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� Business plan 2011



Ancora Indonesia Resources adalah perusahaan sumber daya alam
terdiversifikasi dengan dua pilar utama di pertambangan dan migas

Mining Oil & Gas

Visi AIR adalah untuk menjadi salah satu perusahaan sumber daya alam
terkemuka di Indonesia dan menciptakan nilai bagi pemegang saham
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�Market leader di 
industri mining 
explosives dengan 
pangsa pasar ~45%

�Salah satu penyedia 
jasa pengeboran yang 
terbesar dan paling 
berpengalaman



Struktur Pemegang Saham

Ancora 
Resources

Summer 
Harvest

Burgundy 
Assets Corp

Lain-lain

52% 17.18% 11.04% 19.78%
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Komposisi  Pemegang Saham 31 Okt 2009 31 Okt 2010

Ancora Resources 56.70% 52.00%

Summer Harvest 20.68% 17.18%

Burgundy Assets Corp 14.05% 11.04%

Masyarakat 8.57% 19.78%



Dharma Djojonegoro
CEO

Ancora Indonesia Resources dipimpin oleh manajemen profesional 
dengan pengalaman dari institusi-institusi kelas dunia

Dewan Direksi yang profesional dengan pengalaman da ri 
institusi-institusi kelas dunia…

…yang didukung oleh tim penasehat yang kuat dan 
mempunyai keahlian relevan di sumber daya alam

Pengalaman belasan tahun di bidang strategi dan 
operasional di industri sumber daya alam. 
Sebelumnya di Citibank dan terakhir di McKinsey & 
Company dimana dia membantu berbagai 
perusahaan sumber daya alam terkemuka di Asia 
dan Eropa dalam transformasi strategis dan 
operasional

Tengku Nathan Machmud
Penasehat

Menjabat sebagai Komisaris Utama PT PGN Tbk dan 
Komisaris PT Bormindo Nusantara. Pengalaman 
kerja 27 tahun di ARCO Indonesia dengan posisi 
terakhir sebagai Presiden dan CEO

Roger Harkin
Business Development Director

Aulia Oemar
CFO

55

Pengalaman belasan tahun di  investment banking, 
antara lain di JP Morgan, dimana dia terlibat dalam 
berbagai transaksi corporate finance. Sebelumnya 
menjabat sebagai Direktur Keuangan MNK

Roger berpengalaman lebih dari 25 tahun di industri 
logistik dan perkapalan. Dia bagian dari tim 
manajemen di PT AKR Corporindo, dan juga 
sebelumnya CEO Jardines di Indonesia dan Filipina

Wibowo Suseno Wirjawan
Komisaris MNK

Sebelumnya menjabat sebagai CEO di Jakarta 
International Container Terminal, dan sekarang 
menjabat sebagai Deputi Keuangan di BP Migas

Tjetjep Muljana
Penasehat

Menjabat  di TOTAL E&P Indonesia sebagai 
Penasehat Eksekutif dan Komisaris di PT Bormindo 
Nusantara. Pengalaman kerja lebih dari 20 tahun di 
industri migas



Ancora Indonesia Resources berkomitmen untuk menjunjung tinggi 
tata kelola perusahaan yang baik (GCG) 

AIR telah menerapkan kerangka pengawasan yang 
ketat dan dinamis…

…yang didukung oleh profesional-profesional 
dengan pengalaman dan keahlian yang relevan

Dewan Komisaris 

Bertugas dan bertanggung jawab untuk mengawasi dan 
memberikan saran kepada Direksi berkenaan dengan 
kebijakan Perseroan

Komite Audit & Manajemen Risiko

Dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan 
Komisaris untuk membantu mengawasi dan 

Judi Magio Jusuf
Komisaris Utama

MayJen (purn). Menjabat sebagai Komisaris di PT IKPT. 
Sebelumnya menjabat sebagai Asisten Pengamanan 
Kepala Staf TNI AD

I Nyoman Tjager
Komisaris Independen

Menjabat sebagai Komisaris Utama di Bursa Efek 
Indonesia, dan Wakil Komisaris Utama dan Ketua 
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Komisaris untuk membantu mengawasi dan 
mengevaluasi proses pelaporan keuangan, penerapan 
pengelolaan risiko usaha dan keuangan serta sistem 
pengendalian internal terkait, proses audit dan 
penerapan tata kelola dalam manajemen

Komite Nominasi & Remunerasi

Dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam 
mengevaluasi remunerasi

Indonesia, dan Wakil Komisaris Utama dan Ketua 
Komite Audit di Indocement

Edwin Stamboel
Komisaris

Pengalaman sebagai Direktur di PT Bursa Efek Jakarta 
dan sebagai Managing Director PT Indovest Securities

Usman Darus
Komisaris

Pengalaman sebagai Direktur Utama PT AIR Tbk dan 
berbagai posisi di pasar keuangan

Pat Lisk
Anggota Komite Audit 

Pengalaman 21 tahun di bidang manajemen resiko. 
Previously Risk Management Partner at Ernst & Young
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Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, 2010 merupakan tahun 
yang sangat bagus untuk AIR

Meskipun banyak sekali tantangan yang dihadapi di t ahun 2010, mulai dari kendala 
cuaca, downturn industri drilling dan melemahnya US $, AIR menikmati tahun yang 
sangat bagus untuk 2010:

1
Kinerja keuangan yang meningkat di tahun 2010 
vs. tahun 2009
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2 Pembangunan pabrik MNK-2 yang on-track

3 Finalisasi akuisisi tambang batubara di Kaltim 



Walaupun terjadi pelemahan kurs USD dan downturn di industri 
driling, AIR tetap mencetak kinerja meningkat di 2010

Categories 2010 estimate 2009 audited
Peningkatan
Percent 

Pendapatan ~ Rp 1.36 trilyun Rp 1.32 trilyun 3%

1

ESTIMASI – BELUM MERUPAKAN ANGKA FINAL
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EBITDA ~ Rp 167 milyar Rp 147.7 milyar 13%

Net Income
TBD tapi
kemungkinan besar
meningkat

Rp 18.6 milyar TBD 
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Expansi MNK-2 masih berjalan sesuai jadwal dan diharapkan akan 
mulai commissioning pada Juni 2011 

� Commissioning pabrik MNK-2 pada
Juni 2011

� Target produksi 85.000-90.000 ton 
untuk 2011 dan akan meningkat
menjadi 140.000 ton untuk 2012

2

10

� Peningkatan margin yang 
signifikan untuk MNK berupa
kenaikan EBITDA sebesar 40-60% 
di 2011 (estimasi dengan margin 
berlaku)

� Peningkatan cashflow karena
berkurangnya keperluan working 
capital untuk import AN



Ancora, melalui sister company daripada AIR, telah mengakuisisi 
posisi mayoritas (58%) di tambang batubara di Kutai Kartanegara

� IUP dengan total luas lahan sebesar 
~8500 ha

� Lokasi sekitar 41km di Timur Utara 
Samarinda yang bisa ditempuh dalam 
waktu 45 menit – 1 jam

� Dilalui oleh dua formasi yaitu Formasi 
Kampung Baru dan Formasi Balikpapan

� Memiliki spesifikasi batubara:
– 5000-5500 Kcal/Kg (ADB)

Gambaran ringkas 
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– 35-45% TM (AR)
– 0.1-0.7% Sulphur (ADB)

Sekilas operasional 

� Telah operasional dengan penjualan 
sekitar 30-50 ribu ton per bulan

� Stripping ratio yang rendah - berkisar 
antara 1:3 ke 1:6

� Logistik yang sangat bagus
– 16 km hauling road ke jetty
– 12-20 jam ke anchorage dengan 

tongkang 300ft



Tambang ini memiliki cash cost yang rendah, dan mempunyai
prospek geologis yang tinggi

� Kita didalam proses melakukan JORC 
drilling program untuk mengetahui jumlah 
cadangan

– Sudah men-drill 26 lubang dengan 
total kedalaman ~2832 meter.

– Total area yang sudah diexplorasi baru 
sebesar 550 ha dari total konsesi 
sebesar ~8500ha

� Sumber daya batubara (resources) 

Kilasan Geologis 
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dengan standard JORC sebesar 50+ juta 
ton

� Program drilling untuk eksplorasi akan 
terus dilakukan

Sekilas finansial 

� Cash cost sekitar $ 23-27/ton dari 
tambang sampai tongkang

� Penjualan berkisar $ 31-36/mt FOB Barge 
� Pembeli saat ini dari adalah beberapa 

perusahaan dari India dan Indonesia



AIR telah menandatangani PPJB dengan Ancora Energy untuk 
memasukkan RKBM ke dalam AIR
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� AIR akan membeli dari Ancora Energy 50.6% porsi kepemilikan di RKBM:
� Dengan harga $ 0.6/ton JORC proven reserves
� Minimum pembayaran US$ 10.5 juta dan maksimum US$ 24 juta

� PPJB ini conditional dengan persetujuan RUPS, persetujuan Bapepam, penilaian
independent appraisal, waiver dari lender. Secara prinsip kami percaya bahwa
tidak akan ada problem mendasar untuk mendapatkan semua persetujuan
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tidak akan ada problem mendasar untuk mendapatkan semua persetujuan
tersebut. 

� Untuk memastikan bahwa kami bisa mememenuhi semua persyaratan Bapepam
dan semua persetujuan yang diperlukan maka kami mentargetkan injeksi asset 
ini ke dalam AIR pada Q2 2011

� Kami masih memfinalisasikan capital structure yang ideal, namun kami
menargetkan bahwa mayoritas pendanaan adalah ekuitas untuk menjaga net 
gearing AIR
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Aspirasi AIR adalah untuk tumbuh secara pesat dalam 3 tahun ke 
depan baik secara organik maupun inorganik

Fase 1: 
2010 – Q2 2011

Fase 2: 
Q3 2011-Q1 2012

Fase 3: 
Q2 2012 - 2013

� Akuisisi platform 
pertumbuhan di
pertambangan

� Meningkatkan
produksi
pertambangan & 

� Mengurangi 
hutang

� Melakukan akuisisi 
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Saat ini kita 
disini

pertambangan
� Mendukung

program MNK-2
� Injeksi/integrasi

aset
� Meningkatkan

profil AIR di pasar
modal

pertambangan & 
MNK2

� Meningkatkan
daya kompetitif

� Meningkatkan
profil AIR di pasar
modal

� Melakukan akuisisi 
lagi di 
pertambangan 
dan/atau migas

� Mengintegrasikan 
dan meningkatkan 
produksi akuisisi 
fase-3
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Inisiatif strategis AIR 2011

� Meningkatkan produksi MNK
– Memastikan MNK-2 selesai sesuai target
– Memonitor kualitas dan kuantitas produksi

� Meningkatkan produksi RKBM

Ramp-up
produksi

� Meningkatkan kemampuan MNK di accessories dan blasting
– Menyelesaikan pembangunan pusat assembly detonator di 

Meningkatkan 
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– Menyelesaikan pembangunan pusat assembly detonator di 
Kaltim

– Meningkatkan kinerja blasting 
� Mengefisiensikan biaya di Bormindo

Meningkatkan 
daya kompetitif

� Mempererat hubungan dengan analis dan media
– Site visit ke MNK-2
– Update secara berkala 

Meningkatkan 
profil AIR di 
pasar modal



Categories 2011* target 2010 estimate % increase

AIR Revenues Rp 1.55 - 1.7 trilyun Rp 1.36 trilyun 15-25%

Kami menargetkan pertumbuhan signifikan dari kinerja keuangan AIR 
pada tahun 2011

ESTIMASI – ASUMSI MENGGUNAKAN HARGA DAN MARGIN BERLAKU
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AIR EBITDA Rp 250-300 milyar Rp 167 milyar 50-80%

Kinerja keuangan AIR akan melonjak

signifikan didukung oleh berjalannya

MNK-2 dan akuisisi RKBM

* Dengan menggunakan asumsi margin saat ini
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TERIMA KASIH!


