
Sigap dan
Mampu
Beradaptasi

Sigap dan mampu beradaptasi 
mencerminkan tanggapan PT Agincourt 
Resources (“PTAR”) terhadap pandemi 
COVID-19, dengan tujuan:

■ Menjaga setiap karyawan dengan aman 
dan sehat

■ Memantau operasi untuk kepentingan 
semua pemangku kepentingan

Sigap dan mampu beradaptasi yang 
ditunjukkan oleh PTAR terjadi karena 
kolaborasi antar pemangku kepentingan, 
manajemen dan karyawan. 

Visi

Mewujudkan operasi berkelanjutan kelas dunia dengan 
kinerja papan atas dalam industri pertambangan emas.

Misi

Mengembangkan bisnis berkelanjutan jangka panjang 
yang memberikan hasil positif bagi seluruh pemangku 
kepentingan.

Nilai-Nilai Inti Perusahaan

Kesuksesan PTAR digerakkan oleh individu Perusahaan 
yang menjunjung nilai-nilai GREAT: 
Growth Respect Excellence Action Transparency.



Komoditas
Emas dan Perak

Status Usaha
Produksi – penuangan 
emas pertama 24 Juli 

2012

Metode Pengolahan
Penggalian, penggilingan 
batuan dengan crusher &

SAG/Ball mill, carbon-in-leach.

Produk Akhir
Dore bullion yang dimurnikan 

menjadi emas dan perak murni
di Logam Mulia, anak 
perusahaan PT Aneka 

Tambang Tbk.

Tenaga kerja
lebih dari 2.900 karyawan dan 
kontraktor, lebih dari 99% di 

antaranya adalah warga negara 
Indonesia, dan lebih dari 70% di 

antaranya direkrut dari 
penduduk setempat.

Target Produksi
melebihi 6 juta ton bijih per tahun 

untuk menghasilkan lebih dari 
300.000 ounce emas dan 2-3 juta 

ounce perak per tahun

Metode Penambangan
Tambang terbuka

Sumber Daya
7,6 juta ounce emas 

dan 66 juta ounce perak

Cadangan
4,3 juta Oz emas 

dan 33 juta Oz perak

Fakta
Singkat
Tambang Emas Martabe

Catatan
Keselamatan
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LTIFR  =  Lost Time Injury Frequency Rate.
Jumlah kecelakaan yang berakibat kehilangan 
waktu kerja pada jadwal kerja selanjutnya (LTI) 
dikalikan dengan 1.000.000 dibagi dengan jumlah 
hari kerja saat itu

TRIFR = Total Recordable  Injury Frequency Rate.
Jumlah Kecelakaan dari LTI dan MTI dikalikan 
dengan 1.000.000 dibagi dengan Jumlah hari Kerja 
saat itu

PTAR menerapkan penghitungan dengan perputaran  jam kerja  12 bulan



PTAR adalah Perusahaan pertambangan di 
bidang eksplorasi, penambangan, dan 
pengolahan emas dan perak dengan basis di 
Indonesia. PTAR beroperasi di Tambang 
Emas Martabe Sumatra Utara, dan untuk 
fungsi perusahaan dikelola dari Jakarta.

PT Agincourt Resources

Sekilas Tentang 
PT Agincourt 
Resources 
Luas wilayah Tambang Emas Martabe berdasarkan 
Kontrak Karya (KK) generasi keenam adalah 1.303 
km2 atau 130.252 hektare. Tambang Emas Martabe 
terletak di sisi barat Pulau Sumatra, Kecamatan 
Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Area 
operasional meliputi empat kabupaten yakni 
Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, 
dan Mandailing Natal. Area operasional berada di 
Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, 
Tapanuli Utara, dan Mandailing Natal. Luas 
Tambang Emas Martabe di Kabupaten Tapanuli 
Selatan seluas 479 hektar.

TINJAUAN UMUM TAMBANG EMAS MARTABE

Pembangunan Tambang Emas Martabe dimulai 
pada tahun 2008 dan produksi emas dan perak 
dimulai pada tahun 2012. Basis sumber daya per 
Juni 2020, mencakup 7,6 juta ounces emas dan 66 

juta ounces perak. Kapasitas operasi Tambang Emas 
Martabe adalah 6,1 juta ton penggilingan pada 
2020 dengan rata-rata produksi per tahun yakni 
300.000 ounces emas dan 2-3 juta ounces perak. 
PT Danusa Tambang Nusantara adalah pemegang 
saham utama PT Agincourt Resources, dengan 
kepemilikan saham 95%. Pemegang saham PT 
Danusa Tambang Nusantara adalah PT United 
Tractors Tbk sebanyak 60% dan PT Pamapersada 
Nusantara sebanyak 40%. Kedua perusahaan 
tersebut adalah bagian dari grup PT Astra 
International Tbk. Kepemilikan saham sebesar 5% 
dipegang oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli 
Selatan dan Provinsi Sumatera Utara.

Tambang Emas Martabe mempekerjakan lebih dari 
2.900 karyawan dan kontraktor, lebih dari 99% 
adalah warga negara Indonesia, yang 70% di 
antaranya direkrut dari penduduk setempat. 
Tambang Emas Martabe mempromosikan 
keberagaman gender dan budaya inklusif di mana 
segala bentuk keberagaman merupakan nilai 
substansial perusahaan. Perusahaan mendorong 
dan mengajak setiap laki-laki dan perempuan 
untuk bersama memberikan kontribusi dan kinerja 
terbaik yang berkelanjutan. Tambang Emas 
Martabe memiliki komitmen untuk membuka 
kesempatan kerja yang setara, dengan merekrut, 
mempekerjakan, memberikan pelatihan, dan 
mempromosikan setiap individu tanpa 
membedakan ras, warna kulit, agama, dan gender.



Praktik 
Pertambangan 
Berkelanjutan 
yang Berkelas 
Dunia

Tambang Emas Martabe adalah produsen emas 
berbiaya rendah berprospek sangat baik. Prospek 
ini terkait sejumlah faktor, termasuk operasi esien, 
rasio pengupasan rendah, kadar relatif tinggi, 
proses metalurgi sederhana, akses logistik sangat 
baik dan tenaga kerja berkeahlian tinggi. 

Tambang Emas Martabe telah menerapkan 
Martabe Improvement Programme (MIP) sejak 
operasi dimulai, yang bertujuan meningkatkan 
jumlah emas yang didapat dan mengurangi biaya
secara berkelanjutan; juga meningkatkan marjin 
per ounce emas yang diproduksi. 

Tak hanya operasional yang e�sien dan berkelas 
dunia, PTAR juga mengutamakan pengelolaan 
lingkungan dan keanekaragaman hayati, serta 
secara konsisten memberikan nilai dan dampak 
positif kepada masyarakat.



Standar 
Tertinggi 
Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja

PTAR berkomitmen untuk menciptakan 
lingkungan kerja yang aman, nyaman, 
dan bebas kecelakaan. Tidak ada hasil 
operasional yang lebih penting dari 
keselamatan karyawan. Standar dan 
Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan 
PTA berfokus pada identi�kasi dan 
mengelola seluruh risiko, menyediakan 
sumber daya, peralatan dan pelatihan 
yang diperlukan karyawan, serta 
mengintegrasikan sepenuhnya hasil 
kesehatan dan keselamatan sebagai 
prioritas dalam semua proses 
perencanaan mulai dari kelayakan proyek 
hingga penutupan tambang. 

Pencapaian indikator Loss Time Injury 
(LTI) dan Loss Time Injury Frequency Rate 
(LTIFR) menunjukkan bukti komitmen 

kuat PTAR untuk konsisten mengeliminasi 
risiko keselamatan sekaligus beradaptasi 
dengan tantangan baru secara cepat dan 
kondusif. 

Beberapa penghargaan didapatkan atas 
usaha terbaik PTAR yakni Penghargaan 
Pratama (Perunggu) untuk Kategori 
Pengelolaan Keselamatan Pertambangan 
Mineral & Pengelolaan Standardisasi dan 
Usaha Jasa Pertambangan dari Direktorat 
Jenderal Mineral dan Batubara, 
Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM), serta Penghargaan 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 
dari Direktorat Jenderal Pembinaan 
Pengawasan Ketenagakerjaan dan 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
Kementerian Ketenagakerjaan.



0Loss Time Injury

Loss of Working
Time

Nol 96%Tingkat kecelakaan & 
kinerja manajemen 

keselamatan

Tahun 2020

BERADAPTASI DI TENGAH PANDEMI 
COVID-19

Pandemi COVID-19 membawa perubahan 
signi�kan terhadap operasional Tambang 
Emas Martabe. Sejak awal pandemi, PTAR 
bekerja sama dengan Satuan Tugas 
(Satgas) Percepatan dan Penanganan 
COVID-19 Tapanuli Selatan, International 
SOS serta PT Prodia Widyahusada Tbk. 
untuk merancang dan menerapkan 
program pencegahan serta penanganan 
penularan COVID-19 di lingkungan kerja, 
karena kesehatan dan keselamatan 
karyawan adalah prioritas utama.

Beberapa upaya pencegahan yakni 
aturan ketat pemakaian masker, 
pengukuran suhu tubuh, dan penyediaan 

fasilitas cuci tangan serta cairan 
pembersih tangan. Ada pula penerapan 
jarak �sik, karantina karyawan sebelum 
masuk ke lokasi kerja, tes swab antigen 
dan PCR acak bagi seluruh karyawan, 
kebijakan bekerja dari rumah (Work from 
Home/WFH) dan pelaksanaan Vaksinasi 
Gotong Royong. 

PTAR juga mendukung penanganan dan 
pencegahan penularan COVID-19 dengan 
memberikan bantuan Alat Pelindung Diri 
(APD) dan peralatan pendukung lainnya 
bagi tenaga kesehatan di Tapanuli 
Selatan, Padangsidimpuan, Sibolga, dan 
Tapanuli Tengah serta Pemerintah 
Provinsi Sumatra Utara.



Pemberdayaan Sebagai 
Kontribusi Nyata Bagi 
Masyarakat

Kesehatan

Program kesehatan berfokus pada 
dukungan untuk peningkatan kualitas 
pelayanan fasilitas kesehatan, pilot project 
untuk permukiman berkelanjutan, 
peningkatan kualitas kesehatan untuk 
lansia, remaja, ibu hamil, anak-anak, dan 
masyarakat secara umum; Sanitasi Total 
Berbasis Masyarakat (STBM) dengan fokus 
pada Stop Buang Air Besar Sembarangan 
(BABS) dan fasilitas pendukungnya, serta 
kegiatan promosi kesehatan secara umum 
dengan mitra program.

➀ ➁Pendidikan

PTAR meyakini pendidikan merupakan pilar 
penting bagi pemberdayaan masyarakat. 
Sepanjang 2020, berbagai program telah 
dilaksanakan, di antaranya penyaluran 
Beasiswa Martabe Prestasi, peningkatan 
kapasitas pengelolaan Taman Baca Anak 
dan Sopo Daganak, penyelenggaraan 
Festival Tari Anak, peningkatan fasilitas dan 
infrastruktur sekolah, serta program sekolah 
model menuju Standar Nasional 
Pendidikan, dan kemitraan bersama PT 
United Tractors, Tbk. dalam menunjang 
pendidikan vokasi jurusan alat berat.

PTAR berkomitmen untuk memberikan manfaat maksimal bagi 
seluruh pemangku kepentingan, khususnya masyarakat di 
sekitar wilayah operasional, salah satunya melalui aktivitas 
tanggung jawab sosial Community Management Plan (CMP) 
yang berfokus pada lima bidang utama.



Pengembangan
Bisnis Lokal

Pendampingan pengembangan bisnis lokal 
oleh PTAR dilakukan dengan mendukung 
diversi�kasi pendapatan, melalui tiga 
bidang utama yakni peningkatan 
diversi�kasi dan produktivitas pertanian, 
peningkatan jumlah dan kapasitas pemasok 
dan kontraktor lokal, serta pengembangan 
keterampilan vokasi.

➂

Hubungan Masyarakat

Pengelolaan hubungan masyarakat bertumpu pada kepercayaan dan rasa hormat di antara para 
pemangku kepentingan utama yang berfokus kepada peningkatan kesadaran terhadap operasional 
Tambang Emas Martabe, pengelolaan yang tepat terhadap perhatian dan keluhan para pemangku 
kepentingan, serta menghormati, mengapresiasi, dan mendukung pelestarian kearifan lokal.

➄

Infrastruktur 
Publik

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat 
dengan merenovasi fasilitas Mandi, Cuci, 
Kakus (MCK), masjid, merenovasi dan 
membangun jembatan gantung, kamar 
mandi, fasilitas air bersih, pipa air bersih, 
pembangunan Sopo Daganak, dan 
berbagai infrastruktur penunjang 
kesejahteraan masyarakat lainnya.

➃



PTAR berkomitmen memenuhi praktik industri 
terkemuka terkait manajemen keberlanjutan 
dalam operasi penambangannya. PTAR terus 
memantau emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Data 
emisi yang terkait dengan operasi akan 
dilaporkan di dalam laporan keberlanjutan 
tahunan. Konsultan ahli telah dilibatkan untuk 
meninjau metodologi yang digunakan agar 
sesuai dengan standar internasional. 
Semua persyaratan kepatuhan terkait kualitas 
pengelolaan lingkungan dan keanekaragaman 
hayati berhasil dipertahankan. 

Beberapa upaya pengelolaan lingkungan yang 
dilakukan di antaranya, pengelolaan sisa 
proses penambangan, pengelolaan air, 
manajemen energi, pengurangan emisi GRK, 
serta kontribusi terhadap pelestarian 
keanekaragaman hayati.

Pengelolaan Air

PTAR secara konsisten memenuhi semua 
persyaratan perizinan dan baku mutu yang 
ditetapkan pemerintah, terutama yang terkait 
dengan pengelolaan air sisa proses ke Sungai 
Batangtoru yakni sesuai dengan Keputusan 
Menteri Lingkungan Hidup No. 202/2004 tentang 
Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan/atau 
kegiatan Pertambangan Bijih Emas dan atau 
Tembaga, serta Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan No. 
P.68/MENLHK/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku 
Mutu Air Limbah Domestik.

Penguatan Komitmen 
Pengelolaan Lingkungan 
dan Keanekaragaman 
Hayati



PTAR bahkan melibatkan seluruh elemen 
masyarakat dan Pemerintah Kabupaten 
Tapanuli Selatan yang tergabung dalam Tim 
Terpadu Pemantau Kualitas Air Sisa Proses 
Tambang Emas Martabe. 

Penelitian independen dari Universitas 
Sumatra Utara (USU) membuktikan, kualitas 
biota air di Sungai Batang Toru tidak 
terpengaruh oleh air sisa proses tambang.

Perlindungan Keanekaragaman Hayati
 
Tambang Emas Martabe terletak di perbatasan 
Hutan Batangtoru, sebuah ekosistem dengan nilai 
keanekaragaman hayati yang tinggi. PTAR 
memahami dampak operasi penambangan 
terhadap keanekaragaman hayati. Oleh karena 
itu, berbagai upaya dilakukan untuk 
mempertahankan sekaligus meningkatkan 
keanekaragaman hayati, yakni dengan 
melakukan reklamasi dan rehabilitasi,  
pelaksanaan Kode Etik PTAR-Pengelolaan 
Keanekaragaman Hayati, serta bekerja sama 
dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan dan Balai Besar Konservasi Sumber 
Daya Alam (BBKSDA) Sumut. Bersama dengan 
puhak ketiga, PTAR juga aktif mengedukasi, 
melakukan sosialisasi dan pencegahan terkait 
perburuan dan perdagangan satwa liar. 
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TAMBANG EMAS MARTABE

PT AGINCOURT RESOURCES

TAMBANG EMAS MARTABE
Jl. Merdeka Barat Km 2,5 Kelurahan Aek
Pining Batangtoru, Tapanuli Selatan
Sumatera Utara 22738
T. +62-21 8067 2000

KANTOR JAKARTA
Wisma Pondok Indah 2 Suite 1201
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA
Pondok Indah - Jakarta 12310
T. +62-21 8067 2000
www.agincourtresources.com

a member of ASTRA

www.agincourtresources.com

Agincourt Resources


