
 
 

 

NEWS RELEASE 

 

DELTA DUNIA MENCATAT LABA BERSIH SEBESAR USD 24 JUTA UNTUK TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2017 

 

 

Jakarta – PT Delta Dunia Makmur Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan hasil laporan keuangannya 

untuk triwulan pertama tahun 2017 (“Q1 2017”).  Perseroan mencatat laba bersih sebesar USD24 juta vs. 

USD3 juta pada triwulan pertama tahun 2016 (“Q1 2016”).  Laba bersih pada Q1 2017 merupakan laba bersih 

triwulanan tertinggi yang pernah dicatat dalam sejarah Perseroan dan BUMA.  

 

Perseroan menghasilkan volume pemindahan lapisan tanah penutup sebesar 83,2 juta bcm dan volume batu 

bara sebesar 10,2 juta ton, terjadi peningkatan masing-masing sebesar 36% dan 31% dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya.  Pendapatan neto juga meningkat sebesar 43% dari USD127 juta di Q1 2016 menjadi 

USD181 juta di Q1 2017, sebagai hasil dari peningkatan volume dan harga jasa penambangan yang lebih tinggi 

akibat pulihnya harga batu bara.  EBITDA meningkat secara signifikan dari USD39 juta menjadi USD70 juta, 

dengan marjin EBITDA sebesar 40,3%, yang mencerminkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi serta 

perbaikan pada produktivitas dan efisiensi biaya.  Arus kas yang tetap solid memungkinkan Perseroan untuk 

membiayai pembelanjaan modalnya sebesar USD20 juta di Q1 2017 dengan menggunakan kas internal, dan 

mengurangi saldo terutangnya sebesar USD13 juta.  Pada tanggal 31 Maret 2017, saldo utang bersih adalah 

sebesar USD504 juta, dengan rasio net debt to EBITDA sebesar 2.0x. 

 

Dengan keberadaan kontrak-kontrak yang dimilikinya saat ini dan dengan pulihnya harga batu bara, Perseroan 

akan terus berfokus pada peningkatan  volume produksinya.  Manajemen menyakini bahwa Perseroan telah 

berada pada jalur yang semestinya untuk dapat menghasilkan pertumbuhan yang menguntungkan serta 

kinerja yang baik di tahun 2017.  
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PT Delta Dunia Makmur Tbk.  

DOID berdiri pada tahun 1990 and melalui anak usaha utamanya, BUMA, merupakan salah satu kontraktor batu bara terbesar di Indonesia, 

berdasarkan volume produksi. Pada dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, DOID mencatat pendapatan neto sebesar USD 

181 juta, laba sebelum pajak penghasilan sebesar USD 36 juta, dan aset sejumlah USD 864 juta. DOID tercatat pada Bursa Efek Indonesia (IDX 

ticker: DOID). DOID berkantor pusat di Jakarta, Indonesia.  


