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Laporan Hasil Pelaksanaan Paparan Publik Tahunan 
 
PT Berau Coal Energy Tbk 
 
 
Dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban perusahaan terbuka berdasarkan Peraturan PT 
Bursa Efek Indonesia No. I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan 
Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep. 306/BEJ/07-2004 bab V dimana perusahaan terbuka 
wajib untuk menyelenggarakan Paparan Publik (Public Expose) sekurang-kurangnya 1 (satu) 
kali dalam setahun, bersama ini kami informasikan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan 
acara Paparan Publik Tahunan dengan rincian sebagai berikut : 
 
Hari/Tanggal  : Sabtu, 29 Juni 2013 
Lokasi   : Sasono Mulyo Ballroom 

  Hotel Le Meredien 
  Jln. Jend. Sudirman 
  Jakarta 

Waktu   : 15.00 – 16.00 WIB. 
 
Rencana penyelenggaraan paparan publik tahunan ini telah dilaporkan ke Bursa Efek Indonesia 
melalui surat No. 260/BCE/BOD-RCE/VI/2013 tertanggal 17 Juni 2013. 
 
Acara Paparan Publik Tahunan tersebut di atas dihadiri oleh 34 peserta dari perusahaan 
sekuritas, perorangan dan media massa serta dihadiri pula oleh karyawan grup Perseroan (daftar 
hadir terlampir). 
 
Adapun Direksi dan Komisaris yang hadir  adalah sebagai  berikut : 
 
Komisaris Utama 
(merangkap Komisaris Independen) : Bp. Sofyan Djalil (Pembicara) 
Direktur Utama   : Bp. Raden Curt Eko Santoso Budianto (Pembicara) 
Direktur    : Bp. Scott Merrillees (Pembicara) 
Direktur Tidak Terafiliasi  : Bp. Arief Wiedhartono (Pembicara) 
Direktur    : Bp. David Tonkin 
Komisaris    : Bp. Kenneth Raymond Allan 
 
Acara dimulai dengan perkenalan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dilanjutkan dengan 
agenda sebagai berikut : 
1. Presentasi mengenai kinerja di tahun 2012, antara lain : 

• Operasional 
• Pemasaran & Pengapalan 
• Pelaksanaan CSR 
• Keuangan, termasuk penjelasan mengenai biaya pengecualian lainnya yang dilaporkan 

dalam laporan keuangan 2012 
• Rencana Perseroan untuk tahun 2013 

2. Tanya jawab 
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Materi presentasi yang disampaikan terlampir. 
 
Setelah presentasi yang dibawakan oleh Direksi Perseroan, dilakukan sesi tanya jawab dengan 
peserta paparan publik tahunan . 
 
Ringkasan Tanya Jawab 
 
1. Bp. Ferry – Kontan 

 
Pertanyaan : 
A. Apakah bisa dijelaskan lebih detail mengenai produksi dan ASP s/d Mei 2013 ? 
B. Kalau tidak salah, Berau memiliki opsi pada bulan Juli untuk melakukan call atas 

bondnya. Apakah opsi ini akan digunakan ?  
 
Jawaban (Bp. Eko) : 
A. Produksi sampai dengan Mei 2013 adalah 9.4 juta ton, sedangkan tahun lalu pada periode 

yang sama adalah sebesar 8.9 juta ton. 
B. Memang benar Berau memiliki opsi untuk melakukan call atas bond yang diterbitkan. 

Akan tetapi untuk pelaksanaannya, akan tetap memperhatikan kondisi pasar. 
 

2. Bp. Erick –  Perorangan 
 
Pertanyaan : 
A. Dalam presentasi disebutkan bahwa cost of production turun. Kira-kira berapa estimasi 

ongkos produksi di tahun 2013 ?  
B. Untuk data cadangan batubara JORC yang ditampilkan, apakah ini sudah mencakup 

seluruh wilayah konsesi Perseroan ? 
 
Jawaban (Bp. Scott & Bp. Eko) : 
A. Untuk tahun ini, penurunan harga produksi merupakan hal yang sangat penting bagi 

produsen batubara. Apabila dalam lima tahun terakhir, tingginya harga dan permintaan 
batubara menyebabkan produsen batubara kurang memperhatikan biaya produksi, namun 
melemahnya kondisi perekonomian menyebabkan produsen harus mulai memperhatikan 
biaya produksi. 
Budget biaya produksi untuk tahun 2013 adalah US$ 45/ton (termasuk royalty).  Namun 
diharapkan Perseroan dapat mencapai biaya produksi yang lebih rendah dari budget (US$ 
42-43/ton) dengan melakukan berbagai upaya, antara lain meninjau mining plan, efisiensi 
penggunaan bahan bakar dan peninjauan biaya-biaya yang merupakan komponen biaya 
terbesar bagi perusahaan. 

B. JORC report hanya mencakup kurang lebih 70% dari wilayah konsesi Berau. 
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3. Bp. Johny – Progresif 
 
Pertanyaan :  
A. Dalam penjelasan, disebutkan konsumen terbesar adalah Cina. Mengapa konsumen 

terbesar bukan dari domestic ? Apakah karena ada persaingan dari Bukit Asam ? 
Mengapa penjualan domestic lebih kecil daripada Cina ?  

B. Dalam presentasi disebutkan bahwa yang terburuk sudah lewat. Apa yang dimaksud 
dengan hal tersebut ? Bagaimana cara Perseroan menjaga supaya tidak terjadi hal yang 
serupa. 

 
Jawaban (Bp. Eko) : 
A. Salah satu kendala utama untuk perluasan pasar domestic adalah daya serap pasar 

domestic yang masih rendah, terkait dengan belum berjalan seluruhnya rencana 
perluasan PLN. 

B. Yang dimaksud dengan hal terburuk adalah terkait dengan kondisi temuan di akhir tahun 
2012. Untuk menjaga terulangnya hal tersebut, Perseroan mengambil langkah-langkah 
antara lain meningkatkan peranan Komisaris, pembatasan wewenang Direksi, melakukan 
perubahan proses manual menjadi menggunakan system, penguatan internal audit dan 
perubahan kebijakan-kebijakan untuk mendukung pelaksanaan good corporate 
governance. 

 
4. Ibu Linda – Dow Jones 

 
Pertanyaan :  
• Penjelasan mengenai pengumuman Bumi plc : 

A. Apa yang dimaksud mengenai penggunaan dana yang kurang proper menurut audit ? 
B. Asset mana yang akan diserahkan untuk penyelesaian ? 

• Rencana refinancing yang akan dilakukan Perseroan : 
A. Berapa jumlahnya, dan akan dilakukan dengan cara apa ? 
B. Terdapat berita bahwa Borneo akan menggunakan dana yang diperoleh dari 

perpisahan dengan grup Bakrie untuk melakukan refinancing atas hutang Berau. 
Apakah sudah ada pembicaraan dari pemegang saham dengan Berau mengenai hal  
ini ? 

 
Jawaban (Bp. Eko & Bp. Scott) : 
• Penjelasan mengenai pengumuman Bumi plc : 

A. Penjelasan mengenai pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui pernyataan yang 
dikeluarkan perusahaan. 

B. Rencana penyelesaian antara lain melalui penyerahan 49% saham Asia Bulk Logistic, 
yang merupakan kontraktor  untuk transshipment devices yang saat ini disewa Berau. 
Selain itu juga sedang dilakukan negoisasi untuk penyerahan tanah yang luasnya 
kurang lebih 600 hektar di wilayah Tanjung Redeb, yang selama ini disewa Berau 
Coal dari PT Borneo Parapatan Lestari. Wilayah ini merupakan wilayah 
pengembangan dari kota Tanjung Redeb. Hal ini sesuai dengan rencana Berau 
dimana setelah proses penambangan selesai, wilayah bekas tambang akan menjadi 
kota mandiri. Sisa penyelesaian dapat berupa uang tunai atau metode lainnya 
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• Rencana financing Perseroan 
A. Bumi plc saat ini sedang melakukan proses pemisahan dengan grup Bakrie / Bumi 

Resources. Mengingat setelah perpisahan Berau akan menjadi asset utama dari Bumi 
plc, maka wacana penggunaan dana hasil proses pemisahan untuk investasi di Berau 
adalah wajar, namun sampai saat ini belum ditetapkan mengenai rencana penggunaan 
dari dana tersebut. 

B. Sesuai dengan yang telah disampaikan sebelumnya, obligasi yang dimiliki Berau 
memiliki opsi untuk early redemption sejak July 2013, sehingga Perseroan berharap 
untuk bisa melakukan refinancing atas obligasi tersebut. Namun hal ini akan 
dilakukan dengan memperhatikan daya serap pasar. 
Salah satu faktor pendukung untuk pelaksanaan refinancing ini adalah rating yang 
diberikan oleh Moodys dan Standard & Poors untuk Perseroan tidak berubah. 

 
5. Bp. Tri – Coal Asia 

 
Pertanyaan :  
A. Apakah ada dampak melemahnya kurs rupiah terhadap peningkatan penjualan ekspor ? 
B. Ketika pasar ekspor utama turun, apakah ada upaya Perusahaan untuk melakukan 

diversifikasi atas pasar ekspor ? 
 
Jawaban (Bp. Eko) :  
A. Mengingat tujuan ekspor utama Perseroan antara lain adalah ke Cina dan India, maka 

perlu dilihat posisi currency mata uang dari negara-negara tersebut. Apabila posisinya 
melemah, maka hal ini dapat memberikan dampak negatif untuk ekspor perusahaan. 
Pengaruh lain yang perlu diperhatikan juga adalah penurunan margin, mengingat 70% 
dari biaya Perseroan adalah dalam mata uang US$.  

B. Hal ini dilakukan, antara lain dengan membuka pasar di Thailand, dan mencoba penetrasi 
ke Malaysia. 

 
6. Ibu Vega – Bisnis Indonesia 

 
Pertanyaan :  
Salah satu hasil dari RUPS Bumi plc adalah pengaturan wewenang, misalnya pengeluaran di 
atas US$ 1 juta harus mendapat persetujuan dari financial controller. Sebelumnya, 
bagaimana pengaturan tentang kewenangan tersebut ? 

 
Jawaban (Bp. Eko) :  
Salah satu pembenahan yang paling signifikan adalah pembatasan wewenang, dimana 
sebelumnya wewenang direksi adalah US$ 100 juta, namun sekarang dibatasi menjadi US$ 1 
juta. Pembenahan ini juga diharapkan dapat meningkatkan peranan Komisaris, dimana 
sebelumnya Komisaris mengetahui setelah terjadinya transaksi, namun sekarang Komisaris 
lebih dilibatkan untuk dapat melakukan pemeriksaan  atas transaksi keuangan sebelum 
transaksi tersebut dilakukan.  
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7. Ibu Raras - Jakarta Post 
 
Pertanyaan : 
A. Terdapat perbedaan antara angka kesepakatan antara Bp. Rosan dan Bumi plc sebesar 

US$ 173 juta dengan total biaya pengecualian sebesar US$ 201 juta, bisa dijelaskan ?   
B. Di bawah manajemen yang lama, ada komitmen mengenai recovery Chateau fund. 

Bagaimana progresnya saat ini ? 
 
Jawaban (Bp. Eko) : 
A. Perbedaan sebesar US$ 28 juta terjadi di tahun 2010, merupakan re-klasifikasi investasi 

yang dibukukan di tahun tersebut. 
B. Untuk follow up Chateau, Bumi plc telah mengumumkan akan mengambil langkah 

litigasi. Manajemen sendiri saat ini lebih memfokuskan pada peningkatan kinerja 
Perseroan ke depan, dan berdasarkan hasil selama 5 bulan pertama, maka Manajemen 
sangat optimis akan dapat mencapai hasil yang diharapkan. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                 
 
                 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


