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Kondisi Umum Perseroan

Catatan:  (1) Perusahaan holding segmen jasa kontraktor penambangan, yang memiliki kepemilikan 25% di PT GMA, sebuah perusahaan lokal yang ditunjuk sebagai salah satu kontraktor di Tambang Emas Toka Tindung.

(2) Memulai operasi pada tahun 2018, dengan memberikan layanan jasa penunjang pertambangan dan konsultasi manajemen, termasuk perihal perpajakan, hukum, sumber daya manusia, dan sebagainya,kepada seluruh bisnis di grup Archi

(3) Entitas Anak yang dimiliki 51% oleh Archi, bergerak di bidang pengolahan dan penjualan logam emas batangan dengan merek dagang “Lotus Archi”.

Nama Perusahaan

(Kode Emiten)

PT Archi Indonesia Tbk

(ARCI)

Tanggal Pendirian

Tanggal Pencatatan Saham

14 September 2010

28 Juni 2021 melalui Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bidang Usaha

Perusahaan holding di bidang pertambangan mineral (antara lain, 

emas dan perak)

Berdasarkan anggaran dasar: 

Kegiatan utama kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari

sekelompok perusahaan subsidiari, baik di dalam maupun luar negeri

yang antara lain termasuk namun tidak terbatas melakukan usaha baik

secara langsung maupun tidak langsung melalui kerja sama operasi,

penyertaan (investasi) ataupun pelepasan (divestasi) modal dan/atau

melakukan bentuk usaha patungan dengan pihak lain, pada

perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan sektor

lainnya.

Uraian

Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham
Jumlah Nilai

% Jumlah Saham
Jumlah Nilai

%
Nominal (Rp) Nominal (Rp)

Modal Dasar 94.370.000.000 943.700.000.000 94.370.000.000 943.700.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor

Penuh

Pemegang saham lainnya:

PT Rajawali Corpora 23.592.400.000 235.924.000.000 99,99 21.109.650.000 211.096.500.000 84,99

PT Basis Utama Prima - - - 1.533.512.500 15.335.125.000 6,17

PT Wijaya Anugerah Cemerlang 100.000 1.000.000 0,01 100.000 1.000.000 0,01

Masyarakat - - - 2.191.737.500 21.917.375.000 8,83

Total Modal Ditempatkan dan

Disetor Penuh 23.592.500.000 235.925.000.000 100,00 24.835.000.000 248.350.000.000 100,00

Saham dalam Portepel 70.777.500.000 707.775.000.000 69.535.000.000 695.350.000.000

Susunan Modal Saham dan Pemegang Saham Sebelum dan Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham (“PUPS”)
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Tonggak Sejarah

2019

2018

2017

2016

2015

2011

2010

2020

2021

• Rekam jejak yang terbukti terkait kegiatan eksplorasi, penemuan sumber daya dan cadangan

• Pertumbuhan operasional yang berkelanjutan melalui pengembangan aktivitas pertambangan, peningkatan kapasitas pengolahan dan berbagai inisiatif

efisiensi biaya

• Memperluas lini bisnis untuk menjadi Perusahaan Pertambangan Emas Terintegrasi

• PT Archi Indonesia

resmi didirikan

• Produksi emas pertama di Tambang Emas Toka

Tindung sebanyak 61 kilo ons

• PT MSM & PT TTN menjadi salah satu perusahaan

pertama yang melakukan renegosiasi Kontrak Karya,

mengikuti Peraturan Pertambangan yang baru

• Pembukaan pit Araren, yang memiliki cadangan bijih

berkadar emas tinggi

• Meningkatkan kapasitas pengolahan

melebihi 3,0 juta ton per tahun

• Mencapai produksi emas melebihi 200 kilo ons

• Meningkatkan kapasitas pengolahan menjadi 2,1 juta ton per tahun

• Menunjuk dan mengembangkan perusahaan lokal, PT SMA, sebagai

kontraktor penambangan

• Mencapai produksi emas melebihi 250 kilo ons

• Menyelesaikan PUPS dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai

perusahaan publik

• Meningkatkan kapasitas pengolahan menjadi 4,0 juta ton per tahun

• Mendirikan PT GMA sebagai kontraktor penambangan

utama, dengan transformasi peningkatan armada

penambangan sebagai bentuk inisiatif penghematan biaya

• Penambahan 1,6 juta ons Cadangan Bijih

• Inisiasi proyek di wilayah Koridor Barat

• Mendirikan PT EMAS sebagai ekspansi lini

bisnis di bidang perdagangan dan

pengolahan logam emas batangan

• Penambahan 941 ribu ons Cadangan Bijih

Sumber:  Informasi Perusahaan (per 31 Desember 2021)
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Ikhtisar Penting – Tahun Buku 2021

Catatam:  (1) EBITDA merujuk pada laba tahun berjalan sebelum beban keuangan, penghasilan keuangan, beban pajak penghasilan, depresiasi dan amortisasi. 

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

Perseroan telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) pada tanggal 28 Juni 2021

1
Produksi emas pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 6% dari 206,8 kilo ons menjadi 194,4 kilo ons. Hal ini disebabkan oleh rata-rata kadar

emas yang diolah lebih rendah dari 2,12 g/t menjadi 1,93 g/t, yang terutama dipengaruhi oleh aktivitas pengembangan pit Araren tahap 5 dan

pembukaan pit Alaskar.

2 Pendapatan Perseroan lebih rendah 12% menjadi AS$345,9 juta, dibandingkan dengan AS$393,3 juta pada tahun sebelumnya, terutamanya

disebabkan oleh volume penjualan emas yang lebih rendah dari 213,8 kilo ons menjadi 188,1 kilo ons.

3
Laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (“EBITDA”)(1) lebih rendah 32% menjadi AS$163,7 juta, sedangkan laba bersih tahun berjalan

juga lebih rendah 39% menjadi AS$75,1 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan profitabilitas terutamanya disebabkan oleh rasio

pengupasan tanah yang lebih tinggi dari penambangan bijih tahap awal di pit Araren tahap 5 dan pembukaan pit Alaskar yang baru.

4
Posisi utang bersih(2) lebih rendah pada tanggal 31 Desember 2021, mencerminkan kinerja rasio utang terhadap ekuitas yang secara signifikan lebih

baik dari sebesar 4,1x menjadi sebesar 1,3x.

5
Realisasi belanja modal sebesar AS$118,6 juta, yang terutamanya digunakan untuk aktivitas pengembangan pit Araren tahap 5, meningkatkan

kapasitas pengolahan, dan aktivitas eksplorasi.

6
Aktivitas eksplorasi berfokus pada peningkatan tambahan potensi penemuan di sekitar pit-pit tambang yang beroperasi saat ini di wilayah Koridor

Timur serta pengeboran di wilayah Koridor Barat.
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Rekam Jejak Kinerja Operasional
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Waste Ditambang

1,219  

2,744  2,858  3,441  
2,346  

1,774  
2,552  

3,212  3,482  

5,025  4,590  

11.3x

5.6x 5.2x 4.4x
6.4x

13.5x

10.7x

6.8x

4.4x 3.7x

9.0x

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bijih ditambang  ('000 ton) Stripping ratio (x)

9,0x

877  

1,738  1,924  2,102  1,997  1,880  2,160  2,350  

3,304  3,437  3,638  

2.5 2.6 2.6 2.4 2.8
4.1 4.1 4.1

2.7 2.1 1.9

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bijih diproses ('000 ton) Kadar rata-rata emas (g/t)

61  

134  147  149  168  
225  251  270  261  

207  194  

92.0%
90.3% 90.8% 90.9%

92.7% 92.0%
88.5% 88.0% 89.3%

87.7% 87.0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Produksi emas (kilo ons) Tingkat recovery (%)

Bijih Diproses

Bijih Ditambang

Produksi Emas

15.488 14.808 15.256

27.417

21.828

15.484
18.569

41.114

1.219

2.744 2.858 3.441
2.346 1.774

2.552
3.212 3.482

5.025 4.590

11,3x

5,6x 5,2x 4,4x

6,4x

13,5x
10,7x

6,8x

4,4x 3,7x

2,5 2,6 2,6 2,4 2,8
4,1 4,1 4,1

2,7 2,1 1,9

13.766

877
1.738 1.924 2.102 1.997 2.160

1.880
2.350

3.304 3.437 3.638

92,0% 90,3% 90,8% 90,9%
92,7% 92,0%

88,5% 88,0% 89,3% 87,7% 87,0%

Sumber:  Informasi Perusahaan



6

Penambangan, Pengolahan dan Produksi

 Jumlah material yang ditambang selama tahun 2021 meningkat signifikan diakibatkan oleh pembukaan pit Alaskar serta waste yang ditambang (“waste

removal”) yang lebih tinggi untuk penambangan bijih tahap awal di pit Araren tahap 5, dimana pit Araren tahap 5 sudah beroperasi secara penuh pada kuartal

keempat.

 Akibatnya, rasio pengupasan tanah meningkat signifkan menjadi 9,0x dibandingkan dengan 3,7x pada tahun sebelumnya, yang menyebabkan jumlah bijih

yang ditambang pada tahun 2021 lebih rendah menjadi 4,6 juta ton dari 5,0 juta ton pada tahun sebelumnya.

Meskipun demikian, Perseroan berhasil mengolah bijih lebih tinggi sebesar 3,64 juta ton, didukung dengan rampungnya peningkatan kapasitas pabrik

pengolahan, namun dengan rata-rata kadar bijih emas yang lebih rendah sebesar 1,93 g/t, mengakibatkan produksi emas yang lebih rendah sebesar 194,4

kilo ons dibandingkan dengan 206,8 kilo ons pada tahun sebelumnya.

Produksi emas lebih rendah terutamanya karena kadar rata-rata emas yang lebih rendah, meskipun jumlah

bijih yang diproses lebih tinggi

Data Operasional Toka Tindung Satuan Tahun 2020 Tahun 2021

Bijih Ditambang Juta ton 5,0 4,6

Waste Ditambang Juta ton 18,6 41,1

Material Ditambang Juta ton 23,6 45,7

Stripping Ratio X 3,7 9,0

Bijih Diproses Juta ton 3,44 3,64

Rata-rata Kadar Emas Gram / ton 2,12 1,93

Tingkat Recovery Emas % 87,7 87,0

Produksi Emas Kilo ons 206,8 194,4

Penjualan Emas Kilo ons 213,8 188,1

Sumber:  Informasi Perusahaan
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Perkembangan Eksplorasi

 Aktivitas eksplorasi yang dilakukan oleh Perseroan, melalui Entitas Anak PT MSM dan PT TTN, selama tahun 2021 berfokus pada peningkatan tambahan potensi penemuan

di sekitar pit-pit tambang yang beroperasi saat ini di wilayah Koridor Timur serta pengeboran mineral emas di wilayah Koridor Barat. Yang terakhir termasuk didalamnya di

lokasi cadangan emas Bima dan Arjuna, dengan indikasi temuan berkadar tinggi di kedua lokasi cadangan tersebut.

 Selama tahun 2021, Perseroan telah melakukan 143 pengeboran Diamond Drill (“DD”) dan 59 pengeboran Reverse Circulation (“RC”), dengan total lebih dari 51.000 meter

pengeboran, dimana total biaya untuk aktivitas eksplorasi sebesar AS$13,1 juta selama tahun 2021.

 Pada tahun 2022, Perseroan berkomitmen untuk memastikan keberlangsungan aktivitas eksplorasinya dengan strategi antara lain:

• mempertahankan program pengeboran di wilayah Koridor barat, terutamanya di dua lokasi cadangan emas Bima dan Arjuna untuk meningkatkan Sumber Daya Mineral;

• mengidentifikasi sumber daya mineral pada urat-urat (“veins”) baru di lokasi prospek Kresna dan Surya; serta

• berfokus pada pemetaan tanah untuk mencari target Brownfield dan Greenfield.

Selama tahun 2021, Perseroan terus meningkatkan intensitas aktivitas eksplorasinya di wilayah Koridor Timur dan Koridor

Barat, dengan tujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih

Sumber:  Informasi Perusahaan
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Bisnis Hilir – Jasa Kontraktor Pertambangan

 Bisnis jasa kontraktor penambangan Perseroan dimulai pada tahun 2020, melalui perusahaan holding yang dimiliki 99,9%, PT Jasa Pertambangan

Perkasa (“PT JPP”), yang memiliki 25% kepemilikan di PT Geopersada Mulia Abadi (“PT GMA”).

 Pada akhir tahun 2021, PT GMA didukung oleh armada penambangan (mining fleets) yang terdiri dari 4 unit ekskavator 20 ton, 3 unit ekskavator 40

ton, 4 unit ekskavator 120 ton, 6 unit articulated dump trucks berkapasitas 40 ton, 29 unit rigid dump trucks berkapasitas 100 ton dan beberapa unit alat

berat pendukung lainnya.

Penunjukkan PT GMA sebagai salah satu kontraktor penambangan di Tambang Emas Toka Tindung telah membantu

menurunkan biaya penambangan

Sumber:  Informasi Perusahaan (per 31 Desember 2021)
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Bisnis Hilir – Pengolahan Emas Batangan

 Bisnis logam emas batangan Perseroan dengan merek dagang “Lotus Archi” dimulai pada tahun 2019, dioperasikan oleh PT Elang Mulia Abadi

Sempurna (“PT EMAS”).

 Pada tahun 2021, PT EMAS mencatatkan pendapatan yang lebih tinggi 17% dari AS$6,9 juta menjadi AS$8,1 juta, yang mencerminkan kontribusi

sekitar 2% dari total pendapatan dari kontrak dengan pelanggan konsolidasian Perseroan tahun 2021.

 Selama tahun 2021, PT EMAS telah meluncurkan logam emas batangan dengan berbagai tema, termasuk edisi koleksi Justice League dan Harry

Potter, bekerja sama dengan Warner Bros Consumer Product Inc., serta melakukan beberapa kolaborasi pengembangan produduk strategis untuk

menyasar kaum milenial.

Bisnis pengolahan emas batangan terus menunjukkan kinerja yang baik dalam penetrasi ke pasar ritel

(jutaan dollar AS)

Pendapatan PT EMAS Kontribusi PT EMAS terhadap Archi

2%

98%

Pengolahan Emas Batangan Lain-lain

0.5

6.9

8.2

2019 2020 2021

Sumber:  Informasi Perusahaan (per 31 Desember 2021)

0,5

6,9

8,2
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Laba Rugi Konsolidasian – Tahun Buku 2021

Dalam jutaan dollar AS, 

kecuali dinyatakan lain

Untuk tahun yang berakhir 31 Des:

2021 2020 % perubahan

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan 345,9 393,3 (12)

Beban pokok penjualan (209,4) (161,4) 30

Laba bruto 136,5 231,9 (41)

Beban penjualan, umum & administrasi (10,5) (20,0) (48)

Penghasilan / (beban) lain-lain 8,6 5,2 63

Laba usaha 134,6 217,1 (38)

Penghasilan / (beban) keuangan (19,1) (24,6) (22)

Bagian atas laba entitas asosiasi 1,8 0,1 2.012

Laba sebelum beban pajak penghasilan 117,3 192,6 (39)

Beban pajak penghasilan (42,2) (69,3) (39)

Laba tahun berjalan 75,1 123,3 (39)

EBITDA 163,7 240,4 (32)

 Pendapatan pada tahun 2021 sebesar AS$345,9 juta, lebih

rendah 12% dibandingkan dengan AS$393,3 juta pada tahun

sebelumnya. Penurunan ini terutamanya disebabkan oleh

volume penjualan emas yang lebih rendah dari 213,8 kilo ons

menjadi 188,1 kilo ons.

 EBITDA pada tahun 2021 sebesar AS$163,7 juta, lebih rendah

32% dibandingkan dengan AS$240,4 juta pada tahun

sebelumnya. Penurunan ini terutamanya disebabkan oleh

kenaikan biaya penambangan akibat dari meningkatnya jumlah

material yang ditambang, kenaikan stripping ratio akibat dari

penambangan bijih tahap awal di pit Araren tahap 5 dan

pembukaan pit Alaskar, serta kenaikan biaya pengolahan seiring

dengan jumlah bijih yang diproses yang lebih tinggi selama

tahun 2021. Akan tetapi, biaya penambangan per unit lebih

rendah 11% menjadi AS$2,90 per ton.

 Secara keseluruhan, laba tahun berjalan menurun sebesar 39%

dari AS$123,3 juta menjadi AS$75,1 juta.

Penurunan pendapatan dan profitabilitas disebabkan oleh

penurunan volume penjualan emas serta kenaikan biaya

penambangan dan pengolahan

Catatan: Kinerja keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia
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Posisi Keuangan Konsolidasian – 31 Desember 2021

Dalam jutaan dollar AS, 

kecuali dinyatakan lain

Posisi per 

31 Des 2021

Posisi per

31 Des 2020
% perubahan

Kas dan setara kas(1) 12,3 40,2 (69)

Persediaan – lancar 39,1 31,2 25

Jumlah aset lancar 79,2 101,9 (22)

Persediaan – tidak lancar 101,7 89,1 14

Aset tetap 149,2 143,1 4

Properti pertambangan 273,1 196,7 39

Aset eksplorasi dan evaluasi 57,7 48,9 18

Jumlah aset 689,7 600,2 15

Utang bank jangka pendek 34,2 2,3 1.384

Utang usaha 41,7 8,3 401

Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang 68,4 68,6 (0)

Jumlah liabilitas jangka pendek 201,4 126,0 60

Utang bank jangka panjang 201,2 326,4 (38)

Jumlah liabilitas 457,1 505,9 (10)

Kepentingan non-pengendali (0,08) 0,02 (500)

Jumlah ekuitas 232,6 94,3 147

Posisi keuangan yang lebih sehat dengan tingkat rasio

utang terhadap ekuitas (“DER”) yang rendah

Catatan:  Posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia

(1) Kas dan setara kas tidak termasuk kas yang dibatasi penggunaanya terkait dengan Debt Service..

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

 Aset tetap, properti pertambangan, serta aset eksplorasi dan

evaluasi lebih tinggi terutamanya dari meningkatnya belanja

modal untuk aktivitas pengembangan penambangan di pit

Araren tahap 5 dan pembukaan pit Alaskar, peningkatan

kapasitas pengolahan serta aktivitas eksplorasi.

 Kenaikan utang bank jangka pendek disebabkan oleh

penambahan pencairan Kredit Modal Kerja pada bulan Maret

dan Oktober 2021.

 Utang usaha lebih tinggi terutamanya karena peningkatan

aktivitas pengembangan tambang dan aktivitas eksplorasi.

 Posisi utang bersih(2) adalah sebesar AS$296,9 juta per 31

Desember 2021, sehingga rasio utang terhadap ekuitas (DER)

adalah sebesar 1,3x, jauh lebih baik dibandingkan 4,1x per 31

Desember 2020.

 Jumlah ekuitas lebih tinggi terutamanya dari tambahan modal

disetor dari hasil PUPS; dan laba bersih Perseroan yang

dicatat sebagai Saldo Laba Ditahan.
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Arus Kas Konsolidasian – Tahun Buku 2021

Dalam jutaan dollar AS, 

kecuali dinyatakan lain

Untuk tahun yang berakhir 31 Des:

2021 2020 perubahan

Arus kas bersih dari aktivitas operasi 124,2 155,7 (31,5)

Arus kas bersih untuk aktivitas investasi (118,2) (85,8) (32,4)

Arus kas bersih untuk aktivitas pendanaan (33,9) (78,1) 44,2

Kenaikan / (penurunan) bersih kas dan setara kas (27,9) (8,2) (19,7)

Dampak bersih perubahan nilai tukar (0,006) (0,03) 0,02

Kas dan setara kas awal tahun 40,2 48,4 (8,2)

Kas dan setara kas akhir tahun 12,3 40,2 (27,9)

 Arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar AS$124,2 juta

pada tahun 2021, terutamanya terdiri dari penerimaan kas dari

pelanggan sebesar AS$353,4 juta, sebagian besar digunakan

untuk pembayaran kepada kontraktor dan pemasok sebesar

AS$137,7 juta dan pembayaran pajak penghasilan sebesar

AS$44,8 juta.

 Arus kas bersih untuk aktivitas investasi sebesar AS$118,2

juta selama tahun 2021, terutamanya digunakan untuk belanja

modal selama tahun 2021 yang mencapai AS$118,6 juta, jauh

lebih tinggi dari rata-rata belanja modal selama 3 tahun terakhir

sekitar AS$71 juta per tahun.

 Arus kas bersih untuk aktivitias pendanaan sebesar AS$33,9

juta pada tahun 2021, terutamanya mencerminkan

pembayaran utang bank jangka panjang sebesar AS$127,3

juta, sebagian diimbangi oleh hasil bersih PUPS sebesar

AS$62,6 juta dan menggunakan fasilitas Kredit Modal Kerja

(“KMK”) sebesar AS$32,0 juta selama tahun 2021.

 Posisi kas bersih, diluar kas yang dibatasi penggunaannya,

sebesar AS$12,3 juta per 31 Desember 2021, lebih rendah

daripada AS$40,2 juta per 31 Desember 2020.

Catatan: Kinerja keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia

Likuiditas yang kuat untuk menunjang keberlangsungan

operasi serta kebutuhan belanja modal
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Kondisi Pit Terdampak Bencana

 Pada bulan Januari 2022, telah terjadi suatu kejadian bencana alam di salah satu pit milik PT TTN sesuai dengan keterbukaan informasi.

 Bencana alam tersebut salah satunya mengakibatkan rusaknya dinding tambang.

 Saat ini, Perusahaan sedang dalam proses pemulihan atas pit yang terdampak dari kejadian tersebut dan mengoptimalkan kegiatan penambangan untuk 3

(tiga) pit lainnya.

 Perseroan memiliki polis asuransi yang cukup komprehensif sehubungan dengan kerusakan (Damage) dan Business Interruption.

Kondisi Pit setelah bencana alam (Jan 2022)

Sumber:  Informasi Perusahaan

Kondisi Pit saat ini (19 Apr 2022)Kondisi Pit sebelum bencana alam (Des 2021)
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Prospek Bisnis

 Sehubungan dengan pengembangan pit Araren tahap 5 dan pembukaan pit Alaskar pada tahun 2021, Perseroan berencana untuk

memastikan keberlanjutan kegiatan penambangan dengan berfokus pada:

• Mengoptimalikan aktivitas penambangan di pit Toka, Kopra dan Alaskar;

• Memastikan pit yang terdampak bencana untuk dapat beroperasi kembali sesuai rencana;

• Melanjutkan implementasi langkah-langkah strategis untuk efisiensi biaya, terutamanya biaya aktivitas penambangan dan

pengolahan;

• Memastikan keberlangsungan aktivitas eksplorasi di wilayah Koridor Barat serta mengidentifikasi target Brownfield dan

Greenfield yang bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih; dan

• Merealisasikan bisnis pemurnian (refinery) sebagai bagian dari visi Perseroan menjadi perusahaan tambang emas yang

terintegrasi.

 Berdasarkan situasi terkait bencana alam pada awal bulan Januari tahun ini, Perseroan memperkirakan produksi emas pada tahun

2022 akan terdampak sekitar 25% dibandingkan jumlah produksi pada tahun 2021, dan berdampak juga terhadap kinerja keuangan.

Lebih lanjut, Perseroan memiliki polis asuransi yang cukup komprehensif sehubungan dengan kerusakan (Damage) dan Business

Interruption.

Perseroan yakin jika langkah-langkah strategis yang telah dilakukan selama tahun 2021 akan mendukung

pertumbuhan bisnis Perseroan secara berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang.

Catatan:

Penjelasan diatas berisi pernyataan perkiraan ke depan (“forward looking statements”) yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kinerja Perseroan di masa yang akan datang, dimana hal tersebut dapat terpengaruh oleh faktor, antara lain, 

perekononiman, sosial, politik, dan hal lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja Perseoan.



Terima Kasih
Untuk informasi lebih lanjut, 

silahkanmenghubungi: corsec@archimining.com ; 

ataukunjungi : www.archiindonesia.com



Lampiran
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Ikhtisar Utama Investasi

Penghasil emas pure-play terbesar kedua di Asia Tenggara, dengan rekam jejak operasional lebih dari 10 tahun

Menghasilkan arus kas bersih yang kuat dan berkelanjutan meskipun dengan harga emas yang rendah

Secara struktural memiliki biaya rendah dengan operasi yang efisien dan tidak rumit

Rekam jejak eksplorasi yang kuat dan terbukti mendukung potensi pengembangan eksplorasi yang signifikan

Manajemen senior yang sangat berpengalaman di industri

Kebijakan untuk komitmen ESG yang kuat

Dukungan yang kuat dari konglomerasi Indonesia yang terpercaya dalam membangun operasi berkelas dunia

1

2

7

6

5

4

3
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Tanggung Jawab Sosial

Sosial & Budaya
 Sarana dan/atau prasarana ibadah

 Pelesatarian budaya & kearifan lokal

Kesehatan
 Program 1.000 hari

kehidupan pertama

 Pos Pelayanan Terpadu

 Tim tanggap bencana

Ekonomi
 Pengembangan ekonomi mikro

 Produksi kebutuhan tambang

 Koperasi & peternakan

Infrastruktur
 Program air bersih

 Jembatan dan akses jalan

Pendidikan
 Beasiswa pendidikan

 Pelatihan guru

 Perpustakaan & 

laboratorium komputer

Donasi bahan kebutuhan pokok selama

pandemi Covid-19
Program 1.000 hari kehidupan pertama untuk

mendukung kesehatan bayi

Budidaya ayam terpadu sebagai bagian dari

program peternakan unggas

Program air bersih untuk masyarakat lingkar

tambang

Proyek budidaya Nutri Zinc dalam kaitannya

dengan pencegahan stunting
Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Sumber:  Informasi Perusahaan


