
 

 

SIARAN BERITA 
             

BUMA AUSTRALIA RAIH PERPANJANGAN KONTRAK SENILAI AUD400 JUTA DARI 
BMA UNTUK PROYEK GOONYELLA 

 
▪ Anak perusahaan PT Delta Dunia Makmur Tbk, BUMA Australia Pty Ltd, meraih perpanjangan kontrak dari 

BHP dan Mitsubishi Alliance untuk terus menyediakan jasa penambangan di tambang Goonyella Riverside 
di Central Queensland, Australia.  

▪ Kontrak baru ini memperkuat kehadiran BUMA Australia, sekaligus mencerminkan kepercayaan pelanggan 
terhadap kemampuan perusahaan dalam menyediakan layanan operasional pertambangan yang aman, 
efisien dan konsisten. 

▪ Kesuksesan strategi dan sejumlah inisiatif Delta Dunia Makmur membawa Perseroan meraih hasil positif 
di sepanjang semester 1 2022, salah satunya laba bersih sebesar USD6 juta.  

 
Jakarta, 16 September 2022 – PT Delta Dunia Makmur Tbk ("Perseroan") mengumumkan bahwa anak 
perusahaannya, PT Bukit Makmur Mandiri Utama ("BUMA"), melalui anak perusahaannya di Australia, BUMA 
Australia Pty Ltd (“BUMA Australia”), meraih perpanjangan kontrak dari BHP dan Mitusbishi Alliance 
(“BMA”), untuk terus menyediakan jasa penambangan di tambang Goonyella Riverside (“Goonyella”), sebuah 
tambang batubara metalurgi yang terletak di Bowen Basin di Central Queensland, Australia.  
 
Perpanjangan kontrak dari BMA bernilai AUD400 juta untuk jangka waktu tiga tahun, dengan opsi diperpanjang 
selama dua tahun lagi, dengan produksi tahunan rata-rata ditargetkan sebesar 36 mbcm p.a.  
 
Ronald Sutardja, Presiden Direktur PT Delta Dunia Makmur Tbk, mengungkapkan, “Kami bangga dengan 
hubungan jangka panjang kami dengan BMA, produsen dan pemasok batubara metalurgi jalur laut terbesar di 
Australia, dan senang dapat meraih perpanjangan kontrak tambang Goonyella ini, yang merupakan bukti hubungan 
kerja yang sangat baik dan kepercayaan mendalam yang terjalin antara BUMA Australia dan BMA, bersama 
dengan para peserta joint venture-nya, selama empat belas tahun terakhir. Perpanjangan kontrak ini juga 
mencerminkan rekam jejak tim profesional BUMA Australia dalam memberikan layanan operasional pertambangan 
yang aman, efisien dan konsisten untuk proyek tambang batubara BMA.”  
 
Perpanjangan kontrak ini merupakan kemenangan kontrak ketiga bagi BUMA Australia di tahun 222, dan 
merupakan wujud dari strategi Perseroan untuk lebih mengembangkan bisnisnya khususnya di Australia. Di 22 
Februari 2022, BUMA Australia mengumumkan telah mendapatkan perpanjangan kontrak baru senilai AUD550 
juta di tambang Blackwater milik BMA. Di 10 Mei 2022, perusahaan mengumumkan kontrak baru senilai AUD320 
juta dengan proyek batubara kokas Broadmeadow East milik Bowen Coking Coal, untuk jangka waktu tiga tahun 
dengan opsi perpanjangan satu tahun.  
 
Strategi tersebut memainkan peran penting pada kinerja Perseroan yang melonjak di paruh pertama tahun 2022. 
Perseroan membukukan pendapatan sebesar USD723 juta, meningkat sebesar 107% dibandingkan periode yang 
sama pada 2021. Overburden removal dan produksi batu bara tercatat sebesar 260 juta BCM dan 41 juta ton, 
tumbuh signifikan masing-masing sebesar 83% dan 64% secara year-on-year. EBITDA Perseroan pada semester 
pertama tahun 2022 mencapai USD164 juta sementara marjin EBITDA berada pada level 26%, meningkat sebesar 
125% secara year-on-year. Sebagai dampak dari efisiensi operasional yang lebih baik, Perseroan juga 
mencatatkan laba bersih sebesar USD6 juta. 
 
“Kontrak baru ini sekaligus merupakan wujud kepercayaan terhadap kemampuan dan kinerja kami sebagai salah 
satu operator pertambangan terbesar di Indonesia dan Australia. Semoga kami dapat menjaga momentum positif 
ini sehingga kami bisa terus meraih peluang untuk pertumbuhan bisnis ke depan,” tutup Ronald. 
 
 

### 
 

Tentang PT Delta Dunia Makmur Tbk   
PT Delta Dunia Makmur Tbk  didirikan pada tahun 1990, dan melalui anak usaha utamanya, PT Bukit Makmur Utama (BUMA), 
merupakan kontraktor jasa pertambangan batubara kedua terbesar di Indonesia berdasarkan volume produksi, yang 
menyediakan jasa penambangan untuk beberapa produsen batubara terbesar di Indonesia. PT Delta Dunia Makmur Tbk. 
tercatat pada papan Bursa Efek Indonesia (Kode BEI: DOID). DOID berkantor pusat di Jakarta, Indonesia.    
 



 

 

Tentang BUMA Australia 
BUMA Australia didirikan pada 2021 untuk mengakuisisi bisnis Open Cut Mining Downer (yang telah beroperasi secara terus 
menerus sejak 1922). Akuisisi ini mencakup transisi semua karyawan, kontrak layanan pertambangan, aset, sistem, dan IP dari 
bisnis yang berhasil menyediakan layanan pertambangan di beragam lokasi dan di banyak komoditas. Melalui fokus yang kuat 
untuk memberikan hasil yang optimal bagi klien, dan komitmen yang kuat terhadap keselamatan, inovasi, dan teknologi, BUMA 
Australia adalah salah satu kontraktor pertambangan terkemuka di Australia. 
 
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:   
PT Delta Dunia Makmur Tbk. 
South Quarter Tower A, Penthouse Floor 
Jl. R. A Kartini Kav. 8, Cilandak Barat 
Jakarta 12430 – Indonesia 
P +6221 3043 2080 | F +6221 3043 2081 
Email: irteam@deltadunia.com website: www.deltadunia.com 
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