
 

 

 

 

Press Release 

 

Catat Laba Bersih Rp 40 Miliar, SMMT Kejar Peningkatan Produksi 
 

JAKARTA – PT Golden Eagle Energy Tbk (SMMT) pada hari ini Rabu, 27 Juni 2018, menggelar Rapat Umum 

Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta. Hasil RUPST tersebut antara lain menyetujui laporan tahunan 

dan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku 2017 serta menyetujui perubahan pengurus 

perusahaan.  

 

Berikut susunan pengurus perusahaan yang baru:  

Dewan Komisaris: 

Komisaris Utama : Satrio  

Komisaris : Abed Nego 

Komisaris Independen : Erwin Sudjono 

Direksi: 

Direktur Utama  : Roza Permana Putra 

Diretur   : Raphael Kodrata 

Direktur Independen : Achmad Hawadi 

 

Tren peningkatan harga batubara sepanjang tahun 2017 memberikan angin segar bagi pertumbuhan usaha 

Perusahaan. Direktur Utama SMMT, Roza Permana, menjelaskan “meningkatnya harga jual batubara dan 

didukung dengan penerapan langkah-langkah strategis yang tepat, berhasil membuat Perusahaan mencatat laba 

bersih sebesar Rp 40,08 miliar di akhir tahun 2017 setelah di tahun-tahun sebelumnya sempat mengalami 

kerugian”. Pencapaian tersebut, lanjut Roza, juga diperkuat dengan meningkatnya laba bersih PT International 

Prima Coal (IPC) secara signifikan, hampir 300%, menjadi Rp 147 miliar selama tahun 2017.  

 

Tahun 2018, SMMT akan lebih memfokuskan kegiatannya pada peningkatan kapasitas produksi dan 

memaksimalkan profitabilitas Perusahaan. “Perusahaan berhasil meningkatkan pendapatan atas penjualan 

batubaranya selama kuartal 1 sebesar 111% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan secara 

bottom line mencatat laba bersih sebesar Rp17,22 miliar atau naik sebesar 192%,” papar Roza.  

 

Perlu diketahui, selama periode Januari-Maret 2018 produksi batubara SMMT sudah mencapai 307 ribu ton, 

naik 54% dari pencapaian produksi pada periode yang sama tahun lalu. Volume penjualan juga mengalami 

peningkatan sebesar 39% menjadi 351 ribu ton di Kuartal I ini, di mana 44% diantaranya diserap pasar 

domestik. 

 

Selain itu, Roza menambahkan, dalam rangka meningkatkan nilai tambah, di tahun 2018 ini anak usaha 

Perusahaan akan mengupayakan peningkatan cadangan baik melalui eksplorasi lanjutan pada aset tambang di 

Sumatera maupun menjajaki kemungkinan untuk mengakuisisi tambang baru. 

 

== selesai == 

 
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: 

 

Chrismasari Dewi Sudono 

Corporate Secretary PT Golden Eagle Energy Tbk 

Phone  : +62 21 576 1815 

Email  : chrismasari.sudono@go-eagle.co.id 
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