KONTRIBUSI POSITIF SEGMEN INFRASTRUKTUR PERTAMBANGAN BATUBARA
PT BENAKAT INTEGRA TBK DALAM TRIWULAN I - 2017

PT Benakat Integra Tbk (“Perseroan”) adalah perusahaan energi terintegrasi di Indonesia yang lewat
entitas anak Perusahaanya, PT Astrindo Mahakarya Indonesia, mengendalikan PT Mitratama Perkasa
(PT MP) dan PT Nusa Tambang Pratama (PT NTP) untuk memberikan pelayanan penghancuran
batubara, tempat penimbunan batu bara, conveyor dan pelabuhan batu bara kepada eksportir batu
bara terbesar di Indonesia yaitu PT Kaltim Prima Coal (PT KPC) dan PT Arutmin Indonesia (PT AI)
berdasarkan kontrak penyewaan aset jangka panjang.
PT MP adalah perusahaan yang bergerak dalam penyewaan pelabuhan batu bara dan fasilitas
penghancur batu bara (coal crusher) di PT KPC pada area proyek Lubuk Tutung dan Sangata provinsi
Kalimantan Timur dan di PT AI pada area proyek Asam-Asam dan West Mulia provinsi Kalimantan
Selatan.
Sedangkan, PT NTP merupakan perusahaan yang beroperasi dalam bidang pengembangan proyek
infrastruktur jaringan batu bara berupa penghancuran batu bara (coal crusher) dan overland conveyor
di PT KPC pada area proyek Melawan dan Sangatta provinsi Kalimantan Timur, serta di PT AI area
proyek Asam-Asam dan West Mulia, termasuk penyewaan continuous barge unloader di area proyek
PT AI North Pulau Laut provinsi Kalimantan Selatan.
Setiap ton batubara yang diproduksi di area tambang proyek PT KPC dan PT AI tersebut selalu
melewati aset PT MP dan PT NTP, dengan kapasitas yang dimiliki PT MP maupun PT NTP
keseluruhannya mencapai sebesar 72 juta ton per tahun.
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Operasional perusahaan di PT MP maupun PT NTP secara konsisten telah memberikan kontribusi yang
positif terhadap pertumbuhan perseroan. Pada laporan triwulan I Perseroan, kontribusi bagian laba
dari PT MP dan PT NTP bersih setelah pajak adalah sebesar USD 31,9 Juta yang meningkat sebesar
USD 10,9 Juta bila dibandingkan dengan triwulan I tahun 2016 seiring dengan perbaikan efisien dan
pola kerja manajemen yang lebih efektif. Kontribusi tersebut selanjutnya memberikan dampak positif
terhadap peningkatan laba neto Perseroan menjadi sebesar USD 12,7 Juta di triwulan I tahun 2017
dari sebelumnya rugi sebesar USD 1,9 Juta di trwulan I tahun 2016.

Tentang Benakat Integra Tbk. (BIPI)
Berangkat dari Perusahaan minyak dan gas bumi, BIPI telah berkembang menjadi Perusahaan energi
terintegrasi yang memiliki portofolio investasi dan aset pada beberapa sektor pertambangan
mencangkup jasa infrastuktur batubara dan sektor minyak dan gas bumi.
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