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SIARAN PERS 

 

30 Juli 2021 

PT Archi Indonesia Tbk (“Archi” atau “Perseroan”) 

Rilis Kinerja Keuangan Semester Pertama Tahun 2021 

 

 

IKHITISAR UTAMA 

 Pendapatan konsolidasian meningkat 9% menjadi AS$142,4 juta, dibandingkan dengan 

AS$130,1 juta pada periode yang sama tahun lalu, didukung oleh kenaikan harga rata-rata 

penjualan emas menjadi AS$1.802 per ons dibandingkan dengan AS$1.656 per ons. 

 Laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (“earnings before interest, tax, 

depreciation and amortization/EBITDA”) meningkat 5% menjadi AS$75,5 juta, sedangkan laba 

bersih meningkat 24% menjadi AS$32,6 juta dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

 Bijih yang diproses mencapai 1,75 juta ons, meningkat 3% dibandingkan dengan 1,70 juta ton 

pada periode yang sama tahun lalu. Rata-rata kadar bijih emas yang diproses lebih rendah 

dari 1,81 g/t menjadi 1,66 g/t. Akibatnya, produksi emas lebih rendah 6% menjadi 81,6 kilo 

ons dibandingkan dengan 86,4 kilo ons pada periode yang sama tahun lalu.  

 Program eksplorasi yang sedang berjalan di lokasi cadangan emas Bima di Koridor Barat, 

yang memiliki kadar emas tinggi, memperlihatkan hasil yang menjanjikan. 

 Jumlah utang bersih sebesar AS$314,2 juta, mencerminkan rasio utang terhadap ekuitas 

(“debt to equity/DER”) sebesar 1,7x, menurun signifikan dari 4,1x pada 31 Desember 2020. 

 Belanja modal pada semester pertama tahun 2021 sebesar AS$76,2 juta. Seluruh belanja 

modal dibiayai secara penuh dari kas internal. 

 Perseroan diharapkan dapat mencapai produksi emas sebesar 220 kilo ons – 230 kilo ons 

untuk tahun 2021, mencerminkan pertumbuhan produksi emas sebesar 5% – 10% 

dibandingkan tahun sebelumnya. 

 Perseroan mencatatkan sahamnya pada papan perdagangan utama Bursa Efek Indonesia 

(“BEI”) pada tanggal 28 Juni 2021. 

 

 

LAPORAN DIREKTUR UTAMA 

“Kinerja keuangan Archi pada semester pertama tahun 2021 diuntungkan dari harga emas yang lebih 

tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Operasional kami dalam periode ini menyelesaikan  

pengembangan aktivitas penambangan dan pengupasan tanah (“waste removal”) tahap lanjut dari Pit 

Araren yang memiliki kadar emas lebih tinggi, dimana kami telah berhasil melakukan transisi dari 

tahap 3 ke tahap 5.  

 

Kami berada dalam posisi untuk menghadapi semester kedua tahun ini dengan baik dimana sebagian 

besar bijih emas yang akan diproses untuk sisa tahun ini berasal dari Araren tahap 5.  

 

Kami berharap keadaan akan jauh lebih baik pada tahun 2022 seiring dengan ekspansi pabrik 

pengolahan kami yang telah mencapai efisiensi penuh dan akan berdampak secara langsung 

terhadap kenaikan produksi emas. Tim eksplorasi kami telah membuat kemajuan yang luar biasa di 

Koridor Timur dan Koridor Barat, dan kami mengantisipasi keberhasilan yang lebih jauh bedasarkan 

hasil awal menjanjikan yang telah kami terima. Kami juga senang dengan tingginya kadar bijih emas 
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yang ditemukan dari hasil pengeboran di lokasi cadangan emas Bima di Koridor Barat, yang nantinya 

akan memberikan tambahan potensi cadangan emas baru bagi Archi di masa mendatang.” 

 

KINERJA KONSOLIDASI 

 

Angka dalam jutaan AS$, 

kecuali dinyatakan lain 

Untuk periode yang berakhir 30 Juni 

2021 2020 Perubahan % 

Pendapatan 142,4 130,1 9 

EBITDA 75,5 71,7 5 

Laba bersih  32,6 26,2 24 

 Per 30 Jun 2021 Per 31 Des 2020 Perubahan % 

Kas dan setara kas(1) 16,1 40,2 (60) 

Aset tetap 174,6 143,1 22 

Properti pertambangan 222,0 196,7 13 

Aset eksplorasi dan evaluasi 55,4 48,9 13 

Jumlah aset 713,7 600,2 19 

Utang bersih(2) 314,2 389,7 (19) 

Jumlah ekuitas 189,2 94,3 101 
Kinerja keuangan selama periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 serta posisi keuangan per 30 Juni 2021 disusun berdasarkan 

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan tidak diaudit. Posisi keuangan per 31 Desember 2020 telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 

di Indonesia dan telah diaudit sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. 

 

Catatan: (1) Kas dan setara kas tidak termasuk kas yang dibatasi penggunaanya terkait dengan Debt Service sebesar AS$66,7 juta.  

(2) Utang bersih dihitung berdasarkan posisi total utang berbunga dikurangi dengan kas yang dibatasi penggunaannya terkait dengan Debt Service. 

 

 

HASIL KINERJA KEUANGAN 

 Pendapatan 

Pendapatan konsolidasian Archi pada semester pertama tahun 2021 sebesar AS$142,4 juta, 

meningkat 9% dibandingkan dengan AS$130,1 juta pada semester pertama tahun 2020. 

Peningkatan ini terutamanya didorong oleh kenaikan harga rata-rata penjualan emas menjadi 

AS$1.802 per ons dibandingkan dengan AS1.656 per ons. 

 

 Profitabilitas 

EBITDA Archi pada semester pertama tahun 2021 sebesar AS$75,5 juta, meningkat 5% 

dibandingkan dengan AS$71,7 juta pada semester pertama tahun 2020. Sedangkan laba bersih 

meningkat 24% menjadi AS$32,6 juta. Peningkatan ini terutamanya didorong oleh harga rata-

rata penjualan emas yang lebih tinggi  sebesar 9% serta penurunan biaya penambangan sebesar 

16% dari AS$3,35 per ton menjadi AS$2,83 per ton, walaupun terjadi kenaikan jumlah total biaya 

penambangan akibat dari kenaikan sementara rasio pengupasan tanah (“stripping ratio”) akibat 

dari pembukaan Pit Araren tahap 5. 

 

 Arus Kas 

Arus kas dari aktivitas operasi sebesar AS$64,4 juta pada semester pertama tahun 2021, 

terutamanya terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar AS$146,6 juta, sebagian 

diimbangi dari pembayaran kepada kontraktor dan pemasok sebesar AS$35,0 juta dan 

pembayaran pajak penghasilan sebesar AS$18,8 juta. Arus kas dari aktivitas investasi sebesar 

AS$75,7 juta pada semester pertama tahun 2021, terutamanya untuk pembiayaan belanja modal 
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terkait aktivitas pengembangan tambang di Pit Araren tahap 5, ekspansi pabrik, serta akuisisi 

lahan di area Koridor Barat. Arus kas dari aktivitias pendanaan sebesar AS$12,7 juta pada 

semester pertama tahun 2021, terutamanya untuk pembayaran utang bank sebesar AS$34,1 

juta, sebagian diimbangi oleh penerimaan utang modal kerja sebesar AS$17,5 juta. 

 

Secara keseluruhan, per 30 Juni 2021, posisi kas dan setara kas Perseroan adalah sebesar 

AS$16,1 juta. Saldo kas ini tidak termasuk kas yang dibatasi penggunaannya terkait dengan Debt 

Service sebesar AS$66,7 juta, termasuk dana yang diterima dari hasil Penawaran Umum 

Perdana (“Initial Public Offering/IPO”), dimana sebesar AS$59,3 juta telah digunakan untuk 

pembayaran utang jangka panjang pada awal bulan Juli. 

 

 

LIKUIDITAS & STRUKTUR MODAL 

 Posisi Kas 

Posisi kas bersih, diluar kas yang dibatasi penggunaannya, sebesar AS$16,1 juta per 30 Juni 

2021, lebih rendah daripada per 31 Desember 2020 sebesar AS$40,2 juta, terutamanya 

disebabkan oleh kenaikan arus kas keluar yang signifikan untuk aktivitias investasi, terutamanya 

untuk penambahan aset tetap dan properti pertambangan. Perseroan berharap untuk dapat 

membiayai kebutuhan belanja modal seluruhnya dari kas masuk hasil aktivitas operasi. 

 

 Struktur Utang dan Modal 

Posisi total utang bersih Perseroan adalah sebesar AS314,2 juta pada 30 Juni 2021, dihitung dari 

jumlah utang berbunga (“interest bearing debts”) sebesar AS$380,9 juta dikurangi dengan kas 

yang dibatasi penggunaannya terkait dengan Debt Service sebesar AS$66,7 juta. Pada awal 

bulan Juli 2021, Perseroan telah membayarkan sebagian utang bank jangka panjang sebesar 

AS$59,3 juta dari dana hasil IPO. Sehingga, rasio utang terhadap ekuitas (DER) Archi saat ini 

adalah sebesar 1,7x, menurun signifikan dari 4,1x pada 31 Desember 2020. 

 

 

HASIL EKSPLORASI 

Tambang Emas Toka Tindung, yang dioperasikan oleh Entitas Anak yang dimiliki sepenuhnya oleh 

Archi, PT Meares Soputan Mining (“PT MSM”) dan PT Tambang Tondano Nusajaya (“PT TTN”), 

memiliki 5,5 juta ons Sumber Daya Mineral dan 3,9 juta ons Cadangan Bijih per akhir tahun 2020. PT 

MSM dan PT TTN beroperasi dibawah dua Kontrak Karya (“KK”), yang berakhir pada tahun 2041, dan 

masing-masing dapat diperpanjang sebanyak 2x10 tahun.  

 

Selama semester pertama tahun 2021, Perseroan terus meningkatkan aktivitas eksplorasi baik di 

Koridor Timur dan Koridor Barat, dengan tujuan untuk mempercepat penemuan Sumber Daya Mineral 

dan Cadangan Bijih yang baru. Program eksplorasi yang sedang berjalan di lokasi cadangan emas 

Bima di Koridor Barat, yang berlokasi sekitar 15km arah barat dari Pit Toka dan yang memiliki kadar 

emas tinggi, memperlihatkan hasil yang menjanjikan. Lima diamond rig untuk pengeboran telah 

beroperasi di lokasi tersebut sejak bulan September 2020, dan per publikasi ini dikeluarkan, mereka 

telah menyelesaikan lubang pengeboran sebanyak 22.800 meter. Hasil pengeboran ini berhasil 

memberikan 33 intersections diatas nominal cut-off 20 gram meter, yang mencerminkan nominal lebar 

minimal sebesar 4 meter pada kadar bijih emas sebesar 5 g/t. 
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Per bulan Desember 2020, lokasi cadangan emas di Koridor Barat memiliki kandungan Sumber Daya 

Mineral Terindikasi dan Terduga sebesar 2,2 juta ton dengan kadar emas 7 g/t, dengan potensi 

produksi emas sebesar 493 kilo ons. Hasil terkini, dan ditambah dengan pengeboran yang masih 

berjalan, diharapkan akan meningkatkan Sumber Daya Mineral Tambang Emas Toka Tindung secara 

signifikan pada tahun 2021.  

 

 

PERKEMBANGAN PENAMBANGAN & PENGOLAHAN 

Dibawah ini merupakan rangkuman dari aktivitas penambangan dan pengolahan di Tambang Emas 

Toka Tindung selama semester pertama tahun 2021: 

 

 YTD Jun 2021 YTD Jun 2020 

Bijih yang ditambang (juta ton) 1,9 2,3 

Waste yang ditambang (juta ton) 19,5 7,6 

Material yang ditambang (juta ton) 21,4 9,9 

Rasio pengupasan tanah (x) 10,2 3,3 

Bijih yang diproses (juta ton) 1,75 1,70 

Rata-rata kadar bijih emas (g/t) 1,66 1,81 

Tingkat recovery emas (%) 87,2 87,2 

Produksi emas (kilo ons) 81,6 86,4 
Sumber: Informasi Perseroan 

 

Jumlah material yang ditambang pada semester pertama tahun 2021 meningkat signifikan diakibatkan 

oleh peningkatan pengupasan tanah untuk transisi di Pit Araren, yang memiliki kadar tinggi, dari tahap 

3 ke tahap 5, sehingga jumlah bijih yang ditambang menurun dari 2,3 juta ton menjadi 1,9 juta ton. 

Hal ini mengakibatkan kenaikan rasio pengupasan tanah dari 3,3x menjadi 10,2x. Rasio ini diharapkan 

akan kembali normal seiring dengan Pit Araren tahap 5 yang akan masuk tahap produksi pada 

semester kedua tahun 2021. 

 

Perseroan memproses volume bijih lebih tinggi dengan rata-rata kadar bijih yang lebih rendah sebesar 

1,66 g/t, sehingga produksi emas yang lebih rendah menjadi sebesar 81,6 kilo ons dibandingkan 

dengan 86,4 kilo ons pada periode yang sama tahun lalu. Pada semester kedua tahun 2021, 

Perseroan berharap untuk dapat mulai melakukan penambangan bijih dari Pit Araren tahap 5, yang 

memiliki kadar bijih emas lebih tinggi. 

 

 

BISNIS HILIR 

Pada tahun 2019, Archi mulai melakukan penetrasi ke bisnis hilir dengan mendirikan perusahaan 

patungan yang dimiliki 51%, PT Elang Mulia Abadi Sempurna (“PT EMAS”), yang memiliki bisnis 

utama untuk memproduksi dan menjual logam emas batangan dengan merek “Lotus Archi” secara 

langsung kepada pasar ritel domestik. Selama semester pertama tahun 2021, PT EMAS mencatatkan 

pendapatan sebesar AS$5,3 juta, meningkat 288% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 

lalu, yang mencerminkan kontribusi sekitar 4% dari total pendapatan konsolidasian Perseroan untuk 

periode ini. 

 

 

 



 

  
 

5 

 

PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN 

Pada awal bulan Juli tahun 2021, Perseroan telah menggunakan sebagian dana hasil dari IPO untuk 

membayar sebagian utang bank jangka panjang yang masih akan jatuh tempo pada tahun 2025. 

Sehingga, posisi total utang per publikasi ini dikeluarkan adalah sebesar AS$321,6 juta. 

 

 

PROSPEK TAHUN 2021 

Dengan produksi emas sebesar 81,6 kilo ons pada semester pertama, Perseroan berharap untuk 

mencapai produksi emas antara 138 kilo ons – 148 kilo ons pada semester kedua tahun ini (produksi 

emas pada semester kedua tahun 2020 adalah sebesar 120 kilo ons), sehingga total produksi emas 

untuk tahun penuh 2021 menjadi 220 kilo ons – 230 kilo ons, berdasarkan perencanaan penambangan 

Archi saat ini, atau mencerminkan pertumbuhan sebesar 5% – 10% dari jumlah produksi emas pada 

tahun lalu. 

 

Kenaikan produksi emas pada semester kedua akan didorong dari akses terhadap Araren tahap 5, 

yang memiliki kadar lebih tinggi, yang akan menjadi sumber utama bijih emas yang diproses di Archi, 

peningkatan kapasitas pabrik pengolahan mencapai 4,0 juta ton per tahun, serta mobilisasi dari 

penambahan armada pertambangan (termasuk 18 unit truk berkapasitas 100 ton dan 2 unit 

ekskavator berkapasitas 120 ton). 

 

Lebih dari itu, Perseroan juga berkomitmen untuk mempertahankan posisi keuangan yang kuat, 

dengan prioritas untuk menjaga posisi kas serta mengurangi utang. 

 

Akhirnya, dengan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, Perseroan telah 

mengimplementasikan langkah-langkah pembatasan anti-pandemi di seluruh tingkat operasionalnya 

untuk menjaga kesehatan dan keselamatan dari karyawan-karyawan kami serta memastikan 

keberlangsungan bisnis. 

    

 

- Selesai - 
 

 

 

 

Tentang Kami 

PT Archi Indonesia Tbk (“Archi”) adalah salah satu perusahaan tambang pure-play emas (pure-play gold producer) terbesar di Indonesia dan 

Asia Tenggara, dengan memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dan rekam jejak operasional yang berkelanjutan di Tambang Emas Toka 

Tindung yang berlokasi di Sulawesi Utara.  
 

Sejak didirikan pada tahun 2010, Archi melalui entitas anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, PT Meares Soputan Mining (“PT MSM”) 

dan PT Tambang Tondano Nusajaya (“PT TTN”), telah mampu memproduksi lebih dari 200 kilo ons (setara dengan 6,2 ton) emas per tahun 

selama lima tahun terakhir dan memiliki Cadangan Bijih emas sebanyak 3,9 juta ons per akhir Desember 2020. Di dalam menjalankan 

operasional usahanya, Archi selalu menjunjung tinggi komitmen atas nilai-nilai praktik terbaik ESG, serta memberikan dukungan dalam 

mengembangkan dan meningkatkan aspek sosial-ekonomi masyarakat lingkar tambang. 

 

Di balik kisah sukses Archi adalah tim manajemen yang solid dan tim ahli teknis dengan pengalaman luas dalam pertambangan, eksplorasi 

dan produksi industri emas dan mineral. Archi didukung oleh Grup Rajawali (“Rajawali”) sebagai pemegang saham pengendali, sebuah 

perusahaan holding investasi di Indonesia yang memiliki portofolio berbagai bisnis di industri yang berbeda, serta memiliki bukti rekam jejak 

dalam membangun operasi berkelas dunia dan menciptakan nilai kepada para pemegang saham. 
 

Untuk informasi lebih lanjut, dapat mengunjungi laman situs www.archiindonesia.com. 
 

 

 

http://www.archiindonesia.com/
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Kontak Media 

Archi Indonesia – Kantor Pusat 

MENARA RAJAWALI, Lt.19 
Jl.DR. Ide anak Agung  Gde Agung Lot #5.1 
Kawasan Mega Kuningan – Kuningan Timur – Setiabudi, Jakarta 12950 – Indonesia 
P : +62 21 576 1719  
F : +62 21 576 1720 
corsec@archimining.com 
www.archiindonesia.com 
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