PRESS RELEASE
UNTUK SEGERA DISIARKAN

TIMAH Berhasil Membukukan Kenaikan Laba 483% Menjadi Rp1,3 Triliun

Jakarta, 14 Maret 2021 PT TIMAH Tbk (TIMAH atau “Perseroan”; IDX: TINS) hari ini mengumumkan
Laporan Keuangan Konsolidasi yang sudah diaudit dan berakhir pada 31 Desember 2021. Dalam
Laporan Keuangan tersebut Perseroan berhasil membukukan kenaikan laba bersih 2021 sebesar
483% menjadi Rp1,3 triliun dibandingkan tahun 2020 yang rugi sebesar Rp341 miliar. Lonjakan
laba bersih ditopang oleh penurunan beban pokok pendapatan. Sepanjang 2021, beban pokok
pendapatan TIMAH turun 21% menjadi Rp11,17 triliun dibandingkan tahun 2020 yang sebesar
Rp14,09 triliun.

Kinerja Operasi
Produksi bijih timah tahun 2021 sebesar 24.670 Ton Sn atau turun 38% dari tahun sebelumnya
sebesar 39.757 Ton Sn, di mana sebesar 46% berasal dari penambangan darat, dan 54% berasal
dari penambangan laut. Pada tahun yang sama, produksi logam timah hanya mencapai
26.465 MTon atau turun 42% dari tahun 2020 sebesar 45.698 MTon. Dengan rerata harga jual
logam timah yang melesat 89% menjadi $32.619, Perseroan membukukan penjualan logam timah
sebesar 26.602 MTon atau turun 52% dari tahun sebelumnya sebesar 55.782 MTon.

Melesatnya harga komoditas timah di pasar internasional menjadi sebuah kesempatan istimewa
bagi Perseroan, karena dengan biaya produksi yang rendah Perseroan mampu menjual
komoditasnya di harga yang signifikan.
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Kinerja Keuangan
Berbanding lurus dengan laba bersihnya, EBITDA Perseroan naik 150% menjadi Rp2,90 triliun dari
tahun sebelumnya sebesar Rp1,16 triliun. Berkurangnya beban finansial akibat “deleveraging
strategy” dan kemampuan Perseroan memilih sumber pendanaan berbiaya rendah menjadi salah
satu faktor pendukungnya.

Indikator finansial lainnya yang menjadi parameter membaiknya kinerja TINS adalah rasio
profitabilitas, yaitu Net Profit Margin (NPM) menjadi 9% (2020: minus 2%), Gross Profit Margin
(GPM) menjadi 24% (2020: 7%). Adapun rasio solvabilitas nampak dari Debt to Equity Ratio (DER)
menjadi 82% (2020: 142%). Kas dan setara kas menunjukkan kenaikan signifikan menjadi
Rp1,78 triliun dari tahun sebelumnya Rp807 miliar.

Kondisi Saat ini dan Prospek ke Depan
“Melesatnya performa Perseroan menjadi sebuah hadiah istimewa di tengah situasi pandemi yang
belum berakhir, namun tak menyurutkan optimisme Manajemen bahwa di tahun‐tahun
berikutnya kinerja Perseroan akan mampu lebih baik didukung pemanfaatan teknologi
penambangan yang lebih berkualitas dan berbiaya rendah,” demikian disampaikan
M. Krisna Sjarif selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko TINS.

Pemanfaatan teknologi Ausmelt yang akan beroperasi di semester kedua tahun ini diharapkan
mampu menekan biaya produksi pembuatan logam timah, sehingga profitabilitas Perseroan akan
semakin cemerlang di tengah iklim usaha yang semakin kompetitif.

‐‐‐ selesai ‐‐‐

Sekilas PT TIMAH Tbk:
PT TIMAH Tbk merupakan produsen timah terkemuka sekaligus eksportir timah terbesar di
dunia dengan wilayah operasional pertambangan dan peleburan logam timah di provinsi Bangka
Belitung, Kepulauan Riau, dan Riau. Menjadi Perseroan Terbatas sejak tahun 1976 dan melantai di
Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1995, PT TIMAH Tbk menjalankan bisnis timah yang terintegrasi
secara vertikal, mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, peleburan dan pemurnian logam
timah hingga pemasaran yang melayani para pelanggan internasional maupun domestik. Produk
logam timah dengan merek “Banka Tin”, “Kundur Tin”, dan “Muntok Tin” memiliki reputasi
internasional dan telah terdaftar di London Metal Exchange (LME). Saat ini PT TIMAH Tbk yang
merupakan anggota dari International Tin Association (ITA) memiliki 4 (empat) lini bisnis utama
yakni pertambangan timah, hilirisasi timah (tin chemical dan tin solder), pertambangan non‐timah
(batubara
dan
nikel),
serta
bisnis
berbasis
kompetensi
termasuk
properti, galangan kapal, agro bisnis.
Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Abdullah Umar, Corporate Secretary
Telepon
: +62 (21) 23528000 dan +62 (717) 4258000
Email
: corsec@pttimah.co.id
Website
: www.timah.com

PT TIMAH Tbk
Ikhtisar Unjuk Kerja
Tahun 2021 dan 2020
Keterangan

2021

2020

Perubahan

a

b

%

Produksi bijih timah ‐ Ton Sn
Darat

11.412

28.368

‐60%

Laut

13.258

11.389

16%

Total

24.670

39.757

‐38%

Produksi logam timah ‐ Metrik Ton

26.465

45.698

‐42%

Penjualan logam timah ‐ Metrik Ton

26.602

55.782

‐52%

Harga Jual Rata‐Rata ‐ US$/Metrik Ton

32.619

17.215

89%

