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SIARAN BERITA 
 

BUMA AUSTRALIA RAIH KONTRAK BARU SENILAI 320 JUTA DOLAR AUSTRALIA 
DENGAN BOWEN COKING COAL 

 
▪ BUMA Australia, anak perusahaan Delta Dunia Makmur yang baru di Australia, meraih kontrak 

baru dengan Bowen Coking Coal, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Australia (ASX) 
▪ Ini merupakan kontrak kedua BUMA Australia dalam 3 bulan terakhir 
▪ Kontrak Broadmeadow East ini memaksimalkan kesempatan. Perseoran menerapkan peralatan 

yang under-utilised yang merupakan bagian dari akuisisi Downer Mining East, menghasilkan 
komparatif return yang lebih tinggi. 

▪ Kontrak Broadmeadow East ini membutuhkan tambahan investasi modal terbatas, yang dapat 
didanai dari cadangan kas. 

 
Jakarta, 5 Mei 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"), akan segera memulai layanan penambangan baru untuk 
Bowen Coking Coal (“BCC”), perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Australia (ASX), untuk proyek batu 
bara kokas semi keras Broadmeadow East (“Proyek”). Kontrak baru tersebut senilai AUD320 juta untuk 
jangka waktu tiga tahun, dengan opsi perpanjangan satu tahun (“Kontrak”).  
 
Proyek ini terletak 25 km timur laut dari kota Moranbah, di dalam Central Bowen Basin di Queensland. 
BUMA Australia sendiri telah beroperasi di sekitar kawasan tersebut selama 14 tahun, di proyek Goonyella 
milik BHP Billiton dan Mitsubishi Alliance (“BMA”). Proyek ini akan memproduksi 4,8Mtpa batu bara ROM 
selama empat tahun.  
 
Ronald Sutardja, Presiden Direktur PT Delta Dunia Makmur Tbk, menjelaskan, “Kinerja dan rekam jejak 
BUMA Australia telah memperkuat hubungan dengan klien kami yang sudah ada. Kekuatan bisnis 
Perseroan memungkinkan kami untuk terus mencari kontrak-kontrak baru. Kami berterima kasih kepada 
seluruh tim BUMA Australia karena berhasil mengamankan kontrak kedua dalam lima bulan terakhir sejak 
akuisisi kami atas Downer Mining East pada Desember tahun lalu." 
 
Kontrak baru ini makin menyokong kehadiran BUMA Australia di Bowen Basin, dengan rekam jejak 
operasional selama lebih dari 10 tahun di tambang batu bara kokas Blackwater BMA, dan 14 tahun di 
tambang batu bara kokas Goonyella BMA. Pada 22 Februari 2022 lalu, BUMA Australia mengumumkan 
telah mendapatkan perpanjangan kontrak baru senilai AUD550 juta selama 5 tahun di tambang 
Blackwater milik BMA. 
 
Kontrak baru ini pun menegaskan strategi Delta Dunia Makmur untuk tetap berkomitmen menyediakan 
layanan pertambangan dari hulu ke hilir dan terus memperkuat lini bisnis di Indonesia dan Australia.  
 
2021 mencerminkan tahun transformasi bagi Delta Dunia Makmur dan menjadi landasan atas fondasi 
yang kuat untuk pertumbuhan perseoran yang berkelanjutan: 
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▪ Pendapatan dan EBITDA masing-masing meningkat 51% dan 43% YoY menjadi USD911 juta dan 
USD234 juta.  

▪ Volume pengupasan lapisan tanah penutup atau overburden removal (OB) dan produksi batu bara 
meningkat secara YoY masing-masing sebesar 16% dan 19% menjadi 326 juta BCM dan 54 juta ton 
batubara. 

▪ Perseroan secara aktif mengelola posisi pendanaannya, dengan lebih dari 60% kewajibannya jatuh 
tempo pada 2026 atau lebih. 

▪ Perseroan menambahkan lebih dari 880 juta BCM overburden removal dan lebih dari 119 juta ton 
produksi batu bara ke dalam buku pesanannya melalui kontrak baru dan perpanjangan kontrak (tidak 
termasuk kontrak yang diumumkan pada 2022). 

▪ Perseroan menyelesaikan akuisisi Downer Mining East, kontraktor pertambangan Tier 1 Australia, 
yang meningkatkan BCM dan pendapatan tahunan Perseroan hingga sekitar 50%. 

▪ Perseroan memulai diversifikasi komoditas, melalui akuisisi 15,4% saham Asiamet Resources dengan 
portofolio proyek tembaga dan polimetalik di Indonesia. 

### 
 
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. 
 
About Bowen Coking Coal 
Bowen Coking Coal Limited (ASX:BCB) menangani proyek Broadmeadow East, Hillalong, Isaac River, Cooroorah dan 
Comet Ridge Coking Coal, semuanya berlokasi di Bowen Basin yang terkenal di Queensland, Australia. Selain itu, BCB 
adalah mitra joint venture dalam proyek Coking Coal Lilyvale (15%) dan Mackenzie (5%) dengan Stanmore Coal 
Limited (ASX: SMR). 

 
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: 
 

PT Delta Dunia Makmur Tbk. 
Pacific Century Place 38/F, SCBD Lot 10, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 
Jakarta 12190, Indonesia 
Phone: +62-21-3043-2080 | Fax: +62-21-3043-2081 
Email: irteam@deltadunia.com website: www.deltadunia.com 
 

mailto:irteam@deltadunia.com
http://www.deltadunia.com/

