
 
 

NEWS RELEASE 
 

 

BUMA MENANDATANGANI KONTRAK BARU DENGAN  

PT INSANI BARAPERKASA 

 

Jakarta -  PT Delta Dunia Makmur Tbk.  ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa anak usaha utama 

Perseroan, PT Bukit Makmur Mandiri Utama ("BUMA") telah menandatangani kontrak jasa 

pertambangan dengan PT Insani Baraperkasa (“IBP”), anak usaha dari PT Resource Alam Indonesia Tbk. 

(“RAIN”). IBP berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur.  

 

Kontrak dengan IBP ini berdurasi delapan tahun hingga tahun 2025, dengan potensi diperpanjang. Selama 

jangka waktu kontrak, BUMA diharapkan dapat memproduksi lebih dari 130 juta bcm untuk pengupasan 

lapisan tanah penutup dan 20 juta ton batubara. Kontrak ini diperkirakan bernilai lebih dari Rp 4,5 triliun 

atau setara dengan sekitar US$340 juta. 

 

Penandatanganan kontrak IBP ini menandakan awal hubungan baru antara BUMA dengan grup usaha 

RAIN, yang merupakan grup usaha pertambangan batubara di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat 

mempererat hubungan bisnis keduanya hingga  berkembang menjadi kemitraan jangka panjang. 

 

Bersama dengan dua kontrak lainnya yang ditandatangani awal tahun ini, kontrak IBP meningkatkan total 

nilai kontrak BUMA di tangan meningkat dari US$5,0 milyar pada awal 2018 menjadi sekitar US$6,0 

milyar, yang mencerminkan penambahan sebesar US$1,0 milyar dalam beberapa bulan pertama tahun 

2018 ini. BUMA masih melakukan pembicaraan terkait kontrak tambahan dengan potensi pelanggan-

pelanggan baru serta pelanggan-pelanggan yang sudah ada, dan beberapa pembicaraan tersebut 

diharapkan dapat selesai dalam waktu dekat ini. Kontrak-kontrak tersebut akan semakin meningkatkan 

pertumbuhan portofolio dan operasional BUMA,  yang sejalan dengan strateginya untuk ketahanan usaha 

jangka panjang dan pertumbuhan yang menguntungkan. 
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PT Delta Dunia Makmur Tbk.  

DOID didirikan pada tahun 1990, dan melalui anak usaha utamanya, BUMA, merupakan kontraktor jasa pertambangan batubara 

kedua terbesar di Indonesia berdasarkan volume produksi, yang menyediakan jasa penambangan untuk beberapa produsen 

batubara terbesar di Indonesia. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, DOID mencatat volume pengupasan 

lapisan tanah penutup sebesar 340.2 juta bcm dan volume batubara sebesar 40.2 juta ton. DOID tercatat pada papan Bursa Efek 

Indonesia (Kode BEI: DOID). DOID berkantor pusat di Jakarta, Indonesia.  


