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Kepada Yth.
Bapak Adi Pratomo Aryanto
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1 Lantai 6
JI. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Perihal : Penjelasan atas pemberitaan di media massa
Dengan hormat,
Merujuk pada surat PT Bursa Efek Indonesia Nomor S-00021/BEl.PP1/01 -2022/RMKE yang
kami terima pada tanggal 3 Januari 2022 melalui IDXNET perihal Permintaaan Penjelasan
atas Pemberitaan di Media Massa Kompas.Com tertanggal 01 Januari 2022 dengan Judul
Serita: Mulai Hari lni. Seluruh Ekspor Batubara Dilarang Pemerintah. Dengan ini kami untuk
dan atas nama PT. RMK Energy Tbk ("Perseroan") menyampaikan penjelasan sebagai
berikut:
Nama Emiten
Bidang Usaha
Telepon
Faksimili
Email

: PT RMK Energy Tbk
: Bergerak dalam bidang pertambangan batubara dan aktivitas
perusahaan holding
: +62 21 582 2555
: +62 21 582 7555
: corsec@rmkenergy.com

1. Klarifikasi atas kebenaran berita tersebut
Penielasan Perseroan:
Perseroan menerima beberapa surat, yaitu:

a. Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat
Jenderal Mineral dan Batubara nomor: 8-1605/MB.05/DJB.B/2021 tertanggal 31
Desember 2021 perihal "Pemenuhan Kebutuhan Batubara untuk Kelistrikan Umum"
("Surat B-1605").
b. Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat
Jenderal Mineral dan Batubara nomor: B-1611/MB.05/DJB.B/2021 tertanggal 31
Oesember 2021 perihal "Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri".
c. Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut nomor:
UM.006/26/1 /DA- 2021 tertanggal 31 Desember 2021 periha! "Pelarangan Sementara
Ekspor Batubara".
Berdasarkan Surat B-1605, Seluruh perusahaan pemegang PKP2B, IUP, IUPK Operasi
Produksi, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, dan pemegang izin
Pengangkutan dan Penjualan Batubara:
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1.1

Dilarang melakukan penjualan batubara ke luar negeri sejak tanggal 1 sampai dengan
31 Januari 2022.
Wajib memasok seluruh produksi batubaranya untuk memenuhi kebutuhan listrik
untuk kepentingan umum sesuai kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri
dan/atau penugasan dari Pemerintah kepada perusahaan dan/atau kontrak dengan
PT PLN (Persero) dan Independent Power Producer (IPP) .
Dalam hal sudah terdapat batubara di pelabuhan muat dan/atau sudah dimuat di
kapal , agar segera dikirimkan ke PLTU milik Grup PT PLN (Persero) dan IPP, yang
pelaksanaannya agar segera dise!esaikan dengan PT PLN (Persero).
Apakah larangan ekspor batubara tersebut berdampak material terhadap kinerja
keuangan , kegiatan operasional , permasalahan hukum dan kelangsungan usaha
Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan?
Penielasan Perseroan:
Perseroan dan Entitas Anak Perseroan sampai dengan saat ini masih terus
memonitor dampak yang akan timbul maupun yang telah timbul dari adanya
larangan dan kewajiban dari surat-surat tersebut di atas.

1.2

Agar dijelaskan lebih lanjut terkait materialitas dan rincian dampak larangan ekspor
batubara tersebut terhadap Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dari sisi:
a. kegiatan operasional;
b. kinerja keuangan, termasuk dampaknya terhadap pembukuan pendapatan usaha;
c. perkara hukum; dan
d. kelangsungan usaha.
Penielasan Perseroan:
a. Kegiatan Operasional Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan akan tetap
berjalan normal karena bisnis utama Perseroan di jasa logistik batubara masih
tetap berjalan dan perdagangan batubara untuk domestik juga tetap berjalan .
b. Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan belum dapat memastikan dampak
pelarangan ini terhadap kinerja keuangan, termasuk dampaknya terhadap
pembukuan pendapatan usaha.
c. Sejauh ini tidak ada perkara hukum yang timbul atas larangan ini.
d. Larangan ekspor batubara ini tidak mempengaruhi kelangsungan usaha
Perseroan.

1.3

Apakah terdapat potensi wanprestasi atas kontrak dengan pelanggan , pemasok,
dan/atau pihak terkait lainnya sebagai dampak dari larangan ekspor batubara
tersebut? Jika ada, agar dijelaskan posisi Perseroan dan/atau Entitas Anak
Perseroan dalam kontrak tersebut, dampak dan strategi mitigasi risiko terkait hat
tersebut.
Penjelasan Perseroan:
Tidak terdapat potensi wanprestasi atas kontrak dengan pelanggan , pemasok,
dan/atau pihak terkait lainnya sebagai dampak dari larangan ekspor batubara ini
dikarenakan peristiwa keadaan memaksa dari peraturan atau tindakan Pemerintah.

1.4

Agar dijelaskan langkah-langkah atau strategi yang akan dan telah Perseroan
dan/atau Entitas Anak Perseroan laksanakan sebagai tindak lanjut atas larangan
ekspor batubara tersebut.
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Penjelasan Perseroan:
Perseroan dan Entitas Anak Perseroan akan mematuhi dan mengikuti larangan dan
kewajiban dari surat-surat tersebut di atas. Perseroan sudah melakukan
penjadwalan ulang pengiriman batubara dari pemasok dan kepada pelanggan atas
semua pembelian dan penjualan batubara selama bulan Januari 2022 sembari
menunggu hasil evaluasi dan peninjauan kembali pelarangan ekspor batubara ini.

1.5

lnfonnasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi
harga Efek Perseroan, keputusan investasi para pemodal, serta kelangsungan hidup
Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik.
Penjelasan Perseroan:
Sejauh ini tidak ada infonnasi/kejadian penting lainnya yang material yang dapat
mempengaruhi harga Efek Perseroan, keputusan investasi para pemodal, serta
kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada public.

2. lnformasi/ kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan
hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan .
Penjelasan Perseroan:
Sejauh ini tidak ada informasi/kejadian penting lainnya yang material yang dapat
mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham
perusahaan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih.
Hormat Kami,
PT. RMK ENERGY TBK

PT.A
Muhtar
Sekretaris Perusahaan
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