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PT Merdeka Copper Gold Tbk
(“Perusahaan”)
dengan
bangga
memberikan update terkini mengenai
pedoman untuk tahun berjalan di Tambang
Emas Tujuh Bukit yang berlokasi di
Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur,
Indonesia. Poin-poin penting :
1. Pedoman

produksi emas setahun
penuh untuk FY18 meningkat menjadi
135.000 sampai 145.000 oz

2. Pedoman AISC setahun penuh untuk

FY18 berkurang menjadi US$ 425
sampai US$475/oz
Karena performa operasi yang kuat dan
rekonsiliasi nilai emas positif terus
dilakukan, produksi tahun penuh untuk
tahun 2017 di Tambang Emas Tujuh Bukit
diperkirakan akan melebihi pedoman
sebelumnya yaitu 110-120k oz secara
material. Oleh karena itu, pedoman
ditingkatkan menjadi antara 135.000 dan
145.000 oz emas. Oleh karenanya, biaya
keseluruhan
operasional
yang
berkesinambungan (All-in Sustaining Cost)
dikurangi karena adanya peningkatan
volume emas yang diproduksi.

PT Merdeka Copper Gold Tbk adalah
perusahaan kebanggaan yang dimiliki dan
dioperasikan oleh Indonesia, serta terdaftar
di Bursa Efek Indonesia.
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Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Bapak Colin Moorhead (Chief Executive Officer)
The Convergence Indonesia, Lantai 20
Rasuna Epicentrum Boulevard, HR Rasuna Said
Jakarta 12940 - Indonesia
T: +62 21 – 2988 0393
E: colin.moorhead@merdekacoppergold.com

Tentang PT Merdeka Copper Gold Tbk.
PT Merdeka Copper Gold Tbk didirikan pada tahun 2012, sebagai perusahaan induk (holding
company) dengan empat anak usaha antara lain PT Bumi Suksesindo (BSI) yang memegang izin
operasi produksi dan PT Damai Suksesindo (DSI) yang memiliki izin explorasi yang berdekatan, PT
Cinta Bumi Suksesindo (CBS) dan PT Beta Bumi Suksesindo yang juga akan menjalankan kegiatan
usaha dalam operasi pertambangan dan mineral.
Aset utama Perusahaan adalah Proyek Tujuh Bukit, yang sering disebut sebagai Proyek Tujuh Bukit
Pelindian Lapisan Oksida dan deposit Tembaga Emas Tujuh Bukit yang belum dikembangkan,
keduanya terletak di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sekitar 205 kilometer ke arah tenggara kota
Surabaya.
Tujuh Bukit adalah salah satu proyek pertambangan dengan cadangan emas dan tembaga kelas dunia
yang belum dikembangkan pada lapisan porfiri, yang memiliki Sumber Daya Mineral sebesar 28 juta oz
emas dan 19 miliar lbs tembaga. Tambang Tujuh Bukit beroperasi berdasarkan cadangan Sumber
Daya Mineral 2,45 juta oz emas dan 79 juta oz peraki pada lapisan oksida dekat dengan permukaan.
Sebagai perusahaan tambang mineral Indonesia berkelas dunia, Perusahaan dimiliki oleh pemegang
saham besar yang bereputasi baik (prominent shareholders), yaitu PT Saratoga Investama Sedaya
Tbk, PT Provident Capital Indonesia dan Bapak Garibaldi Thohir. Tiga pemegang saham Merdeka
memiliki rekam jejak yang luar biasa telah berhasil dalam mengidentifikasi, membangun, dan
mengoperasikan beberapa perusahaan publik di Indonesia.

i

Laporan Tahunan bagian Cadangan Sumber Daya Mineral dan Biji dalam website www.merdekacoppergold.com

Disclaimer
PT Merdeka Copper Gold Tbk ("Perusahaan") tidak memberi pernyataan atau jaminan (tersurat
maupun tersirat) untuk akurasi, kehandalan atau kelengkapan informasi, sehubungan dengan seluruh
pernyataan dalam dokumen ini, selain pernyataan data historis yang membahas prakiraan waktu di
masa yang akan datang, kegiatan, peristiwa dan perkembangan yang Perusahaan harapkan, adalah
pernyataan yang mengandung prediksi. Meskipun Perusahaan beserta anak perusahaan, karyawan
yang terlibat dan konsultan percaya bahwa harapan yang dinyatakan dalam pernyataan yang
mengandung prediksi tersebut didasarkan pada ekspektasi yang wajar; pemodal juga telah diingatkan
bahwa pernyataan tersebut tidak menjamin kinerja masa depan dan hasil aktual atau perkembangan,
yang mungkin berbeda secara material dari pernyataan yang mengandung prediksi tersebut. Faktorfaktor yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari pernyataan yang
mengandung prediksi tersebut meliputi, antara lain harga komoditas, penilaian teknis perkembangan
tambang di masa depan, kelangsungan tersedianya modal dan pembiayaan, waktu dan persetujuan
peraturan, keadaan lingkungan sekitar dan lainnya, dan secara umum ekonomi, pasar atau kondisi
bisnis. Perusahaan, direksi, karyawan, agen, penasihat dan konsultan tidak bertanggung jawab
(termasuk kewajiban kepada setiap orang dengan alasan kelalaian atau salah dalam penyajian) untuk
setiap laporan, opini, informasi atau hal-hal (tersurat maupun tersirat) yang timbul, terkandung atau
berasal dari kelalaian dari dokumen ini. Informasi yang diungkapkan berkaitan dengan rencana usaha
dari Perusahaan pada saat pemberian tanggal terhadap dokumen ini. Baik penyediaan dokumen ini
atau informasi yang terkandung dalam dokumen ini atau selanjutnya dikomunikasikan kepada setiap
orang sehubungan dengan dokumen ini, atau harus diambil, bukan merupakan nasihat investasi untuk
setiap orang. Dengan menerima dokumen ini Anda mengakui dan setuju untuk terikat oleh masingmasing dari pernyataan di atas.

