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 �KINERJA KUARTAL III/2019

Bara Laba Adaro Tak Padam
Kinerja emiten pertambangan PT Adaro Energy Tbk. 

dihantui oleh ketidakpastian kebijakan impor batu bara 
China dan pasokan berlebih ke pasar global. Meski 
demikian, emiten bersandi saham ADRO itu masih 

mampu membukukan kenaikan laba bersih.

Pandu Gumilar
pandu.gumilar@bisnis.com

P
ada kuartal III/2019,  
Adaro membukukan 
laba bersih US$405,99 
juta, naik 29,38% dari 
periode sama tahun 
lalu US$312,70 juta. 

Padahal, ADRO mencatatkan pe-
nurunan pendapatan usaha 0,48% 
menjadi US$2,65 miliar, dari sebe-
lumnya US$2,66 miliar.

Segmen usaha pertambangan 
dan perdagangan batu bara masih 
menjadi motor utama perseroan 
dengan kontribusi US$2,43 miliar, 
turun 1,23% dari realisasi tahun 
lalu US$2,46 miliar. Realisasi peri-
ode itu menyumbang 91,69% dari 
total pendapatan.

Selain itu, menurunnya pen-
dapatan ikut ditekan oleh beban 
pokok pendapatan yang naik 
menjadi US$1,85 miliar dari posisi 
US$1,78 miliar. Naiknya pos ini 
disebabkan oleh peningkatan 
volume produksi dan harga bahan 
bakar minyak (BBM). 

Nisbah kupas gabungan rata-rata 
perseroan pada periode 9 bulan 
mencapai 4,76 kali atau sedikit le-
bih tinggi dari target yang ditetap-

kan sebesar 4,56 kali karena ke-
naikan volume pengupasan lapisan 
penutup pada kuartal ketiga.

Setelah dikurangi dengan beban 
usaha, ADRO membukukan laba 
usaha US$630,92 juta. 

Namun, berkat keuntungan 
neto ventura bersama US$66,86 
juta, laba sebelum pajak periode 
ini tercatat US$663,53 juta atau 
lebih tinggi dibandingkan dengan 
periode yang sama tahun lalu 
US$642,61 juta.

Presiden Direktur dan Chief 
Executive Offi cer Garibaldi Tho-
hir mengatakan kinerja keuangan 
yang solid berkat strategi penam-
bahan volume penjualan. 

Meski begitu dia mengakui per-
seroan masih menghadapi tantang-
an makroekonomi dan juga indus-
tri global yang memberi tekanan 
terhadap harga batu bara.

“Di  tengah kondisi yang sulit, 
kami terus berfokus pada keung-
gulan operasional dan efi siensi. 
Kami juga tetap optimistis dengan 
fundamental  pasar batu bara 
jangka panjang,” katanya melalui 
siaran resmi yang dikutip pada 
(26/11).

Selain itu, ADRO mencatatkan 
peningkatan volume penjualan 
sebesar 14% atau menjadi 44,66 
juta ton.  Namun, harga jual rata-
rata turun 13% secara year-on-year 
(yoy) akibat melemahnya harga 
batu bara. 

Sementara itu, total produksi 
batu bara perseroan mencapai 
44,13 juta ton atau naik 13%. 
Dengan begitu, manajemen me-
merkirakan dapat memproduksi 

batu bara sebesar 54 juta—56 juta 
ton sampai dengan akhir tahun.

KETIDAKPASTIAN
Manajemen mengungkapkan 

pada kuartal III/2019, ADRO 
menghadapi ketidakpastian pasar 
batu bara termal karena China 
tidak menentukan kebijakan untuk 
pasar batu bara global. 

ADRO memerkirakan produksi 
dalam negeri akan terus mening-
kat, tetapi ekspor diperkirakan 
tertahan oleh peningkatan permin-
taan domestik dan musim hujan 
yang akan datang.

“Ekuilibrium suplai dan permin-
taan akan meningkat pada kuartal 
keempat seiring berakhirnya mu-
sim kemarau di India, mulainya 
musim dingin di belahan bumi 

utara, dan Australia memasuki 
musim hujan,” sebut manajemen.

Adapun, China masih akan me-
merlukan batu bara impor pilihan 
terlepas dari adanya kuota impor 
pada saat ini. Namun, ADRO 
memerkirakan permintaan tidak 
sekuat sebelumnya akibat kondisi 
ekonomi makro masih lemah.

Analis Artha Sekuritas Indonesia 
Nugroho R. Fitriyanto mengatakan 
ADRO sudah cukup baik mengha-
dapi penurunan harga batu bara 
dengan mengefi sienkan nisbah 
kupas sehingga marginnya tidak 
tergerus lebih dalam. 

Nisbah kupas ADRO kuar-
tal III/2019 tercatat di 4,76 kali 
berbanding 5,24 kali pada tahun 
lalu. Hanya saja, lanjutnya, tidak 
bisa selamanya nisbah kupas bisa 

berada di level serendah itu.
“Kenaikan yang signifi kan berkat 

joint venture seperti pendapatan 
dari Kestrel yang menjual batu 
bara kokas, dan pendapatan po-
wer generation yang mendukung 
bottom line tumbuh. Tetapi kalo 
dilihat dari gross margin, memang 
ada penurunan. Namun saya lihat 
hal ini wajar karena harga batu 
bara juga turun,” sebutnya.

Nugroho menambahkan sulit 
bagi ADRO untuk menyamai ki-
nerja tahun lalu karena harga batu 
bara sendiri sudah turun jauh.

“Sentimen di batu bara juga 
kurang begitu bagus, saya estimasi 
China akan kembali melarang im-
por batu bara seperti yang terjadi 
tahun lalu karena per kuartal 
III/2019 pertumbuhan impor cu-
kup kencang 16,1%,” sebutnya.

Adapun, analis Ciptadana Seku-
ritas Thomas Radityo mengatakan 
kinerja Juli—September ADRO 
turun 5,4% dibandingkan dengan 
kuartal sebelumnya. Menurutnya, 
meski volume penjualan naik 3% 
tapi itu tidak bisa mengkompen-
sasi harga rerata penjualan yang 
turun 10,5%.

Thomas menambahkan ada 
kemungkinan peningkatan harga 
batu bara pada kuartal IV/2019. 
“Harga batu bara akan berangsur 
membaik pada Desember dan itu 
akan menguntungkan ADRO.” 

Dia merekomendasikan tahan 
dengan target Rp1.350 per saham.

Di sisi lain, analis Mirae Asset 
Sekuritas Andy Wibowo tetap 
mempertahankan target harga 
Rp1.295 dengan status tahan. 
Menurutnya, sentimen negatif yang 
berisiko pada kinerja perseroan 
adalah harga emas hitam yang 
terus melemah dan perubahan 
kebijakan. “Pada kuartal III/2019, 
ADRO menurunkan nisbah kupas 
sampai 4,8 kali. Kami berekspek-
tasi rasio ini akan terus turun 
pada kuartal IV/2019 [untuk efi si-
ensi].” 

 �Rata-rata harga jual batu 
bara Adaro turun 13% seca-
ra tahunan akibat melemah-
nya harga batu bara. 

 �Total produksi batu bara 
perseroan mencapai 44,13 
juta ton atau naik 13% seca-
ra year on year.

 �KONTRAK BARU 2020

PTPP Bidik Pertumbuhan 10%
Bisnis, JAKARTA — Emiten pelat 

merah, PT PP (Persero) Tbk., membi-
dik pertumbuhan nilai kontrak baru 
sebesar 10% pada tahun depan.

Direktur Keuangan PT PP Agus 
Purbianto mengatakan hingga akhir 
tahun ini realisasi NKB berada di 
kisaran Rp42 triliun hingga Rp43 
triliun. Angka ini di bawah target 
yang telah direvisi sebelumnya Rp45 
triliun.

Emiten bersandi saham PTPP itu 
sebenarnya masih memiliki cadangan 
beberapa proyek yang mundur. Na-
mun, karena 2019 segera berakhir, 
PTPP mengambil target realistis pada 
angka di bawah Rp45 triliun.

“Untuk NKB tahun depan kami 
perkirakan tumbuh 10% dari tahun 
ini. Kami sudah mulai jajaki dan 
sudah punya long list,” ujarnya di 
Jakarta, Selasa (26/11).

Proyek-proyek yang dibidik perse-
roan masih berasal dari BUMN, Ke-
menterian atau Lembaga Negara, dan 
swasta. Perseroan, kata Agus, bakal 
memilah mana yang cocok dengan 

karakteristik perusahaan. 
Selain itu, pihaknya terbuka dengan 

berbagai opsi pendanaan, termasuk 
dengan mengundang investor, mengi-
ngat keuangan perusahaan konstruksi 
saat ini cenderung ketat.

Untuk mendukung ekspansi bisnis 
tahun depan, PTPP menyiapkan belan-
ja modal (capital expenditure/capex) 
senilai Rp8 triliun hingga Rp10 triliun. 
Akhir tahun ini, diperkirakan serapan 
capex senilai Rp5 triliun.

Serapan capex tahun depan bakal 
didominasi untuk sektor jalan tol, 
air bersih, dan energi terbarukan. Di 
sektor air, PTPP tidak hanya akan 
menggarap air untuk kebutuhan air 
minum atau kawasan industri, tetapi 
juga pengolahan air laut.

PTPP bekerja sama dengan PT Per-
tamina (Persero) dan PT Garam dalam 
pengolahan air laut ini, sedangkan 
untuk proyek energi baru terbarukan 
perseroan bakal fokus di Kawasan 
Indonesia Timur.

Adapun, hingga Oktober 2019 raihan 
nilai kontrak baru PTPP berada di 

angka Rp26,73 triliun dan serapan 
capex senilai RpRp3,7 triliun.

Proyek-proyek baru yang didapat 
pada bulan kesepuluh antara lain 
smelter alumina senilai Rp2 triliun, 
Jalur Lintas Selatan Lot 6 dan 7 senilai 
Rp720 miliar, Dermaga Berlian senilai 
Rp436 miliar, GKL Victoria senilai 
Rp216 miliar, dan Gedung UGM 196 
senilai Rp196 miliar.

Serapan capex didominasi oleh sektor 
infrastruktur Rp1,9 triliun, disusul 
properti Rp978 miliar, dan energi 
Rp147 miliar, serta untuk peralatan 
konstruksi Rp580 miliar. 

Adapun, kinerja keuangan PTPP pada 
2020 diperkirakan sulit tumbuh dua 
digit karena pemberlakuan pernyataan 
standar akuntansi keuangan (PSAK) 
yang mulai berlaku tahun depan.

Direktur Utama PTPP Lukman Hi-
dayat mengatakan per 1 Januari 2020 
akan berlaku PSAK 71, 72, dan 73. 
Pemberlakuan ini menjadi salah satu 
pertimbangan perseroan dalam me-
nyusun rencana kerja dan anggaran 
perusahaan. (Annisa Sulistyo Rini)

 �PENJUALAN KALSIUM KARBIDA TURUN

Bisnis/Nurul Hidayat

Direktur Utama PT Emdeki Utama Tbk. Hiskak Secakusuma 
(tengah) berbincang dengan Direktur Vincent Secapramana (kanan) 
dan Direktur Chakravarthi Kilambi di sela-sela paparan kinerja di 
Jakarta, Selasa (26/11). Perusahaan yang bergerak di industri kimia 

ini mencatatkan total volume penjualan Kalsium Karbida sebesar 
16.688 ton pada kuartal III/2019, dan sampai dengan akhir tahun 
ini diproyeksikan mencapai 20.246 ton, turun 24% dari penjualan 
tahun sebelumnya.

P E M A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 

PT ANEKA TAMBANG TBK
Direksi PT Aneka Tambang Tbk disingkat PT ANTAM Tbk (“Perseroan”) yang 
berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham 
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan 
(“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal :  Kamis, 19 Desember 2019
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat :  Hotel Borobudur Jakarta
  Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1
  Jakarta 10710

Dengan mata Acara yaitu Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dasar usulan Mata Acara Rapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar 
Perseroan, antara lain, sehubungan dengan adanya jabatan lowong Komisaris Utama 
Perseroan.

Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang 

saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi 
sesuai dengan Pasal 23 (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 (3) Peraturan 
OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS 
Perusahaan Terbuka sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan OJK Nomor 
10/POJK.04/2017 (selanjutnya disebut “POJK No. 32/2014”).

2. Dengan mengacu pada Pasal 25 (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 19 POJK    
No. 32/2014, maka yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara 
dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya 
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening 
efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan 
perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019, 
pukul 16.15 WIB.

3. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat 
dengan membawa Surat  Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota 
Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa 
pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka  
keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

 b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi 
Efek (“BAE”) Perseroan.

PT DATINDO ENTRYCOM
Jl. Hayam  Wuruk No. 28, Jakarta  10120

Telepon  021-350  8077 Faksimili  021-3508078

4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk 
membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada 
petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham 

(KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa 

fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 (7) huruf b POJK No. 32/2014 dan 

peraturan yang berlaku bagi Perseroan, bahan mata acara Rapat akan tersedia 
paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.

7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau 
kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum 
Rapat dimulai.

Jakarta, 27 November 2019
PT Aneka Tambang Tbk

Direksi

 Pendapatan  Laba usaha
Segmen Usaha ADRO Kuartal Kuartal Pertumbuhan Kuartal Kuartal Pertumbuhan 
 III/2018 III/2019 (%) III/2018 III/2019 (%)
Penjualan batubara 2.467,00 2.438,00 -1,18 403,00 246,00 -38,96
Jasa pertambangan 149,00 163,00 9,40 8,00 79,00 887,50
Lainnya 51,00 53,00 3,92 -3,00 175,00 berbalik laba
Eliminasi — — — -56,00 -62,00 10,71
TOTAL 2.667,00 2.654,00 -0,49 352,00 438,00 24,43
Sumber: Laporan Keuangan, Diolah

Kinerja PT Adaro Energy Tbk. (US$ juta)

Pada kuartal III/2019, PT Adaro Energy Tbk. mampu membukukan laba 
bersih US$405,99 juta, naik 29,38% dibandingkan dengan periode yang 
sama tahun lalu US$312,70 juta. Padahal ADRO mencatatkan penurunan 
pendapatan usaha 0,48% menjadi US$2,65 miliar, turun tipis 0,48% dari 
periode yang sama tahun lalu US$2,66 miliar.
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Menambang Laba

Bisnis/Amri Hidayat

 K O R P O R A S I 


