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Tahun 2017 bagi PT Kapuas Prima Coal Tbk (Perseroan) adalah tahun yang sangat 

berarti bagi Perseroan yaitu keberhasilan mencatatkan saham perdana pada PT Bursa 

Efek Indonesia tepatnya pada tanggal 16 Oktober 2017, PT Kapuas Prima Coal Tbk 

(Kode Saham “ZINC”) menawarkan jumlah saham sebanyak 550.000.000 lembar saham 

dengan nilai nomilal Rp 100 per lembar saham dan harga penawaran sebesar Rp 140 

per lembar saham. 

 

Perseroan meningkatkan kinerja yang gemilang pada tahun 2017 dengan berhasil 

membukukan penjualan sebesar Rp 435 miliar atau peningkatan sebesar 215% jika 

dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2016. Laba komprehensif mencapai Rp 

45 miliar atau naik sebesar 229% (Rp 79 miliar) jika dibandingkan dengan laba tahun 

sebelumnya dimana tercatat rugi sebesar Rp 34 miliar  

 

Perseroan menurunkan total hutang menjadi 233 miliar dari 409 miliar pada tahun 

sebelumnya, dan total aset perusahaan tumbuh menjadi sebesar 712 miliar dibandingkan 

tahun 2016 sebesar 556 miliar.  

 

Peningkatan harga komoditas Seng (Zn), Timbal (Pb) dan Perak (ag) yang terjadi dari 

tahun 2016 merupakan salah satu faktor penunjang kinerja positif perseroan dan bahkan 

diprediksi harga tersebut akan terus meningkat untuk 5 tahun ke depan. Perseroan 

memprediksi kisaran harga komoditas di tahun 2018 akan berada di $3,300/ton untuk 

Seng (Zn), $2,300/ton untuk Timbal (Pb) dan $16,50/t.oz untuk Perak (Ag). 

 

Pada tahun 2018, Perseroan menargetkan penjualan sebesar 1,1 triliun dan laba neto 

setelah pajak sebesar Rp 280 miliar. Hal tersebut dapat dicapai karena pada tahun 2017 

Perseroan memulai proses peningkatan kapasitas produksi pabrik konsentrat Seng (Zn) 

dan Timbal (Pb) dari 360 ribu ton per tahun menjadi 600 ribu ton per tahun, dimana 

ditargetkan akan mulai beroperasi pada bulan Juli 2018.  



 

Perseroan saat ini juga sedang mengajukan proses perluasan ijin operasional 

penambangan menjadi seluas 1.490 ha. 

 

Perseroan berkeyakinan untuk pencapaian target 2018, dimana kinerja Perseroan pada 

kuartal I 2018 berhasil membukukan Penjualan sebesar Rp 185 miliar, dimana meningkat 

201% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017. Sementara itu laba 

bersih sebelum pajak pada kuartal I 2018 meningkat sebesar Rp 54 miliar atau sebesar 

221% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017.  

 

Pada tahun 2018 Perseroan juga merencanakan pembelanjaan modal sebesar USD 20 

juta untuk penambahan kapasitas dan operasional produksi untuk tahun berikutnya.  
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