangguan dikalahkan oleh otorisasi atas suatu AMDAL.    
 
Rehabilitasi dan penutupan tambang dikendalikan oleh beberapa peraturan. Sebelum 
dimulainya operasi, Perusahaan diwajibkan untuk menyediakan jaminan pelaksanaan untuk 
menjamin kewajiabn reklamasinya. Sesuai dengan peraturan, cakupan reklamasi termasuk 
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pembongkaran fasilitas pertambangan, pengurukan kembali lokasi bekas tambang dan profil 
ulang, menutupi daerah dengan lapisan tanah atas, penanaman kembali dan menerapkan 
berbagai upaya atas pengelolaan air tambang. Rehabilitasi tanah secara progresif merupakan 
bagian dari Rencana Pengelolaan Lingkungan hidup tahunan. Rencana Penutupan akhir 
perlu disampaikan kepada badan berwenang paling lambat satu tahun sebelum suatu 
tambang ditutup.  
  

6.1.2 Legislasi Kesehatan dan Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja   
 

Peraturan yang terdaftar di bawah ini membentuk dasar legislasi kesehatan, keselamatan dan 
tenaga kerja di Republik Indonesia:    

 
• Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tentang pengelolaan keselamatan dan 

kesehatan kerja, 1970;   
• Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 555.K/26/M.PE tentang 

keselamatan dan kesehatan kegiatan pertambangan secara umum, 1995;   
• Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 3 tentang pelaporan kecelakaan, 1998;   
• Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-19/M/BW tentang pelaksanaan audit 

sistem pengelolaan kesehatan dan keselamatan, 1997;   
• Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. PER-05/MEN tentang system 

pengelolaan kesehatan dan keselamata, 1996;   
• Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tentang kesehatan, 1992;   
• Surat Keputusan Kementerian Kesehatan No. 261/Menkes/Sk/II tentang kondisi 

kesehatan di tempat kerja, 1998;   
• Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 22 tentang penyakit karena 

pekerjaan, 1993;     
• Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-51/MEN tentang standar ambien 

untuk factor fisik di tempat bekerja, 1999;   
• Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tentang ketenagakerjaan, 2003;   
• Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tentang asuransi sosial untuk pekerja, 

1992;    
• Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tentang ratifikasi konvensi ILO No. 111 

tentang pencegahan diskriminasi, 1999.   
 

Sesuai dengan legislasi Indonesia setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 atau lebih 
pekerja dan/atau menggunakan proses atau materi yang dapat mengakibatkan kecelakaan 
kerja, termasuk peledakan, kebakaran, polusi dan penyakit, diwajibkan untuk melaksanakan 
sebuah sistem pengelolaan kesehatan dan keselamatan. Petunjuk pelaksanaan sistem 
pengelolaan kesehatan dan keselamatan disediakan oleh peraturan pemerintah. Audit sistem 
akan diadakan paling sedikit satu kali setiap tiga tahun oleh badan audit oleh badan 
berwenang.   
 
Setiap pekerja akan berhak akan layanan medis dan semua pihak yang mempekerjakan akan 
menyediakan pemeriksaan medis secara berkala terhadap pekerja paling tidak satu kali 
dalam setahun. Legislasi menetapkan persyaratan bagi kondisi kesehatan di tempat bekerja 
termasuk sanitasi air, kualitas udara di dalam, kebisingan, guncangan, radiasi, penyakit dan 
lain-lainnya.   
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6.2 Pengelolaan Korporat terhadap Lingkungan Hidup, Kesehatan, Keselamatan dan 
Sosial   

6.2.1 Kebijakan dan Standar Korporat   
 

Sebuah system pengelolaan Kualitas, Keselamatan dan Lingkungan Hidup sedang 
dilaksanakan oleh Perusahaan seperti ditunjukkan dalam Tabel di bawah ini:   

 
Tabel 6-1: Tingkat-Tingkat Sistem Pengelolaan QSE    

 
Tingkat Manajemen Tanggung Jawab 

Komite Pengelolaan QSE   
Mengusulkan Kebijakan QSE, manajemen umum 
dan pengawasan terhadap QSE Proposing QSE 
Policies, general management and supervising.  

Pusat Pengembangan QSE   
Bertanggung jawab untuk kebijakan, strategi, 
garis petunjuk dan pengembangan struktur QSE 
dan kinerja QSE.   

Kantor Wilayah QSE   

Mengikuti rekomendasi Pusat Perkembangan, 
memfasilitasi serta mempromosikan standar-
standar QSE kepada operasional, melaporkan 
data mengenai kinerja, pelatihan dan 
perkembangan pengetahuan pada tingkat 
operasional.   

Staff QSE Operasional   

Menetapkan dan meninjau Roadmap QSE, 
persiapan rencana tindak dan anggaran, 
mengikuti peraturan dan standar korporat, 
melaporkan kinerja dan kejadian-kejadian.    

 
Prinsip-prinsip utama Perusahaan ditetapkan dalam Kebijakan-Kebijakan Kualitas, 
Lingkungan Hidup dan Keselamatan tahun 1999. Pada bulan Desember 2006, Kebijakan 
Perkembangan yang Berkelangsungan dianut. Motto utama yang dicanangkan oleh 
Kebijakan tersebut adalah bahwa “sebuah industri akan menjadi kuat hanya bila 
dikembangkan bersamaan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup”. Standar-
standar Pengelolaan QSE dan petunjuk teknis pendukung QSE telah dikembangkan dan 
dianut untuk melaksanakan Kebijakan-Kebijakan tersebut.   

 
Petunjuk teknis QSE memberikan bimbingan tentang praktek-praktek terbaik manajemen 
terhadap masalah QSE dan tanggapan terhadap hal-hal berikut yang paling penting 
sebagaimana diprioritaskan oleh Perusahaan QSE dan tim pengelolaan operasional 
pertambangan:   

 
• Abu 
• Emisi Bersifat Gas Yang Bukan Abu   
• Pengelolaan Air dan Kendali Sedimentasi   
• Pengelolaan Limbah Air   
• Pengelolaan Limbah 
• Pengelolaan “tailing” 
• Pengelolaan Kelebihan Beban dan Drainase Tambang Asam     
• Transportasi 
• Penggunaan bahan peledak dan Peledakan   
• Kebisingan 
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• Material Radioaktif    
• Pengelolaan Bahan Berbahaya   
• Kebakaran 
• Penutupan dan Demisioner Tambang    
• Kegiatan 5S    
• Usulan   
• Kegiatan Kelompok Kecil    

 
Dalam bulan Februari 2007 yang berikut telah dianut oleh Perusahaan untuk memperdayakan 
komunitas yang terkena dan mendukung prakarsa perkembangan yang berkelangsungan 
terhadap prakarsa : 
 
• kebijakan pengembangan komunitas untuk Indonesia;   
• cakupan pekerjaan (pembagian tanggung jawab antara kantor pusat di Bangkok, kantor 

wilayah di Jakarta and lokasi tambang); dan   
• arahan operasional terhadap perngembangan komunitas.   

 
Dokumentasi tersebut di atas harus diterapkan dan wajib bagi semua operasional ITM. Sesuai 
dengan Kebijakan dan Standar-Standar, setiap operasi mengembangkan Program, Rencana 
Tindak dan Prosedurnya masing-masing.   
 

6.2.2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja   
Anggota staf ITM, beserta personil berdasarkan kontraknya, kesemuanya dicakup oleh 
sistem pengelolaan keselamatan ITM di lokasi pekerjaaan. Sistem pengelolaan kesehatan 
dan keselamatan OHSAS 18001 sedang dikembangkan. Operasi Indominco Mandiri sudah 
bersertifikasi. Tandung Mayang saat ini sedang dalam proses sertifikasi dan rencana-rencana 
tambang lainnya agar segera disertifikasi.   
 
Statistik keselamatan untuk operasi Banpu tahun 2004-2006 disajikan dalam Tabel di bawah 
ini.    

 
Tabel 6-2 : Statistik Keselamatan untuk Operasi ITM  

Jumlah Kecelakaan 

2004 2005 2006 Nama Operasi   

Total  Fatal  Total  Fatal  Total  Fatal  
Indominco Barat 256 0 259 2 329 1 
Openpit Jorong  30 2 96 1 98 2 
Openpit Embalut  266 0 247 0 54 4 
Openpit Tandung Mayang  41 0 48 0 86 0 
Openpit Trubaindo  n/a 1 165 5 183 1 
Total  593 3 815 8 753 8 

 
 

Analisa statistik kecelakaan sampai dengan 2006, menunjukkan bahwa lebih dari setengah 
jumlah kecelakaan terjadi terhadap orang-orang dari kontraktor dibandingkan dengan staf 
Perusahaan sendiri. Berdasarkan ini Perusahaan telah meluncurkan sistem pengelolaan 
kontraktor untuk meningkatkan pengelolaan kesehatan dan keselamatan untuk mengurangi 
setiap insiden yang terjadi di dalam daerah operasional Perusahaan. Analisa mengenai 
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penyebab kecelakaan telah dijalankan dan tindakan mitigasi telah dikembangkan oleh 
Perusahaan dengan bantuan dari konsultan keselamatan. Spesialis kesehatan dan 
keselamatan Perusahaan menyatakan bahwa setiap lokasi tambang sedang melakukan 
induksi kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup secara berkala bagi seluruh karyawan 
dan kontraktor. Departemen Pertambangan juga menekankan bahwa kehandalan pelatihan 
standar harus dipenuhi oleh setiap lokasi tambang. SRK tidak menerima rincian atas kategori 
kecelakaan dan tidak dapat mengomentari lebih lanjut.  
 
Dari 19 kecelakaan yang bersifat fatal semasa periode tiga tahun antara 2004-20006, sekitar 
14 adalah merupakan pekerja kontraktor.  Lima pekerja ITM meninggal dalam periode 
tersebut dan empat dari mereka terjadi di tahun 2006 di tambang bawah tanah Embalut dan 
dalam dua insiden yang berbeda.  Operasi ini telah ditutup sejak saat itu.  Kecelakaan yang 
bersifat fatal terhadap seorang karyawan ITM di Jorong di tahun 2004 merupakan akibat dari 
suatu kecelakaan di jalan (haul road).  SRK mengantisipasi bahwa dengan penutupan 
tambang bawah tanah dan pengenalan system pengelolaan kontraktor angka kecelakaan 
akan menurun. 

 
Perusahaan patut diberi acungan untuk fakta bahwa operasional Indominco dan Tandung 
Mayang telah menerima “Penghargaan Keselamatan” dari Pemerintah, Departemen Tenaga 
Kerja.   

 
6.2.3 Pengelolaan dan kinerja lingkungan hidup   

Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup telah dikembangkan oleh setiap 
operasi secara tahunan dan diserahkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan 
peraturan Indonesia serta kebijakan dan standar korporat. Sistem Pengelolaan Lingkungan 
Hidup ISO 14000 saat ini sedang dikembangkan di operasional ITM,   dengan Indominco 
sudah bersertifikasi. Perusahaan memiliki daftar lengkap atas izin dalam Bahasa Indonesia 
yang tidak disediakan bagi SRK dalam Bahasa Inggris atau diperiksa oleh SRK. 
 
Pemantauan kepatuhan atas berbagai standar pemerintah sedang berlangsung berikut 
adanya program tindak perbaikan untuk menangani ketidak-patuhan yang diidentifikasi. Audit 
kesehatan dan lingkungan hidup dilakukan oleh Inspektur Pertambangan dua kali dalam 
setahun, dengan audit lingkungan hidup intern yang dilakukan oleh Departemen Lingkungan 
Hidup setiap tahunnya.   
 
Studi dasar lingkungan sedang dilaksanakan untuk proyek penghijauan/greenfield di 
Trubaindo dan Indominco (Blok Timur) sebagai bagian dari program Lingkungan Perusahaan 
yang berkelanjutan. Kedua lokasi telah memiliki AMDAL yang telah disetujui. 
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Tabel 6-3 : Anggaran untuk Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup  
  

 
Pengelolaan  
Lingkungan Hidup   

Pemantauan  
Lingkungan Hidup    

Nama Operasi 
2006  
(Rp/$US) 

2007  
(Rp/$US) 

2006  
(Rp/$US) 

2007  
(Rp/$US) 

Indominco  
7.986.372.859/ 
889.550  

8.145.797.564/ 
907.306 

1.807.016.769/ 
201.272 

2.370.245
.155/264.
006 

Jorong  Not available  
2.810.720.446/ 
313.068 

Not available 
669.662.0
00/ 
74.589 

Trubaindo  
787.768.112/ 
87.744 

1.014.161.250/ 
112.961 

268.106.451/ 
29.863 

431.000/4
8 
 

Total dlm Rupiah  8.774.140.971 11.970.679.260 2.075.123.220 3.040.338
.155 

Total  $US  977.294 1.333.335 231.135 338.643 
6.2.4 Pengembangan Komunitas 

Perusahaan menyediakan dukungan sosial bagi komunitas di sekitar area konsesinya dengan 
tujuan utama untuk menciptakan kemandirian komunitas melalui perkembangan usaha lokal. 
Berbagai proyek direncanakan dengan melibatkan penduduk desa setempat disekitar lokasi 
tambang melalui berbagai Komite Konsultatif Komunitas (CCC), yang dibentuk untuk 
memfasilitasi interaksi antara penduduk desa dan setiap perusahaan pertambangan. CCC 
mengadakan rapat secara berkala paling sedikit sekali sebulan untuk memantau kemajuan 
sebuah proyek dalam komunitas. Melalui diskusi secara berkelanjutan dan konsultasi dengan 
CCC, Perusahaan tampaknya telah menciptakan hubungan yang baik dan terbuka dengan 
komunitas yang terkena dampak. Setiap kegiatan yang diusulkan oleh penduduk disampaikan 
kepada Perusahaan melalui CCC dan dipertimbangkan selama berjalannya Program 
Perkembangan Komunitas tahunan. Program diberikan pembiayaan berdasarkan 
pembayaran US$ 0,08 per ton batubara.    
 
Proyek perkembangan komunitas dibagi menjadi lima daerah bekerja – infrastruktur, 
pertanian dan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial-budaya. Dalam tahun 2006 
sejumlah Rp.11.093.024.218 (sekitar US$1,3 Juta) dibelanjakan untuk perkembangan 
komunitas di semua unit operasi. Hasil-hasil program pengembangan komunitas dilaporkan 
ke pemerintah setiap tahunnya.    
 

6.2.5 Rehabilitasi dan penutupan yang saat ini sedang berjalan   
ITM melaksanakan rehabilitasi progresif terhadap tanah yang terkena sesuai dengan rencana 
pengelolaan lingkungan tahunannya. Dana rehabilitasi merupakan sumber pembiayaan untuk 
pekerjaan rehabilitasi saat ini dan termasuk dalam model keuangan ITM. Jumlah yang 
disetorkan ke dalam dana ini diperoleh dari kuantitas batubara yang diperoleh dari 
penambangan dengan tariff sebagai berikut:   
 
• Embalut US$0,15 per ton batubara;  
• Indominco US$0,10 per ton batubara; 
• Jorong US$0,10 per ton batubara; 
• Trubaindo US$0,20 sen per ton batubara;  
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Jaminan reklamasi untuk operasional Jorong dan Trubaindo untuk tahun 2007 adalah 
Rp.870.695.946 (sekitar US$ 96.980) dan Rp.2.648.638.462 (sekitar US$ 295.014). Data 
pada Jaminan Reklamasi untuk Indominco dan Embalut tidak disampaikan kepada SRK. 
 

6.3 Masalah Kunci 
Hanya informasi umum yang diberikan kepada SRK untuk meninjau dan lokasi tidak 
dikunjungi oleh spesialis lingkungan hidup SRK sehingga masalah kunci khusus lokasi ini 
berdasarkan informasi umum yang diberikan dan sebaiknya jangan dianggap sebagai 
kepastian. SRK tidak dapat memberikan komentar apakah dana yang memadai telah 
disediakan untuk masing-masing operasional untuk mengelola masalah-masalah demikian.   
 
Masalah sosial – Perusahaan menyediakan dukungan sukarela yang signfikan dan 
sistematik kepada komunitas setempat yang terkena sesuai dengan kebijakan dan standar 
korporat. Dari informasi yang diberikan hal ini tampak sesuai dengan praktek internasional 
yang baik dan akan memberikan kontribusi yang penting bagi keberlangsungan 
perkembangan di daerah-daerah yang terkena.   
 
Kualitas air limbah – ketidakpatuhan terhadap kualitas air Standar Indonesia telah terjadi di 
operasional Jorong, Trubaindo dan Embalut, terutama sehubungan dengan jumlah bahan 
padat dan  pH yang dibuang. Dikatakan bahwa telah ada penelitian yang dilakukan oleh ITM 
untuk menemukan penyebab ketidakpatuhan demikian dan mengidentifikasi tindakan koreksi 
yang diperlukan. Oleh karena SRK tidak memperoleh hasil pemantauan yang aktual, SRK 
tidak dapat memberikan komentar mengenai kepatuhan terhadap standar internasional, yakni 
Garis Petunjuk Lingkungan Hidup, Kesehatan dan Keselamatan IFC.    
 
Pemukiman kembali – proyek pengembangan Blok Timur Embalut mensyaratkan 
pemukiman kembali desa setempat, Kerta Buana yang memiliki sekitar 900 perumahan. 
Suatu jumlah yang substansial untuk pemukiman kembali yang dikutip dalam Studi Kelayakan 
Ekspansi Open Cut Embalut dan ini diperkirakan dalam menilai kelayakan ekonomis dari 
cadangan. Penduduk desa Kerta Buana meminta Perusahaan untuk menggantikan tanah dan 
miliknya dengan harga yang oleh Perusahaan dianggap sebagai sangat berlebihan. Proses 
konsultasi sedang dilaksanakan dan, menurut ITM sekitar 75% dari penduduk desa tersebut 
sekarang bersedia untuk menyepakati kompensasi yang ditawarkan oleh Perusahaan. SRK 
mengerti bahwa persetujuan harus dicapai dengan paling sedikit empat kelompok penduduk 
yang berlainan melalui perwakilan terpilihnya. Tanpa mengunjungi lokasi dan meninjau 
semua dokumentasi secara rinci, SRK tidak dapat memberi komentar apakah proses yang 
diikuti sampai sekarang akan mematuhi garis-garis petunjuk Bank Dunia mengenai 
pemukiman kembali atau Standar Kinerja 5 IFC.    
 
Perkiraan biaya penutupan – SRK mengerti bahwa hanya perkiraan biaya rehabilitasi per 
tahun yang dilakukan. Sebagai rencana penutupan akhir hanya diperlukan satu tahun 
sebelum penutupan; ini belum dipersiapkan oleh Perusahaan sebelum tanggal ini. Sebuah 
tinjauan terhadap dokumentasi yang tersedia (garis petunjuk teknis intern) memperlihatkan 
bahwa Perusahaan memenuhi praktek internasional untuk aspek teknis penutupan dan 
rehabilitasi. Namun demikian praktek internasional saat ini menunjukkan bahwa rencana 
penutupan dan biaya harus dipersiapkan dari awal mula pengembangan proyek, yakni, 
selama penilaian studi kelayakan. Rencana demikian harus mengatur baik rehabilitasi 
progresif maupun akhir dari penutupan tambang (terutama hal-hal seperti pembongkaran 
infrastruktur dan pembersihan setiap kontaminasi). Dengan demikian ITM saat ini tidak 
mematuhi dengan aspek pengelolaan penutupan internasional ini.   
 
Bekerja di Hutan Lindung – Perusahaan masih menunggu izin akhir untuk memulai operasi 
di area Hutan Lindung di Blok Timur Indominco. 
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Potensi drainase batu asam – menurut informasi yang diterima oleh SRK batu limbah di 
area konsesi Bharinto dan Indominco Timur memiliki potensial signifikan akan formasi batu 
asam. Pengelolaan pelepasan bahan yang terkontaminasi sepanjang masa sebuah tambang 
dapat menyebabkan implikasi yang signifikan terhadap biaya modal, operasional dan 
penutupan. SRK mengusulkan agar sebuah konsep kebijakan dan pembiayaan 
diformulasikan sebelum mengadakan ekskavasi di lokasi.  
  

6.4 Komentar SRK 
Mengikuti tinjauan terhadap data yang tersedia maka dianggap bahwa prinsip-prinsip dasar 
praktek lingkungan hidup dan kesehatan dan keselamatan telah termuat dalam operasional 
ITM saat ini sebagaimana terbukti oleh komitmen perusahaan terhadap system pengelolaan 
ISO yang berkaitan. Namun demikian, menurut pengalaman SRK system demikian tidak 
selalu berarti bahwa praktek-praktek yang baik sedang dilaksanakan atas dasar lokasi 
khusus. Tanpa kunjungan lokasi yang rinci, SRK tidak dapat mengkonfirmasi apakah 
demikian halnya bagi ITM atau tidak, meskipun dari informasi yang diterima SRK, tidak ada 
alasan untuk yakin bahwa pelaksanaan tidak dijalankan.  SRK juga tidak dapat memberikan 
komentar mengenai kepatuhan kegiatan Perusahaan terhadap legislasi Indonesia oleh 
karena kurangnya informasi yang diterima., meskipun diakui bahwa agar dapat 
mempertahankan akreditasi ISO perusahaan harus patuh terhadap persyaratan Negara tuan 
rumah yang bersangkutan.    
 
Untuk mengikuti praktek internasional yang baik dan mengadakan persediaan untuk 
kewajiban keuangan dalam jangka panjang, Perusahaan harus menyediakan rencana 
penutupan dan perkiraan biaya untuk mencakup baik rehabilitasi progresif (berdasarkan 
rencana tambang tahunan) maupun untuk penutupan akhir. Keakuratan perencanaan dan 
perkiraan biaya akan bergantung pada fase proyek perkembangan dan seberapa dekat ke 
arah penutupan tambang demikian.   
 
SRK menganggap bahwa salah satu resiko utama yang terkait dengan operasional adalah 
masalah drainase batu asam di area konsesi Bharinto dan Indominco Timur dan hal ini 
sedang diinvestigasi lebih lanjut dan ditangani oleh ITM. Sebuah kebijakan yang tetap dan 
pembiayaan perlu ditentukan untuk Blok Timur sebelum dimulainya ekskavasi.    
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7 SUMBER DAYA DAN CADANGAN    
7.1 Definisi 

Sumber Daya dan Cadangan telah diklasifikasikan sesuai dengan prinsip dan definisi Kode 
Australasia untuk Pelaporan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih Tambang (JORC).   
 
Sebuah Sumber Daya Batubara merupakan perkiraan kuantitas batubara yang berpotensi 
untuk ditambang secara ekonomis dalam waktu mendatang yang jelas, namun untuk mana 
studi teknis dan ekonomis yang lengkap belum terselesaikan, dan untuk mana eksplorasi 
lebih lanjut mungkin diperlukan. Sumber daya dibagi lagi menurut jumlah eksplorasi yang 
telah dilakukan. Kategori Terduga, Terindikasi dan Terukur mencerminkan derajat yang 
meningkat terhadap data eksplorasi sehingga adanya keyakinan. Tingkat eksplorasi 
diperlukan dalam sebuah kategori yang bergantung pada kompleksitas geologis sebuah 
deposit.   
 
Suatu Cadangan Batubara merupakan perkiraan kuantitas batubara yang dapat ditambang 
secara ekonomis berdasarkan kondisi ekonomis yang spesifik seperti diperagakan oleh studi 
rinci teknis dan ekonomis dan untuk mana kontrak, izin dan akses ke tanah (“faktor-faktor 
modifikasi”) telah diperoleh atau berkemungkinan besar akan diperoleh dalam waktu dekat. 
Cadangan dibagi lagi menjadi kategori Terbukti dan Berkemungkinan untuk mencerminkan 
tingkat berbeda rincian dalam studi dan dalam tingkat eksplorasi. Studi-studi demikian 
didasarkan pada parameter yang akan memberikan tingkat laba yang saat ini secara umum 
dapat diterima dan untuk sebuah produk batubara campuran yang dapat dijual di pasar saat 
ini. Kuantitas cadangan yang ditawarkan merupakan sebuah perkiraan batubara yang dapat 
dijual, dengan memperhitungkan kehilangan dan dilusi dalam geologis, penambangan dan 
pemrosesan. Cadangan yang terbukti hanya dapat diperoleh dari Cadangan Terukur, 
sedangkan Cadangan Yang Berkemungkinan dapat diperoleh dari Sumber Daya Terukur 
maupun yang Terindikasi.     
 
ITM telah mengkategorisasikan perkiraan sumber daya untuk Jorong, Blok Barat dan Blok 
Timur Indominco antara titik-titik data yang dapat diandalkan di 500m untuk Terukur (radius 
250m dari titik data), 1000m untuk Terindikasi dan 2000m untuk Terduga. Struktur 
geologisnya relatif sederhana dan ditetapkan dengan baik. Akan tetapi, dalam beberapa 
daerah lapisan batubara menurun tajam sehingga akan menjadikan pit/lubang menjadi relatif 
sempit. Singkapan batubara pun mengalami oksidasi dan pembakaran. Dalam kondisi 
demikian SRK merasa bahwa bagi Sumber Daya Terukur perlu adanya jarak lubang 
pemboran yang lebih dekat melalui rute-rute untuk membuktikan sebuah lapisan tertentu 
(dalam atau dekat dengan batas lubang/pit) di paling sedikit tiga lokasi (baik parit ataupun 
lubang pemboran). Untuk alasan ini, SRK telah “menurunkan” status beberapa sumber daya 
yang dihitung oleh ITM. Yang lainnya tidak diturunkan disebabkan luasnya pemboran infill 
yang saat ini telah selesai dilaksanakan.   
 
BANPU tidak memasukkan dalam Pernyataan Tahunannya (seksi 6.2) referensi apapun 
terhadap Sumber Daya Terduga (kategori dengan kepastian geologis yang paling minim) 
meskipun dalam laporan ini SRK terkadang mengacu kepadanya dalam beberapa operasi. 
   

7.2 Pernyataan Sumber Daya dan Cadangan ke Bursa Efek Thailand (SET)   
Induk Perusahaan, BANPU, telah, selama beberapa tahun, mengutip sumber daya dan 
cadangannya setiap tahun per tanggal 31 Desember untuk operasinya di Thailand, Indonesia 
dan Cina kepada SET sesuai dengan Kode JORC. Karena ini statistik yang dikutip secara 
umum SRK merasa layak untuk menjelaskan di dalam laporan ini setiap perubahan terhadap 
sumber daya dan cadangan sejak peryataan SET yang terakhir. Suatu kutipan terakhir akan 
hal ini (hanya untuk operasi Indonesia) per tanggal 31 Desember 2006, ditampilkan di dalam 
Table 7.1.  
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Tabel 7-1: Pernyataan BANPU mengenai Sumber Daya dan Cadangan Batubara per 31 
Desember 2006 (hanya Operasi di Indonesia, Mt Batubara yang Dapat Dijual)    

Per 31 Des 2006 Per 31 Des 2005 

Proyek/Opera
si Tambang   

Sumber 
Daya 
Terukur 

Sumber 
Daya 
Terindik
asi 

Total 
Sumber 
Daya 

Cadan
gan 
Terbu
kti 

Kemu
ngkina
n 
Cadan
gan 

Jumlah 
Cadang
an 

Jumla
h 
Sumbe
r Daya 

Jumla
h 
Cadan
gan 

Operasi 
Tambang                 

   Jorong 39,6 5,6 45,1 14,3 1,6 15,9 41,6 30,2 

   Indominco 219,0 70,8 289,7 62,7 23,4 86,0 275,3 72,9

       -  
Indominco 
Barat

35,5 14,1 49,6 29,8 - 29,8 61,8 27,8 

       -  
Indominco 
Timur

152,9 35,4 188,3 32,9 7,3 40,1 161,6 29,0 

       -  
Underground 1

30,6 21,3 51,8 - 16,1 16,1 51,8 16,1 

    Kitadin 99,6 51,0 150,6 12,2 5,1 17,3 153,7 19,2

       -  Open 
cut 

99,6 51,0 150,6 12,2 5,1 17,3 152,4 18,6 

       -  
Underground 2

- - - - - - 1,4 0,5 

    Trubaindo 166,2 134,7 300,8 31,6 30,0 61,6 305,7 65,8

       -  Blok 
Utara

87,2 43,7 131,0 6,3 3,3 9,6 135,8 13,8 

       -  Dayak 
Besar 

52,8 72,9 125,7 14,8 20,0 34,8 125,7 34,8 

       -  Biangun 
Nagae 

26,2 18,0 44,1 10,5 6,7 17,2 44,1 17,2 

Proyek 

     Bharinto  135,9 82,5 218,4 22,2 6,3 28,5 218,4 28,5 

     
Barasentosa  - - - - - - - - 

Total 660,3 344,6 1.004,6 143,0 66,4 209,3 994,7 216,6 
 

1  Studi engineering sedang dilakukan untuk menaikkan Cadangan Berkemungkinan menjadi 
Cadangan Terbukti   
2  Operasi tutup dikarenakan kondisi yang tidak ekonomis   
3 Dijual oleh ITM pada tanggal 3 Mei 2007 dan oleh sebab itu dikecualikan dari jumlah 
keseluruhan 
4 Kitadin hanya terdiri atas Embalut    

 
Dengan mempertimbangkan keadaan operasional dan proyek Indonesia saat ini, hanya 
pernyataan ini yang menunjukkan penurunan dalam Cadangan Batubara sejak tanggal 31 
Desember 2005 sampai dengan 31 Desember 2006 sebesar 7,3 Mt. Gambar-gambar BANPU 
menyatakan bahwa selama periode ini Cadangan Batubara terkuras sebanyak 19,6 Mt 
dikarenakan penjualan batubara dan meningkat (net)  sebesar  11,9 Mt sebagai hasil dari 
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“Studi Eksplorasi dan Tambang” pada tambang dan proyek yang ada. Secara rinci, yang 
terakhir disebut ini terdiri atas:   
 
• Indominco Barat – peningkatan 12,3 Mt dalam Cadangan dikarenakan harga batubara 

yang lebih tinggi.   
• Indominco Timur – peningkatan 11,2 Mt dalam Cadangan dikarenakan harga batubara 

yang lebih tinggi.    
• Jorong – penurunan 11,1 Mt dalam Cadangan dikarenakan dampak geoteknis dan biaya 

yang meningkat.   
• Kitadin (Embalut) Underground – penurunan 0,5 Mt dalam Cadangan dikarenakan 

penutupan tambang sebagai akibat masalah keselamatan dan biaya operasional yang 
tinggi.   

 
Tidak ada sumber daya atau cadangan yang dilaporkan sehubungan dengan Tandung 
Mayang.    
 

7.3 Penilaian Sumber Daya dan Cadangan untuk Lokasi-Lokasi   
7.3.1  Indominco Barat 

Sumber daya dikalkulasi dalam bulan Mei 2006 sampai kedalaman 100m, sejalan dengan 
maksimum kedalaman yang diantisipasi untuk pengerjaan pit di masa depan. Ketebalan 
lapisan minimum yang digunakan adalah 0,50m dan ketebalan pemisahan maksimum adalah 
0,07m. Formula Preston-Sanders yang dimodifikasi digunakan untuk menghitung densitas in 
situ dan merubah volume batubara menjadi tonase.   
 
ITM telah menetapkan Sumber Daya Terukur berada dalam 250m dari titik data yang dapat 
diandalkan (yakni 500m antara titik-titik data), Sumber Daya yang Terindikasi dalam 500m, 
dan Sumber Daya Terduga dalam 1000m. SRK menganggap bahwa penetapan parameter 
demikian hanya dalam diaplikasikan terhadap lapisan yang menurun tajam apabila pemboran 
lebih dekat jaraknya sepanjang rute pemboran. Sehubungan dengan tambahan pemboran 
infill dan pemetaan outcrop/pembuatan parit yang dilakukan, SRK dapat menerima klasifikasi 
ITM mengenai Sumber Daya Terukur dan Terindikasi.   
 
Sumber daya in situ diperhitungkan oleh ITM sebagaimana diperlihatkan dalam Tabel 7.3 di 
bawah dan tidak mencakup daerah yang telah selesai penambangannya per 12 Mei 2006. 
Dalam pit-pit yang dipercontohkan hampir semua sumber daya adalah dalam status Terukur 
(dinaikkan menjadi Cadangan Terbukti). Sumber daya yang dinyatakan dalam Tabel 7.3 dan 
dalam Pernyataan SRK mengenai Sumber Daya dan Cadangan (Tabel 7.22) jauh lebih besar 
dari yang dinyatakan pada Bursa Efek di Thailand. Yang disebut terakhir diperhitungkan 
dengan menaikkan cadangan sebesar 15%. Perbedaan antara kedua Gambar sumber daya 
yang dinyatakan tidak mempengaruhi cadangan yang tersedia.   
 
ITM melaksanakan sebuah estimasi mengenai cadangan yang tersisa per akhir Desember 
2006 dengan memberikan 29.809 Mt Cadangan Terbukti (kesemuanya diperoleh dari Sumber 
Daya Terukur) dengan rasio pelepasan lapisan sebesar 9,58 bcm/t dan perkiraan ini 
membentuk dasar dari deklarasi saat ini kepada Bursa Efek Thailand. Sejak itu (per akhir 
April 2007) ITM telah lebih lanjut lagi menilai cadangan berkaitan dengan rasio pelepasan 
lapisan ekonomis saat ini dan memperoleh Cadangan Terbukti sisa sebesar 30,07Mt dengan 
rasio pelepasan lapisan/stripping sebesar 10,23 bcm/t (Tabel 7.2). SRK telah memeriksa 
derivatif perkiraan terakhir ini dan menerimanya, menyesuaikannya untuk batubara yang 
dikerjakan dalam bulan Mei dan Juni 2007, untuk dimasukkan dalam pernyataan cadangan.   
 
Cadangan batubara tercuci belum diperhitungkan oleh ITM. Proyeksi batubara di masa 
mendatang berdasarkan hasil sekarang dan perolehan dari pabrik dan diasumsikan untuk 
berlangsung sepanjang LoM dan seterusnya (menggunakan stok) oleh ITM. SRK tidak 
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memasukkan batubara ini sebagai cadangan dan mengikutsertakannya hanya sebagai 
bagian dari sumber daya yang dinyatakan. SRK telah merekomendasikan bahwa ITM 
mempersiapkan sebuah penilaian resmi mengenai batubara tercuci untuk Indominco Barat 
dan Timur baik dalam hal cadangan potensial maupun penjadwalan.   
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7.3.2 Tambang Underground(Bawah Tanah) Blok Barat Indominco   
Perkiraan sumber daya yang terakhir dilaksanakan oleh Indominco di tahun 2007, dan 
mencakup semua data lubang pemboran dan data kualitas yang saat ini tersedia. Sumber 
daya terbatas pada daerah sasaran untuk tambang underground (bawah tanah), dibatasi oleh 
ketebalan batubara minimum 1,5m (untuk peninggalan individu) dan ketebalan pemisahan 
maksimum 0,30m. Komposit kualitas batubara terdiri atas pemisahan di mana layaknya dan 
sebuah kadar sulfur sebesar 1,0% telah digunakan untuk delineasi batubara bersulfur tinggi 
dari yang bersulfur rendah.   
 
SRK mencatat bahwa estimasi sumber daya ini (Tabel 7.4) mewakili suatu penguarangan 
atas lebih kurang 4 Mt dari laporan terdahulu (yang disajikan di dalam Laporan Tahunan 
BANPU 2007, Tabel 7.1).  Namun demikian, SRK telah memeriksa data dan metodologi yang 
dipergunakan untuk mencapai laporan sumber daya terkini dan setuju untuk mengadopsinya. 
 
Batubara yang Dapat Ditambang terakhir kali dikalkulasikan dan disajikan dalam laporan 
AMC bulan Juni 2005. Namun demikian, tambahan pemboran telah dilakukan dan geologinya 
dimodel kembali sejak laporan ini. Perkiraan cadangan menggunakan perangkat lunak 
Runge’s Xpac dengan atap, lantai dan grid kualitas yang diimpor dari model geologis 
Indominco. Di mana ada Lapisan C13 yang pecah hanya satu pecahan (apabila lebih dari 1,5 
m ketebalannya) yang diikutsertakan dengan ketebalan batubara minimum 1,5m dan 
maksimum 3,0m. Diasumsikan bahwa ukuran atap dan lantai lazimnya turut di dalamnya, 
akan tetapi kelebihan untuk dilusi di luar lapisan diberikan sebesar 0,10m. Dilusi dan kualitas 
pemisahan tercermin dalam rata-rata kuantitas yang diperoleh. Cadangan diperhitungkan 
untuk rancangan tambang yang khusus yang tidak mencakup batubara yang tipis dan jatuhan 
dari dinding-dinding tinggi open pit/tambang terbuka. Lihat Tabel 6.2 dan 6.3.   
 
Batubara yang Dapat Ditambang sebesar 16,1 Mt yang dikutip oleh AMC merupakan sekitar 
30% dari Sumber Daya yang tersedia.  Studi Kelayakan yang sekarang akan memberikan 
pengkinian terhadap Gambar ini berdasarkan percontohan geologis yang terakhir dan sebuah 
rancangan tambang yang diubah. SRK juga mencatat bahwa kelayakan ekonomis dan teknis 
operasional belum diperagakan secara lengkap, bahwa  percobaan sedang berjalan, dan 
Perusahaan belum menyetujui pengembangan lengkap dari tambang ini. Perusahaan, secara 
benar menurut pendapat SRK, telah menganut sebuah pendekatan berfase untuk 
pelaksanaan. Dalam keadaan demikian SRK yakin bahwa tidak satupun dari sumber daya ini 
yang perlu ditingkatkan untuk mempertahankan status yang ada pada saat ini.   
 
 

420



SRK Consulting 
Banpu ITM Listing Page 71 
 

  September 2007 

Tabel 7-4: Sumber Daya Tambang Bawah Tanah dan Kualitas Batubara (ITM) 
C13 Lapisan Sumberdaya Batubara 
 Sulfur Tinggi 
 Sumber Daya Terukur Sumber Daya Terindikasi 
Lapisan C13 C13A C13B C13G TOTAL C13 C13A C13B TOTAL 

Jumlah 

Ton (Mt) 14,59 0,31 2,36 0,19 17,65 4,12 0,02 0,24 4,38 22,03 
Abu (%ad) 5,8 8,4 7,5  6,1 6,9 7,9 7,7 7,0 6,3 
Sulfur (%ad) 1,64 1,43 1,12  1,60 1,96 1,41 1,54 1,90 1,64 
CV (kcal/kg ad) 6.474 6.346 6.474  6.471 6.551 6.415 6.601 6.553 6.487 

 Sulfur Rendah 

Ton (Mt) 19,42 1,79 2,38  23,59 2,95 0,08 0,68 3,71 27,30 
Abu (%ad) 5,6 3,8 4,3  5,3 7,1 6,4 4,2 6,9 5,50 
Sulfur (%ad) 0,56 0,28 0,42  0,52 0,73 0,52 0,73 0,73 0,55 
CV (kcal/kg ad) 6.516 6.930 6.907  6.587 6.575 6.644 6.913 6.594 6.588 

 Total 

Ton (Mt) 34,02 2,30 4,74 0,19 41,25 7,07 0,10 0,92 8,09 49,34 
Abu (%ad) 5,7 4,8 5,9  5,6 7,0 6,7 5,1 6,8 5,80 
Sulfur (%ad) 1,02 0,54 0,77  0,97 1,45 0,72 0,94 1,38 1,03 
CV (kcal/kg ad) 6.498 6.800 6.692  6.537 6.561 6.593 6.831 6.592 6.546 

 
7.3.3 Indominco Timur 

 
Berbagai sumber daya diperagakan di bulan Oktober 2006 sampai dengan suatu kedalaman 
150m, sesuai dengan kedalaman pengerjaan maksimum yang diantisipasi.  Topografi 
permukaan terdiri dari suatu survei yang dilaksanakan di bulan September 2006.  SERK 
mengantisipasi bahwa topografi yang tercantum di dalam model Indominco Timur pada saat 
ini kurang akurat dibandingkan dengan model untuk Indominco Barat, di mana jauh lebih 
anyak survei tanah yang telah dilaksanakan.  Namun demikian, SRK tidak mengantisipaso 
bahwa hal ini akan secara siknifikan mempengaruhi angka-angka sumber daya dan 
cadangan yang dikutip. 
 
Ketebalan lapisan minimal yang dipergunakan adalah 0.50m, dan pemisahan maksimum 
0.07m dan Formula Preston-Sanders yang telah dimodifikasi telah dipergunakan untuk 
mengkalkulasi densitas in situ.  Berbagai sumber daya didefinisikan oleh data point spacing 
sebagaimana halnya di Indominco Barat. 
 
Sumber daya in situ ditampilkan di Tabel 7.5 
 
Di dalam tambang-tambang yang diperagakan, sekitar 82% dari Sumber Daya adalah 
berstatus Terukur. 
 
Laporan BANPU kepada Bursa Efek Thailand di bulan Januari 2007 didasarkan pada 
estimasi cadangan yang dilaksanakan di bulan November 2006 yang menunjukkan suatu 
Cadangan sebesar 40,1Mt pada rasio pengupasan sebesar 5,6 bcm/t.  Laporan ini dipisah 
menjadi suatu Cadangan Terbukti sebesar 32,9Mt dan Kemungkinan Cadangan sebesar 
7,3Mt, yang merefleksikan pemisahaan (split) antara Sumber Daya Terukur dan Terindikasi.  
Sejak saat itu, ITM telah melaksanakan estimasi yang telah diperbaharui didasarkan pada 
biaya-biaya saat ini dan hasil-hasil yang diantisipasi.  Estimasi imemberikan suatu angka 
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cadangan sebesar 60,1Mt pada rasio pengupasan sebesar 6,5 bcm/t (Tabel 7.6).  SRK telah 
memeriksa estimasi terkini ini dan telah mencantumkannya di dalam laporan atas cadangan 
mereka.  Namun demikian, SRK telah menurunkan peringkat dari seluruh cadangan menjadi 
berstatus Kemungkinan Cadangan untuk menunjukkan fakta bahwa ijin kehutanan akhir 
belum diperoleh, meskipun hal ini diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat. 
 
Perusahaan telah menandatangani kontrak-kontrak dengan berbagai pelanggan di Cina yang 
mengijinkan batubara Indominco Timur untuk dijual secara terpisah dan sebagai bagian dari 
suatu produk campuran (blended).  Salah satu dari kontrak-kontrak ini adalah bergantung 
pada didapatkannya ijin kehutanan.  Perusahaan perlu memenuhi berbagai kondisi yang 
ditetapkan agar supaya pekerjaan dapat dimulai. 
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Tabel 7-6:  C
adangan B

lok Tim
ur Indom

inco (2007) 
 

K
ategori C

adangan ITM
    

N
am

a Pit 
Lapisan 

B
eban Lebih 

(bcm
) 

B
atubara(t) 

 
SR

 
C

V 
kcal/kg 

Terbukti 
B

erkem
ungki

nan 
%

 Terbukti 
%

 
B

erkem
ungki

nan 

P
it 2A

 
1,2 

61.294.700 
9.407.553 

6,52 
5.744 

7.766.300 
1.641.253 

82,6%
 

17,4%
 

P
it 3A

 
3 

6.947.000 
1.141.313 

6,09 
5.938 

716.900 
424.413 

62,8%
 

37,2%
 

P
it 3B

 
3 

5.244.400 
839.758 

6,25 
6.073 

595.500 
244.258 

70,9%
 

29,1%
 

P
it 5A

 
5 

2.672.200 
428.390 

6,24 
5.622 

303.800 
124.590 

70,9%
 

29,1%
 

P
it 7A

 
7 

51.928.600 
7.928.474 

6,55 
5.953 

5.201.900 
2.726.574 

65,6%
 

34,4%
 

P
it 7B

 
7 

3.184.300 
467.747 

6,81 
5.653 

233.300 
234.447 

49,9%
 

50,1%
 

P
it 7C

 
7 

11.222.800 
1.684.366 

6,66 
5.908 

1.475.000 
209.366 

87,6%
 

12,4%
 

P
it 8A

 
8 

3.056.700 
476.501 

6,54 
5.919 

375.300 
92.201 

80,3%
 

19,7%
 

P
it 10A

 
9,10 

17.174.100 
2.639.021 

6,51 
6.082 

1.586.600 
1.052.421 

60,1%
 

39,9%
 

P
it 10C

 
9,10 

27.531.800 
4.271.153 

6,45 
5.995 

2.924.200 
1.346.953 

68,5%
 

31,5%
 

Subtotal 
 

190.256.600 
29.275.274 

6,50 
5.894 

21.178.800 
8.096.474 

73,6%
 

30,8%
 

P
it 11A

 
11 

10.782.500 
1.681.598 

6,41 
5.942 

1.395.100 
286.498 

83,0%
 

17,0%
 

P
it 14A

 
14 

9.206.000 
1.415.259 

6,50 
6.271 

917.700 
497.559 

64,8%
 

35,2%
 

P
it 19A

 
18,19 

46.627.200 
7.241.713 

6,44 
6.484 

7.013.100 
228.613 

96,8%
 

3,2%
 

P
it 19D

 
12,14,16,19 

133.381.200 
20.466.569 

6,52 
6.121 

19.228.100 
1.238.469 

93,9%
 

6,1%
 

Subtotal 
199.996.900 

30.805.138 
6,49 

6.203 
28.554.000 

2.251.138 
9,.2%

 
13,6%

 

TO
TA

L 
390.259.500 

60.080.413 
6,50 

6.053 
49.732.800 

10.347.613 
84,8%

 
27,1%
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7.3.4 Openpit dan Proyek Tandung Mayang   
Indominco telah menghasilkan sebuah model geologis dan Laporann Sumber Daya (Tabel 
7.7) dengan menggunakan survey topografi pada bulan Januari 2006 dan termasuk semua 
lubang pemboran yang dibor pada waktu itu. Pemboran baru-baru ini telah dimulai lagi. Model 
ini digunakan oleh SMG Consultants dalam sebuah laporan pada bulan Juni 2006 ketika 
mereka ditunjuk untuk melihat sejumlah opsi pertambangan. Dengan asumsi bahwa harga 
penjualannya rata-rata USD40,33/t sepanjang umur tambang, mereka menghitung sebuah 
Cadangan ROM sebesar 9,18 Mt akan tetapi dengan kerugian operasional (setelah pajak) 
sebesar $0,80/t dengan tingkat pengelupasan sebesar 12,1 bcm/t. Latihan percontohan yang 
baru-baru ini dilakukan (2007) oleh insinyur PT Kitadin, berdasarkan model geologis yang 
sama akan tetapi dengan batasan ekstraksi dan penjadwalan yang dimodifikasi, memperoleh 
Cadangan ROM sebesar 9,67 Mt dengan rasio pengelupasan sebesar 14,16 bcm/t (Tabel 7.8 
dan 6.9). Sebuah analisa biaya terkini yang rinci terhadap opsi ini belum dilakukan akan tetapi 
biaya telah teralokasi dalam perkiraan ini dalam model keuangan ITM. SRK menganggap ada 
kemungkinan bahwa Proyek akan menguntungkan dengan harga batubara saat ini. Data 
pemboran dan percontohan geologis belum diaudit oleh konsultan independent akan tetapi 
dilakukan oleh ahli geologis yang sama dan sesuai dengan metodologi yang sama seperti 
untuk Blok Barat Indominco.   
 
Harus diperhatikan bahwa Sumber Daya yang dikutip di dalam laporan ini berada di dalam 
area konsesi Tandung Mayang sedangkan Cadangan mencerminkan sebuah opsi bekerja 
yang mencakup batubara yang sebagian besar berada di area lisensi Tandung Mayang tetapi 
sebagian berada di dalam wilayah lisensi Indominco.    
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Tabel 7-7: Sumber Daya Proyek Tandung Mayang   (2006) 

Sumber Daya Batubara (Mt) Kualitas (ad) 
Kedalaman 

Terukur Terindik
asi Total Ab

u Su CV Na2O 

0-50m 0,69 0,03 0,72 4,2 2,87 6.909 1,0 
0-100m 3,66 0,15 3,81 3,1 1,62 6.856 3,3 
0-150m 12,37 0,53 12,90 2,9 1,46 6.882 3,7 
 
Tabel 7-8: Tandung Mayang, Cadangan Kualitas Batubara (2007) 

ROM 
Batubara 
(Mt) 

Abu 
(ad) CV(ad) Su(ad) Na2O Kelembaban 

tertanam (ad) 

9,67 2,79 6.853 1,45 3,89 7,42 

 
7.3.5 Openpit Trubaindo  

Cadangan yang dikutip pada SET mencerminkan laporan Februari 2005 yang dilakukan oleh 
Runge yang memberi total cadangan ROM sebesar 67,2 Mt dengan rasio pengelupasan 
sebesar 6,81 bcm/t untuk menambang dengan kedalaman maksimum sekitar 100m (Tabel 
7.10 dan 7.11). Sumber Daya yang disebutkan dengan kedalaman yang sama yakni 100m 
dan tanggal perkiraan dilakukan dalam bulan Oktober 2004 dan diperlihatkan dalam Tabel 
7.9.  SRK telah menyesuaikan sumber daya dan cadangan demikian untuk batubara yang 
diekstraksi sampai akhir Juni 2007.   
 
SRK memperhatikan bahwa Runge memperkirakan sebesar 8,4 Mt sebagai batubara yang 
layak secara ekonomis sebagai status Sumber Daya Terduga yang pada waktu perkiraan 
tidak dapat dimasukkan sebagai sebagian dari cadangan. Dalam kurun waktu, beberapa atau 
semua tonase demikian dapat ditingkatkan menjadi status cadangan dengan penambahan 
pemboran.    
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Tabel 7-10: Trubaindo, Cadangan Openpit   (Runge, 2005) 

 Unit Blok 
Utara 

Dayak 
Besar Biangan Total 

Tonase Positif Tunai   @ 
US$30/ton     

Batubara FC Mt  18,7 39,4 17,5 75,6 
Limbah Mbcm 115,7 325,0 86,0 526,7 

Cadangan Terbukti    

Batubara FC Mt 11,9 14,8 10,5 37,2 
Limbah  Mbcm 69,3 117,0 47,8 234,1 

Cadangan Kemungkinan     

Batubara FC Mt  3,3 20,0 6,7 30,0 
Limbah Mbcm 23,8 162,5 36,9 223,2 
Cadangan Terbukti + 
Berkemungkinan       

Batubara FC Mt  15,2 34,8 17,2 67,2 
Limbah Mbcm 93,1 279,6 84,7 457,4 

 
Tabel 7-11: Trubaindo, Kualitas Batubara Cadangan  (Runge, 2005) 

Pit Variabel Kualitas Batubara In-situ   Batubaru Jadi 

Blok Utara    

 

IM = 8,9% 
TM = 9,9% 
Abu % 
SE kcal/kg (ad) 
Sulfur(%) 

 
 
3,6 
6.796 
0,96 

 
 
5,5 
6.629 
0,96 

Dayak Besar    

 

IM = 5.2% 
TM = 7.0% 
Ash % (ad) 
SE kcal/kg (ad) 
Sulfur(%) 

 
 
2,2 
7.451 
1,32 

 
 
4,1 
7.274 
1,32 

Biangan    

 

IM = 7.1% 
TM = 9.1% 
Ash % (ad) 
CV kcal/kg (ad) 
Sulfur(%) 

 
 
1,3 
7.232 
0,9 

 
 
3,2 
7.063 
0,9 
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7.3.6 Proyek Bharinto   
Sumber Daya yang dikutip pada SET didasarkan pada Studi Pra Kelayakan yang 
dilaksanakan oleh Runge, dengan model geologis dari bulan Agustus 2005 dan 
diperhitungkan untuk kedalaman 150m. Selanjutnya pemboran dilaksanakan dan perkiraan 
terakhir untuk kedalaman yang sama berdasarkan model geologis dari bulan Desember 2006 
dan penghitungan kembali diadakan oleh para ahli geologis ITM. Peningkatan baik dalam 
jumlah Sumber Daya and bagiannya yang diklasifikasikan sebagai Terukur atau Terindikasi 
merupakan hasil pemboran tambahan di ujung barat deposit sehingga menghasilkan 
peningkatan beberapa Sumber Daya Terduga. Dari jumlah Sumber Daya sebesar 340,2 Mt, 
para geologis ITM telah memperkirakan 235,1 Mt berada di kedalaman yang kurang dari 
120m, kedalaman maksimum yang diproyeksikan untuk pit, dengan rasio pengelupasan 
sebesar 12,8 bcm/t.   
 
Cadangan yang telah dikutip secara umum juga berdasarkan PFS Runge dan terdiri atas 
sebuah Total Cadangan 36,5 Mt pada rasio pengupasan 3,9 bcm/t (Tabel 7.14). Namun 
demikian, sebagai tambahan dan menggunakan criteria ekonomi yang sama, ada potensi 
bahwa dalam perkiraan tersebut di masa mendatang akan adanya peningkatan 9,8 Mt 
Sumber Daya Terduga menjadi status Cadangan pada rasio pengupasan yang meningkat 
secara marjinal pada 4,0 bcm/t. SRK sekarang telah memasukkan potensi tambahan ini ke 
dalam pernyataan cadangannya. Sebuah perkiraan cadangan baru saat ini sedang 
ditegaskan berdasarkan pemboran terakhir dan struktur harga saat ini dan perkiraan ini 
diharapkan akan terus meningkatkan cadangan yang dinyatakan dalam pernyataan SRK.   

 
Tabel 7-12: Sumber Daya dan Kualitas Batubara Bharinto (Runge, 2005) 

 Kuantitas (Mt) Kelembaban(ad)% CV(ad)kcal/kg Sulfur(ad)% 
Terukur 136 10,5 6.712 1,0 
Terindikasi 83 11,1 6.608 1,0 
Terduga 51 11,9 6.497 1,3 
Total 269 11,0 6.639 1,05 

 
Tabel 7-13: Sumber Daya dan Kualitas Batubara Bharinto  (ITM, 2006) 

 

Insitu 
Tonase 
Mt 

Kelemba
ban 
melekat 
%( ad) 

Abu 
% (ad) 

Bahan 
yang 
berubah 
% (ad) 

Total 
Sulfur 
% (ad) 

Nilai Kalorifik 
%( ad) 

RD 
(ad) 

Terukur 183,5 11,0 2,7 41,0 0,91 6.662 1,30 
Terindikas
i 114,5 11,4 3,1 40,8 1,01 6.574 1,31 

Terduga 42,1 12,1 3,5 40,7 1,17 6.479 1,31 

Total 340,2 11,3 2,9 40,9 0,97 6.610 1,31 
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Tabel 7-14: Jum
lah C

adangan per Lapisan, B
harinto (R

unge, 2005) 
C

adangan Terbukti 
C

adangan B
erkem

ungkinan 
C

adangan Terbukti + B
erkem

ungkinan   

 Lapisan 
M

ton 
  

 

R
asio 

Lim
bah 

 bcm
/ton 

M
ton 

  
 

 
M

ton 
  

 
 

2000 
0,7 

 
3,1 

0,2 
 

 
0,9 

 
 

2300 
1,6 

 
4,8 

1,2 
 

 
2,8 

 
 

3000 
11,1 

 
0,2 

2,2 
 

 
13,4 

 
 

3010 
1,5 

 
0,7 

0,4 
 

 
1,9 

 
 

3020 
4,5 

 
4,9 

1,2 
 

 
5,6 

 
 

3030 
1,7 

 
23,3 

0,0 
 

 
1,7 

 
 

3740 
1,6 

 
6,2 

0,9 
 

 
2,5 

 
 

4000 
0,4 

 
4,7 

0,0 
 

 
0,4 

 
 

6000 
5,4 

 
2,7 

1,6 
 

 
7,0 

 
 

6010 
0,1 

 
5,0 

0,0 
 

 
0,1 

 
 

6012 
0,1 

 
3,7 

0,0 
 

 
0,2 

 
 

6200 
0,1 

 
11,8 

0,0 
 

 
0,1 

 
 

6400 
0,3 

 
5,3 

0,0 
 

 
0,4 

 
 

6600 
1,0 

 
3,7 

0,3 
 

 
1,3 

 
 

6620 
0,3 

 
35,7 

0,0 
 

 
0,3 

 
 

Total 
Sterilisasi 

oleh 
sungai 
Sisa C

adangan 
 

30,3 
1.5 
28.8 

 
3,9 
2,0 
4,0 

8,2 
0,5 
7,7 

 
 

38,5 
2,0 
36,5 
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Tabel 7-15: Bharinto, Cadangan Kualitas Batubara   (Runge, 2005) 

Item Unit Kuantum 

Cadangan Terbukti   
Batubara FC Mtonne  28,8 
   
CV kcal/kg (ad) 6.611 
Abu % (ad) 4,5 
TS % (ad) 1,04 
TM % 13,0 
IM % 10,1 

Cadangan Berkemungkinan   

Batubara  FC Mtonne  7,7 
Limbah M.bcm 27,5 
CV kcal/kg (ad) 6.425 
Abu % (ad) 4,5 
TS % (ad) 0,78 
TM % 15,1 
IM % 11,6 

Cadangan Terbukti & 
Berkemungkinan     

Batubara FC Mtonne  36,5 
   
Rasio Pengelupasan bcm/tonne 3,9 
CV kcal/kg (ad) 6.572 
Abu % (ad) 4,5 
TS % (ad) 0,98 
TM % 13,4 
IM % 10,4 
 
7.3.7 Openpit dan Proyek Embalut   

Sumber daya BANPU yang dikutip secara umum untuk sisa batubara di area konsesi Embalut 
berdasarkan Studi Kelayakan yang dihasilkan secara intern oleh ITM dengan bantuan dari 
Runge, di bulan Januari 2005 dan mencerminkan percontohan geologis pada bulan Juli 2004 
dan ruang lapisan yang diantisipasikan di bulan Desember 2004. Perkiraan Studi Kelayakan 
telah disesuaikan untuk tonase yang dikerjakan dalam waktu sebelum publikasi di Akun 
Tahunan BANPU tahun 2007. Perkiraan Studi Kelayakan secara luas sesuai dengan rencana 
tambang yang dibuat untuk Proyek Ekspansi Embalut, kecuali ada beberapa perubahan kecil. 
Pekerjaan diproyeksikan akan mencapai kedalaman maksimum lebih sedikit dari 100m. SRK 
telah mengambil perkiraan ini dan mengadakan penyesuaian untuk batubara yang dikerjakan 
selama 2005 and 2006.  Namun demikian SRK telah menilai semua cadangan sebagai status 
Cadangan Berkemungkinan (diturunkan statusnya dari pernyataan Januari kepada Bursa 
Efek Thailand) untuk mencerminkan fakta bahwa meskipun percontohan pembiayaan lebih 
lanjut dapat mengindiksasikan bahwa batubara dapat dikerjakan secara ekonomis, 
kesepakatan belum tercapai dengan penduduk desa mengenai ganti rugi. Selanjutnya 
batubara yang terjual di tahun 2007 akan berasal hanya dari tempat penyimpanan di lokasi, 
jumlah mana saat ini sudah tinggal sedikit.    
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Tabel 7-16: Sumber Daya Embalut sampai 100m (2004) (Mt) 

Lapisan Terukur Terindikasi Terduga Terukur + 
Terindikasi 

23U 0 0 0 0 
23 4 2 0 6 
23L 0 0 0 1 
22U 0 1 0 1 
22 19 8 1 27 
22L 2 2 1 4 
20 13 7 3 20 
17U 2 3 2 5 
17 35 9 3 44 
17L 2 2 1 4 
15UUU 8 3 2 11 
15UU 7 3 1 10 
15U 5 5 2 10 
15 4 4 1 7 
15L 1 3 1 5 
Total 103 51 18 154 

 
Tabel 7-17: Cadangan dan CV per Lapisan Embalut (2004) (Mt) 

Lapisan Cadangan Terbukti Cadangan 
Berkemungkinan Total Cadangan 

 
Mt 
ROM 

kcal/kg 
(ad) 

Mt 
ROM 

kcal/kg 
(ad) 

Mt 
ROM 

kcal/kg 
(ad) 

23U 0,0  0,0  0,0  
23 1,9 5.721 1,5 5.743 3,4 5.731 
23L 0,0  0,1 5.147 0,1 5.169 
22U 0,0  0,0  0,0  
22 6,1 5.759 2,5 5.752 8,6 5.757 
22L 0,0  0,0  0,0  
20 0,5 5.460 0,2 5.427 0,6 5.451 
17U 0,2 5.662 0,1 5.272 0,3 5.580 
17 6,3 5.827 0,7 5.701 7,1 5.814 
17L 0,0  0,0  0,0  
15UUU 0,0  0,0  0,0  
Total 15,1 5.770 5,1 5.706 20,2 5.754 
Limbah 
(Mbcm)   118,1  

Rasio 
Pengelupasan   5,8  
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7.3.8 Openpit Jorong 
ITM telah mengklasifikasikan sumber daya sesuai dengan ruang titik data yang diandalkan 
sebesar 500m (Terukur), 1000m (Terindikasi) dan 2000m (Terduga). SRK menganggap 
bahwa ruang 500m tidak cukup dekat untuk membuktikan adanya keberlangsungan dan 
kualitas lapisan dalam jarak dekat dengan pit percontohan pada strata pelandaian tajam. 
Namun demikian, di Blok-blok Joring Tengah dan Jorong Timur, pengeboran infill dan 
pekerjaan telah sampai pada titik di mana SRK dapat menerima kategorisasi ITM mengenai 
sumber daya. ITM telah menghitung sumber daya ke bawah ke berbagai tingkat sejalan 
dengan kedalaman pemboran dan pekerjaan di tambang-tambang yang lebih dalam.   
 

 Blok-blok Jorong Timur dan Tengah    
Sumber daya yang dihitung oleh ITM dari model geologis 2006 yang baru-baru ini 
diselesaikan adalah sampai dengan tingkat -100m, -150m and -180m ASL, dengan ketebalan 
lapisan minimum 1,00m dan dasar awal di zona yang terpakai yakni 2,5m. Topografi 
permukaan terdiri atas hasil sebuah survei di bulan September 2006. Hampir 90% 
dikategorisasikan sebagai Sumber Daya Terukur dan sisanya sebagai Sumber Daya 
Terindikasi. Kalkulasi sampai -180m termasuk semua pemboran ke lapisan utama. Sumber 
Daya Terindikasi tampak dengan rasio pengelupasan vertikal yang sangat tinggi sedangan 
Sumber Daya Terukur berada di sekitar 10 bcm/t untuk kalkulasi -100m. Kalkulasi sumber 
daya ITM sejumlah 121,94 Mt ke tingkat -100m dan 179,24 Mt ke tingkat -150m (Tabel 7.18). 
Sumber daya pada berbagai tingkatan berkualitas serupa dan secara luas sejalan dengan 
persyaratan penjualan sekarang.   
 
SRK telah mengkategorisasikan batubara di bawah koridor Sungai Asam-Asam sebagai 
Sumber Daya Terukur sampai pada waktu pekerjaan di masing-masing sebelahnya telah 
maju sampai pada titik yang mencegah kemungkinan batubara demikian dikerjakan di masa 
mendatang. Batubara ini saat ini dianggap sebagai tidak ekonomis untuk dikerjakan.    
 
Perkiraan cadangan terakhir yang dilakukan oleh ITM untuk Blok-blok Jorong Timur dan 
Jorong Tengah sebesar 15,3 Mt yang tersisa per Januari 2007.  SRK telah mengadopsi 
estimasi cadangan ini dan menyesuaikannya untuk batubara yang dikerjakan di semester 
pertama tahun 2007.  Estimasi ini tidak mencakup suatu penilain ulang atas kualitas batubara 
dan data yang tersaji di dalam Tabel 7.19 adalah dari perkiraan sebelumnya di tahun 2006.   

 Blok Barat Jauh 
ITM telah memeriksa selama percontohan 2006 potensi yang akan dating di Blok Barat Jauh 
sepanjang 7km strike nya. Empat route eksplorasi yang sebagian telah selesai dilakukan 
melintasi blok dengan ruang 0,75 sampai 3,5 km dan sebagai tambahan terdapat sebuah rute 
yang telah selesai di marjin barat Blok Jorong Tengah. Penurunan lapisan bertambah dari 45 
derajat di perbatasan timur menjadi 55 derajat di perbatasan barat dalam zona U serangkaian 
batubara. Sama seperti dalam daerah kerja saat ini zona U menurun lebih tajam daripada di 
zona M. Ada sejumlah 28 lobang pemboran di blok. Lapisan zona U tampak memiliki prospek 
terbaik untuk pengembangan di masa mendatang. Dalam daerah yang disebut oleh ITM 
sebagai Sumber Daya Terukur, rata-rata nilai kalorifiknya  (5.161 kcal/kg HCV,ad) sedikit 
lebih rendah daripada yang ada di daerah kerja sekarang, abu (3.74%ad) sedikit lebih tinggi, 
sulfur lebih rendah (0,34%) dan lapisan menurun lebih tinggi.   
 
Sampai tingkat -60m ASL (kedalaman 90m) ITM telah memperkirakan sebuah Jumlah 
Sumber Daya sebesar 30,25 Mt dengan 28% Sumber Daya Terukur yang ditunjuk dan 
sisanya merupakan Sumber Daya Terindikasi. Perkiraan percontohan yang sejalan dengan 
rasio pengelupasan saat ini menyatakan bahwa kurang dari setengah tonase ini dapat 
diperoleh dari pit yang bekerja dan untuk peningkatan di masa mendatang menjadi status 
Cadangan.Rasio pengelupasan vertikal berada sedikit di bawah 10,1 bcm/t, kira-kira dua 
rasio kerja saat ini. SRK mengusulkan bahwa pemboran lebih lanjut terhadap lapisan yang 
sama dan yang lainnya pada kedua rute yang ada dan yang infill harus dilaksanakan agar 
dapat meningkatkan tingkat keyakinan dalam persediaan sumber daya dan cadangan.    
 

433



SRK Consulting 
Banpu ITM Listing Page 84 

  September 2007 

SRK tidak setuju dengan klasifikasi ITM mengenai Sumber Daya di Blok Barat Jauh dan 
menganggap bahwa data tidak memadai untuk membuktikan keberlangsungan adanya 
lapisan dan kualitas di sepanjang strike dan down dip untuk mengklasifikasikan batubaru 
sebagai Sumber Daya Terukur. SRK dengan demikian telah menurunkan perkiraan ITM 
dengan satu kategori, menganut sebuah Sumber Daya Terindikasi sebesar 5,57 Mt (28% dari 
jumlah) dan sebuah Sumber Daya Terduga sebesar 14,68 Mt (jumlah 20,25 Mt). Sumber 
Daya Terindikasi berkonsentrasi disepanjang bagian timur dari Blok Barat Jauh bersebelahan 
dengan Blok-blok Jorong Tengah dan Timur.   
 
SRK telah mengadopsi kuantitas sumber daya yang berkaitan dengan tingkat -60msl di Blok 
Barat Jauh Jorong dan -100msl di Blok-Blok Jorong Tengah dan Timur serta telah 
menyesuaikannya untuk sekitar jumlah batubara yang dikerjakan sejak waktu perkiraan. 
Sumber daya yang dinyatakan adalah lebih besar dari yang dinyatakan di SET di mana 
angka-angka berdasarkan cadangan yang ditingkatkan sebesar 15%. Perbedaan antara 
kedua angka sumber daya yang dinyatakan tidak mempengaruhi cadangan yang tersedia.   
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Tabel 7-19: Rata-Rata Kualitas Batubara Cadangan untuk Masing-masing Tambang, 
Jorong (ITM, 2006)     

 Batubara   
Tambang 

 ‘000t  Mo% 
(ad) 

CV(ad) 
Kcal/kg 

Su% 
(ad) 

Abu% 
(ad) 

RD 

M45C  2.355  16,78 4.754 0,15 2,14 1,36 
UC  7.092  16,98 4.477 0,15 2,37 1,34 
UE_West  778  17,90 4.422 0,24 2,90 1,35 
M4E_Main  538  18,85 4.612 0,15 2,02 1,33 
M5E  91  20,06 4.567 0,11 0,77 1,32 
M4E_EastF  1.062  19,09 4.429 0,18 2,59 1,34 
M23E  2.341  17,77 4.466 0,49 2,54 1,35 
M1E  331  17,17 4.688 1,06 2,37 1,34 
M1W  373  17,79 4.818 0,65 2,11 1,33 
M2W  1.015  17,84 4.646 0,30 2,20 1,36 
M45W  930  19,12 4.514 0,16 2,35 1,35 

Total  16.906  17,50 4.537 0,24 2,36 1,35 
 

Tabel 7-20: Kriteria Kualitas Penjualan Tipikal untuk Ekspor Jorong (Batubara J1)    
Total Kelembaban (Atas Dasar Diterimanya)   30% 

Analisa Perkiraan (Berbasis Pengeringan dengan 
Udara)    

Kelembaban Melekat 17% 
Abu 4% 
Zat yang mudah menguap   42,5% 
Karbon Melekat   38,5% 
Nilai Kalori Kotor   5.300kcal/kg 
Nilai Kalor Kotor (sebagaimana Diterimanya)   4.470kcal/kg 
Total Sulfur 0,25% 
Indeks Hardgrove Grindability   45,55 

 

436



SRK Consulting 
Banpu ITM Listing Page 87 
 

  September 2007 
 

7.4 Produksi Batubara dalam tahun 2007   
Tabel 7.21 di bawah ini menunjukkan produksi bulanan baik yang aktual maupun yang 
direncanakan dari setiap operasi ITM pada tahun 2007. SRK telah menyesuaikan, di mana 
selayaknya, perkiraan cadangan dan sumber daya dengan menggunakan produksi aktual dari 
Januari sampai dengan Juni.   
 
SRK mencatat bahwa penjualan Openpit Blok Barat Indominco berada di bawah tingkat yang 
direncanakan untuk periode Februari – April dikarenakan perlu adanya penggantian conveyor 
belt di tempat penimbunan di pelabuhan.  Penggantian ini sekarang telah selesai dan tingkat 
penjualan yang direncanakan sedang dicapai atau bahkan dilampaui. Trubaindo secara 
konsisten gagal memenuhi target produksi selama tahun 2007 dan di tahun-tahun 
sebelumnya. Perusahaan melaporkan bahwa hal ini dikarenakan kinerja yang buruk dari 
salah satu kontraktor dan saat ini sedang diperbaiki.  Selama tahun 2007 hanya batubara 
yang dijual dari Embalut yang diangkat dari cadangan yang tersedia. Sisa cadangan masih 
tetap sedikit.    
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Tabel 7-21: Produksi B
atubara Sem

ester Pertam
a 2007 (FC

, kt)   
A

ctual 
O

peration 
Jan 

Feb 
M

ar 
A

pr 
M

ay 
Jun 

Total 
Indom

inco 
FC

 P
roduction 

         886  
         804  

         807  
         576  

         977  
         907  

      4.958  
  

W
ashed C

oal 
           43  

           30  
             7  

           38  
           28  

           35  
         181  

  
Total FC

 P
roduction 

         929  
         834  

         814  
         614  

      1.005  
         942  

      5.138  
  

FC
 S

ales 
      1.004  

         502  
         723  

         638  
      1.330  

      1.072  
      5.269  

Trubaindo 
FC

 P
roduction 

         277  
         211  

         387  
         204  

         217  
         304  

      1.600  
  

FC
 S

ales 
         374  

         282  
         361  

         244  
         297  

         240  
      1.797  

Jorong 
FC

 P
roduction 

         257  
         179  

         269  
         241  

         232  
         178  

      1.357  
  

FC
 S

ales 
         285  

         242  
         244  

         276  
         202  

         230  
      1.478  
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7.5 Laporan SRK mengenai Sumber Daya dan Cadangan Batubara per 30 Juni 2007   
SRK menyajikan di bawah ini sebuah ringkasan mengenai sisa sumber daya dan cadangan 
aset ITM per 30 Juni 2007. Cadangan termuat dalam sumber daya yang dikutip dan 100% 
melekat pada setiap lokasi, siapapun pemiliknya. ITM tidak mengutip Sumber Daya Yang 
Diduga pada SET dan SRK and tidak mengikutsertakan Sumber Daya yang Diduga di dalam 
Laporannya. Sumber Daya Yang Diduga pada aset ITM secara relatif kecil dibandingkan 
dengan Sumber Daya yang Terukur dan Terindikasi.   
 
Tingkat stok hanya mengalami perubahan relatif kecil dalam masa perkiraan yang digunakan 
oleh SRK dan tidak sedemikian tinggi pada saat ini. Tingkat stok tidak tercermin dalam 
cadangan yang dikutip yang dipertimbangkan secara dasar ekonomi atas harga jual dan 
biaya yang dikutip dalam laporan ini. ITM secara kontinu dalam proses menilai kembali 
cadangan berdasarkan pemboran tambahan yang dilaksanakan, bersama dengan perubahan 
dalam biaya dan hasil produk.   
 
Tidak ada perkiraan cadangan untuk batubara yang tersedia dari pabrik pencucian yang ada 
di Indominco Barat atau untuk pabrik-pabrik pencucian yang mungkin telah dibangun di lokasi 
lainnya.  
  

Tabel 7-22: Ringkasan Sumber Daya dan Cadangan Batubara per 30 Juni 2007  
Nama Lokasi Sumber Daya (Mt) Cadangan (Mt) 

 Terukur Terindik
asi 

Terukur 
dan 
Terindika
si 

Terbukti Kemungkina
n 

Terbukti dan 
Berkemungki
nan 

Rasio 
Pengelupas
an 

Indominco  
Barat 257,83 16,24 274,07 28,17 0.00 28,17 10,23 

Tambang 
Bawah Tanah 
Indominco 
Barat 

38,34 9,60 47,94 0,00 0.00 0,00 - 

Proyek Blok 
Timur 
Indominco   

234,59 58,39 292,98 0,00 60,08 60,08 6,5 

Proyek 
Tandung 
Mayang   

12,37 0,53 12,90 0,00 9,67 9,67 14,2 

Openpit 
Trubaindo   164,05 134,67 298,72 29,84 30,00 59,84 6,8 

Proyek 
Bharinto   183,50 114,50 298,00 36,50 9,80 46,30 3,9 

Proyek 
Embalut   103,00 51,00 154,00 0,00 17,10 17,10 5,8 

Openpit 
Jorong   107,2 18,8 125,82- 13,88 0,00 13,88 4,3 

Total 1100,70 403,73 1504,43 108,39 126,65 235,04  
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Tabel 7-23: R
ingkasan K

ualitas B
atubara 

N
am

a Lokasi 
Sum

ber D
aya (berbasis pengeringan dengan udara) 

C
adangan 

(berbasis 
pengeringan 

dengan 
udara) 

  
A

bu(
%

) 
S

u(%
) 

C
V

 
(kcal/kg) 

M
o(%

) 
V

M
(%

) 
R

D
 

A
bu(%

) 
S

u(%
) 

C
V

(kcal/k
g) 

M
o(%

) 
V

M
(%

) 

Indom
inco B

arat 
4,4 

0.73 
6.387 

10,9 
39,6 

1,31 
5,0 

0,76 
6.236 

11,6 
- 

Tam
bang 

B
aw

ah 
Tanah 

Indom
inco B

arat 
5,8 

1,03 
6.546 

- 
- 

- 
6,9 

1,20 
6.571 

7,2 
41,4 

Proyek Indom
inco  Tim

ur 
4,2 

1,64 
6.007 

13,7 
 

1,31 
 

 
6.053 

 
 

Proyek Tandung M
ayang   

2,9 
1,46 

6.882 
 

 
 

2,8 
1,45 

6.853 
7,4 

 
O

penpit Trubaindo   
3,5 

1,06 
6.819 

8,4 
40,4 

1,29 
 

 
. 

 
 

Proyek B
harinto   

2,9 
0,97 

6.610 
11,3 

40,9 
1,31 

4,5 
0,98 

6.572 
10,4 

39,0 
Proyek Em

balut   
6,7 

0,53 
5.747 

13,1 
41,5 

1,31 
6,3 

0,50 
5.727 

13,3 
- 

B
lok-blok O

penpit Jorong 
Tengah dan Tim

ur  
3,3 

0,40 
5.316 

17,8 
- 

1,24 
2,4 

0,24 
(5300) 

17,5 
(42,5) 

 C
atatan: 

C
V

 dan V
M

 yang dikutip untuk Jorong adalah untuk sepsifikasi ekspor. 
 

 
U

m
um

nya batubara dari berbagai lokasi dicam
pur sebelum

 dijual kepada pelanggan.  
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Table 8.2 m
enunjukkan historis dan perkiraan angka belanja m

odalyang disediakan oleh P
erusahaan. H

arus diperhatikan bahw
a untuk Indom

inco 
B

arat, indom
inco Tim

ur dan operasi E
m

balut dan Tandung M
ayang tidak dipisahkan antara situs-situs.  AN

gka-angka untuk tahun 2007 m
erupakan 

kom
binasi dari angka actual dan perkiraan.  D

ariperkiraan belanja m
odal untuk tahun 2008, sekitar 60%

, lebih kurang, dari pengeluaran keseluruhan 
adalah untuk perpanjangan dan peningkatan derm

aga B
ontang; sekitar 10%

 untuk pabrik/m
esin/transportasi/perlengkapan di keseluruhan situs; dan 

20%
 untuk infrastruktur baru di Trubaindo. 

 Tabel 8-2: B
elanja M

odal, H
istoris dan Proyeksi 

H
istorical 

Proyeksi 
O

peration 
2004 

2005 
2006 

2007 
2008 

2009 
Indom

inco W
est and Indom

inco E
ast 

9.617 
10.239 

11.919 
79.826 

53.523 
559 

Trubaindo O
pen P

it 
51.240 

35.099 
14.356 

30.073 
17.410 

5.691 
B

harinto P
roject 

85 
131 

90 
1.657 

2.414 
1.350 

K
itadin (E

m
balut and Tandung M

ayang) 
7.497 

17.224 
16.208 

9.939 
4.233 

1.663 
Jorong O

pen P
it 

2.386 
1.239 

1.340 
886 

1.238 
227 

Total 
70.825 

63.932 
43.913 

122.381 
78.818 

9.490 

 B
iaya pem

rosesan batubara relatif kecil pada seluruh operasi karena ham
pir seluruh batubara diangkat secara bersih dan kem

udian dihancurkan dan 
disaring.  H

anya sebagian kecil dari batubara di Infom
inco B

arat yang dicuci.  O
leh sebab itu, biaya untuk “P

enam
bangan dan P

em
rosesan” sangat 

m
encerm

inkan biaya pertam
bangan.  B

iaya-biaya yang lebih rendah untuk Jorong m
encerm

inkan rasio-rasio pengupasan yang lebih rendah, yang pada 
akhirnya m

encerm
inkan hasil-hasil yang lebih rendah dari batubara dengan kualitas lebih rendah ini.  B

iaya-biaya penam
bangan yang tinggi di Trubaindo 

pada tahun 2005, dibandingkan dengan 2006, m
encerm

inkan dim
ulainya pertam

bangan dengan kepentingan untuk m
enghilangkan kelebihan beban 

sebelum
 coaling dapat dilaksanakan.  B

iaya-biaya penyerahan batubara untuk Indom
inco dan Trubaindo m

encerm
inkan haulage dari tam

bang terbuka ke 
derm

aga m
elalui jalan internal (internal haul road), di m

ana operasi Jorong terletak berdekatan dengan derm
aga dan pem

bangkit daya yang m
engam

bil 
batubaranya. 
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9 RESIKO DAN PELUANG 

Resiko khusus dan peluang di masa datang bagi lokasi sehubungan dengan aset batubara 
ITM dinilai oleh SRK sebagai berikut:    
 
• Eksploitasi batubara bawah tanah di Blok Barat Indominco masih perlu dibuktikan 

sebagai layak ekonomi melalui bekerjanya pilar manapun, dan solusi terbaik terhadap 
beberapa masalah teknis tertentu masih harus dievaluasi secara lengkap.   

• Izin akhir untuk dapat bekerja di dalam daerah status Hutan yang Dilindungi milik Blok 
Timur Indominco belum diperoleh dan ini dapat mengakibatkan keterlambatan 
dimulainya produksi batubara.   

• Optimalisasi pit Blok Timur Indominco telah ditetapkan dengan rasio pengelupasan 
bukan parameter ekonomis, sehingga dengan demikian terdapat resiko bahwa beberapa 
pit tidak akan mencapai profitabilitas optimal.   

• Ada kemungkinan adanya jumlah signifikan material PAF di Blok T mungkin memerlukan 
tindak remedial spesialis. Hal yang sama berkemungkinan akan timbul di Bharinto. 
Solusi teknis yang berhasil guna sebaiknya disediakan.    

• Proyek Perluasan Tandung Mayang bergantung pada perpanjangan izin pertambangan 
dan memperoleh izin lingkungan hidup. Dalam jangka menengah, terdapat peluang 
untuk melanjutkan pekerjaan ke arah utara apabila kesepakatan tercapai dengan 
pemegang lisensi saat ini.   

• Ada resiko bahwa masalah geoteknis yang sedang berlangsung seperti stabilitas landai 
dan banjir  di Jorong dapat menghalangi produksi di masa mendatang, akan tetap juga 
ada peluang untuk meningkatkan cadangan dan pemasukan dari kenaikan harga 
batubara, pembauran dengan produk ITM lainnya, dan perluasan ke arah barat.    

• Pemboran selanjutnya dan evaluasi ekonomi di Bharinto ada kemungkinan adanya 
kenaikan dalam cadangan proyek dengan harga yang diramalkan pada saat ini.   

• Produksi selanjutnya di Embalut seluruhnya bergantung pada relokasi penduduk desa 
Kerta Buana dan disepakatinya suatu paket kompensasi yang sesuai.    

• Proyek-proyek baru di Indonesia perlu dicari apabila ITM ingin mencapai total keluaran 
20 sampai 25 Mtpa melampaui lima tahun yang akan datang. 

• Investigasi atas sumber daya open pit dan bawah tanah di Trubaindo dapat 
menghasilkan cadangan tambahan. 

• Pencampuran secara hati-hati atas berbagai produk dari seluruh tambang akan 
dibutuhkan untuk memaksimalisasi penjualan batubara dan hasil penjualan. 

 

444



SRK Consulting 
Banpu ITM Listing Page 95 
 

  
 

10 KESIMPULAN 

 
• ITM saat ini merupakan produsen batubara keempat terbesar di Indonesia dengan 

seluruh asetnya berada di Kalimantan.  Ia memiliki tiga tambang terbuka yang beroperasi 
dan berbaga rencana tahap lanjutan untuk mengembangkan tiga poryek tambang 
terbuka lainnya, dua beroperasi yang saat ini telah baru-baru ini berhenti memproduksi 
batubara.  Sebagai tambahan, Perusahaan saat ini sedang menjalankan uji coba 
pengembangan suatu tambang bawah tanah di satu dari tambang-tambang terbukanya 
yang masih beroperasi.  Hampir seluruh batubara diproduksi secara bersih dan 
kemudian dihancurkan dan disaring sebelum dicampur baik di situs-situs terpisah dan di 
berbagai fasilitas dermaga yang dimiliki Perusahaan.  Terdapat suatu operasi kecil atas 
pencucian batubara di satu dari tambang-tambang terbuka dalam rangka memproses 
pemulihan batubara tambahan.  Sebagian besar dari batubara dikapalkan ke pasaran di 
wilayah Asia, meskipun sebagian dijual secara domestik untuk konsumsi stasiun 
pembangkit tenaga. 

 
• Perusahaan telah memperluas produksinya, penjualan dan cadangannya dalam 

beberapa tahun belakangan dan memiliki berbagai rencana untuk melanjutkan perluasan 
mereka dalam waktu dekat mendatang.  Asetnya mencakup 235,04 Mt Cadangan 
Terbukti dan Kemungkinan Cadangan dengan usia yang diantisipasi pada tiga tambang 
terbuka yang beroperasi antara 5 dan 10 tahun.  Juga terdapat tiga proyek tambang 
terbuka dengan Cadangan dan Sumber Daya dalam jumlah besar yang saat ini berada 
pada tahapan akhir dari evaluasi teknis dan persetujuan perijinan, sementara dewan 
Perusahaan baru-baru ini telahmenyetujui penambangan percobaan lebih lanjut untuk 
pengembangan operasi bawah tanah.  Pengeboran yang sedang berlangsung 
diantisipasi akan berakibat pada peningkatan beberapa sumber daya menjadi status 
cadangan, sementara mengupayakan berbagai ijin akhir bagi berbagai proyek akan 
memungkinkan peningkatan Kemungkinan Cadangan menjadi Cadangan Terbukti di 
dalam waktu dekat.  Cadangan dan Sumber Daya Perusahaan sebagian besar terletak 
pada lapisan-lapisan batubara dari 0.5m sampai beberapa meter dalam ketebalan dan 
tidak, secara umum, faulted.  Gradien lapisan bervariasi dari tambang ke tambang dan 
sebagian besar memiliki kedalaman sampai mana tambang-tambang individu dapat 
dikerjakan secara menguntungkan.  Hak-hak penambangan saat ini telah diberikan bagi 
berbagai operasi telah dikaji di dalam laporan ini meskipun dua daripadanya akan 
memerlukan pembaharuan untuk menyelesaikan rencana produksinya. 

 
• Cadangan dan Sumber Daya memiliki kualitas yang berbeda-beda pada berbagai 

operasi yang berbeda namun Perusahaan dapat memaksimalisasi hasil keluaran dan 
keuntungan dengan cara mencampur batubara untuk memenuhi berbagai spesifikasi 
yang berbeda.  Keluaran keseluruhan dari Batubara (yang Dapat Dijual) Akhir di tahun 
2006 sebesar 19,6Mt, sekitar 53% darimana berasal dari area konsesi Indominco Barat.  
Berbagai proyek mendatang akan memiliki keuntungan karena dapat menggunakan 
infrastruktur yang telah ada dan telah diperluas.  Perusahaan terus melakukan investasi 
atas pengeluaran modal yang disyaratkan untuk mencapai berbagai target.  Target 
tonase untuk 2009 adalah 22,7Mt. 

 
• Perusahaan sangat memperhatikan berbagai kewajiban kesehatan dan keselamatan 

kerja serta lingkungan dan telah menetapkan berbagai kebijakan perusahaan yang 
sangat tegas di seluruh lapisan organisasi.  Ia menjawab dan menyelidiki berbagai 
kekhawatiran akan tanggung jawab lingkungan pada operasi saat ini dan mendatang.  
Komunikasi yang baik dengan berbagai komunitas setempat di sekitar operasi dipastikan 
dengan mengadakan berbagai saluran yang layak untuk memfasilitasi berbagai dialog.  
Berbagai program pengembangan komunitas Perusahaan, juga membantu dalam 
membangun berbagai hubungan dengan berbagai komunitas setempat. 
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• SRK percaya bahwa ITM adalah suatu usaha batubara terintegrasi yang dikelola dengan 
sangat baik yang dapat bersaing secara efektif baik di pasar domestik dan pasa ekspor 
Asia Timur.  Perusahaan berharap untuk dapat menyelesaikan berbagai proyek baru 
dalam waktu singkat mendatang untuk, pada awalnya, meningkatkan dan kemudia 
menjaga produksi keseluruhan ke masa depan yang dekat. 
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% Persen 
0 Derajat 
0C Derajat Celsius 
ad Air dried, satu dasar bagi penentuan berbagai parameter kualitas 

batubara 
ARD Acid Rock Drainage, air yang mengandung asam yang telah 

dilepaskan dari strata batuan 
AMDAL Di Indonesia setara dengan Environmental Impact Assessment (EIA) 
AFC Tiga dimensi 
ANFO Ammonium Nitrat/Bahan Bakar Minyak 
Anticline Suatu lipatan strata batuan di mana strata tersebut melengkung ke 

bawah (convex downwards) 
Auger mining Ekstraksi batubara dengan cara insersi suatu auger ke dalam 

lapisan batubara, biasanya dari dinding dari suatu open pit 
AusIMM Australasian Institute of Mining and Metallurgy 
BANPU Banpu Public Limited Company 
Bord and Pillar Metode ektraksi tambang bawah tanah dikarakterisasi oleh 

pemindahan batubara di sekitar pilar-pilar yang tidak ditambang. 
Juga dikenal sebagai ruang dan pilar 

Bt Miliar ton 
Bcm/t Meter kubik bulk per ton, untuk mengekspresikan rasio pengupasan 

atas kelebihan beban terhadap batubara di open pit 
CCoW Kontrak Kerjasama  Batubara, berkaitan dengan ijin pertambangan 

Indonesia 
Cm Sentimeter 
Batubara bersih Batubara yang dikerjakan dan dijual tanpa perlu dicuci 
Cadangan Batubara Suatu Cadangan Batubara adalah bagian yang dapat ditambang 

secara economic dari suatu sumberdaya batubara yang Terukur 
atau Terindikasi. Ia mencakup berbagai materi yang berdilusi dan 
toleransi kerugian yag mungkin terjadi ketika materi tersebut 
ditambang. Berbagai penilaian yang layak, yang mungkin mencakup 
berbagai studi kelayakan, telah dilakukan, dan mencakup 
pertimbangan atas modifikasi dengan berbagai factor yang telah 
diperkirakan secara realistis atas pertambangan, metalurgi, ekonomi, 
pemasaran, hukum, lingkungan, sosial dan pemerintahan. Berbagai 
penilaian ini mendemonstrasikan waktu pelaporan bahwa ekstraksi 
dapat dibenarkan secara wajar. Cadangan batubara dibagi dalam 
berbagai sub-bagian dalam rangka meningkatkan keyakinan menjadi 
Kemungkinan cadangan batubara dan cadangan batubara yang 
Terbukti 

Lapisan Batubara Bagian dari strata yang mengandung bahan baker fosil keras (solid) 
Pihak Yang 
Kompeten 

Seorang geologis atau insinyur dengan minimal lima tahun 
pengalaman di bidang eksplorasi mineral, pengembangan atau 
operation tambang atau penilaian proyek mineral, atau suatu 
kombinasi daripadanya, memiliki pengalaman berkaitan dengan 
perihal proyek mineral dan laporan teknis dan merupakan anggota 
dari suatu asosiasi profesional yang bereputasi baik. 

Kompeten Strata atau struktur batuan yang mengombinasikan kekerasan dan 
fleksibilitas yang memadai untuk memindahkan tekanan 

Core (pengeboran) Contoh dari batuan (intact rock) yang didapatkan semasa 
pengeboran 
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CPP Fasilitas Pabrik Persiapan Batubara (Coal Preparation Plant) 
digunakan untuk secara selektif menghilangkan suatu porsi yang 
tidak diinginkan (limbah) dari batubara ROM/mentah dengan 
menggunakan bahan kimia atau metode mekanis. Juga dikenal 
sebagai Pabrik Pencucian 

CSN Crucible Swelling Number 
CV Nilai Kalorifik 
Dilution Bahan non batubara yang tecampur dengan batubara semasa 

pengerjaan 
Dip Sudut di mana suatu strata bertemu dengan horisontal 
DMC Dense Medium Cyclone, digunakan untuk memisahkan bahan 

dengan densitas yang berbeda-beda 
E Timur 
Fault Suatu dislokasi atas strata batuan 
Feasibility Study(FS) Suatu Studi Kelayakan menilai secara rinci kelayakan teknis dan 

Kelayakan Ekonomis dari suatu proyek pertambangan yang tidak 
dikembangkan, dan merupakan dasar bagi keputusan investasi dan 
sebagai dokumen yang dapat diterima oleh bank untuk tujuan 
pemiayaan proyek. Studi tersebut terdiri dari suatu audit atas seluruh 
informasi geologis, rekayasa, lingkungan, hokum dan ekonomi yang 
terakumulai pada proyek. Umumnya, suatu studi dampak lingkungan 
yang terpisah akan dibutuhkan 

FELs  Front-End Loaders 
Highwall Dinding tertinggi dari suatu open pit, umumnya terekspos pada arah 

pekerjaan dimana penggalian mendalam 
HQ Core dengan ukuran HQ (63.5mm)  
Sumberdaya 
Batubara Terindikasi 

Suatu Sumberdaya Batubara yang Terindikasi adalah bagian dari 
suatu sumberdaya batubara untuk mana tonase, densitas, bentuk, 
karakteristik fisik, tingkat dan kandungan mineral dapat diperkirakan 
dengan keyakinan yang cukup. Ia didasarkan pada eksplorasi, 
pengambilan contoh dan informasi pengetesan yang dikumpulkan 
melalui berbagai teknik yang layak dari berbagai lokasi seperti 
halnya outcrop, trench, pit, working dan lubang pengeboran. 
Berbagai lokasi berjarak terlalu jauh atau tidak sebagaimana 
mestinya untuk memastikan geologis dan/atau kontinuitas tingkatan 
tetapi berjarak cukup dekat untuk memungkinkan dibuatnya 
perkiraan atas suatu kontinuitas 

Inferred Coal 
Resource 

Suatu Inferred Coal Resource adalah bagian dari sumberdaya untuk 
mana tonase, tingkatan dan kandungan mineral dapat diperkirakan 
dengan suatu tingkat keyakinan yang rendah. Ia didasarkan pada 
dari bukti geologis dan diasumsikan tetapi bukan kontinuitas 
dan/atau kontinuitas tingkatan yang telah dipastikan. Ia didasarkan 
pada informasi yang dikumpulkan melalui berbagai teknik yang layak 
dari berbagai lokasi seperti outcrop, trench, pit, working, dan lubang 
pengeboran yang mungkin termatas atau berkualitas tidak pasti dan 
tidak dapat diandalkan 

IPO Initial Public Offering 
ISO  Organisasi Standar Internasional 
ITM PT Indo Tambangraya Megah 
Jig Gravity concentration process by the application of vertical pulses of 

water 
JORC Code Australian Code for Reporting of Mineral Resources and Ore 

Reserves 
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JORC Joint Ore Reserves Committee of The Australasian Institute of 
Mining and Metallurgy, Australian Institute of Geoscientists and 
Minerals Council of Australia 

kcal/kg Kilocalories per kilogram, equivalent to 1.000 calories per kilogram 
kg  Kilograms 
km Kilometres, equivalent to 1.000 metres 
KP Kuasa Pertambangan  
km2 Kilometer persegi 
kV  Kilovolt, ekuivalen dengan 1.000 volt 
kVA Kilovolt-ampere, ekuivalen dengan 1.000 volt-ampere 
kWh  Kilowat-jam, skuivalen dengan 1.000 watt-jam 
LoM (Plan) Rencana Usia Tambang (Life of Mine) 
m Meter/s 
M Juta 
m2 Meter persegi (juga sq. m) 
 m3 Meter kubik 
m3/day  Meter kubik per hari 
m3/hr  Meter kubic per jam 
m3/sec  Meter kubik per detik 
m3/tonne Meter kubik per ton 
mg/m3 Milligram per meter kubik 
Cadangan yang 
Dapat Dipasarkan  

Batubara yang dapat dijual dari Cadangan yang Dapat Dipulihkan 
setelah memperhitungkan hasil pabrik persiapan sebagaimana 
berlaku 

Sumberdaya 
Batubara Terukur 

Sumberdaya Batubara Terukur adalah bagian dari sumberdaya 
batubara untuk mana tonase, densitas, bentuk, karakteristik fisik, 
tingkatan dan kandungan mineral dapat diperkirakan dengan tingkat 
keyakinan yang tinggi. Ia didasarkan pada informasi yang rinci dan 
dapat dipercaya atas eksplorasi, pengambilan contoh dan 
pengetesan yang dikumpulkan melalui berbagai teknik yang layak 
dari berbagai lokasi seperti outcrop, trench, pit, pengerjaan dan 
lubang pengeboran 

Methane Suatu gas tak berwarna, tak berbau, eksplosif (CH4) biasanya 
diasosiasikan dengan lapisan batubara 

Ml Megaliter, ekuivalen dengan 1.000.000 liter 
mm Millimeter 
Mo Kelembaban 
Mt Juta ton 
Mtpa Juta ton per tahun 
MW Megawatt, ekuivalen dengan 1.000.000 watt 
N Utara 
Normal Fault Suatu fault di mana dinding gantungan tampak telah bergeser ke 

bawah relatif pada footwall 
NQ  Berukuran-NQ (47.6 mm diameter) core 
OP Open Pit, suatu metode penambangan mirip dengan open-cut, juga 

dikenal sebagai penambangan di permukaan 
PAF Bahan Potential Acid Forming yang mungkin membutuhkan 

penanganan selama dan setelah penggalian 
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Openhole 
(pengeboran) Metode pengeboran dimana batuan digerinda (ground away) 
Kelebihan beban 
(overburden) Bahan limbah yang menutupi suatu lapisan batubara 
Pilar Suatu blok batubara yang ditujukan untuk ekstraksi dengan 

menggunakan pertambangan longwall  
Parting Bahan batuan di dalam atau antara lapisan batubara yang dapat 

ditambang, kadangkala dikeluarkan bersamaan dengan batubara 
pH Suatu ukuran tingkat keasaman atau alkalin dari suatu solusi, secara 

numeric sama dengan 7 untuk solusi netral, meningkat dengan 
semaking tinggi tingkat alkalin dan menurun dengan meningkatnya 
keasaman. Skala pH umumnya digunakan pada kisaran 0 sampai 14 

Pilar Kolom atas batubara yang ditinggalkan untuk pendukung di dalam 
suatu tambang 

PPE Perlengkapan Perlindungan Pribadi 
ppm Bagian per juta 
Studi Pra Kelayakan 
Study (PFS) 

Suatu tahapan atas penilaian teknis dan ekonomis sebelum suatu 
FS yang lebih rinci 

PQ Ukuran-PQ core (diameter 85 mm)  
Kemungkinan 
Cadangan Batubara 

Suatu Kemungkinan Cadangan Batubara adalah bagian yang dapat 
ditambang yang ekonomis daru suatu Sumberdaya Batubara 
Terindikasi, dan di beberapa kejadian Terukur. Ia menckup bahan 
yang berdilusi dan toleransi atas kerugian yang mungkin terjadi 
ketika bahan tersebut ditambang. Berbagai penilaian yang layak, 
yang mungkin mencakup berbagai stuid kelayakan, telah 
dilaksanakan, dan mencakup pertimbangan atas dan modifikasi 
dengan berbagai factor pertambangan, metalurgi, ekonomis, 
pemasaran, social dan kepemerintahan yang diperkirakan secara 
realistis. Berbagai penilaian ini mendemonstrasikan pada saat 
pelaporan bahwa ekstraksi dapat dibenarkan secara wajar 

Produktifitas Berbagai ukuran atas efisiensi pekerja/perlengkapan biasanya 
diekspresikan dalam ukuran ton per unit waktu 

Cadangan Batubara 
Terukur 

Cadangan Batubara Terbukti adalah bagian yang dapat ditambang 
secara ekonomis dari Sumberdaya Batubara Terukur. Ia mencakup 
bahan yang terdilusi dan tolerance terhadap kerugian yang mungkin 
terjadi ketika bahan tersebut ditambang. Berbagai penilaian yang 
wajar, yang mungkin mencakup berbagai studi kelayakan, telah 
dilakukan, dan mencakup pertimbangan dan modifikasi dengan 
berbagai factor pertambangan, metalurgi, ekonomis, pemasaran, 
social dan kepemerintahan yang diperkirakan secara realistis. 
Berbagai penilaian ini mendemonstrasikan pada saat pelaporan 
bahwa ekstraksi dapat dibenarkan secara wajar 

Batubara Mentah Batubara dengan dasar sebagaimana-ditambang. Mungkin dijual 
secara langsung atau dibersihkan apabila perlu 

Batubara yang 
Dapat Dipulihkan 

Bagian dari cadangan batubara yang tersedia untuk ditambang tidak 
mencakup kerugian batubara sebelum penambangan 

Cadangan yang 
Dapat Dipulihkan 

Berbagai cadangan yang terbukti dan kemungkinan cadangan 
sebelum penyesuaian untuk hasil pabrik persiapan  

ROM Run-of-Mine adalah bahan sebagaimana-ditambang ketika bahan 
tersebut meninggalkan tambang sebelum suatu pemrosesan 

Rp 
Rupiah, mata uang Indonesia 

S Selatan 
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SET Bursa Efek Thailand 
SG Gravitas Tertentu 
Shearer Perlengkapan yang digunakan untuk mengekstraksi batubara dari 

permukaan di dalam suatu tambang longwall  
SRK SRK Consulting (UK) Limited 
SRK Group SRK Consulting (Global) Limited 
Rasio Pengupasan  Rasi kelebihan beban (overburden) untuk dipindahkan untuk setiap 

kuantitas yang berkaitan dengan ROM batubara yang ditambang, 
umumnya diekspresikan dalam m3/t 

Su Kandungan sulfur dari batubara diekspresikan dalam suatu % 
Subcrop Lini yang ditunjukkan pada suatu peta dimana lapisan batubara 

mencapai overlying strata 
Sinklin Suatu lipatan di dalam mana core mengandung batu-batuan yang 

secara stratigrafik lebih muda; biasanya melengkung ke atas 
t Metrik ton sama dengan 1.000 kilogram 
t/m3 Ton per meter kubik 
TM Total kelembaban 
tpa Ton per tahun  
tph Ton per jam 
UG Bawah tanah 
V Volt 
Kode Valmin  Kode untuk Penilaian Teknis dan Valuasi atas Aset Mineral dan 

Petroleum dan Sekuritas untuk Laporan Ahli Independen 
VM Bahan tidak stabil dari batubara diekspresikan dalam % 
W Barat 
WWTP Pabrik Penanganan Air Limbah 
Hasil (Yield) Porsi yang dapat dijual dari batubara yang dibersihkan di suatu 

pabrik persiapan berkaitan dengan total ton yang dibersihkan 
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XXII.  ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Anggaran Dasar yang disajikan merupakan Anggaran Dasar terakhir yang telah disetujui oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1

1. Perseroan ini diberi nama perseroan terbatas PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk. (selanjutnya
dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta.

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun diluar
wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas lamanya dan dimulai sebagai badan hukum
pada tanggal  20-1-1989 (dua puluh Januari seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah : berusaha dalam bidang pertambangan, pembangunan,
pengangkutan, perbengkelan, perkebunan, perdagangan umum, perindustrian dan jasa.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha
sebagai berikut :

a. Menjalankan usaha penambangan dan pengolahan hasil-hasil penambangan antara lainnya
batu bara, batu, pasir, emas, mineral-mineral  dan barang galian lainnya;

b. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan pada umumnya, termasuk sebagai pemborong,
perencana, penyelenggara dan pelaksana pembuatan gedung, rumah, jalan, jembatan, landasan,
dam-dam, irigasi dan pertamanan serta pemasangan instalasi-instalasi listrik, gas, air ledeng,
dan telekomunikasi;

c. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan di darat (transportasi) pada umumnya baik
untuk pengangkutan penumpang maupun barang.

d. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan termasuk pemeliharaan dan perawatan
(maintenance) untuk segala macam kendaraan bermotor.

e. Menjalankan usaha dalam bidang perkebunan, pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan
dan pertambakan termasuk pembibitan dan budidaya udang.

f. Menjalankan usaha dalam perdagangan umum, termasuk impor, ekspor, interinsulair dan lokal
dari segala macam barang dagangan baik untuk perhitungan sendiri maupun perhitungan pihak
lain secara komisi, menjadi grosir, leveransir, distributor, keagenan dan perwakilan dari
perusahaan dalam dan luar negeri.

g. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian pada umumnya, termasuk pabrik-pabrik, home
industri, dan kerajinan tangan serta memasarkan hasil-hasil produksinya.

h. Menjalankan usaha dalam bidang jasa dan konsultasi pada umumnya, termasuk tehnik
engineering, kecuali jasa dan konsultasi dibidang hukum.
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M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp 1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah)
terbagi atas 3.000.000.000 (tiga miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 500,00
(lima ratus Rupiah);

2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan diambil bagian sejumlah 903.940.000 (sembilan
ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya
Rp 451.970.000.000,00 (empat ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh juta Rupiah)
yaitu oleh:

a. PT CENTRALINK WISESA INTERNATIONAL, sebanyak 903.938.000 (sembilan ratus tiga juta
sembilan ratus tiga  puluh delapan ribu) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp 451.969.000.000,00 (empat ratus lima puluh satu  miliar sembilan ratus enam puluh  sembilan
juta Rupiah)

b. PT SIGMA BUANA CEMERLANG, sebanyak 2.000 (dua ribu) saham dengan jumlah nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah)

3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas atau
seluruhnya berjumlah Rp 451.970.000.000,00 (empat ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus
tujuh puluh juta Rupiah) telah disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham dengan
penyetoran sebagai berikut:

a. Sebesar Rp 101.081.000.000,00 (seratus satu miliar delapan puluh satu juta Rupiah) merupakan
setoran lama.

b. Sebesar Rp 350.889.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar delapanratus delapan puluh
sembilan juta Rupiah) disetor dengan uang tunai, sesuai dengan akta Nomor: 15 tanggal
17-7-2007 (tujuh belas Juli dua ribu tujuh), yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan telah
diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum Departemen Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor : W7-
08151 HT.01.04-TH.2007 tanggal 23-7-2007 (dua puluh tiga Juli dua ribu tujuh).

4. Penyetoran modal dapat pula dilakukan selain dalam bentuk uang dengan memenuhi ketentuan
perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal.
Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak wajib disetujui terlebih dahulu oleh
Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang salah satunya
terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional sedikitnya
14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran
tersebut, dan benda tidak bergerak yang dijadikan setoran atas saham tersebut wajib dinilai oleh
penilai independen yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal.

Penyetoran atas saham dengan pemasukan saham Perseroan lain, harus berupa saham-saham
yang telah disetor penuh, tidak dijaminkan dengan cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan
oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang harga
saham dan harus dilakukan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Dalam hal penyetoran
tersebut berasal dari laba yang ditahan, agio saham, laba bersih perseroan dan atau unsur modal
sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya
tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa Akuntan
yang terdaftar di Badan Pengawas pasar modal dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
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5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat
Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga
tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam
anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan
Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

6. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas Efek Bersifat Ekuitas
adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak
untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau  Waran) yang dilakukan dengan
pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan hak memesan efek terlebih
dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah  Saham yang
telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham  masing-
masing pada tanggal tersebut.

b. Hak Memesan Efek Terlebih dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka
waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal nomor: IX.D.1
tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut diatas harus mendapat
persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-
syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan peraturan
perundangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-
saham Perseroan dicatatkan.

d. Sehubungan dengan keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tersebut Direksi
diwajibkan untuk mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional.

e. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang
hak memesan Efek terlebih dahulu harus di alokasikan kepada semua pemegang saham yang
memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas
yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas
yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah hak memesan Efek
terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan
tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundangan
yang berlaku dan peraturan  perundangan di bidang Pasar Modal.

f. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang
saham sebagaimana dimaksud huruf e diatas, maka Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib
dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan
syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan dibidang Pasar
Modal.

g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada
pemegang saham, sebagaimana ditetapkan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal IX.D.4
tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari
ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 6 huruf a sampai dengan huruf g tersebut di
atas,apabila ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa
Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.

7. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat
ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan
oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang semula
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telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat
dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa
Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

8. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut harus
disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan mengindahkan ketentuan dalam anggaran
dasar ini dan dengan tidak mengurangi ketentuan dari pihak yang berwenang.

9. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar Perseroan dan
kepada semua keputusan yang diambil dengan sah  dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah di bayar penuh sampai dengan 10 %
(sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan
perundangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut tidak boleh  mengurangi modal
dasar Perseroan, sedangkan saham-saham yang dibeli kembali tidak  dihitung dalam menentukan
korum dalam Rapat Umum Pemegang  Saham dan saham-saham itu tidak memberikan hak untuk
mengeluarkan -suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

S A H A M

Pasal 5

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama.

2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.

3. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik
bersama tersebut harus menunjuk secara -tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai
wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang
Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak
untuk menjalankan dan menggunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas-saham-
saham tersebut.

4. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan
mengenai penunjukan wakil bersama itu, maka -suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham
itu ditunda.

5. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan-
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan
perundangan yang berlaku.

6. Saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundangan di bidang
Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham- atau surat kolektif saham
atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa
Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

2. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari
2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
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3. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
a. Nama dan alamat para pemegang saham;
b. Nomor surat saham;
c. Tanggal pengeluaran surat saham;
d. Nilai nominal saham;

4. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
a. Nama dan alamat pemegang saham ;
b. Nomor surat kolektif saham ;
c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ;
d. Nilai nominal saham ;
e. Jumlah saham dan nomor urut saham-saham bersangkutan ;

5. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/
atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan
harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan-tandatangan dari Direktur Utama
dan Komisaris Utama atau tandatangan-tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat
saham dan/atau surat kolektip saham dan/atau obligasi konversi dan/atauwaran dan/atau efek lainnya
yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di bidang Pasar Modal.

SURAT SAHAM PENGGANTI

Pasal 7

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan
menerima bukti yang cukup bahwa :

1). Surat saham tersebut rusak ;
2). Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham

tersebut; dan asli surat saham yang rusak tersebut wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan
surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya.

Asli surat saham yang rusak tersebut wajib dimusnahkan setelah diberikan surat saham pengganti  ;

2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan
menerima bukti yang cukup bahwa:
1). Surat saham tersebut hilang ;
2). Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham

tersebut; dan
3). Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham memberikan jaminan yang

dipandang cukup oleh Direksi.

3. Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu harus ditanggung oleh pemilik surat saham
yang bersangkutan.

4. Direksi dalam Rapat Direksi harus membuat Berita Acara Rapat mengenai surat saham pengganti
dalam hal surat saham rusak dan/atau surat saham hilang dengan menyebutkan alasannya. Surat
saham asli yang rusak itu dimusnahkan oleh Direksi dalam Rapat Direksi, hal mana harus dicatat
dalam Berita Acara Rapat tersebut.

5. Pengeluaran surat saham pengganti yang hilang wajib diumumkan di Bursa di tempat di mana
saham-saham Perseroan dicatatkan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum
pengeluaran surat saham pengganti dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek di tempat di
mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

6. Pengeluaran surat saham pengganti untuk suatu surat saham menurut pasal ini, mengakibatkan
surat saham aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi, yang berlaku terhadap Perseroan adalah
surat saham pengganti.



460

7. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku
untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8

1. Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan  dalam pasal ini yaitu :

a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat
dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian ;

b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam
rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian
atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian
atau Perusahaan Efek tersebut ;

c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio
Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham
tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk
kepentingan pemilik Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut ;

d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana
dimaksud  dalam huruf c diatas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang
Saham Perseroan ;

e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang -terdaftar atas nama
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk
kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama
Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian
dimaksud; Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;

f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib
menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam
rekening Efek;

g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan
Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;

h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham
tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan
bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benarbenar sebagai pemegang saham
dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;

i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut
dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk
pemeriksaan perkara pidana dalam hal penjaminan dan/atau sita diberitahukan secara tertulis
oleh pemegang saham yang bersangkutan kepada Perseroan;

j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak mengeluarkan
suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya
pada rekening tersebut ;
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k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib manyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah
saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian
dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham
yang khusus diselenggarakan untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang
bersangkutan. Daftar Pemegang Saham yang khusus itu harus ditandatangani oleh Direksi
dan salah seorang anggota Komisaris Perseroan.

l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham
atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang
merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan
tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan
ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham;

m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan
pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank
Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening
pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan
pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank
Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi
kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian; dan

o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham
bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian
dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah
saham Perseroan yang dimiliki oleh  masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang
saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundangan di bidang Pasar Modal
dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham  Perseroan
dicatatkan.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 9

1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat
kedudukan Perseroan.

2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :
a. Nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian;

b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki  para pemegang saham;
c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan

tanggal perolehan hak gadai tersebut;
e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi;
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3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris
beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu
diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan
Daftar Khusus sebaik-baiknya.

4. Tiap perubahan alamat pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
atau Daftar Khusus Perseroan, pemegang  saham wajib memberitahukan kepada Direksi secara
tertulis. Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik, maka semua surat-surat
atau Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham akan dikirim kepada alamat-alamat yang
terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Kecuali apabila ditentukan lain dalam
anggaran dasar ini.

5. Catatan-catatan dalam Daftar Pemegang Saham dan dalam Daftar Khusus harus ditandatangani
oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.

6. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan, pemegang
saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham, khusus yang
berkenaan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu
jam kerja Perseroan.

7. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan
kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan
memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini.

8. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu)
saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Karenanya dalam hal pemilikan bersama
dari 1 (satu) saham, para pemilik bersama harus mengangkat di antara mereka seorang yang akan
mewakili mereka dalam pemilikan saham itu dan yang harus   dianggap sebagai pemegang saham
tersebut, yang namanya harus dicatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham
dan atas surat saham yang bersangkutan. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk
memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu,
Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan sebagai satusatunya pemegang yang sah atas saham tersebut.

9. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk
melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap
pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu
penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai, cessie yang menyangkut saham-saham
Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus    dilakukan sesuai
dengan anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-SAHAM

Pasal 10

1. a. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani
oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang
menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.

b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan
pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan
hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh
Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat
pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat
di mana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundangan
yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
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2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam
anggaran dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau tanpa
persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.

3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak
untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan
dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.

4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib
mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima
oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal
dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.

5. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam
Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari
pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan
memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta
ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham
atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum,
dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat
disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai pemegang
saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima
baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran
dasar ini.

7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib
memenuhi peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di
tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

D I R E K S I

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi.

2. Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) orang, yang terdiri dari : 1 (satu) orang Direktur Utama;
1 (satu) orang Direktur atau lebih, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dibidang Pasar
Modal.

3. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham,
pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang  ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang
Saham dimana ia (mereka)diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan
lain dalam anggaran dasar Perseroan.

4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan memperhatikan
ketentuan dalam ayat 3 pasal ini.

5. Rapat Umum Pemegang Saham sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota
Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat
tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham.



464

6. Seorang anggota Direksi boleh mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara
tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya
dan pengunduran diri tersebut berlaku sejak tanggal disetujuinya permohonan pengunduran diri itu
oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri
sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota
Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran diri.

7. Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan anggota Direksi dengan menyebutkan
alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk
membela dirinya apabila anggota Direksi tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan.

8. Rapat Umum Pemegang Saham dapat : mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang
anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau mengisi jabatan seorang anggota Direksi
yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi
untuk mengisi suatu lowongan; atau menambah jumlah anggota Direksi baru. Masa jabatan seseorang
yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang
mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang
diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut
adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila
ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

9. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;

atau
b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku; atau
c. meninggal dunia; atau
d. diberhentikan karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

10. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah
anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah lowongan itu, harus diadakan Rapat Umum Pemegang
Saham untuk mengisi lowongan tersebut.

11. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum
memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan
menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang
sama sebagai Direktur Utama. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan
dalam pasal 15 ayat 9 anggaran dasar Perseroan.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

 Pasal 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan
dalam mencapai maksud dan tujuannya

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya
dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan.

3. 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta
mewakili Perseroan.

4. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan
tentang segala hal dan dalam segalakejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain
kepada Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk:
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a. Menjual, menjaminkan atau dengan jalan lain melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak
milik Perseroan kecuali dalam kegiatan usaha untuk nilai diatas Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh
puluh lima miliar Rupiah) ;

b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta atau mengalihkan penyertaan pada perusahaan
lain baik di dalam maupun di luar negeri untuk nilai diatas Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh
lima miliar Rupiah);

c. Menerima pinjaman uang dari siapapun untuk nilai diatas  Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh
lima miliar Rupiah) ;

d. Memberi pinjaman uang kepada siapapun kecuali dalam kegiatan usaha dan  pinjaman kepada
karyawan dan anak-anak perusahaan Perseroan ; harus  mendapat persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari  atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota
Komisaris dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 5 dan ayat 7 tersebut dibawah ini dan
peraturan perundangan yang berlaku.

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh
atau dengan nilai sebesar 100 % (seratus persen) atau sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar
lebih dari 90 % (sembilan puluh persen) atau lebih dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam
satu tahun buku dalam satu transaksi atau  beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan
syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 2 anggaran dasar Perseroan.

6. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan
hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 wajib pula diumumkan
dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
Ketentuan dalam ayat 4, 5 dan 6 ini dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di
bidang Pasar Modal.

7. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan
Usaha Utama dan Nomor: IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu harus mendapat
persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana
diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: IX.E.2 tentang Transaksi Material
dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan  Nomor: IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi
Tertentu.

8. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih
untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam
mana diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan
tertentu.

9. Pembagian tugas dan wewenang serta jenis penghasilan setiap anggota Direksi ditetapkan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham
dapat dilimpahkan kepada Komisaris.

10. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara
kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Komisaris atau pemegang saham dengan kepentingan
ekonomis Perseroan, Direksi harus memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham,
dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 3 anggaran dasar
Perseroan, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar Modal.

11. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi
seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal
Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi,
maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundangan
yang berlaku.
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RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Rapat Direksi dapat diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali kecuali apabila dianggap perlu
oleh salah seorang anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota
Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh
Perseroan dengan hak suara yang sah.

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut
ketentuan pasal 12 anggaran dasar ini.

3. Panggilan untuk Rapat Direksi wajib diberikan secara tertulis, dikirimkan langsung dengan mendapat
tanda terima atau dengan telegram, telex, faximile yang ditegaskan dengan surat tercatat Panggilan
mana harus dikirimkan kepada para anggota Direksi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan
yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelumnya yang ditetapkan oleh
Direktur Utama.

4. Panggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek
ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan
dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan
mengikat.

6. Direktur Utama mengetuai Rapat Direksi. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan
untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah
seorang anggota Direksi yang hadir dalam Rapat tersebut dapat mengetuai Rapat Direksi.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi
yang lain berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal
keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan
suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang
dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.

10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka usul dianggap ditolak.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya

b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun
secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak
yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat
kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat
Direksi menentukan lain.
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c. Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat
menentukan lain tanpa keberatan dari yang hadir.

12. Berita acara Rapat Direksi harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan-oleh seorang anggota Direksi
lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat
oleh seorang Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan.

13. Berita acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 pasal ini merupakan bukti
yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan,
baik -untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.

14. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan
Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis
tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai
usul yang diajukan secara tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut. Keputusan yang
diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil
dengan sah dalam rapat Direksi.

K O M I S A R I S

Pasal 14

1. Komisaris terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) orang anggota, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris
Utama dan seorang Komisaris atau lebih, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dibidang
Pasar Modal.

2. Para anggota Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham,
pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain
dalam anggaran dasar Perseroan.

3. Anggota Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan
memperhatikan ketentuan dalam ayat 3 pasal ini.

4. Seorang anggota Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu meskipun masa jabatannya
belum berakhir oleh Rapat Umum pemegang Saham. Pemberhentian tersebut berlaku sejak
penutupan Rapat tersebut kecuali bila Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain.

5. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk : mengisi jabatan seorang
anggota Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya; atau mengisi jabatan seorang anggota
Komisaris yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau mengangkat seseorang sebagai anggota
Komisaris untuk mengisi suatu lowongan; atau menambah jumlah anggota Komisaris baru. Masa
jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang diberhentikan atau
anggota Komisaris yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa
jabatan dari Komisaris yang diberhentikan/ digantikan tersebut dan masa  jabatan dari penambahan
anggota Komisaris baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Komisaris yang masih menjabat
pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Seorang anggota Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan
secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender
sebelumnya yang terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan pengunduran diri itu oleh Rapat
Umum Pemegang Saham. Terhadap anggota Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana
tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Komisaris sejak
pengangkatannya yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran diri.
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7. Masa jabatan dari anggota Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Komisaris
tersebut :
a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;

atau
b. dilarang menjabat sebagai anggota Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang

atau peraturan perundangan yang berlaku; atau
c. meninggal dunia; atau
d. diberhentikan karena Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

8. Gaji dan tunjangan lain dari anggota Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

9. Bilamana jabatan seorang anggota Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota
Komisaris kurang dari 2 (dua) orang, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka Rapat
Umum Pemegang Saham harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sesudah
terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut.

10. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum
memangku jabatannya, maka salah seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Komisaris akan
menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang
sama sebagai Komisaris Utama.

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

Pasal 15

1. Komisaris ditugaskan untuk mengawasi pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan
memberikan nasihat kepada Direksi.

2. Para anggota Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung,
kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Perseroan selama jam-jam kantor
dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Perseroan.

3. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana
diperlukan oleh Komisaris, untuk melaksanakan kewajiban mereka dan menyampaikan Berita Acara
Rapat Direksi setelah dilakukan Rapat Direksi.

4. Pada setiap waktu Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Komisaris dapat memberhentikan
untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) apabila
anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya.

5. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara
dari anggota (anggota) Direksi itu, Komisaris harus mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham.
Rapat Umum Pemegang Saham demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan
apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya
semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada
anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat, apabila
anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan.

6. Rapat tersebut pada ayat 5 pasal ini dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh
Komisaris. Dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin
oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Umum
Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi
tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat
Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.

7. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut -tidak hadir dalam Rapat yang
bersangkutan, maka pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan,
disertai alasannya.
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8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum,
dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

9. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun
juga tidak ada anggota Direksi sama sekali, maka Komisaris berhak untuk memberikan wewenang
kepada seorang atau lebih anggota Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu
dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan.

RAPAT KOMISARIS

Pasal 16

1. Rapat Komisaris dapat diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali kecuali apabila dianggap perlu
oleh salah seorang Komisaris atau atas permintaan tertulis Direksi atau atas permintaan 1 (satu)
pemegang saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 satu per sepuluh) bagian dari jumlah
seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, Dalam hal Komisaris Utama berhalangan
karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 2 (dua) orang
anggota Komisaris berhak dan berwenang melakukan Panggilan Rapat Komisaris.

3. Panggilan Rapat Komisaris dikirimkan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung
dengan tanda terima yang layak atau dengan telegram atau telex atau facsimile yang ditegaskan
dengan secara tertulis, Panggilan mana harus dikirimkan kepada  anggota Komisaris selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang
lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum
Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal Panggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak
tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. Apabila semua anggota Komisaris hadir dan atau diwakili
dalam Rapat Komisaris, Panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

5. Rapat Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek
ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, Rapat Komisaris dapat diadakan di manapun
juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan
mengikat.

6. Komisaris Utama mengetuai Rapat, apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan untuk
menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat diketuai oleh
salah seorang Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yanghadir dalam Rapat tersebut.

7. Seorang anggota Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Komisaris oleh anggota Komisaris
yang lain berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.

9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal
keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan
suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah
dalam Rapat tersebut.
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10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka usul ditolak.

11. a. Setiap anggota Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara
untuk setiap anggota Komisaris lainnya yang diwakilinya.

b. Setiap anggota Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun
secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak
yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat
kepentingan dalam suatu Rapat Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan
suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika
Rapat Komisaris menentukan lain.

c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda
tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali
ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

12. Berita acara Rapat Komisaris harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota
Komisaris lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara
dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan.

13. Berita acara Rapat Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 pasal ini merupakan
bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Komisaris yang
bersangkutan, baik untuk para anggota Komisaris maupun untuk pihak ketiga.

14. Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan
Rapat Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Komisaris telah diberitahukan secara
tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan
yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil
dengan sah dalam Rapat Komisaris.

TAHUN BUKU

Pasal 17

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh
satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun
laporan tahunan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua
anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

3. Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk
oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan
Publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

4. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa
Indonesia salah satu diantaranya berperedaran nasional selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh)
hari setelah tahun buku berakhir.

5. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan dilakukan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham.

6. Perhitungan Tahunan setelah mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham diumumkan
dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia.
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RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan terdiri dari :
a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud pasal 19 anggaran dasar

ini.
b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah Rapat Umum pemegang Saham diluar

Rapat Umum Pemegang saham Tahunan, yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan
kebutuhan.

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan
tegas dinyatakan lain.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 19

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus diadakan setiap tahun sekali, selambat-lambatnya
pada akhir bulan Juni tiap-tiap tahun.

2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut diajukan:
a. Pengesahan perhitungan tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dan Laporan

Tahunan, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan
di bidang Pasar Modal.

b. penggunaan keuntungan dari tahun buku yang baru selesai dan keuntungan yang belum dibagi
dari tahun-tahun buku yang lalu.

c. penunjukan akuntan publik dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberi wewenang
kepada Direksi dan/atau Komisaris untuk menunjuk akuntan publik.

d. pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Komisaris dan penentuan gaji dan
tunjangan lainnya anggota Komisaris, bilamana diperlukan.

e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat,
dengan tidak mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.

3. Persetujuan laporan tahunan dan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan  tahunan kecuali
perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang memiliki
sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah
mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan
Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 20

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali bilamana dianggap perlu oleh
Direksi atau Komisaris.

2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili
1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan
dengan hak suara yang sah permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan
menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
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3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung
sejak surat permintaan itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil
sendiri Rapat setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi
tempat kedudukan Perseroan.

4. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua
Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PANGGILAN DAN

WAKTU PENYELENGGARAAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini Rapat Umum Pemegang
Saham harus diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan
usahanya atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal
saja dalam wilayah Republik Indonesia.

2. Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas)
hari kalender sebelum Panggilan Rapat Umum  Pemegang Saham, yang dilakukan dengan cara
memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu
di antaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana
ditentukan oleh Direksi, bahwa akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini, panggilan Rapat Umum
Pemegang Saham harus dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum
tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, yang dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-
kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran
luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.

4. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat
dan acara Rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat
tersedia di Kantor Perseroan mulai dari tanggal dilakukan Panggilan sampai dengan Rapat diadakan.
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan bahwa Laporan
Tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 17 ayat 2 telah tersedia di Kantor Perseroan
untuk diperiksa oleh para pemegang saham di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat
Umum Pemegang Saham sampai dengan tanggal Rapat Umum Pemegang saham diselenggarakan
dan salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh
dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal Panggilan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan yang bersangkutan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat
umum Pemegang Saham Tahunan. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini,
panggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran
Dasar ini.

5. Jika  korum Rapat tidak tercapai maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua,
maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua yang diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari
dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari Rapat Umum Pemegang Saham pertama, tanpa
didahului pemberitahuan rapat, panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua
diselenggarakan dengan menyebutkan telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
pertama tetapi tidak mencapai korum, kecuali Rapat Umum pemegang Saham untuk memutuskan
hal-hal yang berbenturan kepentingan, Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham
kedua diselenggarakan dengan menyebutkan telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
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pertama tetapi tidak mencapai korum. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan
dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa
Indonesia satu diantaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan
sebagaimana ditentukan oleh Direksi. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar
modal dan peraturan perundangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di
mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

6. Apabila semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham,
pemberitahuan dan panggilan terlebih dahulu tidak diperlukan (asal saja semua pemegang saham
menyetujui hal itu) dan Rapat dapat diadakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia
dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat

7. Usul-usul dari para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang
Saham apabila :

a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis (dengan disertai alasannya) kepada Direksi
oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari
jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah;

b. telah diterima oleh Direksi atau Komisaris sedikitnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Panggilan
untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan;

c. menurut pendapat Direksi usul itu diangggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan
dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 22

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh
Komisaris. Dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur
Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, maka maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang
anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Umum
Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang
Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Dalam hal anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas
hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham maka Rapat Umum Pemegang
Saham dipimpin oleh anggota Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang
ditunjuk oleh Komisaris. Apabila semua anggota Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka
Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama.
Dalam hal Direktur Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam
Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota
Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai
benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang
saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum
Pemegang Saham.

3. Ketua Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir
dalam rapat tersebut.

4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum pemegang Saham dibuat
Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang
hadir dalam Rapat.
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5. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak
ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat. Penanda tanganan yang
dimaksud dalam ayat 4 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat itu dibuat dalam
bentuk akta Notaris.

6. Berita acara yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 4 dan 5 pasal ini berlaku
sebagai bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan
segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 23

1. Rapat Umum Pemegang Saham (termasuk Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengeluaran
Efek Bersifat Ekuitas) dapat dilangsungkan apabila :

a. dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu
perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak
suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut kecuali ditentukan
lain dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang  berlaku.

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, maka Rapat
Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh
pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian
dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah
dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut, kecuali ditentukan lain dalam
anggaran dasar ini dan peraturan perundangan yang berlaku.

c. Dalam hal korum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum
ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh
atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau
beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang:

a. dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga
per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan
hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara
tersebut;

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka Rapat
Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh
pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga)
bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara
yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara tersebut;

c. dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka atas
permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan, dan waktu
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas
Pasar Modal.

3. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan,
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan
keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen
yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
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b. korum untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan hal-hal yang mempunyai
benturan kepentingan harus memenuhi persyaratan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham
tersebut dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara
yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan
suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang
saham independen

c. dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak terpenuhi, maka Rapat
Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh
pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah yang dimiliki
oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan-suara setuju dari
pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir; dan

d. dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas tidak tercapai, maka atas
permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas
Pasar Modal.

4. Yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Panggilan
Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan
ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

5. Pemegang saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa
dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

6. Dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

7. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam
Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

8. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali pimpinan Rapat menentukan lain.

9. Semua keputusan dalam anggaran dasar ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil
berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali
apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.

10. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum
Pemegang Saham, asal saja pengambilan keputusan tersebut dan usul yang diputuskan disetujui
secara tertulis yang ditandatangani oleh semua pemegang saham; Keputusan yang diambil dengan
cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam
Rapat Umum Pemegang Saham

PENGGUNAAN LABA

Pasal 24

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan
laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara
penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut.

2. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan
yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam putusan mana juga harus ditentukan
waktu dan cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang
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atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal
8 anggaran dasar ini, pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum
Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian Dividen diambil, satu dan lain dengan
tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut
dicatatkan.

3. Apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan atas keputusan Rapat Direksi
diperkenankan untuk membagi dividen sementara, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan
dengan dividen yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.

4. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan
selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama
kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak
mengurangi peraturan perundangan yang berlaku.

5. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen sementara diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua)
surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran luas/nasional.

6. Dividen dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima)
tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi
Perseroan. Dividen-dividen yang tidak diambil sesudah 5 (lima) tahun terhitung sejak hari dapat
dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen
yang tidak diambil telah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek
di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 25

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku

2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari modal
yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.

3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang kurangnya 20 % (dua puluh persen)
dari modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan
agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2
digunakan bagi keperluan Perseroan.

4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan
cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan
peraturan perundangan yang berlaku. Setiap keuntungan yang diterima dari Dana Cadangan harus
dimasukan dalam laba/rugi Perseroan.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 26

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang
sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah
ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh sedikit-
dikitnya 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang
sah dalam Rapat.
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b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka Rapat
Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh
pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga)
bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara
yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut.

c. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas tidak tercapai, maka atas
permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas
Pasar Modal. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam
bahasa Indonesia.

2. Pengubahan ketentuan Anggaran dasar yang menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan,
kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal
yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka
atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini
cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu paling lambat
14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang
pengubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.

4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara-tertulis kepada semua kreditor
Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia
yang terbit atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara
Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan
modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 27

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka penggabungan,
peleburan, dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang
sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian jumlah seluruh saham yang telah
ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit
3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah
dalam Rapat.

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka Rapat
Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh
pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit  2/3 (dua per tiga)
bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara
yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang
sah yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan

c. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut di atas tidak tercapai, maka
atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan,
dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal.

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian 1 (satu) diantaranya berperedaran
luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit ditempat kedudukan
Perseroan, mengenai rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perseroan paling
lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
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PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 28

1. Dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya
dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang

sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang
telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit
3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah
dalam Rapat.

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka Rapat
Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh
pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga)
bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara
yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang
sah yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan

c. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka atas
permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan, dan waktu
penyelenggaraan  Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas
Pasar Modal.

2. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum pemegang Saham atau karena
dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.

3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau
penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan
Pengadilan.

5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara
dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau
di tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman Republik
Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Perseroan dibubarkan dan Badan
Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian
hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum
Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan
menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham
yang  mereka miliki masing-masing.

TEMPAT TINGGAL

Pasal 29

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-
alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan
perundangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat
di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 30

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar, maka Rapat Umum Pemegang
Saham yang akan memutuskannya.
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XXIII.  PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN EFEK

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan
yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”).
Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS yang dapat diperoleh dari
Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab XVI dalam
Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 4 (empat) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan
menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang
telah menjadi pemegang rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau
Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tertanggal
10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua
BAPEPAM No. Kep-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, sebagaimana diubah dengan Keputusan
Ketua BAPEPAM No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer
Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 (lima ratus)
saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang
Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan
dengan KSEI pada tanggal 9 Agustus 2007.

a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan
berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif
Saham (SKS), tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang
diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum
akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal 17 Desember
2007 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan
atau BAE.

2. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa
Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir
Konfirmasi Penjatahan dan setelah saham-saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek maka
sebagai tanda bukti kepemilikan saham adalah Konfirmasi Tertulis dari KSEI atau
Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola efek untuk kepentingan pemegang
saham.
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3. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan saham wajib menunjuk Perusahaan Efek
atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk menerima
dan menyimpan saham-saham yang didistribusikan oleh Perseroan.

4. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham
yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan
Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening
Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.

5. Penarikan tersebut dilakukan oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian melalui C-BEST atas
permintaan investor.

6. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Sertifikat
Jumbo selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh BAE dan
diterbitkan atas nama pemegang saham yang sesuai dengan permintaan Perusahaan Efek
dan/atau Bank Kustodian yang mengelola saham.

7. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahan bukuan saham antar
Rekening Efek di KSEI.

8. Untuk saham-saham dalam Penitipan Kolektif, maka hak-hak yang melekat pada saham
seperti dividen tunai, dividen saham, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan
sebagainya akan didistribusikan melalui KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada
Pemegang Rekening di KSEI. Selanjutnya Pemegang Rekening akan mendistribusikan
hak tersebut kepada Pemegang Saham yang menjadi nasabahnya.

9. Hak untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham
dilaksanakan sendiri oleh pemegang saham atau kuasanya.

10. Selanjutnya saham-saham Perseroan yang dapat ditransaksikan di Bursa Efek adalah hanya
saham-saham yang telah disimpan dalam Penitipan Kolektif dan tidak dalam keadaan gadai
atau blokir.

b. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif
Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut
mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek atau Agen
Penjualan ditempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama masa penawaran Umum, para Pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan
pembelian saham selama jam kerja umum yang ditentukan oleh para Penjamin Pelaksana Emisi
Efek atau Agen Penjualan dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh Pemesan yang
bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan melampirkan jati diri asli (KTP/Paspor yang masih
berlaku bagi perorangan, dan Anggaran Dasar terakhir serta Akta Pengangkatan Direksi yang terakhir
bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah Perusahaan Efek dan melakukan pembayaran
sesuai dengan jumlah pemesanan serta melampirkan bukti asli pembayarannya. Bagi Pemesan
asing, disamping melampirkan fotokopi paspor yang masih berlaku, pada Formulir Pemesanan
Pembelian Saham wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri/domisili hukum yang sah
dari Pemesan secara lengkap dan jelas, serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan.

Agen Penjualan, Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk
menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila
persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.
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6. Masa Penawaran

Masa penawaran akan dimulai pada tanggal 11 Desember 2007 dan ditutup tanggal 13 Desember
2007 dan waktu penawaran akan dimulai pukul 09:00 WIB sampai dengan pukul 16:00 WIB kecuali
pada tangal 13 Desember 2007, dimana masa penawaran akan berakhir pada pukul 12:00 WIB.

Namun demikian jika jumlah keseluruhan saham yang dipesan telah melebihi dari jumlah saham
yang ditawarkan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memberitahukan terlebih dahulu
kepada BAPEPAM & LK, dapat mempersingkat masa penawaran dengan ketentuan masa penawaran
tersebut tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan
saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal
17 Desember 2007.

8. Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus

Pemesanan pembelian saham secara khusus pada harga perdana oleh para karyawan dan
manajemen Perseroan dapat diajukan langsung kepada Perseroan tanpa melalui Penjamin Pelaksana
Emisi Efek atau Agen Penjualan selama masa penawaran dengan jumlah sebanyak-banyaknya
10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang ditawarkan. Porsi ini akan diambil oleh
karyawan dan manajemen Perseroan.

9. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran hanya dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank
dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh Pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan)
dengan membawa tanda jati diri asli dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin
Pelaksana Emisi Efek atau Agen Penjualan pada waktu FPPS diajukan dan semua setoran harus
dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Kantor Cabang Jakarta – Kebon Sirih

Atas Nama: PT UBS Securities Indonesia qq IPO ITM

No. A/C: 121-00-0470584-8

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik
pihak yang mengajukan (menandatangani) Formulir Pemesanan (cek dari milik/atas nama pihak
ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran) dan sudah harus diterima (in good funds) pada
tanggal 13 Desember 2007 pukul 15.00 WIB.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung
jawab Pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana
pada saat pencairan cek atau wesel bank ditolak oleh pihak bank, maka pemesanan saham yang
bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian secara khusus,
pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui
transfer rekening dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari
bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

10. Bukti Tanda Terima

Para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan
kembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi lembar ke-2 (dua) dari FPPS atau 1 (satu) lembar
fotokopi dari FPPS yang telah ditanda tangani (tandatangan asli), sebagai Bukti Tanda Terima
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Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan
merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan
kembali pada saat pengembalian sisa uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi
Penjatahan (FKP) atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan saham secara khusus, Bukti
Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

11. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer
Penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pasar Modal No. Kep-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, sebagaimana diubah dengan Keputusan
Ketua BAPEPAM No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer
Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Manajer
Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan
penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Dalam Penawaran Umum ini, penjatahan pasti dibatasi
sampai dengan jumlah maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang
ditawarkan, dan sisanya 1% (satu persen) akan dilakukan penjatahan terpusat (pooling).

(i) Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Dalam hal penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan
sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi
persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan
mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum.

b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi
Efek, Agen Penjualan atau pihak-pihak yang terafiliasi dengannya dilarang membeli atau
memiliki saham untuk rekening mereka sendiri; dan

c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi
Efek, Agen Penjualan atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang
telah dibeli atau akan dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak Penjaminan Emisi
Efek, kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa efek
tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

Adapun untuk penjatahan pasti, Manajer Penjatahan telah mengalokasikan sebagai berikut:

• Sebanyak-banyaknya 10% dialokasikan untuk program ESA;

• Sisanya dialokasikan untuk investor institusi, termasuk asuransi, dana pensiun dan asset
management

(ii) Penjatahan Terpusat (Pooling)

Jika jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah efek yang ditawarkan melalui suatu Penawaran
Umum, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan
sisa efek sebagai berikut:

a. Jika setelah pengecualian pemesan saham dari Pihak Terafiliasi (pemesan yang merupakan
direktur, komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih
saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau
Agen Penjualan atau pihak lain yang terafiliasi dengan semua pihak yang dimaksud
sehubungan dengan Penawaran Umum ini), dan terdapat sisa efek yang jumlahnya sama
atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesanan yang tidak dikecualikan itu
akan menerima seluruh efek yang dipesan.
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b. Jika setelah mengecualikan pemesan saham dari Pihak Terafiliasi dan terdapat sisa saham
yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang
tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Prioritas dapat diberikan kepada para pemesan yang menjadi karyawan Perseroan,
sampai dengan jumlah maksimum 10% (sepuluh persen) dari jumlah Penawaran
Umum.

2. Para Pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan
di Bursa, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya
tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan
diundi. Jumlah efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan
perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa dimana efek tersebut akan
dicatatkan; dan

3. Apabila masih terdapat efek yang tersisa, maka setelah satuan perdagangan dibagikan
kepada Pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan
perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para Pemesan.

(iii) Penjatahan Bagi Pihak Terafiliasi

Jika para pemesan karyawan Perseroan dan pemesan yang tidak terafiliasi telah menerima
penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa, maka sisa efek tersebut dibagikan secara
proporsional kepada para pemesan terafiliasi.

12. Pembatalan Penawaran Umum

Sebelum penutupan dan selama masa penawaran, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek
mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum ini berdasarkan pasal-pasal yang tercantum
dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek beserta Adendumnya.

13. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan
Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin
Emisi Efek atau Agen Penjualan ditempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian
uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau
tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum. Pengembalian uang yang melampaui 2 (dua)
hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum,
maka pengembalian uang pemesanan akan disertai bunga setiap hari keterlambatan dengan tingkat
suku bunga sebesar 20% (dua puluh persen) per tahun yang dihitung secara pro rata setiap hari
keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang
pengembaliannya sampai dengan hari kerja keempat setelah tanggal penjatahan atau hari kerja keempat
setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Uang yang dikembalikan hanya dapat diambil oleh pemesan yang bersangkutan secara langsung dengan
menunjukkan tanda jati diri asli dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham
pada Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan mulai tanggal
pengembalian uang pemesanan.  Pengembalian uang menggunakan cek atau bilyet giro akan diberikan
sesuai dengan nama pihak yang mengajukan pemesanan. Untuk pemesanan pembelian saham secara
khusus, pengembalian uang akan diatur dan dilakukan langsung oleh Perseroan.

14. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian

Saham

Distribusi saham ke dalam Rekening Efek yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-
lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan
(FKP) atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima
Pemesanan Saham.
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15. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan
pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Pemesanan berganda yang diajukan lebih
dari satu formulir akan diperlakukan sebagai 1 (satu) pemesanan untuk keperluan penjatahan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Agen Penjualan dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau
memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi
hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak
dipesan oleh pihak yang tidak terafiliasi baik asing maupun nasional. Tata cara pengalokasian
dilakukan secara proporsional. Semua pihak dilarang mengalihkan saham sebelum saham-saham
dicatatkan di Bursa Efek.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi
Efek, Agen Penjualan atau Pihak Terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau
akan dibelinya berdasarkan Kontrak Penjamin Emisi Efek kecuali melalui Bursa Efek jika telah
diungkapkan dalam Prospektus bahwa efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.
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XXIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR

PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Penjamin Emisi
Efek dan Agen Penjualan yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota
Bursa Efek.  Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT UBS Securities Indonesia

Wisma GKBI Suite 2202
Jl. Jend. Sudirman No. 28

Jakarta 10210
Telepon: (021) 2554-7000

Fax: (021) 251-1663

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Bahana Securities PT Danareksa Sekuritas PT Mandiri Sekuritas

Graha Niaga, Lantai 19 Gedung Danareksa Plaza Mandiri, Lantai 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jl. Medan Merdeka Selatan 14 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38

Jakarta 12190 Jakarta 10110 Jakarta 12190
Telepon: (021) 250-5081 Telepon: (021) 350-9777 Telepon: (021) 526-3445

Fax: (021) 522-5869 Fax: (021) 350-1817 Fax: (021) 526-3507

PT BNI Securities PT Ciptadana Securities

Gedung BNI, Lantai 14 Citra Graha, Lantai 8
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36

Jakarta 10220 Jakarta 12950
Telepon: (021) 570-1205 Telepon: (021) 523-2500

Fax: (021) 570-1203 Fax: (021) 529-00360

Lokasi Loket Penawaran Umum

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Kantor Cabang Jakarta – Kebon Sirih
Jl. Tanah Abang Timur No. 1-2

Jakarta 10110
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