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INFORMASI PENAWARAN UMUM TERBATAS I (“PUT I”) KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN
EFEK TERLEBIH DAHULU.
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MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL
TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI
ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
Kegiatan Usaha Utama
Petrokimia
Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Barat, Indonesia
Kantor Pusat
Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Letjen S Parman Kav 62-63, Jakarta 11410
Telepon: (62-21) 530 7950
Faksimili: (62-21) 530 8502
Website: http://www.chandra-asri.com
Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon
Banten 42447

Pabrik

Jl. Raya Bojonegara, Bojonegara, Serang,
Banten 42456

PENAWARAN UMUM TERBATAS I (“PUT I”)
DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
Sebanyak 220.766.142 (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh dua) saham biasa atas nama dengan
nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah) setiap saham. Jumlah saham yang ditawarkan adalah sebesar 7,20% (tujuh koma dua puluh persen) dari
jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemegang Saham Perseroan. Setiap Pemegang Saham Perseroan yang namanya
tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 November 2013 pukul 16.00 WIB yang memegang 500 (lima ratus) Saham
Lama memiliki 36 (tiga puluh enam) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”), dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada
pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dalam Perseroan dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp6.750,- (enam ribu tujuh ratus
lima puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah
saham yang ditawarkan dalam PUT I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari
portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Dana yang diperoleh Perseroan dalam PUT I
ini sebesar Rp1.490.171.458.500,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh miliar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu
lima ratus Rupiah). Saham dari PUT I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk hak atas dividen, dengan saham yang
telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).
Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD, maka sisanya
akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lain yang melakukan pemesanan tambahan melebihi haknya sebagaimana tercantum dalam SBHMETD
secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Apabila setelah alokasi kepada pemesan lebih masih terdapat sisa saham baru, maka, Magna Resources Corporation Pte. Ltd. (“Magna Resources”)
berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. tanggal 25 September 2013 sebagaimana diubah dan dinyatakan
kembali dengan Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham No. 31 tanggal 16 Oktober 2013 (“Perjanjian Pembelian
Sisa Saham”) yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akan membeli seluruh sisa saham yang ditawarkan dan tidak diambil
bagian oleh pemegang saham saat ini dalam PUT I. Magna Resources telah setuju untuk membeli seluruh sisa saham yang ditawarkan dan tidak
diambil bagian oleh Pemegang Saham Perseroan dalam PUT I dengan harga pelaksanaan sebesar Rp6.750 ,- (enam ribu tujuh ratus lima puluh
Rupiah) setiap saham.
Sehubungan dengan PUT I ini, berdasarkan Undertaking to exercise the Rights and subscribe for New Shares tanggal 8 Oktober 2013, SCG Chemicals
Co. Ltd. menyatakan bahwa SCG Chemicals Co. Ltd. tidak akan mengalihkan HMETD miliknya dan akan melaksanakan HMETD miliknya sesuai
dengan bagiannya. Berdasarkan surat pernyataan PT Barito Pacific Tbk. tanggal 17 Oktober 2013 PT Barito Pacific Tbk. menyatakan bahwa tidak
akan melaksanakan HMETD miliknya.
PUT I INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PERSEROAN YANG
AKAN DIADAKAN PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2013. DALAM HAL RUPSLB TIDAK MENYETUJUI PUT I, MAKA SEGALA KEGIATAN DAN/
ATAU TINDAKAN LAIN BERUPA APAPUN JUGA YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN/ATAU DIRENCANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM
RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS MAUPUN DALAM PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN LAIN
YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PUT I INI, DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA DAN TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR
ATAU ALASAN APAPUN JUGA OLEH SIAPAPUN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM BERUPA APAPUN TERHADAP PIHAK MANAPUN
TERMASUK PERSEROAN SERTA LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL YANG DITUNJUK DALAM RANGKA PUT I INI.
HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK INDONESIA SELAMA TIDAK KURANG DARI
5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 15 NOVEMBER 2013 SAMPAI DENGAN 21 NOVEMBER 2013. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL
PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 15 NOVEMBER 2013. TANGGAL TERAKHIR
PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 21 NOVEMBER 2013 DENGAN KETERANGAN BAHWA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN
SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM
PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT I
INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH
YANG CUKUP MATERIAL YAITU MAKSIMUM SEBESAR 6,72% (ENAM KOMA TUJUH PULUH DUA persen).
PEMBELI SIAGA
Magna Resources Corporation Pte. Ltd. (Terafiliasi)
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SIKLUS DALAM INDUSTRI PETROKIMIA DAPAT MEMPENGARUHI
PROFITABILITAS PERSEROAN SECARA MATERIAL DAN MENIMBULKAN KERUGIAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA
DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI.
PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PUT I INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN
DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL
EFEK INDONESIA.
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2013

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran
Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut
“Penawaran Umum Terbatas I” atau “PUT I”) kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas
Jasa Keuangan di Jakarta dengan surat No. CAP/SYD/S-071/IX/2013 pada tanggal 27 September
2013 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.D.1 Lampiran Keputusan
Ketua Bapepam No.Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(“Peraturan No. IX.D.1”) dan Peraturan No.IX.D.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-08/
PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran
Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“Peraturan No. IX.D.2”) dan Peraturan
No. IX.D.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-09/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang
Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu (“Peraturan No. IX.D.3”) yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia
No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia No.64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 (selanjutnya disebut
“UUPM”) dan peraturan pelaksanaannya.
Perseroan, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT I ini bertanggung jawab
sepenuhnya atas kebenaran semua data, informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang
disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang
berlaku dalam wilayah Republik Indonesia dan kode etik serta norma dan standar profesi masing-masing.
Sehubungan dengan PUT I ini, setiap pihak yang terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan
penjelasan atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus
ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan. Lembaga dan Profesi Penunjang
Pasar Modal dalam PUT I ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung
maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham
Perseroan atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lain
yang melakukan pemesanan tambahan melebihi haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti
HMETD secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Saham yang diterbitkan dalam PUT I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala
hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh lainnya.
Sesuai dengan Peraturan No.IX.D.1, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk
pecahan maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan
serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.
PUT I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN
YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI
ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN
SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD,
KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD
TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP
UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.
PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH
PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK
MENYESATKAN PUBLIK.
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Definisi, Istilah dan Singkatan
Afiliasi

Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu:
a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat
kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b. hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari
pihak tersebut;
c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih
anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun
tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan
tersebut;
e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung
maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

AFTA

Berarti singkatan dari ASEAN Free Trade Agreement.

Anggota Bursa

Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

AS

Berarti singkatan dari Amerika Serikat.

ASEAN

Berarti singkatan dari Southeast Asian Nations.

BAE

Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi
saham dalam Penawaran Umum Terbatas I yang ditunjuk oleh Perseroan
yang dalam hal ini adalah PT. Raya Saham Registra, berkedudukan di
Jakarta.

Bank Kustodian

Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam atau
Bapepam dan LK atau OJK untuk memberikan jasa penitipan atau
melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Bapepam

Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995
tentang Pasar Modal tertanggal 10 November 1995.

Bapepam dan LK

Berarti singkatan dari Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan
penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan
(DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
No.606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2010
tanggal 10 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian
Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

BEI

Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/
atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek diantara
para pihak dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka
sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 butir 4 UUPM, yang dalam hal ini
diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta
Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

BKPM

Berarti singkatan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

BUP

Berarti singkatan dari Badan Usaha Pelabuhan.

Coverage Ratio

Berarti rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi
kewajibannya.

ii

CSR

Berarti singkatan dari Corporate Social Responsibility.

DPS

Berarti singkatan dari Daftar Pemegang Saham, yaitu daftar yang
dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham
oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan datadata yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

EIU

Berarti singkatan dari Economist Intelligence Unit.

Entitas Anak

Berarti perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud dibawah ini, yaitu:
a. perusahaan-perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki baik langsung
maupun tidak langsung oleh Perseroan dimana kepemilikan Perseroan
pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih dari 50% dari seluruh
saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut;
dan
b. yang laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan
keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang
berlaku di Indonesia.

Exercise

Berarti pelaksanaan hak untuk membeli Saham Baru oleh pemegang
HMETD.

FKP

Berarti singkatan dari Formulir Konfirmasi Penjatahan.

FPPS

Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PUT I.

FPPS Tambahan

Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dalam rangka
PUT I, yaitu formulir untuk memesan saham yang melebihi porsi yang
ditentukan sesuai dengan jumlah HMETD yang diterima oleh 1 (satu)
pemegang saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan PUT I.

Grup

Berarti Perseroan beserta Entitas Anak.

Harga Pelaksanaan

Berarti harga yang ditawarkan kepada para pemegang saham Perseroan
dan/atau pemegang HMETD dalam PUT I untuk melaksanakan HMETD
menjadi 1 (satu) Saham Baru, yaitu sebesar Rp6.750,- (enam ribu tujuh
ratus lima puluh Rupiah) per lembar saham. Dalam hal pelaksanaan
HMETD dilakukan dalam mata uang Dollar Amerika, maka nilai kurs
yang digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada
Recording Date.

Hari Bank

Berarti hari dimana Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan
kliring antar bank.

Hari Bursa

Berarti hari dimana bursa efek atau badan hukum yang menggantikannya
menyelenggarakan kegiatan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan
bursa efek tersebut.

Hari Kalender

Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius
tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang
ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang
karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan
Hari Kerja biasa.

Hari Kerja

Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu
serta hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja
yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai
bukan Hari Kerja biasa.

Hedging

Berarti suatu usaha untuk meminimalkan risiko atas pergerakan nilai kurs
valuta asing dan atau suku bunga yang mungkin terjadi pada masa yang
akan datang.
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HMETD

Berarti singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yaitu hak yang
melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada
untuk membeli Efek baru, termasuk saham, Efek yang dapat dikonversikan
menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain. Hak
tersebut wajib dapat dialihkan.

Instruksi Pelaksanaan
HMETD

Berarti kepemilikan HMETD yang diterbitkan oleh KSEI untuk masingmasing pemegang saham yang berhak melalui anggota bursa atau
Bank Kustodian selaku pemegang rekening dalam KSEI dalam rangka
pelaksanaan hak atas Sertifikat Bukti HMETD.

ISO

Berarti singkatan dari International Organization for Standardization.

KSEI

Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan
di Jakarta beserta segenap para pengganti dan penerima haknya.

L/C

Berarti singkatan dari Letter of Credit.

Masyarakat

Berarti perorangan dan/atau badan baik Warga Negara Indonesia dan/
atau Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan
asing, baik bertempat tinggal atau berkedudukan di luar negeri (tetapi tidak
termasuk warga negara dan badan dari negara Amerika Serikat dan warga
negara lainnya dimana pembelian saham baru atau HMETD oleh warga
negara atau badan di negara tersebut bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut), satu dan lain
dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal serta Peraturan Bursa Efek.

Menkumham

Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MUI

Berarti singkatan dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Nexant

Berarti pakar industri, Nexant Asia Limited, yang ditunjuk oleh Perseroan
untuk memberikan review pihak ketiga secara independen mengenai
industri Perseroan.

Otoritas Jasa Keuangan
atau OJK

Berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang
tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan
jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana
pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana
OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan
kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari
Bapepam dan/atau Bapepam dan LK per tanggal 31 Desember 2012
sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang OJK.

Pembeli Siaga

Berarti Magna Resources.

Pemegang Saham

Berarti seluruh pemilik dari Saham yang namanya tercatat dalam DPS.

Pemodal Asing

Berarti orang perorangan warga negara asing, badan hukum asing.

Pernyataan Pendaftaran
Menjadi Efektif

Berarti pada saat RUPSLB yang menyetujui pelaksanaan PUT I.

Penawaran Umum Terbatas I Berarti pengeluaran Saham Baru dalam jumlah sebanyak 220.766.142
atau PUT I
(dua ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus empat
puluh dua) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu
Rupiah) setiap saham. Jumlah efek yang ditawarkan adalah sebesar 7,20%
(tujuh koma dua puluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan
dan disetor penuh oleh pemegang saham Perseroan.
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Penitipan Kolektif

Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu
pihak yang kepentingannya diwakili oleh Anggota Bursa dan/atau Bank
Kustodian.

Periode Perdagangan

Berarti periode dimana pemegang saham dan/atau pemegang HMETD
dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta
melaksanakan HMETD yang dimilikinya.

Peraturan No. IX.D.1.

Berarti Peraturan No. IX.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.
Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu.

Peraturan No. IX.D.2.

Berarti Peraturan No. IX.D.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.
Kep-08/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman Mengenai
Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Peraturan No. IX.E.1

Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang
Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan No. IX.E.2

Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Peraturan No. X.K.4

Berarti Peraturan Bapepam-LK No. X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam-LK No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

Perseroan

Berarti PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. dahulu dikenal dengan nama
PT Tri Polyta Indonesia Tbk.

Prospektus

Berarti setiap informasi tertulis yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan
sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 26 UUPM dalam rangka PUT I.

Recording Date

Berarti tanggal terakhir pencatatan dari pemegang saham dalam daftar
pemegang saham Perseroan yang berhak mendapatkan SBHMETD, yaitu
8 Hari Kerja setelah tanggal RUPSLB.

Rekening Efek

Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik
pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Anggota Bursa atau
Bank Kustodian berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang
ditandatangani pemegang saham.

Rekening PUT I

Berarti rekening yang dibuka atas nama Perseroan untuk menampung
dana yang diterima dari investor.

RUPS

Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

RUPSLB

Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan yang akan diadakan pada tanggal 31 Oktober 2013 dengan
agenda antara lain menyetujui PUT I.

Saham

Berarti saham biasa atas nama yang dikeluarkan oleh Perseroan dengan
nilai nominal Rp1.000,- per saham.

Saham Baru

Berarti saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka PUT I.

Saham Dalam Penitipan
Kolektif

Berarti saham Perseroan yang telah didaftarkan pada KSEI yang berada
dalam Penitipan Kolektif dan dicatat dalam daftar pemegang saham
Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang rekening pada
KSEI.
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Saham Lama

Berarti saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh pemegang
saham Perseroan.

SBR

Berarti singkatan dari Styrene Butadiene Rubber atau juga dikenal dengan
Synthetic Butadiene Rubber, elastomer vulcanizableyang dibuat dengan
copolymerization produk butadiene dan styrene. Umumnya digunakan
dalam produksi ban mobil, alas kaki dan barang-barang consumer lainnya.

SBHMETD

Berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu,
yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada
Pemegang Saham yang membuktikan hak memesan efek terlebih dahulu,
yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan.

SDM

Berarti singkatan dari Shutdown Maintenance.

Surat Kolektif Saham

Berarti surat kolektif saham yang diterbitkan oleh Perseroan kepada
pemegang saham di luar Saham Dalam Penitipan Kolektif, sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 6 Anggaran Dasar Perseroan.

Surat Konfirmasi Pencatatan Berarti sertifikat atau konfirmasi tertulis untuk saham dalam Penitipan
Saham
Kolektif yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI sebagai bukti
pencatatan nama KSEI dalam daftar pemegang saham Perseroan.
Tanggal Pelaksanaan

Berarti tanggal saat pemegang saham Perseroan melakukan Exercise.

Tanggal Pencatatan

Berarti hari bursa tepat sebelum hari dikeluarkannya panggilan RUPS
tanpa memperhatikan apakah para pemegang saham tersebut mungkin
telah memindahtangankan sahamnya setelah Tanggal Pencatatan.

TAM

Berarti singkatan dari Turn Around Maintenance.

US$

Berarti Dolar Amerika Serikat.

UUPM

Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal yang diundang-undangkan pada tanggal 10 November
1995 dan dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1995 No.64, Tambahan
No.3608/1995.

UUPT

Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tanggal 16
Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Tambahan
No.4756 Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007.
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Singkatan Nama-Nama Perusahaan
ALI

PT Air Liquide Indonesia

Altus

Altus Capital Pte. Ltd.

Barito Pacific

PT Barito Pacific Tbk.

BIG

PT Banten Inti Gasindo

CA

PT Chandra Asri

Fitch

Fitch Ratings

GI

PT Griya Idola

LCI

ABB Lummus Crest Inc

Lummus

Lummus Technology, Inc.

Magna Resources

Magna Resources Corporation Pte. Ltd.

Michelin

Compagnie Financiere Du Groupe Michelin ‘Senard et Cie’

Moody

Moody’s Investors Service, Inc.

PBI

PT Petrokimia Butadiene Indonesia

PLN

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

PT Peni

PT Petrokimia Nusantara Interindo

RPU

PT Redeco Petrolin Utama

SCG

Siam Cement Public Company Limited

SCG Chemicals

SCG Chemicals Co, Ltd

SCC

Sumitomo Chemical

SEI

PT Showa Esterindo Indonesia

SMI

PT Styrindo Mono Indonesia

SRI

PT Synthetic Rubber Indonesia

Standard & Poor’s

Standard & Poor’s Rating Group

TEC

Toyo Engineering Corporation

TEKL

Toyo Engineering Korea Limited

Titan

Titan Chemicals Corp. Bhd.

TPI

PT Tri Polyta Indonesia Tbk.
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Ringkasan
1.

Umum

Perseroan (dahulu bernama PT Tri Polyta Indonesia Tbk), berdomisili di Jakarta Barat, adalah
perusahaan penerima penggabungan dalam proses penggabungan antara TPI dengan CA berdasarkan
Akta Penggabungan No. 15 tanggal 9 November 2010, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan,
S.H, LL.M., Notaris di Jakarta, dimana penggabungan tersebut menjadi efektif pada tanggal 1 Januari
2011 (“Penggabungan”). Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah
dalam bidang industri, petrokimia, perdagangan, angkutan dan jasa. Entitas Anak Perseroan, yakni
SMI, PBI, Altus, dan RPU masing-masing bergerak dalam bidang produksi styrene monomer dan
produksi ethylbenzene, industri, keuangan, dan jasa tangki penyimpanan. Kegiatan usaha SMI dan PBI
sangat berkaitan dengan kegiatan usaha petrokimia yang dijalankan oleh Perseroan, sedangkan Altus
adalah Entitas Anak yang dibentuk khusus untuk tujuan keuangan dan RPU menyediakan jasa tangki
penyimpanan dan jasa pengangkutan dengan saluran pipa dan jasa pengelolaan dermaga.
Riwayat Singkat Perseroan
Perseroan didirikan dengan nama PT Tri Polyta Indonesia, berdomisili di Jakarta Barat, didirikan
berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tertanggal 2 November 1984 dibuat dihadapan Ridwan Suselo, S.H.,
Notaris di Jakarta, dengan status sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan
Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akta Pendirian TPI telah diubah oleh
Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Para Pesero Pendiri Perusahaan Serta Perubahan Anggaran
Dasar No. 117 tertanggal 7 November 1987 yang dibuat dihadapan J.L Waworuntu, S.H., Notaris di
Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menkumham) sesuai
dengan Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-Th’88 tertanggal 29 Februari 1988, dicatat dalam buku
register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 1988 di bawah No. 639/1988 dan
No. 640/1988, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tertanggal 5 Agustus
1988, Tambahan No. 779 (“Akta Pendirian”).
Pada tanggal 27 September 2010, pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana penggabungan
dengan PT Chandra Asri (“CA”) dimana Perseroan menjadi perusahaan penerima penggabungan.
Penggabungan tersebut efektif pada tanggal 1 Januari 2011. Sesuai dengan ketentuan Pasal 122
ayat (1) UUPT, Penggabungan mengakibatkan perseroan yang menggabungkan diri, dalam hal ini
CA, berakhir karena hukum dan dengan demikian seluruh aktiva dan pasiva CA beralih karena hukum
kepada Perseroan.
Selanjutnya, sehubungan dengan Penggabungan dan setelah Penggabungan, Anggaran Dasar Perseroan
mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana tercantum dalam:
1.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 23 tanggal 28 Oktober
2010, dibuat di hadapan DR. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta (“Akta
No. 23/2010”), dimana pemegang saham Perseroan menyetujui hal-hal berikut:
a. Menyatakan kembali keputusan yang termuat dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa tanggal 30 September 2010 dan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa No. 19 tanggal 30 September 2010 yang dibuat di hadapan
DR. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, antara lain menyetujui perubahan
status Perseroan berkenaan dengan penyertaan modal Perseroan dari sebelumnya sebagai
perusahaan yang bergerak dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi perusahaan
yang bergerak dalam rangka Penanaman Modal Asing, sehingga merubah pasal 2 Anggaran
Dasar Perseroan;
b. Menyatakan kembali keputusan yang termuat dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa tanggal 27 Oktober 2010, antara lain sebagai berikut:
(i) Menyetujui penggabungan antara Perseroan dengan CA, dimana Perseroan akan menjadi
perusahaan yang menerima penggabungan;
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(ii) Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan
Rancangan Penggabungan dan Konsep Akta Penggabungan, antara lain sebagai berikut:
Perubahan nama Perseroan dari semula bernama PT Tri Polyta Indonesia Tbk. menjadi
bernama PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. dan merubah pasal 1 ayat 1 Anggaran
Dasar Perseroan;
Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan “Konsep
Perubahan Anggaran Dasar PT Tri Polyta Indonesia Tbk” dan untuk selanjutnya
merubah Pasal 3 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan;
Peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp1.030.000.000.000,- menjadi
Rp12.264.785.664.000,- sehingga merubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan;
Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp728.401.000.000,menjadi Rp3.066.196.416.000,- sehingga merubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar
Perseroan;
Perubahan jumlah anggota Direksi Perseroan sehingga merubah pasal 13 ayat 1
Anggaran Dasar Perseroan;
Perubahan jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan sehingga merubah Pasal 17
ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
(iii) Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Bapepam dan LK
No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran
Umum Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik,
		
dimana perubahan-perubahan tersebut di atas berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011.
Perubahan terhadap Pasal 1 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah
mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU.54545.AH.01.02.
Tahun 2010 tanggal 22 November 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah
No. AHU-0084333.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 22 November 2010. Perubahan terhadap pasal
yang lain telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan
Pemberitahuan Penggabungan Perseroan No. AHU-AH.01.10-30299 tanggal 25 November 2010,
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0085705.AH.01.09.Tahun 2010
tanggal 25 November 2010.
2.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 40 tanggal 8 Desember
2011, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No. 40/2011”), dimana
pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Anggaran Dasar
mengenai Dewan Komisaris, menjadi berbunyi: “Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 orang
dan paling banyak 7 orang anggota Dewan Komisaris, 2 orang di antaranya diangkat sebagai
Presiden Komisaris dan Wakil Presiden Komisaris”. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada
Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar No. AHU-AH.01.10-40244 tanggal 12 Desember 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan
di bawah No. AHU-0101199.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011.

Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer
Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447 dan Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan
Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten 42456.
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak sebagai berikut:
No.

Nama Entitas Anak

Domisili

1.

PT Styrindo Mono
Indonesia*)
Altus Capital Pte.
Ltd.*)
PT Petrokimia
Butadiene Indonesia*)
PT Redeco Petrolin
Utama**)

Jakarta Barat Industri styrene monomer
dan ethylbenzene
Singapura
Keuangan

1990

99,99%

Tahun
Status
Penyertaan Operasional
2007
Beroperasi

2009

100,00%

2009

Beroperasi

Jakarta Barat Industri

2010

99,97%

2010

Beroperasi

Jakarta
Pusat

1986

50,75%
melalui SMI

2007

Beroperasi

2.
3.
4.

Kegiatan Usaha

Pendirian Kepemilikan

Sewa tangki dan jasa
pengelolaan dermaga

Keterangan:
*) Entitas Anak tersebut merupakan entitas anak yang sebelumnya dimiliki oleh PT Chandra Asri. Setelah penggabungan PT Chandra Asri ke
Perseroan efektif pada bulan Januari 2011, ketiga Entitas Anak tersebut menjadi Entitas Anak Perseroan.
**) Sebelum Penggabungan, 34% saham RPU dimiliki oleh SMI yang merupakan Entitas Anak dari PT Chandra Asri. Sehingga setelah Penggabungan,
RPU merupakan entitas asosiasi Perseroan. Selanjutnya berdasarkan Akta Pengambilalihan No. 8 tanggal 10 September 2012, yang dibuat
dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Leisuretivity Pte Ltd menjual dan mengalihkan 3.090
sahamnya dalam RPU kepada SMI.
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Susunan permodalan dan pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih dari modal ditempatkan dan
disetor penuh Perseroan per tanggal 31 Agustus 2013, sebagaimana diterbitkan oleh PT Raya Saham
Registra sebagai biro administrasi efek yang ditunjuk oleh Perseroan, adalah sebagai berikut:
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- PT Barito Pacific Tbk.
- SCG Chemicals Co., Ltd.
- Marigold Resources Pte. Ltd.
- Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel

2.

Nilai Nominal Rp1.000 per saham
Jumlah Saham
Nominal (Rp)
12.264.785.664
12.264.785.664.000
1.819.769.755
923.444.925
169.362.186
153.619.550
3.066.196.416
9.198.589.248

1.819.769.755.000
923.444.925.000
169.362.186.000
153.619.550.000
3.066.196.416.000
9.198.589.248.000

(%)

59,35
30,12
5,52
5,01
100,00

Penawaran Umum Terbatas I

Direksi atas nama Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas I (“PUT I”) kepada para Pemegang
Saham Perseroan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) dalam jumlah
sebanyak 220.766.142 (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh
dua) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah) setiap saham. Jumlah saham
yang ditawarkan adalah sebesar 7,20% (tujuh koma dua puluh persen) dari jumlah saham yang telah
ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham Perseroan. Setiap pemegang saham Perseroan
yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 November 2013
pukul 16.00 WIB yang memegang 500 (lima ratus) Saham Lama memiliki 36 (tiga puluh enam) HMETD,
dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu)
Saham Baru dalam Perseroan dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp6.750,- (enam ribu tujuh ratus lima
puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan
Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT I dengan cara penerbitan HMETD
ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan
di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Dana yang diperoleh Perseroan
dalam PUT I ini sebesar Rp1.490.171.458.500,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh miliar seratus
tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus Rupiah). Saham dari PUT I memiliki
hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk hak atas dividen, dengan saham yang telah
disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).
Sesuai dengan Peraturan No.IX.D.1, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk
pecahan maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan
serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.
Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham Perseroan
atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lain yang melakukan
pemesanan tambahan melebihi haknya sebagaimana tercantum dalam SBHMETD secara proporsional
berdasarkan hak yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila setelah alokasi
kepada pemesan lebih masih terdapat sisa Saham Baru, maka, Magna Resources berdasarkan Perjanjian
Pembelian Sisa Saham PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. tanggal 25 September 2013 sebagaimana
diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian
Sisa Saham No. 31 tanggal 16 Oktober 2013, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta
(“Perjanjian Pembelian Sisa Saham”), akan membeli seluruh sisa saham yang ditawarkan dan tidak
diambil bagian oleh Pemegang Saham Perseroan dalam PUT I dengan harga pelaksanaan sebesar
Rp6.750 ,- (enam ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) setiap saham.
HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal
15 November 2013 sampai dengan tanggal 21 November 2013. Pencatatan saham baru hasil pelaksanaan
HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 15 November 2013. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD
adalah tanggal 21 November 2013 dengan keterangan bahwa hak yang tidak dilaksanakan sampai
dengan tanggal tersebut tidak berlaku lagi.
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Sehubungan dengan PUT I ini, berdasarkan Undertaking to exercise the Rights and subscribe for
New Shares tanggal 8 Oktober 2013, SCG Chemicals menyatakan bahwa SCG Chemicals tidak akan
mengalihkan HMETD miliknya dan akan melaksanakan HMETD miliknya sesuai dengan bagiannya.
Berdasarkan surat pernyataan PT Barito Pacific Tbk. tanggal 17 Oktober 2013 menyatakan bahwa
PT Barito Pacific Tbk. tidak akan melaksanakan HMETD miliknya.
Jika SCG Chemicals, Marigold Resources dan masyarakat melaksanakan seluruh HMETD mereka,
maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT I secara
proforma adalah sebagai berikut:
Keterangan

Sebelum Pelaksanaan PUT I

Setelah Pelaksanaan PUT I

Nilai Nominal Rp1.000 per saham

Nilai Nominal Rp1.000 per saham

Jumlah Saham
Modal Dasar

Nominal (Rp)

(%)

Jumlah Saham

12.264.785.664 12.264.785.664.000

Nominal (Rp)

(%)

12.264.785.664 12.264.785.664.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1.819.769.755

1.819.769.755.000

59,35

1.819.769.755

1.819.769.755.000

55,36

- SCG Chemicals Co., Ltd.

- PT Barito Pacific Tbk.

923.444.925

923.444.925.000

30,12

989.932.960

989.932.960.000

30,12

- Marigold Resources Pte. Ltd.

169.362.186

169.362.186.000

5,52

181.556.263

181.556.263.000

5,52

- Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)

153.619.550

153.619.550.000

5,01

164.680.158

164.680.158.000

5,01

-

-

-

131.023.422

131.023.422.000

3,99

- Magna Recources Corporation Pte. Ltd.
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

3.066.196.416

3.066.196.416.000 100,00

3.286.962.558

3.286.962.558.000 100,00

Jumlah Saham dalam Portepel

9.198.589.248

9.198.589.248.000

8.977.823.106

8.977.823.106.000

Jika Barito Pacific, Marigold Recources dan masyarakat tidak melaksanakan seluruh HMETD maka
struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT I secara
proforma adalah sebagai berikut:
Keterangan

Sebelum Pelaksanaan PUT I

Setelah Pelaksanaan PUT I

Nilai Nominal Rp1.000 per saham

Nilai Nominal Rp1.000 per saham

Jumlah Saham
Modal Dasar

Nominal (Rp)

(%)

Jumlah Saham

12.264.785.664 12.264.785.664.000

Nominal (Rp)

(%)

12.264.785.664 12.264.785.664.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1.819.769.755

1.819.769.755.000

59,35

1.819.769.755

1.819.769.755.000

55,36

- SCG Chemicals Co., Ltd.

- PT Barito Pacific Tbk.

923.444.925

923.444.925.000

30,12

989.932.960

989.932.960.000

30,12

- Marigold Resources Pte. Ltd.

169.362.186

169.362.186.000

5,52

169.362.186

169.362.186.000

5,15

-

-

-

154.278.107

154.278.107.000

4,69

153.619.550

153.619.550.000

5,01

153.619.550

153.619.550.000

4,67

- Magna Resources Corporation Pte. Ltd.
- Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

3.066.196.416

3.066.196.416.000 100,00

3.286.962.558

3.286.962.558.000 100,00

Jumlah Saham dalam Portepel

9.198.589.248

9.198.589.248.000

8.977.823.106

8.977.823.106.000

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli Saham Baru dalam rangka PUT I ini
dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 15 November 2013 sampai dengan 21 November
2013 baik melalui bursa efek maupun di luar bursa efek sesuai dengan Peraturan No.IX.D.1.
Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan
dalam PUT I ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan
sahamnya (dilusi) dalam jumlah maksimum sebesar 6,72% (enam koma tujuh puluh dua persen).
3.

Rencana Penggunaan Dana Hasil PUT I

Dana yang diperoleh dari hasil PUT I setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan
untuk sekitar 81% (delapan puluh satu persen) dari dana PUT I digunakan untuk membiayai belanja modal
sehubungan dengan proyek peningkatan kapasitas naphta cracker, sehingga meningkatkan kapasitas
produksi ethylene dari semula 600 kt per tahun menjadi sampai dengan 860 kt per tahun dan sekitar
19% (sembilan belas persen) dari dana PUT I digunakan untuk penyertaan modal kepada PBI yang
selanjutnya akan digunakan oleh PBI untuk penyertaan modal kepada SRI dalam rangka partisipasi
joint venture untuk membangun pabrik synthetic butadiene rubber (“SBR”) baru.
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4.

Keunggulan Kompetitif Perseroan

Perseroan percaya bahwa keunggulan kompetitifnya yang terutama adalah sebagai berikut:
•
Berada dalam posisi yang baik untuk mendapat keuntungan dari fundamental industri petrokimia
Indonesia yang menarik.
•
Produsen petrokimia terkemuka di Indonesia.
•
Tingkat integrasi operasional yang tinggi untuk mengoptimalkan efisiensi produksi dan fleksibilitas,
serta penghematan biaya.
•
Lokasi strategis yang dekat dengan para pelanggan utama di Indonesia.
•
Komposisi produk yang beragam mendorong optimisasi margin.
•
Basis klien yang loyal dan luas yang didukung oleh platform pemasaran dan distribusi yang agresif.
•
Sumber bahan baku yang beragam dan stabil.
•
Dukungan yang kuat dari pemegang saham.
•
Tim manajemen yang sangat berpengalaman dengan rekam jejak keberhasilan yang telah terbukti.
5.

Strategi Usaha

Sasaran strategis Perseroan adalah untuk mengoptimalkan nilai pemegang saham Perseroan dengan
mempertahankan posisi kepemimpinan Perseroan pada industri petrokimia Indonesia, dan menjadi
perusahaan petrokimia di Indonesia yang berkelas dunia. Perseroan berupaya mencapai sasaran ini
dengan menjalankan strategi-strategi berikut ini:
•
Meningkatkan kapasitas Perseroan dan memperkuat posisi Perseroan sebagai pemain utama di
pasar untuk memanfaatkan pertumbuhan industri petrokimia di Indonesia yang kuat.
•
Mempertahankan dan lebih meningkatkan standar pengoperasian serta efisiensi biaya yang terbaik
di kelasnya.
•
Memperluas penawaran produk Perseroan dan lebih mengoptimalkan integrasi pada semua rantai
nilai petrokimia.
•
Terus meningkatkan manfaat infrastruktur serta layanan pelanggan Perseroan untuk mempertahankan
relasi bisnis yang penting.
6.

Risiko Usaha

Investasi dalam Saham Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko. Investor diharapkan untuk
mempertimbangkan dengan hati-hati semua informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, termasuk
risiko-risiko yang diuraikan di bawah ini, sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi.
Kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil-hasil kegiatan operasional Perseroan dapat terkena dampak
negatif secara material sebagai akibat dari setiap risiko-risiko tersebut. Harga pasar saham Perseroan
juga dapat mengalami penurunan akibat dari setiap risiko tersebut dan Investor dapat kehilangan semua
atau sebagian dari investasi.
1.

Risiko-risiko yang Berkaitan dengan Bisnis dan Kegiatan Perseroan
•
Siklus industri petrokimia dapat secara material dan mempengaruhi secara negatif profitabilitas
Perseroan.
•
Volatilitas harga produk-produk petrokimia di pasar internasional dapat berdampak negatif
terhadap hasil-hasil operasi Perseroan.
•
Fluktuasi biaya bahan baku dapat mengakibatkan meningkatnya beban biaya operasional dan
menimbulkan kerugian terhadap hasil kinerja operasional, arus kas, dan marjin Perseroan.
•
Perseroan mungkin tidak dapat menyelesaikan rencana peningkatan kapasitas produk yang
telah ada dan produk-produk yang baru.
•
Tingkat utang dan permintaan-permintaan lainnya atas sumber kas Perseroan dapat menimbulkan
dampak yang secara material merugikan terhadap kemampuan Perseroan dalam melaksanakan
strategi bisnis.
•
Hilangnya daya saing dan pangsa pasar Perseroan di pasar Indonesia atau meningkatnya
persaingan global secara material dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap
pertumbuhan, keuntungan dan hasil-hasil operasional Perseroan di masa yang akan datang.
•
Hilangnya salah satu pelanggan besar dapat menimbulkan dampak negatif terhadap hasil
operasional Perseroan.
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•

2.

Fasilitas-fasilitas produksi Perseroan terletak di dalam suatu wilayah geografis. Gangguan
terhadap kegiatan Perseroan sebagai akibat terjadinya kecelakaan atau bencana alam di
wilayah ini dapat menimbulkan kerugian secara material terhadap kegiatan-kegiatan operasional
Perseroan.
•
Kegiatan-kegiatan operasional Perseroan bergantung pada faktor-faktor produksi dan faktorfaktor lain di luar kendali Perseroan yang mungkin menyebabkan penutupan dan penghentian
tidak terjadwal yang secara material dapat berdampak merugikan terhadap hasil-hasil kegiatan
operasional Perseroan.
•
Kegiatan-kegiatan operasional mengharuskan Perseroan untuk menjadwalkan penghentian
rutin untuk perawatan, yang dapat mengurangi kemampuan Perseroan untuk memproduksi dan
memasarkan produk sehingga secara material dapat menyebabkan kerugian terhadap bisnis,
kondisi keuangan dan hasil-hasil operasional.
•
Hasil-hasil aktual dapat berbeda secara signifikan dari perkiraan-perkiraan, proyeksi-proyeksi,
dan estimasi industri yang tercantum dalam Prospektus ini.
•
Jaringan pipa Perseroan tidak terletak pada lahan milik Perseroan sendiri. Kegagalan
mendapatkan persetujuan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan operasional di atas lahan
tersebut dapat mengganggu kegiatan operasional Perseroan.
•
Tindakan-tindakan yang dilakukan para pemegang saham utama Perseroan, Barito Pacific dan
SCG Chemicals atau para pemegang saham mayoritas mereka serta perusahaan-perusahaan
terkait dapat bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
•
Pengaturan perdagangan oleh Pemerintah, seperti pengurangan atau penghapusan bea masuk
impor atas polyethylene dan polypropylene, dapat menimbulkan dampak yang merugikan
terhadap profitabilitas Perseroan.
•
Kegiatan-kegiatan operasional Perseroan melibatkan risiko-risiko yang tidak ditanggung oleh
asuransi atau secara material dapat berdampak merugikan terhadap usaha-usaha Perseroan.
•
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup dan kesehatan
dan keselamatan kerja dapat mewajibkan Perseroan untuk mengeluarkan biaya-biaya atau
membatasi kegiatan-kegiatan operasional yang secara material dapat menimbulkan dampak
yang merugikan terhadap usaha, kondisi keuangan, profitabilitas atau arus kas Perseroan.
•
Jika Perseroan tidak dapat memperoleh, memperbaharui atau mempertahankan izin-izin,
persetujuan-persetujuan, dan lisensi-lisensi teknologi yang diperlukan untuk menjalankan
usaha, maka hal ini secara material dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap
usaha Perseroan.
•
Kemampuan Perseroan untuk bersaing secara efektif sebagian bergantung pada kemampuan
Perseroan untuk menarik dan mempertahankan karyawan kunci yang memiliki pengetahuan
industri yang terkait.
Risiko yang Terkait dengan Indonesia
•
Perubahan-perubahan perekonomian domestik, regional atau global dapat menimbulkan dampak
yang merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.
•
Bencana alam dapat mengganggu perekonomian Indonesia dan kegiatan-kegiatan operasional
Perseroan sehingga dapat mengakibatkan keresahan sosial dan kerugian ekonomi.
•
Perseroan beroperasi dalam sebuah sistem hukum di mana penerapan berbagai peraturan
perundang-undangannya menimbulkan ketidakpastian, dan melalui pembelian Saham-saham
HMETD, para calon pemegang Saham-saham HMETD di masa yang akan datang dapat terkena
dampak pada sistem hukum tersebut serta dapat mengalami kesulitan atau tidak dimungkinkan
untuk melakukan tuntutan-tuntutan yang terkait dengan Saham-saham HMETD tersebut.
•
Aktivisme pekerja dan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan dapat
menimbulkan dampak yang merugikan kepada Perseroan, para pelanggan Perseroan dan
perusahaan-perusahaan Indonesia pada umumnya, yang selanjutnya dapat mempengaruhi
kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil-hasil operasional Perseroan.
•
Pertumbuhan otonomi daerah menciptakan lingkungan usaha yang tidak menentu bagi Perseroan
dan dapat meningkatkan beban biaya Perseroan dalam menjalankan usaha.
•
Fluktuasi nilai tukar Rupiah secara material dapat menimbulkan dampak yang merugikan
terhadap keadaan keuangan dan hasil-hasil operasi Perseroan.
•
Penurunan peringkat kredit Pemerintah atau perusahaan-perusahaan Indonesia secara material
dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.
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3.

Risiko-risiko Terkait dengan Kepemilikan Saham
•
Volatilitas harga saham Perseroan dapat terus terjadi di masa mendatang
•
Perubahan-perubahan nilai Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di masa yang akan datang
atau mata uang lainnya akan mempengaruhi nilai ekuivalen dalam mata uang asing dari nilai
Saham Perseroan dan setiap dividen.
•
Undang-undang Indonesia mengandung pembatasan-pembatasan yang dapat menghalangi
pengambilalihan perusahaan.
•
Investor mungkin tidak mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak para pemegang saham
minoritas seperti di Negara lain
•
Perseroan didirikan di Indonesia dan para Investor mungkin tidak dapat untuk melakukan proses
hukum, atau memberlakukan putusan pengadilan asing terhadap Perseroan di Indonesia.
•
Undang-undang Indonesia dapat berlaku dengan cara yang berbeda dengan undang-undang
di yurisdiksi lainnya, terkait dengan penyelenggaraan, dan hak para pemegang saham untuk
hadir dan memberikan suara pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
•
Informasi perusahaan yang tersedia mungkin lebih sedikit, dan standar-standar tata kelola
perusahaan mungkin berbeda, untuk perusahaan-perusahaan terbuka yang tercatat pada bursa
efek di Indonesia apabila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang tercatat pada
bursa efek di negara-negara lainnya.

7.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan atau dihitung berdasarkan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir
30 Juni 2013 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Osman Bing Satrio & Eny (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dan Akuntan Tenly Widjaja
dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan
Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2011 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu
Limited) dan Akuntan Bing Harianto, S.E. dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
US$’000
Aset Lancar
Aset Tidak Lancar
Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
Ekuitas

30 Jun 2013
693.227
1.014.422
520.497
461.717
725.435

31 Des 2012
31 Des 2011
31 Des 2010
694.849
651.807
625.180
992.266
953.115
861.317
484.305
370.362
292.203
481.980
436.891
399.632
720.830
797.669
794.662

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian
US$’000

Pendapatan Bersih
Beban Pokok Pendapatan
Laba (Rugi) Sebelum Pajak
Jumlah Laba Rugi Komprehensif

Periode enam bulan
yang berakhir pada
tanggal 30 Jun 2013
1.217.903
1.180.131
7.496
4.605
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Periode satu tahun yang berakhir pada tanggal
31 Des 2012
2.285.158
2.262.369
(110.638)
(87.329)

31 Des 2011
2.197.484
2.092.868
(2.131)
8.007

31 Des 2010
1.858.170
1.724.687
43.511
(51.167)

8.

Kebijakan Dividen

Dengan memperhatikan pembatasan-pembatasan dan pertimbangan-pertimbangan yang diungkapkan
pada bab ini, kebijakan dividen Perseroan adalah untuk membagikan dividen kepada pemegang
saham Perseroan dalam jumlah sekitar 30% dari laba bersih. Sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan berdasarkan
keputusan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Perseroan dapat
membagikan dividen pada tahun berjalan sepanjang Perseroan mencatatkan saldo laba positif dan
setelah mengalokasikan untuk cadangan.
9.

Perpajakan

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Perpajakan dijelaskan dalam Bab XIII Prospektus ini.
10. Keterangan Tentang Pembeli Siaga
Berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. tanggal
25 September 2013 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Addendum dan Pernyataan
Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham No. 31 tanggal 16 Oktober 2013, yang dibuat di hadapan
Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (“Perjanjian Pembelian Sisa Saham”), Magna Resources akan
bertindak sebagai pembeli siaga dan akan membeli seluruh sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang
HMETD dalam PUT I (“Sisa Saham”) dengan harga pelaksanaan sebesar Rp6.750,- setiap saham. Magna
Resources adalah afiliasi dari Perseroan dimana Magna Resources merupakan pengendali tidak langsung
Perseroan (melalui PT Barito Pacific Tbk yang merupakan pemegang saham mayoritas Perseroan).
Informasi lengkap mengenai Pembeli Siaga dapat ditemukan dalam Bab XVII Prospektus ini.
11. Persyaratan Pemesanan Pembelian Saham
Perseroan telah menunjuk PT Raya Saham Registra untuk mengelola Pelaksanaan Pengelolaan
Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan PUT I Perseroan sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan
Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan PUT I Perseroan No. 36 tanggal 20 September 2013 yang
dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta.
Informasi lengkap mengenai ketentuan pelaksanaan HMETD dan pembelian Sisa Saham dapat ditemukan
Dalam Bab XVIII Prospektus ini.
12. Keterangan Tentang Hak Memesan Terlebih Dahulu (HMETD)
Saham yang ditawarkan dalam PUT I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan
selama Periode Perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian efek.
Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini dapat diperdagangkan selama
periode perdagangan.
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I. Penawaran Umum Terbatas I
Direksi atas nama Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas I (“PUT I”) kepada para Pemegang Saham
Perseroan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) dalam jumlah sebanyak
220.766.142 (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh dua) saham biasa
atas nama dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah) setiap saham. Jumlah saham yang ditawarkan adalah
sebesar 7,20% (tujuh koma dua puluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh
oleh pemegang saham Perseroan. Setiap pemegang saham Perseroan yang namanya tercantum dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 November 2013 pukul 16.00 WIB yang memegang 500 (lima ratus)
Saham Lama memiliki 36 (tiga puluh enam) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”), dimana setiap 1 (satu)
HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dalam Perseroan
dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp6.750,- (enam ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang harus
dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah saham yang
ditawarkan dalam PUT I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya
akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang
berlaku. Dana yang diperoleh Perseroan dalam PUT I ini sebesar Rp1.490.171.458.500,- (satu triliun empat ratus
sembilan puluh miliar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus Rupiah). Saham
dari PUT I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk hak atas dividen, dengan saham
yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).
Sesuai dengan Peraturan No.IX.D.1, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan maka
hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya
akan dimasukkan ke rekening Perseroan.
Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham Perseroan atau
pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lain yang melakukan pemesanan
tambahan melebihi haknya sebagaimana tercantum dalam SBHMETD secara proporsional berdasarkan hak yang
telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila setelah alokasi kepada pemesan lebih masih
terdapat sisa Saham Baru, maka, Magna Resources berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham akan membeli
seluruh sisa saham yang ditawarkan dan tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham Perseroan dalam PUT I dengan
harga pelaksanaan sebesar Rp6.750 ,- (enam ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) setiap saham.
Sehubungan dengan PUT I ini, berdasarkan Undertaking to exercise the Rights and subscribe for New Shares tanggal
8 Oktober 2013, SCG Chemicals menyatakan bahwa SCG Chemicals tidak akan mengalihkan HMETD mereka dan
akan melaksanakan HMETD mereka sesuai dengan bagiannya. Berdasarkan surat pernyataan PT Barito Pacific
Tbk. tanggal 17 Oktober 2013 menyatakan bahwa Barito Pacific tidak akan melaksanakan HMETD miliknya.
HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 15 November
2013 sampai dengan tanggal 21 November 2013. Pencatatan saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan
di BEI pada tanggal 15 November 2013. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 21 November 2013
dengan keterangan bahwa hak yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak berlaku lagi.

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
Kegiatan Usaha Utama
Petrokimia
Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Barat, Indonesia
Kantor Pusat
Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Letjen S Parman Kav 62-63, Jakarta 11410
Telepon: (62-21) 530 7950
Faksimili: (62-21) 530 8502
Website: http://www.chandra-asri.com
Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon
Banten 42447

Pabrik

Jl. Raya Bojonegara, Bojonegara, Serang,
Banten 42456

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI Perseroan ADALAH RISIKO SIKLUS DALAM INDUSTRI PETROKIMIA
DAPAT MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERSEROAN SECARA MATERIAL DAN MENIMBULKAN
KERUGIAN. Risiko Usaha PERSEROAN selengkapnya dicantumkan pada bab V di dalam
prospektus ini.
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1.

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan (dahulu bernama PT Tri Polyta Indonesia Tbk. atau “TPI”), yang berdomisili di Jakarta Barat,
adalah perusahaan penerima penggabungan dalam proses penggabungan antara TPI dengan PT Chandra
Asri (“CA”) berdasarkan Akta Penggabungan No. 15 tanggal 9 November 2010, dibuat di hadapan Amrul
Partomuan Pohan, S.H, LL.M., Notaris di Jakarta, dimana penggabungan tersebut menjadi efektif pada
tanggal 1 Januari 2011 (“Penggabungan”).
Perseroan didirikan dengan nama PT Tri Polyta Indonesia, berdomisili di Jakarta Barat berdasarkan Akta
Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tertanggal 2 November 1984 dibuat dihadapan
Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, dengan status sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam
Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akta
Pendirian TPI telah diubah oleh Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Pendiri Perusahaan Serta
Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tertanggal 7 November 1987 yang dibuat dihadapan Jl. Waworuntu,
S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atai “Menkumham”) sesuai dengan Surat
Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-Th’88 tertanggal 29 Februari 1988, dicatat dalam buku register
di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 1988 di bawah No. 639/1988 dan
No. 640/1988, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tertanggal 5 Agustus
1988, Tambahan No. 779 (“Akta Pendirian”).
Pada tanggal 27 September 2010, pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana penggabungan
dengan PT Chandra Asri (“CA”) dimana Perseroan menjadi perusahaan penerima penggabungan.
Penggabungan tersebut efektif pada tanggal 1 Januari 2011. Sesuai dengan ketentuan Pasal 122
ayat (1) UUPT, Penggabungan mengakibatkan perseroan yang menggabungkan diri, dalam hal ini
CA, berakhir karena hukum dan dengan demikian seluruh aktiva dan pasiva CA beralih karena hukum
kepada Perseroan.
Selanjutnya, sehubungan dengan Penggabungan dan setelah Penggabungan, Anggaran Dasar Perseroan
telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana tercantum dalam:
1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 23 tanggal 28 Oktober
2010, dibuat di hadapan DR. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta (“Akta
No. 23/2010”).
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 40 tanggal
8 Desember 2011, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No. 40/2011”),
dimana pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Anggaran
Dasar mengenai Dewan Komisaris. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
No. AHU-AH.01.10-40244 tanggal 12 Desember 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di
bawah No. AHU-0101199.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011.
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer
Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447 dan Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan
Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten 42456.
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Susunan permodalan dan pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih dari modal ditempatkan dan
disetor penuh Perseroan per tanggal 31 Agustus 2013, sebagaimana diterbitkan oleh PT Raya Saham
Registra sebagai biro administrasi efek yang ditunjuk oleh Perseroan, adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp1.000 per saham
Jumlah Saham
Nominal (Rp)
12.264.785.664
12.264.785.664.000

Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- PT Barito Pacific Tbk.
- SCG Chemicals Co., Ltd.
- Marigold Resources Pte. Ltd.
- Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel

2.

1.819.769.755
923.444.925
169.362.186
153.619.550
3.066.196.416
9.198.589.248

1.819.769.755.000
923.444.925.000
169.362.186.000
153.619.550.000
3.066.196.416.000
9.198.589.248.000

(%)

59,35
30,12
5,52
5,01
100,00

Proforma Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Sehubungan dengan PUT I ini, berdasarkan Undertaking to exercise the Rights and subscribe for
New Shares tanggal 8 Oktober 2013, SCG Chemicals menyatakan bahwa SCG Chemicals tidak akan
mengalihkan HMETD miliknya dan akan melaksanakan HMETD miliknya sesuai dengan bagiannya.
Berdasarkan surat pernyataan PT Barito Pacific Tbk. tanggal 17 Oktober 2013 menyatakan bahwa
Barito Pacific tidak akan melaksanakan HMETD miliknya.
Jika SCG Chemicals, Marigold Resources dan masyarakat melaksanakan seluruh HMETD mereka,
maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT I secara
proforma adalah sebagai berikut:
Keterangan

Sebelum Pelaksanaan PUT I

Setelah Pelaksanaan PUT I

Nilai Nominal Rp1.000 per saham

Nilai Nominal Rp1.000 per saham

Jumlah Saham
Modal Dasar

Nominal (Rp)

(%)

Jumlah Saham

12.264.785.664 12.264.785.664.000

Nominal (Rp)

(%)

12.264.785.664 12.264.785.664.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1.819.769.755

1.819.769.755.000

59,35

1.819.769.755

1.819.769.755.000

55,36

- SCG Chemicals Co., Ltd.

- PT Barito Pacific Tbk.

923.444.925

923.444.925.000

30,12

989.932.960

989.932.960.000

30,12

- Marigold Resources Pte. Ltd.

169.362.186

169.362.186.000

5,52

181.556.263

181.556.263.000

5,52

- Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)

153.619.550

153.619.550.000

5,01

164.680.158

164.680.158.000

5,01

-

-

-

131.023.422

131.023.422.000

3,99

- Magna Recources Corporation Pte. Ltd.
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

3.066.196.416

3.066.196.416.000 100,00

3.286.962.558

3.286.962.558.000 100,00

Jumlah Saham dalam Portepel

9.198.589.248

9.198.589.248.000

8.977.823.106

8.977.823.106.000

Jika Barito Pacific, Marigold Recources dan masyarakat tidak melaksanakan seluruh HMETD maka
struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT I secara
proforma adalah sebagai berikut:
Keterangan

Sebelum Pelaksanaan PUT I

Setelah Pelaksanaan PUT I

Nilai Nominal Rp1.000 per saham

Nilai Nominal Rp1.000 per saham

Jumlah Saham
Modal Dasar

Nominal (Rp)

(%)

Jumlah Saham

12.264.785.664 12.264.785.664.000

Nominal (Rp)

(%)

12.264.785.664 12.264.785.664.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1.819.769.755

1.819.769.755.000

59,35

1.819.769.755

1.819.769.755.000

55,36

- SCG Chemicals Co., Ltd.

- PT Barito Pacific Tbk.

923.444.925

923.444.925.000

30,12

989.932.960

989.932.960.000

30,12

- Marigold Resources Pte. Ltd.

169.362.186

169.362.186.000

5,52

169.362.186

169.362.186.000

5,15

-

-

-

154.278.107

154.278.107.000

4,69

153.619.550

153.619.550.000

5,01

153.619.550

153.619.550.000

4,67

- Magna Resources Corporation Pte. Ltd.
- Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

3.066.196.416

3.066.196.416.000 100,00

3.286.962.558

3.286.962.558.000 100,00

Jumlah Saham dalam Portepel

9.198.589.248

9.198.589.248.000

8.977.823.106

8.977.823.106.000
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3.

Keterangan Mengenai Pembeli Siaga

Berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, Magna Resources akan bertindak sebagai pembeli siaga
dan akan membeli seluruh sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang HMETD dalam PUT I dengan
harga pelaksanaan sebesar Rp 6.750 setiap saham. Magna Resources adalah afiliasi dari Perseroan
dimana Magna Resources merupakan pengendali tidak langsung Perseroan (melalui PT Barito Pacific
Tbk yang merupakan pemegang saham mayoritas Perseroan).
Pencatatan Saham Baru yang Berasal Dari PUT I Di BEI
Saham baru yang berasal dari PUT I ini akan dicatatkan di BEI bersama dengan saham-saham yang telah
dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan. Pencatatan Saham Baru yang berasal dari PUT I ini sebanyak
220.766.142 (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh dua)
saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah) setiap saham. Jumlah saham
baru yang berasal dari PUT I ini adalah sebesar 7,20% (tujuh koma dua puluh persen) dari jumlah saham
yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemegang Saham Perseroan. Apabila saham baru yang
berasal dari PUT I telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia maka jumlah seluruh saham Perseroan yang
tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak 3.286.962.558 (tiga miliar dua ratus delapan puluh enam juta
sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh delapan) saham biasa atas nama.
PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK
MENERBITKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT
DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK
EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

4

II. Rencana Penggunaan Dana Hasil PUT I
Dana yang diperoleh dari hasil PUT I setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan
untuk:
a. sekitar 81% (delapan puluh satu persen) dari dana PUT I digunakan untuk membiayai belanja modal
sehubungan dengan proyek peningkatan kapasitas naphta cracker. Peningkatan kapasitas naphtha
cracker tersebut akan menggunakan teknologi berlisensi dari Lummus Technology, Inc (Lummus).
Waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sekitar kuartal ke-4 tahun 2013 dan diperkirakan akan selesai
pada akhir tahun 2015. Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan Lummus.
Tujuan kegiatan yaitu meningkatkan kapasitas produksi ethylene dari semula 600 kt per tahun
menjadi sampai dengan 860 kt per tahun sehingga manfaat yang diperoleh dari adanya peningkatan
kapasitas naphtha cracker adalah antara lain diperolehnya skala ekonomis yang lebih besar serta
meningkatnya tingkat keuntungan serta kapasitas dari produksi hilir Perseroan dengan adanya
jaminan pasokan bahan baku yang lebih besar.
b.

sekitar 19% (sembilan belas persen) dari dana PUT I digunakan untuk penyertaan modal kepada PBI
yang selanjutnya akan digunakan oleh PBI untuk penyertaan modal kepada SRI yang merupakan
perusahaan patungan dari PBI, anak perusahaan Perseroan, dengan Compagnie Financiere Du
Groupe Michelin ‘Senard et Cie’ untuk membangun pabrik synthetic butadiene rubber (“SBR”) baru.
Maksud dan tujuan Perseroan melaksanakan joint venture adalah untuk menciptakan tingkat integrasi
vertikal yang memberikan manfaat lebih tinggi kepada Perseroan.

Transaksi penyertaan modal ke PBI merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan berdasarkan Peraturan
No. IX.E.1 karena transaksi tersebut dilakukan antara Perseroan dengan PBI, yang 99,97% sahamnya
dimiliki oleh Perseroan.
Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal
29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Rangka
Penawaran Umum, maka total perkiraan biaya yang dikeluarkan Perseroan (tidak termasuk PPN) adalah
sebesar kurang lebih 0,268% (nol koma dua ratus enam puluh delapan persen) dari nilai PUT I, yang
meliputi:
•
•
•

Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan sekitar 0,137%, Konsultan
Hukum sekitar 0,093%, Biro Administrasi Efek sekitar 0,004% dan Notaris sekitar 0,002%;
Biaya pencatatan di BEI 0,010%;
Biaya lain-lain (percetakan dan iklan) sekitar 0,022%.

Sampai seluruh dana hasil PUT I ini digunakan seluruhnya, Perseroan wajib melaporkan realisasi
penggunaan dana hasil PUT I ini kepada OJK secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sampai seluruh dana
hasil PUT I digunakan, sesuai dengan Peraturan No. X.K.4.
Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum
dalam Prospektus ini, maka rencana perubahan dana tersebut akan terlebih dahulu dilaporkan kepada
OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya serta akan dimintakan persetujuan RUPS
terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan No. X.K.4.
Apabila dikemudian hari penggunaan dana hasil PUT I mengakibatkan adanya transaksi material dan/
atau transaksi afiliasi atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan maka Perseroan akan
mengikuti ketentuan Peraturan No. IX.E.2 dan Peraturan No. IX.E.l.

5

III. Pernyataan Utang
Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan
yang berakhir 30 Juni 2013, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny
(anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
Pada 30 Juni 2013, Perseroan dan Entitas Anak memiliki jumlah liabilitas sebesar US$982,2 juta, dengan
perincian sebagai berikut:
US$ ‘000
JUMLAH

KETERANGAN
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang bank
Utang usaha
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Utang lain-lain
Utang pajak
Biaya yang masih harus dibayar
Uang muka pelanggan
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:
Utang bank
Sewa pembiayaan
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

25.000
97.067
337.290
13.458
1.196
5.693
7.518
33.210
65
520.497

LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas pajak tangguhan – bersih
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:
Utang bank
Sewa pembiayaan
Instrumen keuangan derivatif
Liabilitas imbalan pasca kerja
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
JUMLAH LIABILITAS

130.248
310.233
88
267
19.005
1.876
461.717
982.214

Penjelasan untuk tiap liabilitas adalah sebagai berikut :
1.

Liabilitas jangka pendek

Pada tanggal 30 Juni 2013, Perseroan memiliki liabilitas jangka pendek sebesar US$520,5 juta, dengan
rincian sebagai berikut:
a)

Utang bank
Pada tanggal 26 September 2011, Perseroan memperoleh Fasilitas Kredit Berulang (Revolving
Credit Facility) dari DBS Bank Ltd, Singapura, maksimal sebesar US$25,0 juta, untuk mendanai
kebutuhan modal Perseroan. Tingkat bunga per tahun SIBOR + 2,75% tertentu, dengan periode
pembayaran bunga berkisar antara 1 – 3 bulan. Perseroan tidak diperbolehkan menjaminkan aset
selain untuk perjanjian penjaminan yang telah ada atau untuk perjanjian modal kerja lainnya tanpa
menyediakan jaminan tambahan bagi pemberi pinjaman, sehingga tidak mengurangi manfaat bagi
pemberi pinjaman. Saldo utang bank pada tanggal 30 Juni 2013 sebesar US$25,0 juta.
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b)

Utang usaha
US$‘000
JUMLAH

URAIAN
Berdasarkan pemasok
Pihak berelasi
SCG Chemicals Co., Ltd.
Pihak ketiga
Pemasok luar negeri
Marubeni Petroleum Co., Ltd.
Vitol Asia Pte., Ltd.
Lain-lain
Subtotal
Pemasok dalam negeri
PT. Pertamina (Persero)
Perusahaan Gas Negara (Persero)
Lain-lain
Subtotal
Jumlah
30 Juni 2013

97.067

129.438
111.926
61.147
302.511
14.926
3.225
16.628
34.779
337.779
434.357

Berdasarkan mata uang
Dollar Amerika Serikat
Rupiah
Lain-lain
30 Juni 2013

424.840
8.317
1.200
434,357

c)

Utang lain-lain
Pada 30 Juni 2013, utang lain-lain sebesar US$13,5 juta berasal dari pihak ketiga.

d)

Utang pajak
Pada tanggal 30 Juni 2013, utang pajak sebesar US$1,2 juta terdiri atas pajak penghasilan badan,
pajak penghasilan pasal 4(2), pasal 21, pasal 23, pasal 26, dan pajak pertambahan nilai.

e)

Biaya yang masih harus dibayar
Pada tanggal 30 Juni 2013, biaya yang masih harus dibayar sebesar US$5,7 juta terdiri atas bunga
yang masih harus dibayar sebesar US$2,4 juta dan biaya yang masih harus dibayar lainnya sebesar
US$3,3 juta.

f)

Uang muka pelanggan
Pada tanggal 30 Juni 2013, uang muka pelanggan sebesar US$7,5 juta merupakan kas diterima
dari pelanggan

g)

Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun
Pada tanggal 30 Juni 2013, liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar
US$33,3 juta, terdiri atas utang bank sebesar US$33,2 juta dan liabilitas sewa pembiayaan sebesar
US$0,1 juta.

2.

Liabilitas jangka panjang

Pada tanggal 30 Juni 2013, Perseroan memiliki liabilitas jangka panjang sebesar US$461,7 juta, dengan
rincian sebagai berikut:
a)

Liabilitas pajak tangguhan
Pada tanggal 30 Juni 2013, liabilitas pajak tangguhan bersih sebesar US$130,3 juta, yang terdiri
atas liabilitas pajak tangguhan Perseroan sebesar US$109,6 juta dan liabilitas pajak tangguhan
Entitas Anak sebesar US$20,7 juta.
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b)

Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun
Pada tanggal 30 Juni 2013, liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam
satu tahun terdiri atas pinjaman berjangka sebesar US$310,2 juta dan liabilitas sewa pembiayaan
sebesar US$0,1 juta, dengan rincian sebagai berikut:
Pinjaman berjangka
US$’000
JUMLAH

URAIAN
Pinjaman berjangka US$220 juta
Pinjaman berjangka US$150 juta
Jumlah utang jangka panjang
-/- bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun
30 Juni 2013

208.533
134.890
343.443
(33.210)
310.233

Pinjaman Berjangka US$220 juta
Pada tanggal 29 September 2012, Perseroan menandatangani Fasilitas Pinjaman Berjangka sampai
dengan nilai US$220 juta dengan The Siam Commercial Bank Public Company Limited dan Bangkok
Bank Public Company Limited (Jakarta). Saldo pinjaman pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebagai
berikut:
US$’000
JUMLAH

URAIAN
The Siam Commercial Bank Public Company Limited
Bangkok Bank Public Company Limited (Jakarta)
Total
-/- Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi
Bersih

120.000
100.000
220.000
(11.447)
208.553

Bangkok Bank Public Company Limited bertindak sebagai agen fasilitas dan DB Trustees (Hongkong)
Limited bertindak sebagai agen jaminan. PT Petrokimia Butadiene Indonesia (“PBI”), PT Styrindo
Mono Indonesia (“SMI”) dan Altus Capital Pte. Ltd. (“Altus”) bertindak sebagai penjamin.
Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk membeli kembali seluruh sisa 12,875% Senior
Secured Guaranteed Notes dan pembayaran biaya-biaya terkait.
Pinjaman ini dijamin antara lain dengan jaminan fidusia atas asuransi dan aset bergerak, hak
tanggungan atas tanah peringkat pertama, rekening Perseroan yang ditempatkan pada pemberi
pinjaman dan saham Perseroan pada PBI dan Altus.
Perseroan diwajibkan untuk menjaga rasio keuangan sebagai berikut:
•
Rasio Interest Service Coverage diatas 1,75 : 1.
•
Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.
Perseroan juga diwajibkan untuk menjaga saldo tertentu pada Debt Service Accrual Account dan
Debt Service Reserve Account.
Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan entitas anak (penjamin) tidak diperbolehkan untuk:
1. Menjaminkan aset selain untuk perjanjian penjaminan yang telah ada;
2. Menjual, mengalihkan atau melepas aset pada kondisi dimana Perseroan dan penjamin dapat
melakukan sewa pembiayaan atau membeli kembali aset tersebut;
3. Menjual, mengalihkan atau melepaskan piutang secara recourse;
4. Mengadakan perikatan title retention;
5. Mengadakan perikatan dimana kas atau manfaat dari bank atau rekening lainnya dapat
dipergunakan, dipertukarkan atau menjadi subyek untuk sebuah kombinasi rekening; atau
6. Mengadakan perikatan lainnya yang memiliki efek yang sama, dalam kondisi dimana perjanjian
atau transaksi diadakan dengan tujuan utama untuk meningkatkan utang atau membiayai akusisi
sebuah aset.
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Pada tanggal 30 Juni 2013, rasio Interest Service Coverage dan rasio jumlah pinjaman terhadap
kapitalisasi masing-masing adalah 3,13:1 dan 32%. Grup telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman
yang ditetapkan bank.
Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 12 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:
Bulan setelah tanggal penarikan pinjaman

Pelunasan
pokok pinjaman

18
24
30
36
42
48
54
60
66
72
78
84
Jumlah

6,00%
6,00%
6,00%
6,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
100,00%

Tingkat bunga per tahun adalah LIBOR + 4,10%. Pembayaran bunga dilakukan 3 bulanan.
Pinjaman Berjangka US$150 juta
Pada tanggal 21 November 2011, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dengan nilai
US$150 juta dari beberapa bank dalam dan luar negeri. Saldo pinjaman tersebut pada tanggal 30
Juni 2013 adalah sebagai berikut:
US$’000
JUMLAH

URAIAN
Standard Chartered Bank, Singapura
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), Jakarta
Indonesia EXIM Bank
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Ekonomi Raharja Tbk
DBS Bank Ltd, Singapore
PT Bank DBS Indonesia
Total
-/- Biaya pinjaman yang belum diamortisasi
Bersih

28.155
23.333
18.666
18.199
17.266
17.188
17.188
139.995
(5.105)
134.890

PT Bank DBS Indonesia bertindak sebagai agen fasilitas dan DB Trustees (Hongkong) Limited
bertindak sebagai agen jaminan. PBI, SMI dan Altus bertindak sebagai penjamin.
Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan mendanai pengeluaran modal untuk proyek
turunan C4.
Pinjaman ini dijamin antara lain dengan jaminan fidusia atas asuransi dan aset bergerak, hak
tanggungan atas tanah peringkat pertama, rekening Perseroan yang ditempatkan pada pemberi
pinjaman dan saham Perseroan pada PBI dan Altus.
Klaim dari bank-bank diatas terhadap jaminan berperingkat minimal paripassu dengan klaim dari
semua kreditur lain tanpa jaminan dan kreditur unsubordinated milik Perseroan kecuali kreditur yang
piutangnya wajib diutamakan oleh hukum yang berlaku umum untuk Perseroan.
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Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan entitas anak (penjamin) tidak diperbolehkan untuk:
1. Menjaminkan aset selain untuk perjanjian penjaminan yang telah ada;
2. Menjual, mengalihkan atau melepas aset pada kondisi dimana Perseroan dan penjamin dapat
melakukan sewa pembiayaan atau membeli kembali aset tersebut;
3. Menjual, mengalihkan atau melepaskan piutang secara recourse;
4. Mengadakan perikatan dimana kas atau manfaat dari bank atau rekening lainnya dapat
dipergunakan, dipertukarkan atau menjadi subyek untuk sebuah kombinasi rekening; atau
5. Mengadakan perikatan lainnya yang memiliki efek yang sama, dalam kondisi dimana perjanjian
atau transaksi diadakan dengan tujuan utama untuk meningkatkan utang atau membiayai akusisi
sebuah aset.
Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perseroan dan Entitas Anak (sebagai
penjamin) untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.
Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 12 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:
Bulan setelah tanggal penarikan pinjaman

Pelunasan
pokok pinjaman

18
24
30
36
42
48
54
60
66
72
78
84
Jumlah

6,67%
6,67%
6,67%
6,67%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
100,00%

Pada tanggal 3 Oktober 2012, telah dilakukan perubahan atas perjanjian fasilitas pinjaman ini.
Berdasarkan perubahan tersebut, Perseroan diwajibkan untuk menjaga rasio sebagai berikut :
•
•

Rasio Interest Service Coverage diatas 1,75 : 1
Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi :
i. 40% setiap waktu hingga tanggal keputusan investasi pertama atas proyek ekspansi.
ii. 50% untuk periode dari dan setelah tanggal keputusan investasi final pertama atas proyek
ekspansi hingga 31 Desember 2015.
iii. 45% untuk periode setelah 31 Desember 2015.

Perubahan tersebut juga mengubah tingkat bunga pinjaman per tahun menjadi LIBOR + 4,80% untuk
pemberi pinjaman Onshore dan LIBOR + 4,65% untuk pemberi pinjaman Offshore dimulai sejak
10 Oktober 2012.
Perseroan diwajibkan untuk menjaga saldo Debt Service Reserve Account dan Debt Service Accrual
Account.
Pada tanggal 30 Juni 2013, rasio Interest Service Coverage dan rasio jumlah pinjaman terhadap
kapitalisasi masing-masing adalah 3,13:1 dan 32%. Grup telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman
yang ditetapkan bank.
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c)

Instrumen keuangan derivatif
Perseroan mengadakan kontrak swap tingkat bunga (interest rate swap) dengan beberapa Bank
berkaitan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari Bank tersebut. Nilai wajar liabilitas keuangan
derivatif pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebagai berikut:

Tanggal
kontrak

10 April 2012
24 April 2012
Jumlah

d)

Bank

Nilai
nosional
awal

PT Bank DBS Indonesia
The Hongkong and Shanghai Bank
Corporation Limited (Jakarta)

Tanggal
Penghentian

US$’000
Tingkat LIBOR Nilai wajar
tetap per
tahun

30.000

21 November 2018

1,20%

143

30.000

21 November 2018

1,19%

124
267

Liabilitas imbalan pasca kerja
Rincian liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:
US$’000
JUMLAH

URAIAN
Nilai kini liabilitas imbalan
Kerugian jasa lalu yang belum diakui
Kerugian aktuarial yang belum diakui
Liabilitas bersih

24.477
(772)
(4.700)
19.005

e)

Estimasi biaya pembongkaran aset tetap
Pada tanggal 30 Juni 2013, estimasi biaya pembongkaran aset tetap sebesar US$1,9 juta.

3.
a.

Ikatan
Perseroan dan PT Griya Idola (“GI”) mengadakan beberapa perjanjian sewa ruang kantor dan lahan
parkir selama dua tahun yang akan berakhir di antara bulan Oktober 2013 sampai dengan Juni 2015.
Beban sewa sebesar US$ 0,5 juta atau sebesar 4,00% untuk periode enam bulan yang berakhir
30 Juni 2013 dicatat sebagai beban umum dan administrasi.

b.

Pada tanggal 17 Maret 2008, Perseroan memperoleh fasilitas Letter of Credit (“L/C”) Impor dari
BNI yang meliputi Sight L/C dan Usance L/C dan Trust Receipt Post Financing dengan kredit limit
maksimum sebesar US$15,0 juta pada tanggal 30 Juni 2013. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan
dan piutang secara paripasu dengan fasilitas kredit dari bank lainnya.
Pada tanggal 18 Maret 2013 fasilitas ini diperpanjang sampai dengan 16 Maret 2014.

c.

Pada tanggal 28 September 2011, PT Bank Danamon Indonesia Tbk. menyetujui perpanjangan
dan penggabungan fasilitas Omnibus Trade Finance yang bersifat revolving sebelumnya diperoleh
Perseroan dan CA (sekarang bergabung dengan Perseroan), dengan jumlah pokok setingi-tingginya
US$47,0 juta.
Fasilitas ini dijamin dengan piutang dan persediaan secara paripasu dengan fasilitas kredit dari bank
lainnya.
Pada 28 September 2012, fasilitas ini diperpanjang sampai dengan 28 September 2013.

d.

Pada tanggal 28 Oktober 2009, Perseroan memperoleh fasilitas dari Bank DBS Indonesia berupa
fasilitas L/C Impor yang meliputi Sight L/C dan Usance L/C. Fasilitas ini telah diperpanjang sampai
27 Oktober 2013.
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Pada tanggal 13 Desember 2012, dilakukan perubahan atas fasilitas ini dengan menambahkan
fasilitas Sight/Usance L/C Import dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dengan
limit maksimum US$65,0 juta.
Fasilitas ini dijamin dengan piutang usaha dan persediaan secara paripassu dengan fasilitas kredit
dari bank lainnya.
e.

Pada bulan April 2006, CA dan SMI memperoleh Trade Finance Facility dan Revolving Credit Facility,
dari DBS Bank Ltd., Singapura. Fasilitas ini berjumlah sebesar US$167,0 juta pada tanggal 30 Juni
2013. Fasilitas ini telah di perpanjang sampai dengan November 2013.
Fasilitas ini dijaminkan dengan jaminan fidusia atas persediaan dan piutang milik Perseroan dan
SMI secara paripassu dengan fasilitas kredit dari bank lainnya.

f.

Di bulan Desember 2004, CA memperoleh fasilitas L/C dari PT Bank Central Asia Tbk. sampai
sejumlah US$26,0 juta. Fasilitas ini dijamin dengan piutang dan persediaan milik Perseroan secara
paripassu dengan fasilitas kredit dari bank lainnya.
Pada tahun 2012, dilakukan perubahan untuk menambahkan fasilitas penerbitan Usance
Payable at Sight L/C dan Usance payable at Usance L/C. Jumlah pokok L/C ditingkatkan menjadi
US$50,0 juta.
Fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan 27 Oktober 2013.

g.

Pada 30 Juni 2010, CA dan SMI, Entitas Anak, mengadakan perjanjian pemberian fasilitas perbankan
korporasi dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) yang meliputi
fasilitas impor dan penerbitan bank garansi dengan limit gabungan sebesar US$148,0 juta pada
tanggal 30 Juni 2013.
Pada tanggal 19 Juli 2012, Perseroan melakukan perubahan atas perjanjian Fasilitas Perbankan
Korporasi dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC). Fasilitas
ini terdiri atas Fasilitas Pinjaman Impor maksimal sebesar US$35,0 juta, untuk melunasi fasilitas
Kredit Berdokumen atau Kredit Berdokumen dengan pembayaran tertunda; atau untuk membiayai
pembelian (impor dan lokal) Kredit Berdokumen, dengan penyerahan dokumen tagihan yang terkait
atau Purchase Order.
Fasilitas ini dijaminkan dengan jaminan fidusia atas persediaan dan piutang secara paripassu dengan
fasilitas kredit dari bank lainnya.
Fasilitas ini telah diperpanjang sampai 30 Juni 2014.

h.

SMI dan PT Sulfindo Adiusaha (SAU) mengadakan perjanjian Ethylene Tank Utilization untuk periode
yang tidak terbatas atau sampai dengan kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini,
dimana kedua belah pihak menyetujui hal-hal sebagai berikut:
•
Pembayaran sebesar US$4 juta oleh SMI kepada SAU untuk hak penggunaan bersama atas
tanki penyimpanan ethylene;
•
Dalam hal tanki dijual atau disewakan, SMI berhak menerima hasil penjualan atau penyewaan
dari tanki secara proporsional, setelah dikurangi biaya terkait yang dikeluarkan oleh SAU
sehubungan dengan penjualan atau penyewaan tanki; dan
•
Dalam hal adanya pembatasan oleh pemerintah untuk penggunaan bersama atas tanki,
pembayaran yang telah dilakukan oleh SMI sebesar US$4 juta akan dikembalikan, setelah
dikurangi amortisasi sebesar 2,5% per tahun.

i.

Pada 21 Juni 2004, Perseroan dan PT Banten Inti Gasindo (“BIG”) mengadakan perjanjian jual beli
gas. Berdasarkan perjanjian tersebut, BIG sepakat untuk menyediakan gas untuk keperluan industri
Perseroan di Cilegon, Banten.
Perjanjian berlaku sejak Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2014.
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j.

Pada 1 Februari 2007, Perseroan dan PT Air Liquide Indonesia (“ALI”) mengadakan perjanjian jual
beli nitrogen, dimana ALI akan menyediakan nitrogen untuk Perseroan melalui pipa. Perjanjian
berlaku sejak 1 Februari 2007 dengan jangka waktu 10 tahun.
Pada 1 Agustus 2010, Perseroan dan ALI mengadakan perjanjian jual beli nitrogen yang baru,
dimana ALI akan menyediakan nitrogen untuk Perseroan melalui pipa. Perjanjian ini berlaku sejak
1 Agustus 2010 hingga 30 Juni 2015.
Pembelian nitrogen dari PT Air Liquide Indonesia (ALI) sebesar US$ 1.9 juta untuk periode enam
bulan yang berakhir 30 Juni 2013.

k.

SMI mengadakan perjanjian lisensi proses untuk pabrik Ethylbenzene/Stryrene Monomer dan
fasilitas Ethylene dengan Lummus Crest Inc (“LCI”) pada tanggal 17 Januari 1997. Sesuai dengan
perjanjian, LCI memberikan hak kepada SMI untuk menggunakan informasi dan hak paten teknik
untuk proses styrene dari LCI. Perjanjian ini berlaku untuk 10 tahun sejak 22 Juni 1990, dan akan
diperpanjang otomatis setiap tahun.

l.

Pada tanggal 3 Maret 1998, SMI mengadakan perjanjian Ethylene Tank dengan PT Showa Esterindo
Indonesia (“SEI”), yang menyatakan bahwa SEI menyetujui untuk menyewa tangki milik SMI yang
berada di pabrik SMI dengan kapasitas 2.800 metrik ton, yang akan berakhir di tahun 2013. Sampai
dengan tanggal prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan.
Pendapatan sewa tanki dari SEI sebesar US$ 0,2 juta untuk periode enam bulan yang berakhir
30 Juni 2013.

m. Pada tanggal 1 Juni 2011, PBI mengadakan kontrak On-Shore dengan Toyo Engineering Korea
Limited (“TEKL”), dimana TEKL bersedia untuk menyediakan rincian desain, pengadaan, konstruksi,
pre-commissioning dan persiapan kerja untuk proyek 100.000 MTA Butadiene Extraction unit dengan
jumlah nilai kontrak US$33,0 juta.
n.

Pada tanggal 1 Juni 2011, PBI mengadakan kontrak Off-Shore dengan Toyo Engineering Corporation
(“TEC”), dimana TEC bersedia untuk memasok peralatan dan material untuk proyek 100.000 MTA
Butadiene Extraction unit dengan jumlah nilai kontrak US$47,5 juta.

o.

Pada tanggal 25 Juli 2011, PBI mengadakan perjanjian License and Engineering Butene-1 dengan
Sumitomo Chemical Company Limited (“SCC”), dimana SCC menyetujui untuk memberikan lisensi
untuk pelatihan dan pembuatan produk butene-1, menggunakan dan menjual produk-produk butene-1
di seluruh negara di dunia. Selain itu juga memberikan Technical Assistance atas pembuatan produk
butene-1. Jangka waktu dari perjanjian ini adalah 10 tahun. PBI dikenakan royalti atas lisensi dan
Technical Assistance ini.

p.

Pada bulan Juni 2013, Perseroan telah menandatangani joint venture agreement bersama dengan
PBI, Michelin dan SRI untuk membeli bagian kepemilikan SMI atas PT Synthetic Rubber Indonesia
(“SRI”). Setelah pembelian tersebut Michelin akan memiliki 55% SRI.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, tidak terdapat perubahan material dalam
liabilitas konsolidasian Perseroan sejak tanggal 30 Juni 2013 sampai dengan tanggal Laporan
Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang
diterbitkan kembali pada tanggal 9 Oktober 2013 dan untuk periode enam bulan yang berakhir
pada tanggal tersebut, dan yang terjadi sejak tanggal Laporan Auditor Independen tersebut
diatas sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran, selain yang telah diungkapkan
dalam prospektus ini dan Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut di atas, serta selain liabilitas
yang terjadi dari kegiatan usaha normal.
Dengan adanya pengelolaan yang sistematis atas aset dan liabilitas serta peningkatan hasil
operasi di masa mendatang, Perseroan berkeyakinan akan dapat menyelesaikan seluruh
liabilitasnya sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.
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Manajemen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan serta berhubungan dengan
tugas dan tanggung jawabnya dalam Perseroan dengan ini menyatakan kesanggupannya untuk
memenuhi liabilitas-liabilitasnya yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian
serta disajikan dalam Prospektus ini.
Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang
perseroan.
Tidak terdapat negative covenants yang akan merugikan hak-hak pemegang saham.
Komitmen dan kontijensi
Tidak terdapat komitmen dan kontijensi yang belum dilaporkan pada tanggal 30 Juni 2013 selain
ikatan-ikatan yang telah disebutkan diatas.

14

IV. Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen
Pembahasan dan analisa kondisi keuangan berikut serta hasil operasi dalam bab ini harus dibaca
bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting yang terkandung di bagian lain dalam Prospektus
ini. Informasi keuangan yang disajikan dalam pembahasan ini serta data keuangan lainnya yang diberikan
dalam tabel di bagian lain bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak
untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 serta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012
yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Osman Bing Satrio & Eny (anggota dari Deloitte Touche
Tohmatsu Limited), dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh kantor
akuntan publik Osman Bing Satrio & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan
pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
1.

Ikhtisar

Kami adalah produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia dan mengoperasikan satu-satunya
naphtha cracker di negara ini. Kami juga merupakan produsen polypropylene terbesar di Indonesia. Kami
memproduksi olefins (ethylene, propylene dan produk-produk sampingan, seperti pygas dan Mixed C4),
produk-produk turunan ethylene (seperti polyethylene), produk turunan propylene (seperti polypropylene),
dan styrene monomer serta berbagai produk sampingan (seperti ethyl benzene, toluene dan benzene
toluene mixture). Kami merupakan satu-satunya penghasil ethylene dan styrene monomer di dalam negeri,
dan salah satu dari hanya dua produsen propylene dan polyethylene di Indonesia, dan produk-produk
kami merupakan bahan dasar bagi produksi berbagai produk konsumen dan industri.
Pada tanggal penerbitan prospektus ini, Perseroan baru saja menyelesaikan pembangunan sebuah
pabrik butadiene dengan kapasitas 100 ktpa yang memulai operasi komersial pada bulan September
2013. Butadiene adalah bahan baku untuk produksi styrene butadiene rubber (“SBR”) yang digunakan
untuk pembuatan ban, sarung tangan dan sepatu karet.
Tabel di bawah ini menunjukkan produksi dan total kapasitas produksi Perseroan untuk periode-periode
yang disajikan.
Periode satu tahun yang berakhir pada tanggal:
31 Des 2011

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal:
30 Jun 2012
(tidak diaudit)

31 Des 2012

30 Jun 2013

Produksi

Kapasitas
Nameplate

Produksi

Kapasitas
Nameplate

Produksi

Kapasitas
Nameplate

Produksi

Kapasitas
Nameplate

kt

kt/tahun

kt

kt/tahun

kt

kt/tahun

kt

kt/tahun

Olefin dan produk-produk sampingan
Ethylene..................................................

468

600

531

600

260

600

288

600

Propylene...............................................

255

320

291

320

140

320

160

320

Pygas......................................................

178

280

209

280

109

280

105

280

Mixed C4.................................................

166

220

198

220

95

220

106

220

Polyolefins.................................................
Polyethylene...........................................

284

336

337

336

170

336

160

336

Polypropylene.........................................

416

480

461

480

226

480

232

480

305

340

302

340

161

340

148

340

Styrene monomer......................................
Styrene monomer...................................

Menurut pakar industri, Nexant Asia Limited (“Nexant”), pada tahun 2012, Perseroan adalah produsen
tunggal ethylene di Indonesia dan memiliki pangsa pasar kira-kira sebesar 44%, 31%, 29%, dan 100%
dari pasar domestik ethylene, polyethylene, polypropylene, dan styrene monomer berturut-turut.
Perseroan mengoperasikan sebuah kompleks petrokimia terintegrasi yang berlokasi di Ciwandan,
Cilegon di Propinsi Banten Indonesia, yang terdiri dari sebuah naphtha cracker, dua pabrik polyethylene
dan tiga jalur produksi polypropylene. Lokasi yang strategis dari kompleks petrokimia terintegrasi kami
memberikan kami akses yang mudah terhadap para pelanggan utama dalam negeri kami yang terhubung
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secara langsung dengan fasilitas produksi kami di Cilegon melalui saluran pipa. Kompleks petrokimia
terintegrasi kami juga mencakup dua pabrik styrene monomer, yang merupakan pabrik styrene monomer
satu-satunya di Indonesia, yang terhubung secara langsung dengan kompleks petrokimia utama kami di
Cilegon melalui saluran pipa. Pabrik styrene monomer ini berlokasi di Serang, Propinsi Banten Indonesia,
kurang lebih 40 km dari kompleks petrokimia utama di Cilegon. Kompleks petrokimia kami memiliki
fasilitas pendukung terintegrasi termasuk saluran pipa, genset, boiler, fasilitas pemrosesan air, tangkitangki penyimpanan serta fasilitas dermaga.
Per tanggal 30 Juni 2013, jalur produksi Perseroan berkapasitas untuk memproduksi 600 kt ethylene per
tahun, 320 kt propylene per tahun, 280 kt pygas per tahun, 220 kt mixed-C4 per tahun, 336 kt polyethylene
per tahun, 480 kt polypropylene per tahun, dan 340 kt styrene monomer per tahun.
Tabel di bawah ini menunjukkan perincian pendapatan bersih Perseroan berdasarkan jenis produk dan
pasar akhir (dalam negeri/ekspor) serta EBITDA disesuaikan-nya untuk periode-periode yang disajikan.
Periode satu tahun yang berakhir pada
tanggal:
31 Des 2011
Pendapatan bersih dalam negeri
Olefins dan produk-produk sampingan ...............
Polyethylene.........................................................
Polypropylene.......................................................
Styrene monomer dan produk-produk
sampingan ...........................................................
Jumlah pendapatan bersih domestik . ....................
Pendapatan bersih ekspor
Olefins dan produk-produk sampingan ...............
Polyethylene.........................................................
Polypropylene.......................................................
Styrene monomer dan produk-produk
sampingan ...........................................................
Jumlah pendapatan bersih ekspor..........................
Pendapatan lainnya . ...........................................
Jumlah pendapatan bersih .....................................
EBITDA disesuaikan(1).............................................

31 Des 2012

Periode enam bulan yang berakhir pada
tanggal:
30 Jun 2012
30 Jun 2013
(tidak diaudit)
US$ ‘000
%
US$ ‘000
%

US$ ‘000

%

US$ ‘000

%

178.942
408.758
689.776

8,2
18,6
31,4

145.848
467.673
703.869

6,4
20,5
30,8

69.194
233.628
342.953

6,0
20,1
29,5

134.035
234.164
389.140

11,0
19,2
32,0

251.391
1.528.867

11,4
69,6

273.031
1.590.421

11,9
69,6

139.251
785.026

12,0
67,6

163.308
920.647

13,4
75,6

450.001
15.897
-

20,5
0,7
-

494.184
17.436
5.301

21,6
0,8
0,2

266.152
8.793
3.727

22,9
0,8
0,3

197.144
3.971
-

16,2
0,3
-

200.074
665.972
2.645
2.197.484
92.429

9,1
30,3
0,1
100,0
4,2

174.078
690.999
3.738
2.285.158
21.186

7,6
30,2
0,2
100,0
0,9

95.908
374.580
1.484
1.161.090
4.524

8,3
32,3
0,1
100,0
0,4

92.484
293.599
3.657
1.217.903
46.769

7,6
24,1
0,3
100,0
3,8

Catatan:
(1) “EBITDA” didefinisikan sebagai laba periode berjalan sebelum beban bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi. “EBITDA disesuaikan” didefinisikan
sebagai EBITDA yang diubah sesuai dengan keuntungan dari kurs mata uang asing yang tidak terealisasi - bersih. EBITDA disesuaikan tidak
seharusnya dianggap oleh investor sebagai alternatif dari laba bersih atau pendapatan operasional bersih, atau sebagai indikator performa
operasional kami atau kombinasi operasional lain-lain atau data arus kas yang telah disusun sesuai dengan prinsip dan praktek pelaporan
akuntansi yang berlaku umum atau alternatif daripada arus kas sebagai pengukur likuiditas atau pengukur performa yang dihitung sesuai dengan
prinsip dan praktek pelaporan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (GAAP Indonesia). Perhitungan EBITDA
disesuaikan mungkin dapat berbeda daripada perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan lain dengan nama yang sama. EBITDA disesuaikan
bukanlah pengukur performa keuangan yang dihitung sesuai dengan prinsip dan praktek pelaporan akuntansi yang sesuai dengan Standar
Akutansi Keuangan di Indonesia (GAAP Indonesia) dan tidak seharusnya dianggap sebagai suatu alternatif terhadap kas bersih yang diberikan
oleh aktivitas operasional atau sebagai pengukur likuiditas atau alternatif dari laba bersih sebagai indikator performa operasional atau pengukur
performa yang dihitung sesuai dengan GAAP Indonesia. EBITDA disesuaikan dihitung dengan cara sebagai berikut:
Periode satu tahun yang berakhir pada
tanggal:

Periode enam bulan yang berakhir
pada tanggal:
30 Jun 2012
30 Jun 2013
(tidak diaudit)
US$ ‘000
US$ ‘000

31 Des 2011

31 Des 2012

US$ ‘000

US$ ‘000

8.007

(87.213)

(51.654)

4.992

47.752
41.531
(10.138)

44.906
1.306
14.626
58.721
(19.210)

23.224
370
28.826
(8.497)

10.741
(2.335)
30.214
2.504

5.277
92.429
92.429

8.050
21.186
21.186

6.049
(1.682)
6.206
4.524

653
46.769
46.769

Laba bersih periode berjalan.........................................................
Tambah (Kurang):
Beban bunga – bersih dari pendapatan bunga.........................
Kerugian atas instrumen keuangan derivatif............................
Kerugian atas pelunasan obligasi.............................................
Penyusutan dan amortisasi .....................................................
Beban pajak..............................................................................
Kerugian kurs mata uang asing yang tidak terealisasi –
bersih........................................................................................
EBITDA..........................................................................................
Penyisihan penurunan nilai persediaan....................................
EBITDA disesuaikan......................................................................
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2.

Faktor-faktor Utama yang Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan

a)

Dinamika Permintaan dan Penawaran
Pendapatan bersih serta kinerja operasional kami peka terhadap dinamika permintaan dan penawaran
di pasar petrokimia dalam negeri maupun internasional. Permintaan terhadap produk-produk kami
pada umumnya terkait dengan pertumbuhan PDB dan tren urbanisasi. Penawaran dipengaruhi oleh
kapasitas produksi yang tersedia di pasar. Meskipun kami adalah produsen tunggal dalam negeri dari
beberapa produk kami dan kami yakin bahwa kami memiliki keunggulan yang signifikan dibandingkan
dengan para pesaing kami di dalam negeri maupun internasional, industri petrokimia secara historis
ditandai dengan masa-masa di mana persediaan ketat, sehingga menyebabkan tingkat pemanfaatan
dan marjin yang tinggi, diikuti oleh masa-masa dimana terjadi kelebihan pasokan yang disebabkan
oleh penambahan kapasitas yang signifikan, yang membawa kepada tingkat pemanfaatan dan marjin
yang berkurang. Hasil historis Perseroan merefleksikan dinamika permintaan dan penawaran serta
fluktuasi industri petrokimia.

b)

Biaya persediaan bahan baku
Kami menggunakan naphtha sebagai persediaan bahan baku utama kami untuk menghasilkan
produk-produk kami, dan karenanya, biaya naphtha, yang seluruhnya dibeli dari pihak ketiga yang
independen, merupakan komponen terbesar dari beban pokok penjualan kami. Selama tahun-tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2012 dan periode-periode enam bulan yang
berakhir pada 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2013, biaya naphtha terhitung masing-masing sebesar
kurang lebih 60,2%, 65,6%, 66,7% dan 64,1%, dari beban pokok pendapatan Perseroan.
Harga naphtha pada umumnya mengikuti tren harga minyak mentah, dan bervariasi sesuai dengan
kondisi pasar minyak mentah, yang belakangan ini telah sangat fluktuatif. Pergerakan harga naphtha
tidak selalu sama besarnya atau seiring dengan perubahan harga Perseroan yang selama ini telah
dialami untuk produk-produknya. Dengan demikian, kenaikan atau penurunan harga naphtha dapat
berdampak secara material terhadap marjin kami. Selain itu, selama tahun-tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2012 dan periode enam bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2013, masing-masing sekitar 70,5%, 71,2%, 65,8% dan 74,0%
dari naphtha Perseroan telah dipasok berdasarkan kontrak berjangka dengan harga formula.
Selanjutnya, selama paruh pertama tahun 2013, harga naphtha menurun sementara harga untuk
produk-produk Perseroan lainnya tidak menurun sama cepatnya. Akibatnya, marjin operasional
meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2012. Rata-rata harga naphtha menurun
dari US$1.010 per metrik ton untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012
menjadi US$958 per metrik ton untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013.
Marjin produk kotor Perseroan untuk olefins selama tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2011 dan 31 Desember 2012 dan selama periode-periode enam bulan yg berakhir pada
30 Juni 2012 dan 30 Juni 2013 adalah masing-masing 1,2%, 0,8%, 0,7% dan 0,3%. Marjin produk
kotor Perseroan untuk polyolefins selama tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2011 dan 31 Desember 2012 dan selama periode-periode enam bulan yg berakhir pada 30 Juni
2012 dan 30 Juni 2013 adalah masing-masing 2,9%, (0,1)%, (0,9)% dan 1,4%. Marjin produk kotor
Perseroan untuk styrene monomer dan produk-produk sampingan selama tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2012 dan selama periode-periode enam bulan yg
berakhir pada 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2013 adalah masing-masing 0,7%, 0,2%, 0,2% dan 1,2%.
Sebagai akibatnya, kenaikan dari pada biaya bahan baku juga dapat menimbulkan tekanan pada
marjin dan arus kas kami, karena kenaikan harga jual produk kami mungkin tidak sebanding dengan
kenaikan harga bahan baku. Tidak ada jaminan bahwa kenaikan harga bahan baku tidak akan
mempengaruhi bisnis kami atau hasil usaha di masa mendatang. Lihat “Risiko Usaha – Risiko
yang Berkaitan dengan Bisnis dan Operasional Perseroan – Fluktuasi biaya bahan baku dapat
mengakibatkan meningkatnya beban biaya operasional dan menimbulkan kerugian terhadap
hasil kinerja operasional, arus kas, dan marjin Perseroan.” Lihat juga “Dinamika Permintaan dan
Penawaran.”
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c)

Kondisi ekonomi
Kondisi makroekonomi secara keseluruhan pada tingkat dunia dan dalam negeri telah menimbulkan
dampak operasional yang signifikan terhadap operasional Perseroan dan akan terus mempengaruhi
operasi kami. Krisis ekonomi yang mempengaruhi Asia Tenggara dari pertengahan tahun 1997
telah menyebabkan Indonesia mengalami antara lain, depresiasi mata uang, penurunan PDB riil
yang signifikan, suku bunga yang tinggi, kerusuhan sosial dan perkembangan politik yang luar
biasa. Kondisi ini telah menimbulkan dampak yang merugikan terhadap bisnis Indonesia, termasuk
kondisi bisnis dan keuangan Perseroan, yang akhirnya mengakibatkan dilakukannya restrukturisasi
Perseroan pada tahun 2001. Indonesia memasuki fase resesi dengan tingkat pertumbuhan yang
relatif rendah dari tahun 1999 hingga 2002. Menurut statistik EIU, laju pertumbuhan Indonesia telah
meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dari 4,6% pada tahun 2009, 6,2% pada tahun 2010,
6,5% pada tahun 2011 dan 6,2% pada tahun 2012. Meskipun demikian, krisis keuangan global yang
dimulai selama paruh kedua tahun 2008 telah menimbulkan dampak negatif terhadap Indonesia dan
berdampak merugikan terhadap hasil usaha Perseroan. Lihat “Risiko Usaha – Risiko yang terkait
dengan Indonesia - Perubahan-perubahan perekonomian domestik, regional atau global dapat
menimbulkan dampak yang merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan”.

d)

Pemadaman listrik
Program pemadaman terjadwal dan penghentian operasi (shutdowns) tidak terjadwal atas pabrik
kami dapat mempengaruhi hasil produksi kami. Kami diwajibkan untuk melakukan Turn Around
Maintenance (“TAM”), yang mencakup, sertifikasi katup pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan
skala besar, pembaharuan serta penggantian terjadwal besar-besaran yang terkait dengan pabrik
kami setiap empat tahun sekali. Kami dijadwalkan melakukan TAM setiap empat tahun sekali
pada pabrik naphtha cracker kami. TAM terakhir yang dilaksanakan adalah pada Oktober 2011.
TAM terjadwal berikutnya direncanakan akan dilakukan pada tahun 2015. Kegiatan operasional
kami mengharuskan kami untuk menjadwalkan penghentian rutin untuk pemeliharaan, yang dapat
berdampak negatif terhadap kemampuan kami untuk memproduksi dan menjual produk sehingga
hal ini dapat menimbulkan dampak material yang merugikan pada bisnis, kondisi keuangan dan
hasil usaha. Dua pabrik styrene monomer kami masing-masing memerlukan Shutdown Maintenance
(“SDM”) sekali setiap dua tahun untuk periode 26 hari sampai 30 hari. Lihat “Risiko Usaha —
Risiko yang Berkaitan dengan Bisnis dan Kegiatan Perseroan — Kegiatan-kegiatan operasional
mengharuskan Perseroan untuk menjadwalkan penghentian rutin untuk perawatan, yang dapat
mengurangi kemampuan Perseroan untuk memproduksi dan memasarkan produk sehingga secara
material dapat menyebabkan kerugian terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil-hasil operasional.”
Pada bulan Oktober 2011, Perseroan melakukan TAM pada naphtha cracker-nya selama 45 hari,
di mana selama masa itu, produksi naphtha cracker terhenti. Pabrik polyolefin tidak memerlukan
perpanjangan downtime (penghentian produksi) untuk melakukan pemeliharaan namun dapat
dipengaruhi oleh TAM pada fasilitas yang digunakan secara bersama. Hanya pekerjaan pada central
utilities di lokasi cracker yang menyebabkan downtime pada pabrik polyethylene, yang umumnya
dibatasi hingga kurang lebih dua minggu selama pelaksanaan TAM.
Dua pabrik styrene monomer kami, masing-masing memerlukan SDM setiap dua tahun sekali yang
berlangsung selama 26 hari hingga 30 hari. Lihat “Risiko Usaha – Risiko yang Berkaitan dengan
Bisnis dan Kegiatan Perseroan – Kegiatan-kegiatan operasional mengharuskan Perseroan untuk
menjadwalkan penghentian rutin untuk perawatan, yang dapat mengurangi kemampuan Perseroan
untuk memproduksi dan memasarkan produk sehingga secara material dapat menyebabkan kerugian
terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil-hasil operasional.”
Lihat “Risiko Usaha – Risiko yang Berkaitan dengan Bisnis dan Kegiatan Perseroan – Kegiatankegiatan operasional Perseroan bergantung pada faktor-faktor produksi dan faktor-faktor lain di luar
kendali Perseroan yang mungkin menyebabkan penutupan dan penghentian tidak terjadwal yang
secara material dapat berdampak merugikan terhadap hasil-hasil kegiatan operasional Perseroan.”

e)

Rencana Perluasan
Kemampuan kami untuk meningkatkan produksi dan penjualan akan bergantung pada kemampuan
kami melaksanakan debottlenecking dan rencana perluasan. Pada bulan Juni 2013, kami mengambil
keputusan investasi akhir untuk meperluas naphtha cracker kami sehingga kapasitasnya naik dari
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sebesar 600 kt setiap tahun sampai dengan 860 kt setiap tahun dengan estimasi biaya sekitar
US$380 juta. Perluasan ini akan melibatkan pemasangan alat-alat dan mesin-mesin baru pada
fasilitas produksi kami yang sudah ada. Kami akan menunjuk kontraktor EPC kami pada pertengahan
September 2013 sedangkan pembangunan akan dimulai pada tahun 2014. Operasi komersial fasilitas
produksi ini akan dimulai pada kuartal pertama tahun 2016.
Selanjutnya, kami juga ingin mengembangkan dan menyelesaikan pabrik-pabrik ekstraksi baru
untuk memproduksi berbagai produk bernilai tambah tinggi seperti Butadiene dan Benzene, Toluene
dan Xylene (“BTX”). Per tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan baru saja menyelesaikan
pembangunan pabrik Butadiene yang diperkirakan akan mulai beroperasi komersial pada September
2013. Kami juga mengembangkan pabrik ekstraksi untuk BTX, yang mana akan bergantung pada
hasil uji kelayakan yang akan kami lakukan di masa depan.
Dalam rangka mencapai tingkat integrasi vertikal yang lebih tinggi, kami juga telah membentuk
perusahaan patungan, SRI, dengan produsen ban terkemuka di dunia Michelin, dengan berfokus
pada produksi SBR. Perseroan kerjasama 55:45 dengan Michelin yang memegang kendali mayoritas
berencana untuk membangun fasilitas baru dengan kapasitas 100 kt per tahun.
f)

Bea masuk
Hasil usaha Perseroan selama ini dalam beberapa hal telah dipengaruhi oleh bea masuk yang
dikenakan terhadap produk impor petrokimia ke Indonesia. Per tanggal Prospektus ini diterbitkan,
impor naphtha, ethylene dan propylene tidak dikenakan bea masuk. Impor styrene monomer
dikenakan bea masuk sebesar 5% dari harga impor jika diimpor dari negara-negara di luar ASEAN
dan tidak dikenakan bea masuk jika diimpor dari negara-negara ASEAN. Impor polyethylene dan
polypropylene dikenakan bea masuk 5% sampai dengan 15% dari harga impor jika diimpor dari
negara-negara di luar ASEAN dan tidak dikenakan bea masuk jika diimpor dari negara-negara ASEAN.

g)

Faktor Musiman
Perseroan mengalami tingkat penjualan yang lebih rendah selama liburan keagamaan, khususnya
selama Hari Raya Idul Fitri di Indonesia. Selama perayaan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia, hanya
angkutan bahan makanan dan penumpang saja yang pada umumnya diperbolehkan melalui jalanjalan umum. Perseroan tidak bisa mengirimkan produk-produknya kepada pelanggan dalam negeri
selama kurang lebih 14 hari selama masa Hari Raya Idul Fitri ini. Tingkat produksi polyethylene dan
polypropylene tidak berkurang, sehingga tingkat persediaan meningkat selama dua minggu masa
hari raya ini. Kurang lebih dua dua minggu sebelum hari raya, permintaan terhadap produk-produk
Perseroan meningkat, sedangkan penurunan penjualan dialami selama kurang lebih dua minggu
selama libur hari raya. Apabila dua minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri dan dua minggu selama
Hari Raya Idul Fitri tidak jatuh pada kuartal yang sama, hasil usaha kami akan mencerminkan akibat
dari faktor musiman ini.

3.

Kebijakan Akuntansi Penting

Perseroan telah mengidentifikasi kebijakan akuntansi tertentu yang signifikan bagi penyusunan setiap
informasi keuangan dan pelaporan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting biasanya melibatkan
penilaian subjektif dan kompleks dalam kaitannya dengan akun, memerlukan penilaian manajemen,
informasi keuangan dan data yang dapat berubah di masa mendatang. Perseroan menetapkan kebijakankebijakan berikut yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan yang memerlukan penilaian
yang signifikan dari manajemen. Kebijakan akuntansi yang diidentifikasi di bawah ini tidak mendalam,
untuk sepenuhnya membahas kebijakan akuntansi yang penting lainnya.
a)

Persediaan
Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih
rendah. Biaya termasuk didalamnya dari porsi biaya tetap dan biaya variabel, dialokasikan ke dalam
nilai persediaan dengan cara yang paling sesuai dengan jenis tersebut, dimana persediaan mayoritas
ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi bersih menunjukkan perkiraan harga
penjualan persediaan dikurangi dengan jumlah perkiraan biaya dalam proses pembuatan dan seluruh
biaya penjualan.
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b)

Aset Tetap
Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk
tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan
akumulasi kerugian penurunan nilai. Grup telah menilai kembali aset tetap tertentu pada periodeperiode sebelumnya berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai independen dalam
rangka kuasi-reorganisasi. Nilai aset tertentu yang direvaluasi pada periode sebelumnya dianggap
sebagai biaya perolehan (deemed cost).
Penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dengan
menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai
berikut:
Bangunan dan prasarana.......................................................................................................................................
Mesin......................................................................................................................................................................
Kendaraan bermotor..............................................................................................................................................
Peralatan dan perlengkapan..................................................................................................................................

Tahun
4-30
4-43
4-8
4-8

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.
Aset sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan
aset yang dimiliki sendiri atau masa sewa, yang mana lebih pendek.
Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direview setiap akhir periode dan
pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.
Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya
lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap
dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di
masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset
dapat diukur secara andal. Biaya berkala untuk overhaul mesin dan peralatan yang dikapitalisasi
diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama periode berlaku sampai overhaul
berikutnya.
Aset tetap yang dihentikan penggunaannya atau yang dijual, jumlah tercatatnya dikeluarkan dari
kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam
laba rugi.
Aset tetap dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut
termasuk biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari utang yang
digunakan untuk pembangunan aset tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke
masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.
Nilai sebuah aset termasuk estimasi awal biaya pembongkaran, pemindahan aset tetap dan
restorasi lokasi aset. Liabilitas yang timbul atas estimasi tersebut dicatat sebagai “Estimasi biaya
pembongkaran aset tetap”.
c)

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan
Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk
menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika
terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan
tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang
dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh
kembali dari unit penghasil kas atas aset.
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Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya
untuk menjual dan nilai pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset nonkeuangan (unit
penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi
sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.
d)

Pengakuan Pendapatan dan Beban
Penjualan barang
Pendapatan dari penjualan barang diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi:
•
Grup telah memindahkan risiko secara signifikan dan memindahkan manfaat kepemilikan barang
kepada pembeli;
•
Grup tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang
ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;
•
Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal;
•
Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi akan mengalir kepada
Grup; dan
•
Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur
dengan andal.
Pendapatan dividen
Pendapatan dividen dari investasi diakui ketika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran
ditetapkan.
Pendapatan bunga
Pendapatan bunga diakui berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terutang dan
tingkat bunga yang berlaku.
Beban
Beban diakui pada saat terjadinya.

4.

Penjelasan Mengenai Elemen-Elemen Utama Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

a)

Aset
Tabel di bawah ini menyajikan perincian komponen-komponen penting dari bagian aset daripada
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode-periode yang disajikan:

Kas dan setara kas......................................................................
Piutang usaha dan piutang lain-lain - bersih...............................
Persediaan - bersih.....................................................................
Pajak dibayar dimuka..................................................................
Investasi pada entitas asosiasi....................................................
Aset tetap - bersih.......................................................................
Jumlah aset.................................................................................

31 Des 2011
US$ ‘000
54.703
133.954
281.079
155.469
5.706
928.200
1.604.922

31 Des 2012
US$ ‘000
123.393
157.606
275.744
121.828
971.833
1.687.115

30 Jun 2013
US$ ‘000
122.224
184.546
272.128
98.075
990.909
1.707.649

Jumlah aset per tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2012
Jumlah aset Perseroan meningkat 1,2% atau US$20,5 juta dari US$1.687,1 juta pada 31 Desember
2012 menjadi US$1.707,6 juta pada 30 Juni 2013 disebabkan oleh meningkatnya piutang dagang
dan piutang lain-lain – bersih sebesar US$26,9 juta dan meningkatnya aset tetap – bersih sebanyak
US$19,1 juta untuk pembangunan pabrik Butadiene, diimbangi oleh turunnya Pajak dibayar dimuka
sebesar US$23,7 juta yang diakibatkan sebagian besar oleh restitusi bersih dari pajak perusahaan
tahun fiskal 2011 berdasarkan hasil pemeriksaan pajak pada Mei 2013.
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Jumlah aset per tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2011
Jumlah aset Perseroan meningkat 5,1% atau US$82,2 juta dari US$1.604,9 juta pada 31 Desember
2011 menjadi US$1.687,1 juta pada 31 Desember 2012 mencerminkan meningkatnya pengeluaran
modal dan kapasitas produksi.
Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan setara kas sebesar US$68,7
juta akibat meningkatnya penjualan dan kenaikan pada Aset tetap – bersih sebesar US$43,6 juta,
yang sebagian besar berasal dari pembangunan pabrik butadiene baru, diimbangi oleh turunnya
pajak dibayar di muka sebesar US$33,7 juta yang sebagian besar berasal dari restitusi bersih dari
pajak perusahaan untuk tahun fiskal 2010 berdasarkan hasil pemeriksaan pajak pada Mei 2012.
b)

Liabilitas dan Ekuitas
Tabel di bawah ini menyajikan perincian komponen-komponen penting dari bagian liabilitas dan
ekuitas daripada laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode-periode yang
disajikan:

Utang bank
Utang usaha dan utang lain-lain
Utang pajak
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun
Liabilitas jangka pendek
Instrumen keuangan derivatif
Liabilitas pajak tangguhan - bersih
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo
dalam satu tahun
Liabilitas imbalan pasca kerja
Liabilitas jangka panjang
Jumlah liabilitas
Modal ditempatkan dan disetor penuh
Tambahan modal disetor
Komponen ekuitas lainnya
Saldo laba sejak kuasi-reorganisasi
Ditentukan penggunaannya
Tidak ditentukan penggunaannya
Jumlah ekuitas
Jumlah liabilitas dan ekuitas

31 Des 2011
US$ ‘000
25.000
325.798
1.788
95
370.362
153.094

31 Des 2012
US$ ‘000
5.000
448.753
983
20.072
484.305
1.091
129.541

30 Jun 2013
US$ ‘000
25.000
447.815
1.196
33.275
520.497
267
130.248

267.285

331.473

310.321

14.623
436.891
807.253
341.030
456.639
3.339
453.300
797.669
1.604.922

17.905
481.980
966.285
341.030
(59)
369.248
3.939
365.309
720.830
1.687.115

19.005
461.717
982.214
341.030
(255)
373.769
3.939
369.830
725.435
1.707.649

Jumlah liabilitas per tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2012
Pada tanggal 30 Juni 2013, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar US$982,2 juta, naik sebesar
US$15,9 juta atau 1,6% dibandingkan jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember
2012 yang tercatat sebesar US$966,3 juta. Kenaikan tersebut sebagian besar disebabkan oleh
meningkatnya liabilitas lancar sebesar US$36,2 juta atau 7,5% dari sebesar US$484,3 juta pada
tanggal 31 Desember 2012. Ini terutama disebabkan oleh penarikan pinjaman bank sebesar US$25,0
juta yang digunakan untuk mendanai kebutuhan modal kerja Perseroan.
Jumlah liabilitas per tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan per tanggal 31 Desember 2011
Pada tanggal 31 Desember 2012, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar US$966,3 juta,
naik sebesar US$159,0 juta atau 19,7% dibandingkan jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal
31 Desember 2011 yang tercatat sebesar US$807,3 juta mencerminkan peningkatan aktivitas bisnis
dan investasi.
Jumlah liabilitas jangka pendek adalah sebesar US$484,3 juta, naik sebesar US$113,9 juta atau
30,8% dibandingkan US$370,4 juta pada tanggal 31 Desember 2011, sebagian besar dikarenakan
oleh peningkatan utang usaha dan utang lain-lain sehubungan dengan pembelian bahan baku.
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Jumlah liabilitas jangka panjang adalah sebesar US$482,0 juta, naik sebesar US$45,1 juta atau
10,3% dibandingkan dengan US$436,9 juta pada 31 Desember 2011, sebagian besar dikarenakan
meningkatnya Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun
sebesar US$64,2 juta dikarenakan oleh penarikan pinjaman bank untuk mendanai pembangunan
pabrik butadiene dan untuk membayar kembali Senior Secured Guaranteed Notes yang Perseroan
terbitkan pada tahun 2011.
Jumlah ekuitas per tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2012
Pada tanggal 30 Juni 2013, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar US$725,4 juta, naik sebesar
US$4,6 juta atau 0,6% dibandingkan jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012
yang tercatat sebesar US$720,8 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya laba ditahan yang
tidak ditentukan penggunaannya sebesar US$4,5 juta atau 1,2% dari sebesar US$365,3 juta pada
tanggal 31 Desember 2012 karena perseroan memperoleh laba bersih selama periode enam bulan
yang berakhir 30 Juni 2013.
Jumlah ekuitas per tanggal 30 Desember 2012 dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2011
Pada tanggal 31 Desember 2012, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar US$720,8 juta, turun
sebesar US$76,9 juta atau 9,6% dibandingkan jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember
2011 yang tercatat sebesar US$797,7 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya laba ditahan
yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar US$88,0 juta atau 19,4% dari sebesar US$453,3
juta pada tanggal 31 Desember 2011 karena perseroan mengalami kerugian bersih dalam periode
satu tahun yang berakhir 31 Desember 2012.
5.

Hasil Operasi

Tabel di bawah ini menyajikan ringkasan hasil laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan
pada periode-periode yang disajikan.
Periode satu tahun yang berakhir
pada tanggal:

Data Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian:
Pendapatan bersih..........................................................
Beban pokok pendapatan...............................................
Laba kotor.......................................................................
Beban penjualan.............................................................
Beban umum dan administrasi........................................
Beban keuangan.............................................................
Kerugian atas instrumen keuangan derivatif...................
Kerugian kurs mata uang asing – bersih.........................
Kerugian atas pelunasan obligasi...................................
Bagian laba bersih entitas asosiasi.................................
Keuntungan dan kerugian lain-lain – bersih....................
Laba (rugi) sebelum pajak...............................................
Manfaat (beban) pajak - bersih.......................................
Laba (rugi) bersih periode berjalan.................................
EBITDA disesuaikan........................................................
Marjin EBITDA disesuaikan.............................................

31 Des 2011

31 Des 2012

US$ ‘000

US$ ‘000

2.197.484
(2.092.868)
104.616
(27.634)
(30.715)
(48.688)
(2.258)
514
2.034
(2.131)
10.138
8.007
92.429
4,2%

2.285.158
(2.262.369)
22.789
(35.942)
(26.725)
(45.936)
(1.306)
(10.508)
(14.626)
455
1.161
(110.638)
23.425
(87.213)
21.186
0,9%
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Periode enam bulan yang
berakhir pada tanggal:
30 Jun 2012
30 Jun 2013
(tidak diaudit)
US$ ‘000
US$ ‘000
1.161.090
(1.159.357)
1.733
(15.679)
(15.337)
(23.749)
(370)
(7.815)
310
(3.459)
(64.366)
12.712
(51.654)
4.524
0,4%

1.217.903
(1.180.131)
37.772
(20.155)
(11.988)
(11.328)
2.335
1.978
8.882
7.496
(2.504)
4.992
46.769
3,8%

Pendapatan bersih
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2012 serta periodeperiode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2013, pendapatan bersih
Perseroan berasal dari penjualan olefins (ethylene, propylene, produk-produk sampingan seperti pygas
dan mixed C4), polyolefins (polyethylene dan polypropylene) dan styrene monomer serta produk-produk
sampingan (ethyl benzene, toluene dan campuran benzene toluene). Pendapatan bersih Perseroan terdiri
dari pendapatan bersih penjualan di luar PPN. Perseroan mengakui pendapatan dalam negeri pada saat
barang telah diserahkan kepada pelanggan. Penjualan ekspor umumnya dilakukan atas dasar FOB dan
diakui pada saat barang telah dikirim, kecuali untuk styrene monomer yang pada umumnya dilakukan
secara CFR. Pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2012
serta periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2013, penjualan
bersih Perseroan masing-masing mencapai US$2.197,5 juta, US$2.285,2 juta, US$1.161,1 juta dan
US$1.217,9 juta.
Pendapatan bersih dan kinerja operasional dipengaruhi oleh dinamika permintaan dan penawaran baik
di dalam negeri maupun pasar internasional petrokimia. Permintaan dari produk-produk Perseroan pada
umumnya tergantung pada tingkat aktivitas ekonomi atau pertumbuhan produk domestik bruto. Penawaran
dipengaruhi oleh kapasitas produksi yang tersedia di pasar. Meskipun Perseroan adalah satu-satunya
produsen dari beberapa produk yang dihasilkan dan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki keuntungan
yang siknifikan atas pesaing di dalam negeri maupun pasar internasional, industri petrokimia di masa
lampau memiliki karakteristik dimana terjadi pasokan yang ketat, yang mengakibatkan tingginya tingkat
produksi maupun keuntungan, diikuti oleh periode dimana terjadi kelebihan pasokan yang disebabkan
adanya peningkatan kapasitas produksi yang pesat, yang berakibat pada turunnya tingkat produksi dan
keuntungan. Sebagai akibatnya, penjualan Perseroan mencerminkan dinamika pasokan dan permintaan
serta tingkat siklus yang tinggi dari industri petrokimia.
Sebagai bagian dari usaha secara berkesinambungan untuk menghadapi dan mengurangi pengaruh
yang merugikan dari kondisi industri sebagaimana dijelaskan di atas, Grup telah melakukan dan akan
terus melaksanakan langkah-langkah secara hati-hati seperti di bawah ini:
•
•
•
•
•

•

Mencapai tingkat produksi yang optimal sebagai respon terhadap keadaan pasar dan kondisi
perekonomian melalui penerapan metode produksi yang aman dan efisien;
Secara berkesinambungan menerapkan program efisiensi untuk meningkatkan produksi, pengurangan
pemakaian energi, dan pengurangan biaya operasi per unit;
Meningkatkan pangsa pasar domestik dan ekspor melalui pengembangan pelanggan baru;
Menurunkan biaya bahan baku utama dengan mencari sumber alternatif bahan baku, jika
memungkinkan, dan mengusahakan memperbanyak sumber pemasok bahan baku;
Secara berkesinambungan menerapkan program penghematan biaya, termasuk pengurangan
beban utang. Pada bulan Oktober 2012, Grup melakukan refinancing atas Obligasi yang Dijamin dan
Bersifat Senior sebesar US$184.980 ribu dengan tingkat bunga sebesar 12.875% dengan Pinjaman
Berjangka sebesar US$220 juta dengan tingkat bunga yang lebih rendah, yang akan memberikan
penghematan yang substansial ke depannya;
Mengintegrasikan turunan produk dan mendiversifikasikan produk yang ditawarkan secara
berkesinambungan. Sebagai contoh, pabrik Butadiene yang dimiliki oleh Grup direncanakan untuk
segera beroperasi pada triwulan ketiga tahun 2013 yang akan memberikan nilai tambah pada produk
crude C4 yang selama ini diekspor

Manajemen berkeyakinan bahwa tindakan tersebut akan efektif untuk memperoleh kegiatan usaha yang
menguntungkan.
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Beban pokok pendapatan
Tabel di bawah ini menunjukkan rincian total beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode-periode
yang disajikan.
Periode satu tahun yang berakhir
pada tanggal:

Data beban pokok pendapatan:
Bahan baku yang digunakan............................................
Tenaga kerja langsung.....................................................
Biaya pabrikasi.................................................................
Jumlah biaya produksi......................................................
Barang dalam proses.......................................................
Awal periode.....................................................................
Akhir periode....................................................................
Biaya pokok produksi.......................................................
Barang jadi
Awal periode.....................................................................
Pembelian barang jadi......................................................
Akhir periode....................................................................
Jumlah beban pokok penjualan........................................
Beban jasa.......................................................................
Jumlah beban pokok pendapatan....................................

Periode enam bulan yang
berakhir pada tanggal:
30 Jun 2012
30 Jun 2013
(tidak diaudit)
US$ ‘000
US$ ‘000

31 Des 2011

31 Des 2012

US$ ‘000

US$ ‘000

1.539.696
32.477
203.253
1.775.426

1.766.087
29.016
245.158
2.040.261

916.137
15.191
115.881
1.047.209

911.134
14.750
130.285
1.056.169

9.924
(14.133)
1.771.217

14.133
(18.516)
2.035.878

14.133
(16.853)
1.044.489

18.516
(13.731)
1.060.954

94.309
321.559
(94.461)
2.092.624
244
2.092.868

94.461
258.001
(126.803)
2.261.537
832
2.262.369

94.461
132.849
(112.579)
1.159.220
137
1.159.357

126.803
110.151
(119.210)
1.178.698
1.433
1.180.131

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2012 serta
periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2013, beban pokok
pendapatan Perseroan terdiri dari jumlah biaya produksi yang disesuaikan dengan persediaan barang
dalam proses dan barang jadi. Jumlah biaya produksi Perseroan utamanya terdiri dari biaya naphtha dan
benzene, bahan baku utama yang digunakan oleh Perseroan dalam operasi produksinya, serta tenaga
kerja langsung dan biaya pabrikasi. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011
dan 31 Desember 2012 serta periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan
30 Juni 2013, beban pokok pendapatan Perseroan masing-masing mencapai US$2.092,9 juta, US$2.262,4
juta, US$1.159,4 juta dan US$1.180,1 juta.
Beban operasional
Tabel di bawah ini menunjukkan rincian biaya penjualan dan beban umum dan administrasi untuk periodeperiode yang disajikan.
Periode satu tahun yang berakhir
pada tanggal:
31 Des 2011
US$ ‘000

31 Des 2012
US$ ‘000

25.358
1.393
27
856
27.634

33.977
877
30
1.058
35.942

Beban penjualan:
Pengangkutan dan asuransi............................................
Gaji dan tunjangan..........................................................
Penyusutan.....................................................................
Lain-lain...........................................................................
Jumlah.............................................................................
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Periode enam bulan yang
berakhir pada tanggal:
30 Jun 2012
(tidak diaudit)
30 Jun 2013
US$ ‘000
US$ ‘000
14.719
439
15
506
15.679

19.100
453
14
588
20.155

Periode satu tahun yang berakhir
pada tanggal:

Periode enam bulan yang
berakhir pada tanggal:
30 Jun 2012
(tidak diaudit)
30 Jun 2013
US$ ‘000
US$ ‘000

31 Des 2011
US$ ‘000

31 Des 2012
US$ ‘000

Beban umum dan administrasi:
Gaji, tunjangan dan kesejahteraan karyawan.................
Konsultan .......................................................................
Penyusutan.....................................................................
Sewa...............................................................................
Lain-lain...........................................................................
Jumlah.............................................................................

21.240
3.134
1.040
1.143
4.158
30.715

18.761
1.679
1.111
970
4.204
26.725

10.961
1.291
546
460
2.079
15.337

8.569
556
437
510
1.916
11.988

Jumlah beban operasi.....................................................

58.349

62.667

31.016

32.143

Beban usaha Perseroan terutama mencakup biaya penjualan, beban umum dan administrasi. Biaya
penjualan terutama mencakup transportasi dan pengangkutan, gaji dan tunjangan, penyusutan serta
biaya lainnya. Biaya umum dan administrasi terutama mencakup gaji dan tunjangan, biaya konsultasi,
depresiasi, biaya sewa dan lain-lain. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011
dan 31 Desember 2012 serta periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012
dan 30 Juni 2013, jumlah beban usaha Perseroan masing-masing sebesar US$58,3 juta, US$62,7 juta,
US$31,0 juta dan US$32,1 juta.
Penghasilan (beban) lain-lain
Tabel di bawah menunjukkan rincian penghasilan (beban) lain-lain Perseroan untuk periode-periode
yang disajikan.
Periode satu tahun yang berakhir
pada tanggal:
31 Des 2011

31 Des 2012

US$ ‘000

US$ ‘000

(48.688)
(2.258)
514
2.034
(48.398)

(45.936)
(14.626)
(10.508)
(1.306)
455
1.161
(70.760)

Penghasilan atau beban lain-lain:
Beban keuangan.............................................................
Kerugian atas pelunasan obligasi...................................
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing................
Keuntungan (kerugian) instrument keuangan derivatif....
Bagian laba bersih entitas asosiasi.................................
Keuntungan (kerugian) lain-lain bersih............................
Penghasilan (beban) lain-lain – bersih............................

Periode enam bulan yang
berakhir pada tanggal:
30 Jun 2012
30 Jun 2013
(tidak diaudit)
US$ ‘000
US$ ‘000
(23.749)
(7.815)
(370)
310
(3.459)
(35.083)

(11.328)
1.978
2.335
8.882
1.867

Beban lain-lain Perseroan terutama merefleksikan kerugian atas kurs mata uang asing, beban bunga dan
beban keuangan yang terkait dengan pinjaman bank untuk Perseroan serta pinjaman jangka panjang
lainnya, dan lain-lain. Penghasilan lain-lain Perseroan mencakup keuntungan atas kurs mata uang asing,
keuntungan atas penjualan aktiva tetap, pendapatan bunga dan lain-lain.
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Beban (manfaat) pajak
Tabel di bawah menunjukkan rincian beban (manfaat) pajak Perseroan serta beban (manfaat) pajak
tangguhan untuk periode-periode yang disajikan.
Periode satu tahun yang berakhir
pada tanggal:

Rincian beban (manfaat) pajak:
Pajak kini..........................................................................
Pajak tangguhan
Perseroan......................................................................
SMI................................................................................
Jumlah beban (manfaat) pajak tangguhan.......................
Jumlah..............................................................................

Periode enam bulan yang
berakhir pada tanggal:
30 Jun 2012
(tidak diaudit)
30 Jun 2013
US$ ‘000
US$ ‘000

31 Des 2011
US$ ‘000

31 Des 2012
US$ ‘000

3.874

128

-

1.797

(17.782)
3.770
(14.012)
(10.138)

(23.602)
49
(23.553)
(23.425)

(12.831)
119
(12.712)
(12.712)

(1.331)
2.038
707
2.504

Manfaat atau beban pajak Perseroan terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak kini ditentukan
berdasarkan laba kena pajak untuk periode bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang
berlaku. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang
timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dan dasar pengenaan
pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak
dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar
kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa mendatang. Pajak
tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada
tanggal Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.
a)

Tahun Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir
pada tanggal 31 Desember 2011
•

Pendapatan bersih
Pendapatan bersih Perseroan meningkat 4,0% menjadi US$2.285,2 juta pada tahun 2012
dibandingkan dengan US$2.197,5 juta pada tahun 2011.
Peningkatan pendapatan bersih mencerminkan peningkatan 5,8% pada volume penjualan
dan penurunan 1,7% pada harga rata-rata penjualan untuk produk-produk Perseroan pada
tahun 2012. Volume penjualan yang lebih tinggi untuk tahun 2012 sejalan dengan peningkatan
produksi pada tahun 2012 setelah TAM pada tahun 2011. Pada tahun 2011, jalur produksi
Ethylene dan Polyethylene mengalami penutupan selama masing-masing 45 hari dan 33 hari
dalam rangka menjalankan TAM antara bulan Oktober dan November 2011. Pada tahun 2012,
pendapatan bersih Perseroan untuk olefin (termasuk produk sampingan olefin), polyolefin dan
styrene monomer (termasuk produk sampingan styrene monomer) mencapai masing-masing
US$640,0 juta, US$1.194,3 juta dan US$447,1 juta. Penjelasan mengenai pendapatan bersih
produk-produk utama Perseroan dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.
Olefins (ethylene, propylene dan produk-produk sampingan seperti pygas dan mixed C4)
Pada tahun 2012, pendapatan bersih Perseroan dari olefins meningkat 1,8% menjadi
US$640,0 juta dibandingkan dengan US$628,9 juta pada tahun 2011.
Pendapatan bersih Perseroan dari ethylene menurun 7,8% menjadi US$157,3 juta pada
tahun 2012 dibandingkan dengan US$170,7 juta pada tahun 2011. Hal ini disebabkan oleh
volume penjualan yang menurun 6,5%, menjadi 120 kt pada tahun 2012 dibandingkan
dengan 129 kt pada tahun 2011 yang mencerminkan volume penjualan yang menurun
pada tahun 2012 sebagai akibat dari permintaan yang lebih rendah terhadap ethylene
pada tahun 2012 karena ketidakpastian kondisi perekonomian global. Harga penjualan
rata-rata per ton juga menurun 7,5% menjadi US$1.274 pada tahun 2012 dibandingkan
dengan US$1.378 pada tahun 2011.
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Pendapatan bersih Perseroan dari propylene menurun 74,8% menjadi US$16,9 juta pada
tahun 2012 dibandingkan dengan US$67,1 juta pada tahun 2011. Hal ini disebabkan
sebagian besar oleh volume penjualan yang menurun 72,8% menjadi 13 kt pada tahun 2012
dibandingkan dengan 49 kt pada tahun 2011 sebagai akibat dari konsumsi internal yang
lebih tinggi untuk produksi polypropylene setelah diselesaikannya proyek debottlenecking
pada tahun 2011. Harga penjualan rata-rata per ton juga menurun 7,6% sebesar US$1.309
pada tahun 2012 dibandingkan dengan US$1.328 pada tahun 2011.
Pendapatan bersih Perseroan dari pygas meningkat 33,7% menjadi US$215,8 juta pada
tahun 2012 dibandingkan dengan US$161,4 juta pada tahun 2011. Hal ini disebabkan oleh
volume penjualan yang meningkat 25,3%, menjadi 216 kt pada tahun 2012 dibandingkan
dengan 173 kt pada tahun 2011 sebagai akibat dari permintaan lebih tinggi atas produk
pygas pada tahun 2012. Harga penjualan rata-rata per ton juga meningkat 6,7% menjadi
US$998 pada tahun 2012 dibandingkan dengan US$935 pada tahun 2011.
Pendapatan bersih Perseroan dari mixed C4 meningkat 8,8% menjadi US$250,0 juta pada
tahun 2012 dibandingkan dengan US$229,8 juta pada tahun 2011. Hal ini disebabkan oleh
volume penjualan yang meningkat 10,6% menjadi 182 kt pada tahun 2012 dibandingkan
dengan 165 kt pada tahun 2011 sebagai akibat dari permintaan yang lebih tinggi atas produk
mixed C4 pada tahun 2012. Harga penjualan rata-rata per ton menurun 1,6% menjadi
US$1.371 pada tahun 2012 dibandingkan dengan US$1.393 pada tahun 2011.
Polyolefin (polyethylene dan polypropylene)
Pendapatan bersih Perseroan dari polyolefin meningkat 7,2% menjadi US$1.194,3 juta
pada tahun 2012 dibandingkan dengan US$1.114,4 juta pada tahun 2011.
Pendapatan polyethylene meningkat 14,2% menjadi US$485,1 juta pada tahun 2012
dibandingkan dengan US$424,7 juta pada tahun 2011. Hal ini sebagian besar disebabkan
oleh volume penjualan yang meningkat 12,4% menjadi 330 kt pada tahun 2012 dibandingkan
dengan 293 kt pada tahun 2011 dikarenakan adanya penutupan jalur produksi selama 33
hari pada tahun 2011 untuk pemeliharaan yang direncanakan. Harga penjualan rata-rata
per ton juga meningkat 1,7% menjadi US$1.471 pada tahun 2012 dibandingkan dengan
US$1.447 pada tahun 2011.
Pendapatan dari polypropylene meningkat 2,8% menjadi US$709,2 juta pada tahun 2012
dibandingkan dengan US$689,8 juta pada tahun 2011. Hal ini sebagian besar disebabkan
sebagian besar oleh volume penjualan yang meningkat 11,7% menjadi 458 kt pada tahun
2012 dibandingkan dengan 410 kt pada tahun 2011 karena meningkatnya produksi setelah
selesainya proyek debottlenecking pada tahun 2011. Harga penjualan rata-rata per ton
menurun 8,0% menjadi US$1.549 pada tahun 2012 dibandingkan dengan US$1.683 pada
tahun 2011.
Styrene monomer dan produk-produk sampingan (ethyl benzene, toluene dan campuran
benzene toluene)
Pendapatan bersih Perseroan dari styrene monomer dan produk-produk sampingan
menurun 1,0% menjadi US$447,1 juta pada tahun 2012 dibandingkan dengan US$451,5
juta pada tahun 2011. Volume penjualan menurun 4,1% menjadi 309 kt pada tahun 2012
dibandingkan dengan 322 kt pada tahun 2011 sebagai akibat dari SDM yang dilakukan
untuk SM-1 pada akhir 2012. Harga penjualan rata-rata per ton meningkat 3,3% menjadi
US$1.449 pada tahun 2012 dibandingkan dengan US$1.403 pada tahun 2011.

28

•

Beban pokok pendapatan
Beban pokok pendapatan Perseroan meningkat 8,1% menjadi US$2.262,4 juta pada tahun
2012 dibandingkan dengan US$2.092,9 juta pada tahun 2011. Kenaikan beban pokok penjualan
terutama mencerminkan kenaikan harga naphtha, bahan baku utama Perseroan untuk segmen
Olefins. Penjelasan beban pokok penjualan Perseroan oleh produk-produk utama dijabarkan
di bawah ini.
Olefins (ethylene, propylene, produk-produk sampingan seperti pygas dan mixed C4)
Pada tahun 2012, beban pokok pendapatan Perseroan atas olefins meningkat 3,1% menjadi
US$621,1 juta dibandingkan dengan US$602,4 juta pada tahun 2011, yang mencerminkan
peningkatan 2,6% harga naphtha, yang merupakan bahan baku utama untuk olefins, serta
peningkatan volume penjualan olefins oleh Perseroan, yang meningkat 3,3% menjadi 532
kt pada tahun 2012 dibandingkan dengan 515 kt pada tahun 2011.
Polyolefin (polyethylene dan polypropylene)
Pada tahun 2012, beban pokok pendapatan Perseroan dari polyolefins meningkat 13,6%
menjadi US$1.197,4 juta dibandingkan dengan US$1.053,9 juta pada tahun 2011, yang
terutama mencerminkan peningkatan nilai penjualan polypropylene Perseroan 11,7%
sebesar 458 kt pada tahun 2012 dibandingkan 410 kt pada tahun 2011 meskipun terjadi
penurunan harga ethylene dan propylene, yang merupakan bahan baku utama untuk
polyethylene dan polypropylene.
Styrene monomer dan produk-produk turunan (ethyl benzene, toluene dan campuran
benzene toluene)
Pada tahun 2012, beban pokok pendapatan Perseroan untuk styrene monomer dan produkproduk sampingan meningkat 1,5% menjadi US$443,0 juta dibandingkan dengan US$436,5
juta pada tahun 2011, yang mencerminkan terutama 8,3% peningkatan harga benzene, yang
merupakan bahan baku utama untuk styrene monomer dan produk-produk sampingannya,
yang sedikit diimbangi dengan penurunan volume penjualan styrene monomer Perseroan,
yang turun 4,1% sebesar 309 kt pada tahun 2012 dibandingkan dengan 322 kt pada
tahun 2011. Disamping itu, selama 2012 pabrik styrene monomer Perseroan (SM-1 plant)
mengalami pemberhentian produksi selama 35 hari untuk SDM rutin.

•

Laba (rugi) kotor
Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, laba kotor Perseroan mengalami
penurunan 78,2% pada tahun 2012 menjadi US$22,8 juta dibandingkan dengan laba kotor yang
mencapai US$104,6 juta pada tahun 2011. Penjelasan mengenai laba kotor Perseroan oleh
produk-produk utama diberikan di bawah ini:
Olefins (ethylene, propylene dan produk-produk sampingan seperti pygas dan mixed C4)
Pada tahun 2012, laba kotor Perseroan dari olefins mengalami penurunan 28,4% menjadi
US$19,0 juta dibandingkan dengan laba kotor sebesar US$26,5 juta pada tahun 2011.
Polyolefin (polyethylene dan polypropylene)
Pada tahun 2012, Perseroan mencatat rugi kotor sebesar US$3,2 juta dibandingkan dengan
laba kotor sebesar US$63,2 juta pada tahun 2011 dari polyolefin.
Styrene monomer dan produk-produk sampingan (ethyl benzene, toluene dan campuran
benzene toluene)
Pada tahun 2012, laba kotor Perseroan dari styrene monomer menurun 72,6% menjadi
US$4,1 juta dibandingkan dengan laba kotor sebesar US$14,9 juta pada tahun 2011.
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b)

•

Beban usaha
Beban usaha Perseroan meningkat 7,4% menjadi US$62,7 juta pada tahun 2012 dibandingkan
dengan US$58,3 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan biaya penjualan
sebesar 30,1%. Biaya penjualan meningkat terutama sebagai akibat dari peningkatan biaya
pengangkutan dan asuransi sebesar 34,0% menjadi US$34,0 juta pada tahun 2012 dibandingkan
dengan US$25,4 juta pada tahun 2011.

•

Penghasilan (Beban) lain-lain - bersih
Beban lain-lain Perseroan - bersih mencapai US$70,8 juta pada tahun 2012 dibandingkan
dengan beban lain-lain - bersih sebesar US$48,4 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan
oleh kerugian (one-off) atas pelunasan obligasi sebesar US$14,6 juta pada tahun 2012 dan
peningkatan kerugian atas kurs mata uang asing-bersih menjadi US$10,5 juta pada tahun 2012
dibandingkan US$2,3 juta pada tahun 2011.

•

Beban (manfaat) pajak
Manfaat pajak Perseroan sebagai persentase penghasilan sebelum pajak (tarif pajak efektif)
adalah sekitar 21,2% pada tahun 2012. Perseroan mengalami kerugian sebelum pajak pada
tahun 2012. Selama periode ini, manfaat pajak bersihnya meningkat signifikan sebesar 131,1%
menjadi US$23,4 juta pada tahun 2012 dibandingkan dengan manfaat pajak bersih sebesar
US$10,1 juta pada tahun 2011. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pajak tangguhan
sebesar 68,6% menjadi US$23,6 juta pada tahun 2012 dibandingkan dengan US$14,0 juta pada
tahun 2011.

•

Laba (rugi) bersih.
Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, Perseroan mencatat kerugian bersih sebesar
US$87,2 juta pada tahun 2012, setelah kerugian usaha sebesar US$39,9 juta dan kerugian
sebelum pajak mencapai US$110,6 juta, dibandingkan dengan laba bersih mencapai US$8,0
juta pada tahun 2011, laba usaha sebesar US$46,3 juta dan kerugian sebelum pajak sebesar
US$2,1 juta.

Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 Dibandingkan dengan Periode Enam
Bulan Yang Berakhir pada tanggal 30 Juni 2012
Pembahasan berikut membandingkan hasil tertentu Perseroan selama periode enam bulan yang
berakhir pada 30 Juni 2013 dengan periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2012.
•

Pendapatan bersih
Pendapatan bersih Perseroan meningkat 4,9% menjadi US$1.217,9 juta untuk periode enam
bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan US$1.161,1 juta untuk
periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012. Peningkatan pendapatan bersih
mencerminkan pertumbuhan 1,3% pada volume penjualan dan peningkatan 3,3% pada harga
rata-rata penjualan untuk produk-produk Perseroan selama periode enam bulan. Pertumbuhan
volume penjualan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 terutama
disebabkan oleh perbaikan kondisi pasar. Pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2013, pendapatan bersih Perseroan untuk olefin (termasuk produk-produk sampingan
olefin), polyolefin dan styrene monomer (termasuk produk sampingan styrene monomer) masingmasing mencapai US$331,2 juta, US$627,3 juta dan US$255,8 juta. Penjelasan mengenai
pendapatan bersih produk-produk utama Perseroan dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.
Olefins (ethylene, propylene dan produk-produk sampingan seperti pygas dan mixed C4)
Pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, pendapatan bersih
Perseroan dari olefins menurun 1,2% menjadi US$331,2 juta dibandingkan dengan
US$335,3 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012.
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Pendapatan bersih Perseroan dari ethylene meningkat 80,7% menjadi US$132,5 juta
dibandingkan dengan US$73,3 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2012. Hal ini disebabkan oleh volume penjualan yang meningkat menjadi 98 kt untuk
periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan 55 kt
untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 yang mencerminkan
pertumbuhan volume penjualan sebesar 77,1% sebagai akibat dari permintaan yang
meningkat atas ethylene untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013. Harga
penjualan rata-rata per ton juga meningkat 2,0% menjadi US$1.359 untuk periode enam
bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan US$1.332 untuk
periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012.
Pendapatan bersih Perseroan dari propylene meningkat menjadi US$4,1 juta untuk periode
enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan nihil untuk
periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012. Hal ini disebabkan oleh
volume penjualan yang meningkat menjadi 3 kt untuk periode enam bulan yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan nihil untuk periode enam bulan yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2012.
Pendapatan bersih Perseroan dari pygas meningkat 3,7% menjadi US$110,9 juta untuk
periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan
US$107,0 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 meskipun
volume penjualan menurun 4,3% menjadi 105 kt untuk periode enam bulan yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan 110 kt untuk periode enam bulan yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 sebagai akibat dari menurunnya permintaan terhadap
produk sampingan pygas. Harga penjualan rata-rata per ton oleh karenanya juga meningkat
8,3% menjadi US$1.055 untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
2013 dibandingkan dengan US$974 untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2012.
Pendapatan bersih Perseroan dari mixed C4 (dan lainnya) menurun 46,0% menjadi US$83,6
juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan
dengan US$155,0 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
2012. Hal ini disebabkan oleh angka penjualan yang menurun 16,4% menjadi 80 kt untuk
periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan 96 kt
untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 sebagai akibat dari
menurunnya permintaan atas produk-produk sampingan mixed C4. Harga penjualan ratarata per ton menurun 35,5% menjadi US$1.042 untuk periode enam bulan yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan US$1.615 untuk periode enam bulan
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012.
Polyolefin (polyethylene dan polypropylene)
Perjualan bersih Perseroan dari polyolefin meningkat 6,5% menjadi US$627,3 juta untuk
periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan
US$589,1 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 meskipun
volume penjualan menurun 0,4% menjadi 391 kt pada periode enam bulan yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan 393 kt untuk periode enam bulan yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 sebagai akibat dari menurunnya permintaan atas
polyethylene. Harga penjualan rata-rata per ton juga meningkat 6,9% menjadi US$1.604
untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan
US$1.500 untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012.

31

Styrene monomer dan produk-produk sampingan (ethyl benzene, toluene dan campuran
benzene toluene)
Pendapatan bersih Perseroan dari styrene monomer dan produk-produk sampingan
meningkat 8,8% menjadi US$255,8 juta selama periode enam bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan US$235,2 juta untuk periode enam bulan yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2012, meskipun volume penjualan menurun 7,6% menjadi
152 kt untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan
dengan 164 kt untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012. Hal
ini disebabkan oleh harga penjualan rata-rata per ton oleh yang meningkat 17,7% menjadi
US$1.683 untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan
dengan US$1.430 untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012.
•

Beban pokok pendapatan
Beban pokok pendapatan Perseroan meningkat sebesar 1,8% menjadi US$1.180,1 juta untuk
periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan US$1.159,4
juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012. Kenaikan beban pokok
penjualan sebagian besar mencerminkan konsumsi yang meningkat atas naphtha, bahan baku
utama Perseroan yang diimbangi dengan harga naphtha yang turun. Penjelasan beban pokok
penjualan Perseroan oleh produk-produk utama dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.
Olefins (ethylene, propylene dan produk-produk sampingan seperti pygas dan mixed C4)
Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, beban pokok penjualan
Perseroan untuk produksi olefins menurun 0,1% menjadi US$327,4 juta dibandingkan
dengan US$327,7 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
2012, yang mencerminkan menurunnya harga naphtha, yang merupakan bahan baku
utama untuk olefins. Hal ini diimbangi dengan peningkatan volume penjualan Perseroan
dari olefins sebesar 9,6% menjadi 286 kt untuk periode enam bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan 261 kt untuk periode enam bulan yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2012.
Polyolefin (polyethylene dan polypropylene)
Pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, beban pokok penjualan
Perseroan untuk produksi polyolefin meningkat 1,8% menjadi US$610,0 juta dibandingkan
dengan US$599,2 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012,
yang terutama mencerminkan peningkatan 0,7% harga ethylene, dan propylene, yang
merupakan bahan baku utama untuk polyethylene dan polypropylene serta peningkatan
volume penjualan polyethylene dan polypropylene Perseroan, yang masing-masing
meningkat 1,8% menjadi 151 kt untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2013 dibandingkan dengan 166 kt untuk periode enam bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2013 dan 5,8% sebesar 240 kt untuk periode enam bulan yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan 227 kt untuk periode enam bulan yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2012.
Styrene monomer dan produk-produk sampingan (ethyl benzene, toluene dan campuran
benzene toluene)
Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, beban pokok
pendapatan Perseroan untuk produksi styrene monomer meningkat 3,8% menjadi
US$241,3 juta dibandingkan dengan US$232,4 juta untuk periode enam bulan yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2012, yang terutama mencerminkan peningkatan 16,8% harga
benzene, yang merupakan bahan baku utama untuk styrene monomer dan produk-produk
sampingannya. Hal ini sedikit diimbangi oleh penurunan 7,6% penjualan Perseroan dari
styrene monomer sebesar 152 kt untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2013 dibandingkan dengan 164 kt untuk periode enam bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2012.
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•

Laba (rugi) kotor
Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, laba kotor Perseroan meningkat
2.079,6 % menjadi US$37,8 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
2013 dibandingkan dengan laba kotor yang mencapai US$1,7 juta untuk periode enam bulan
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012. Penjelasan mengenai laba kotor Perseroan dari
produk-produk utama diberikan di bawah ini:
Olefins (ethylene, propylene dan produk-produk sampingan seperti pygas dan mixed C4)
Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, laba kotor Perseroan
dari olefins menurun 59,4% menjadi US$3,8 juta dibandingkan dengan laba kotor sebesar
US$9,4 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012.
Polyolefin (polyethylene dan polypropylene)
Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, laba kotor Perseroan
untuk polyolefin meningkat secara signifikan menjadi US$17,2 juta dibandingkan dengan
rugi kotor sebesar US$10,1 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30
Juni 2012.
Styrene monomer dan produk-produk sampingan (ethyl benzene, toluene dan campuran
benzene toluene)
Selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, laba kotor Perseroan
untuk styrene monomer meningkat 430,3% menjadi US$14,5 juta dibandingkan dengan
laba kotor sebesar US$2,7 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30
Juni 2012.

•

Beban usaha
Beban usaha Perseroan meningkat 3,6% menjadi US$32,1 juta untuk periode enam bulan yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan US$31,0 juta untuk periode enam
bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012, yang terutama disebabkan oleh peningkatan
28,5% pada biaya penjualan. Biaya penjualan meningkat terutama diakibatkan oleh peningkatan
29,8% menjadi US$19,1 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
2013 dibandingkan dengan US$14,7 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2012 pada biaya transportasi dan pengangkutan karena peningkatan volume penjualan
serta biaya per unit untuk logistik.

•

Penghasilan (Beban) lain-lain - bersih
Penghasilan lain-lain Perseroan - bersih mencapai US$1,9 juta untuk periode enam bulan yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan beban lain-lain - bersih sebesar
US$35,1 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012, terutama
disebabkan oleh pengurangan beban bunga sebagai akibat dari pembiayaan kembali obligasi
dengan pinjaman berjangka yang baru dengan suku bunga yang lebih rendah, laba atas kurs
mata uang asing dan instrumen keuangan derivatif serta laba yang diakui dari penjualan tanah.

•

Beban (manfaat) pajak
Beban pajak Perseroan sebagai persentase penghasilan sebelum pajak (tarif pajak efektif) adalah
sekitar 33,4% untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013. Selama
periode tersebut, beban pajak bersih Perseroan adalah US$2,5 juta untuk periode enam bulan
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 sebagai akibat dari laba yang dicatat selama periode
tersebut, dibandingkan dengan manfaat pajak bersih sebesar US$12,7 juta untuk periode enam
bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012.
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•

6.

Laba (rugi) bersih
Berdasarkan hal-hal di atas, Perseroan mencatat laba bersih sebesar US$5,0 juta untuk periode
enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, setelah laba usaha sebesar US$5,6
juta dan laba sebelum pajak mencapai US$7,5 juta, dibandingkan dengan rugi bersih sebesar
US$51,7 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012, rugi usaha
sebesar US$29,3 juta dan rugi sebelum pajak sebesar US$64,4 juta.

Likuiditas dan Sumber Daya Modal

Oleh karena likuiditas dan kebutuhan modal dipengaruhi oleh banyak faktor, beberapa di antaranya berada
di luar kendali Perseroan, kebutuhan dana kami bisa berubah dari waktu ke waktu. Jika kami memerlukan
dana tambahan untuk mendukung modal kerja atau pengeluaran modal, maka kami mungkin perlu
meningkatkan dana tambahan tersebut melalui pembiayaan publik atau private atau sumber lainnya. Kami
mempertahankan tingkat kas dan setara kas dalam rekening-rekening pada institusi-institusi keuangan
tertentu dan investasi kas sementara lainnya sebagaimana diperbolehkan berdasarkan ketentuan
Pinjaman. Perjanjian-perjanjian Perseroan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian operasional yang
akan berpengaruh terhadap likuiditas Perseroan.
Likuiditas dan kebutuhan permodalan kami dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya diluar dari
kendali Perseroan, dan kebutuhan pendanaan kami dapat berubah setiap saat. Apabila Perseroan
memerlukan tambahan pendanaan untuk menunjang modal kerja maupun belanja modal, Perseroan akan
mencari sumber pendanaan tambahan melalui sumber pendanaan publik, pribadi maupun sumber lainnya.
Perseroan telah berada dalam situasi untuk dapat secara berkesinambungan menghasilkan kas dari
aktifitas operasionalnya, seperti yang telah dilakukan sejak tahun 1995, serta merupakan produsen
petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 50% untuk pasar domestik
ethylene dan sebesar 40% untuk polyethylene dan polypropylene. Perseroan menargetkan untuk
mempertahankan dan meningkatkan posisi dominan di pasar industri petrokimia di Indonesia melalui
program peningkatan kapasitas yang terintegrasi dan dengan tingkat biaya yang efisien, untuk
menciptakan skala ekonomis yang lebih besar, meningkatkan tingkat produksi dan efisiensi operasional.
Perseroan berkeyakinan untuk dapat memperoleh keuntungan dari kondisi fundamental industri petrokimia
Indonesia yang attraktif dimana Indonesia sebagai importir terbesar petrokimia di Asia Tenggara untuk
periode 5 tahun mendatang disebabkan oleh adanya pertumbuhan permintaan untuk bahan kimia dasar
dan polymers yang kuat untuk periode jangka menengah dan jangka panjang.
Disamping itu, Perseroan memiliki dukungan yang kuat dari pemegang saham utamanya, Barito Pacific
dan SCG Chemicals operasional Perseroan.
Tabel berikut menunjukkan riwayat arus kas untuk periode-periode yang disajikan:
Periode satu tahun yang berakhir
pada tanggal:

Laporan Arus Kas Konsolidasian:
Kas dan setara kas pada awal periode............................
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas
operasi...........................................................................
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi................
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas
pendanaan.....................................................................
Kas dan setara kas akhir periode.....................................
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas............

Periode enam bulan yang
berakhir pada tanggal:
30 Jun 2012
30 Jun 2013
(tidak diaudit)
US$ ‘000
US$ ‘000

31 Des 2011

31 Des 2012

US$ ‘000

US$ ‘000

173.212

54.703

54.703

123.393

(4.259)

145.982

105.838

35.471

(150.734)

(84.551)

(55.091)

(35.839)

36.484

7.259

8.260

(801)

54.703
(118.509)

123,393
68.690

113.710
59.007

122.224
(1.169)
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a)

b)

Arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013
•

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional
Arus kas masuk dari aktivitas operasional mencakup penerimaan kas dari para pelanggan dan
restitusi pajak yang diterima. Arus kas keluar dari aktivitas operasional mencakup kas yang
dibayarkan kepada pemasok, direktur dan karyawan, pajak penghasilan yang dibayarkan dan
restitusi pajak yang diterima.
Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, kami memiliki kas bersih
yang diperoleh dari kegiatan operasional sebesar US$35,5 juta yang berasal dari penerimaan kas
dari para pelanggan dan restitusi pajak yang diterima sebesar US$1.201,7 juta yang diimbangi
dengan kas yang dibayarkan kepada pemasok, karyawan, dan lainnya sebesar US$1.182,2
juta dan pembayaran pajak penghasilan badan sebesar US$23,6 juta.

•

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi
Arus kas keluar dari aktivitas investasi mencakup perolehan aset tetap. Arus kas masuk dari
aktivitas investasi mencakup penarikan dari rekening yang dibatasi penggunaannya, penerimaan
bunga dan hasil penjualan aset tetap. Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30
Juni 2013, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar US$35,8 juta,
sebagian besar berasal dari perolehan aset tetap.

•

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pembiayaan
Arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan mencakup pembayaran pinjaman bank jangka panjang
dan jangka pendek, pembayaran liabilitas sewa pembiayaan dan bunga serta beban keuangan
yang dibayar. Arus kas masuk dari aktivitas pembiayaan mencakup hasil dari pinjaman bank.
Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, kami memiliki kas bersih
yang digunakan untuk aktivitas pembiayaan sebesar US$0,8 juta yang berasal dari pembayaran
bunga dan beban keuangan yang dibayar sebesar US$10,8 juta dan pembayaran pinjaman
bank jangka panjang sebesar US$10,0 juta serta pembayaran pinjaman bank jangka pendek
sebesar US$5,0 juta yang diimbangi sebagian besar oleh penarikan pinjaman bank sebesar
US$25,0 juta.

Arus kas untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan
dengan arus kas untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011
•

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasional
Pada tahun 2012, Perseroan memiliki kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional
sebesar US$146,0 juta yang berasal dari antara lain penerimaan kas dari para pelanggan
sebesar US$2.263,7 juta dan penerimaan restitusi pajak sebesar US$35,1 juta, dikurangi dengan
antara lain kas yang dibayarkan kepada pemasok dan karyawan sebesar US$2.115,1 juta dan
pembayaran pajak penghasilan sebesar US$37,7 juta.
Pada tahun 2011, Perseroan memiliki kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasional
sebesar US$4,3 juta yang berasal dari antara lain kas yang diperoleh dari pelanggan sebesar
US$2.179,6 juta dan penerimaan restitusi pajak sebesar US$13,1 juta, dikurangi dengan
antara lain kas yang dibayarkan kepada pemasok dan karyawan sebesar US$2.148,9 juta dan
pembayaran pajak penghasilan sebesar US$48,2 juta.

•

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi
Pada tahun 2012, Perseroan mencatat kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi
sebesar US$84,6 juta yang berasal dari antara lain perolehan aset tetap sebesar US$87,8
juta yang sebagian besar digunakan untuk perluasan fasilitas, konstruksi pabrik butadiene dan
pembelian catalyst diimbangi sebagian dengan bunga yang diterima sebesar US$1,0 juta dan
dividen kas yang diterima sebesar US$0,2 juta dari RPU dan hasil penjualan aset tetap.
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Pada tahun 2011, Perseroan mencatat kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi
sebesar US$150,7 juta yang berasal dari antara lain akuisisi aset tetap sebesar US$130,2 juta
yang sebagian besar digunakan untuk TAM, pembangunan pabrik butadiene dan perluasan
fasilitas, termasuk projek debottlenecking pabrik polyethylene dan polypropylene yang diimbangi
sebagian dengan hasil penjualan investasi sementara sebesar US$2,2 juta dan penerimaan
bunga sebesar US$0,9 juta.
•

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pembiayaan
Pada tahun 2012, Perseroan mencatat kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pembiayaan
sebesar US$7,3 juta yang berasal dari penerimaan pinjaman berjangka sebesar US$287,0
juta serta penerimaan pinjaman bank sebesar US$5,0 juta yang diimbangi antara lain dengan
pelunasan obligasi sebesar US$220,4 juta, beban bunga dan beban keuangan sebesar US$39,3
juta, pembayaran pinjaman bank jangka pendek sebesar US$25,0 juta, dan pembayaran liabilitas
sewa keuangan sebesar US$0,1 juta.
Pada tahun 2011, Perseroan mencatat kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pembiayaan
sebesar US$36,5 juta yang berasal dari antara lain penerimaan pinjaman berjangka – setelah
dikurangi biaya transaksi sebesar US$62,3 juta serta penerimaan pinjaman bank sebesar
US$25,0 juta yang antara lain diimbangi dengan pembayaran bunga pinjaman dan beban
keuangan sebesar US$45,7 juta, pembayaran liabilitas sewa keuangan sebesar US$0,1 juta
dan Pembayaran dividen sebesar US$5,0 juta.

7.

Pengeluaran Modal

a)

Pengeluaran modal historis
Sebagian besar pengeluaran modal Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2011 berhubungan dengan
peningkatan kapasitas produksi dan perluasan bisnis Perseroan.
Tabel di bawah ini menunjukan pengeluaran modal yang aktual dari Perseroan untuk tahun-tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2012 serta periode enam bulan
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2013:
Periode satu tahun yang berakhir
pada tanggal:
31 Des 2011

31 Des 2012

US$ ‘000

US$ ‘000

32.754
6.516
54.984
17.300
13.435
5.249
130.239

51.777
2.661
4.304
12.775
12.806
84.324

Pabrik ekstraksi butadiene yang baru.....................
Perluasan naphtha cracker.....................................
TAM.........................................................................
Perbaikan pabrik.....................................................
Lain-lain...................................................................
Debottlenecking pabrik polypropylene....................
Jumlah pengeluaran modal.....................................

Periode enam bulan yang
berakhir pada tanggal:
30 Jun 2012
30 Jun 2013
(tidak diaudit)
US$ ‘000
US$ ‘000
31.136
100
4.213
18.291
53.740

23.700
6.905
5.733
1.869
38.207

Sebagian besar dari pembelian barang modal dilakukan dalam mata uang Dollar Amerika. Sepanjang
tahun 2011 sampai dengan 2013, sumber dana pembelian barang modal berasal dari kas dan kas
yang dihasilkan dari operasional. Disamping itu, terdapat pula pendanaan hutang dalam bentuk
pinjaman berjangka sebesar US$150 juta untuk pendanaan proyek Butadiene dan US$220 juta
untuk pembiayaan kembali US$185 juta sisa pokok obligasi.
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Dikarenakan belanja modal kami yang membutuhkan pendanaan yang besar, Perseroan memiliki
proses penyeleksian dan persetujuan sebagai bagian dari proses investasi modal. Proses ini termasuk
meminta opini dari tenaga ahli, analisa terhadap strategi dan pendanaan yang sesuai dengan strategi
bisnis Perseroan serta meminta persetujuan yang diperlukan dari dewan direksi dan komisaris. Kami
berkeyakinan bahwa proses persetujuan belanja modal Perseroan akan menghindarkan terjadinya
ketidak sesuaian antara pembelian dengan tujuan yang ingin dicapai.
Mayoritas dari belanja modal yang dikeluarkan adalah diperuntukan untuk penambahan kapasitas,
perluasan fasilitas, pemeliharaan, pembelian peralatan, dan juga pelaksanaan proyek-proyek
sehubungan dengan rencana integrasi vertikal Perseroan. Dengan demikian, pengeluaran yang
dilakukan pada utamanya diperuntukan untuk menambah kapasitas produksi, menciptakan
penawaran produk yang lebih beragam, mengurangi biaya produksi dan meningkatkan tingkat
keuntungan. Disamping itu, secara berkala Perseroan melakukan pemeliharaan yang dijadwalkan
untuk perbaikan besar (TAM) dan pemeliharaan yang dijadwalkan untuk pemeliharaan mesin-mesin
utama, serta dalam rangka memenuhi peraturan yang disyaratkan.
b)

Rencana pengeluaran modal
Tabel di bawah ini merincikan rencana pengeluaran modal Perseroan antara tahun 2013 dan 2015:
Periode satu tahun yang berakhir pada tanggal:
31 Des 2013
31 Des 2014
31 Des 2015
US$ ‘000
US$ ‘000
US$ ‘000
Pabrik ekstraksi butadiene yang baru..............................
Perluasan naphtha cracker (1)...........................................
Investasi SRI(1). ................................................................
Pengeluaran modal lainnya..............................................
TAM..................................................................................
Jumlah pengeluaran modal..............................................

31.800
111.361
5.000
34.600
182.761

188.555
49.000
15.000
5.000
257.555

66.557
15.000
35.000
116.557

Catatan:
(1) Perkiraan proyek perluasan Perseroan didasarkan pada perkiraan teknis awal dari proyek tersebut dan/atau informasi
dari pemberi lisensi dan pemasok utama peralatan

Perseroan saat ini merencanakan untuk melakukan peningkatan kapasitas dari naphtha cracker
dari 600KT per tahun menjadi sampai dengan 860KT per tahun untuk produk ethylene, dimana
produksi dari produk-produk terkait juga akan meningkat seperti propylene, crude C4, pygas secara
proporsional. Setelah dilakukannya Front End Engineering Design (FEED) oleh Toyo Engineering
Japan, proyek ekspansi ini diperkirakan akan memakan biaya US$380 juta.
Sumber pendanaan dari proyek ini adalah berupa kombinasi dari kas yang dihasilkan dari internal
operasional, penerimaan dana dari PUT I dan pendanaan dari hutang bank dalam bentuk pinjaman
berjangka.
Perseroan senantiasa menerapkan rencana ekspansi berdasarkan prinsip kehati-hatian. Dalam
hal pendanaan dari hutang bank tidak tersedia maupun mundur dari perkiraan, Perseroan akan
meninjau kembali rencana ekspansi tersebut, dan apabila memang diperlukan, akan menunda
ekspansi tersebut sampai pendanaan yang dibutuhkan tersedia.
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8.

Kewajiban Kontraktual

Tabel berikut meringkas kewajiban pembayaran Perseroan dan komitmen per tanggal 30 Juni 2013:

Jumlah
Beban non-bunga
Utang dagang
Pihak-pihak terkait...................................
Pihak-pihak ketiga...................................
Utang lain-lain.............................................
Biaya yang masih harus dibayar.................
Instrument suku bunga variable
Pinjaman bank . ..........................................
Instrumen suku bunga tetap
Kewajiban sewa keuangan..........................
Pinjaman bank jangka pendek....................
Jumlah.........................................................

9.

Pembayaran yang jatuh tempo pada akhir periode
Tidak lebih dari 1
1 sampai 5 Tahun Lebih dari 5 Tahun
Tahun

97.067
337.290
13.458
5.693

97.067
337.290
13.458
5.693

-

-

422.527

49.463

283.024

87.729

166
25.177
901.378

74
25.177
528.222

92
283.116

87.729

Liabilitas Kontinjensi

Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, kami tidak memiliki liabilitas kontinjensi.
10. Hal-hal yang tidak dicatat di Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, kami tidak memiliki pengaturan di luar Laporan Posisi Keuangan
Konsolidasian.
11. Pengungkapan secara kuantitatif dan kualitatif mengenai Risiko Pasar
Pembahasan berikut meringkas pemaparan kami terhadap risiko harga komoditas dan risiko kurs
mata uang asing serta risiko suku bunga dan kebijakan kami untuk menghadapi risiko-risiko tersebut.
Pembahasan berikut ini berisi pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward
looking statement) yang berpotensi terkena risiko, ketidakpastian dan asumsi mengenai kami. Pernyataan
ini didasarkan pada harapan saat ini dan proyeksi mengenai peristiwa di masa mendatang. Ada beberapa
faktor penting yang bisa menyebabkan hasil aktual dan kinerja kami berbeda secara material dari
pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement), termasuk
risiko-risiko yang dibahas berdasarkan “Risiko Usaha”.
•

Risiko harga komoditas
Bahan baku dan produk kami merupakan komoditas di mana harganya berfluktuasi oleh karena
fundamental permintaan dan penawaran yang terus berubah. Olehkarenanya, marjin-marjin produk
serta tingkat keuntungan kami cenderung mencerminkan perubahan siklus bisnis.
Untuk mengurangi fluktuasi ini, maka strategi bisnis kami adalah mencapai tingkat integrasi yang
lebih tinggi untuk mempertahankan portofolio produk yang beragam, guna mengambil manfaat
dari siklus rentang produk yang berbeda. Di samping itu, Perseroan bisa mengambil manfaat dari
fleksibilitas operasional Perseroan, yang membuat kami mampu menyesuaikan output produksi
untuk setiap produk masing-masing dalam rangka memanfaatkan rentang berbagai produk kapanpun
untuk memaksimalkan tingkat keuntungan serta fleksibilitas komersial dalam pengadaan stok bahan
baku dan kontrak penjualan. Perseroan saat ini tidak menggunakan instrumen cegah risiko (hedging
instruments) lain yang berhubungan dengan bahan baku atau produk Perseroan.
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•

Risiko valuta asing
Pendapatan Perseroan sebagian besar dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dan sebagian besar
biaya serta pinjaman Perseroan juga dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, sehingga memberikan
cegah risiko ekonomi secara natural. Di samping itu, mata uang yang digunakan untuk pelaporan
secara fungsional juga menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat. Akan tetapi, karena
beroperasi di Indonesia, ada beberapa kejadian di mana Perseroan terkena dampak fluktuasi nilai
tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat terutama yang berkaitan dengan pajak yang dalam
mata uang Rupiah. Saat ini Perseroan tidak menggunakan derivatif atau instrumen cegah risiko
(hedging instruments) lainnya untuk mengatasi risiko ini.
Perseroan saat ini tidak menggunakan instrumen derivatif maupun lindung nilai disebabkan karena
hampir seluruh penjualan maupun pengeluaran biaya dilakukan dalam mata uang dollar Amerika
yang menciptakan lindung nilai yang natural.

•

Risiko suku bunga
Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan saat ini tidak memiliki tingkat utang yang tinggi dan
olehkarenanya, Perseroan berkeyakinan bahwa risiko atas suku bunga tidak tinggi karena Perseroan
mempertimbangkan keseimbangan optimal antara utang dengan tingkat suku bunga tetap dan
mengambang ditetapkan di muka. Terlebih lagi, Perseroan dapat mengadakan perjanjian interest
swap untuk menukar antara suku bunga tetap dan mengambang apabila tingkat suku bunga dianggap
menuju ke level yang tidak wajar.
Seluruh pinjaman Perseroan adalah berdasarkan tingkat suku bunga mengambang. Perseroan telah
menerapkan kebijakan untuk melakukan lindung nilai atas sampai dengan 60% dari pinjamannya
menjadi suku bunga tetap, untuk mengurangi resiko terhadap fluktuasi tingkat suku bunga yang
dapat berakibat negative bagi kemampuan pembayaran bunga maupun pinjaman.
Pengakuan bunga terutang pada tanggal neraca dilakukan secara accrual basis sesuai dengan
jangka waktu dan tanggal pelaporan.
Persetujuan dari direksi dan dewan komisaris harus diperoleh sebelum Perseroan berkomitmen
menggunakan segala instrumen untuk mengelola risiko suku bunga.
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V. Risiko Usaha
Investasi dalam Saham Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko. Investor diharapkan untuk
mempertimbangkan dengan hati-hati semua informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, termasuk
risiko-risiko yang diuraikan di bawah ini, sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi.
Kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil-hasil kegiatan operasional Perseroan dapat terkena dampak
negatif secara material sebagai akibat dari setiap risiko-risiko tersebut. Harga pasar saham Perseroan
juga dapat mengalami penurunan akibat dari setiap risiko tersebut dan Investor dapat kehilangan semua
atau sebagian dari investasi.
Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi
Perseroan dan Entitas Anak. Berdasarkan pertimbangan Perseroan, risiko-risiko di bawah ini telah disusun
berdasarkan bobot risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.
1.

Risiko-risiko yang Berkaitan dengan Bisnis dan Kegiatan Perseroan

•

Siklus industri petrokimia dapat secara material dan mempengaruhi secara negatif profitabilitas
Perseroan.
Tingkat penggunaan kapasitas produksi dan marjin dalam industri petrokimia secara historis memiliki
karakteristik tingkat siklus yang tinggi. Harga produk-produk petrokimia cukup sensitif terhadap
perubahan pasokan dan permintaan, baik secara regional maupun internasional. Permintaan
produk-produk petrokimia pada umumnya memiliki kaitan secara positif dengan tingkat kegiatan
perekonomian dan khususnya sangat bergantung pada permintaan dan kinerja negara-negara di
kawasan Asia Pasifik khususnya di Cina, di mana kondisi perekonomian yang lemah cenderung
membuat permintaan menjadi menurun. Pasokan dipengaruhi oleh penambahan kapasitas yang
signifikan dan apabila penambahan tersebut tidak sesuai dengan pertumbuhan permintaan, maka
rata-rata tingkat penggunaan kapasitas produksi dan marjin pada industri-industri akan menghadapi
tekanan dan mengalami penurunan. Sebagai akibatnya, secara historis siklus industri petrokimia
memiliki karakteristik di mana pada saat pasokan ketat, maka tingkat penggunaan kapasitas produksi
dan marjin akan tinggi, yang diikuti dengan periode di mana terjadi kelebihan pasokan terutama
sebagai akibat dari penambahan kapasitas secara signifikan, sehingga mengakibatkan penurunan
tingkat penggunaan kapasitas produksi dan marjin. Tidaklah mungkin untuk dapat secara akurat
memperkirakan perubahan-perubahan pasokan dan permintaan, kondisi pasar, serta faktor-faktor
lain yang mungkin mempengaruhi tingkat penggunaan kapasitas dan marjin, maupun secara akurat
memperkirakan penetapan waktu, besarnya atau durasi siklus penurunan di masa yang akan datang
pada industri petrokimia yang memiliki dampak secara material dan mempengaruhi secara negatif
profitabilitas Perseroan.
Hasil-hasil operasional Perseroan di masa lampau mencerminkan sifat dari siklus industri petrokimia.
Sebelum Penggabungan, marjin operasional (laba (rugi) operasi dibagi pendapatan bersih) CA antara
tahun 2001 hingga 2010 mencapai kurang lebih 23,4% pada tahun 2004 bersamaan dengan puncak
tertinggi marjin industri petrokimia global, sampai dengan yang terendah sekitar (17,0%) pada tahun
2001, saat marjin industri petrokimia global mengalami tekanan. Pada periode yang sama, marjin
operasi TPI berkisar dari titik tertinggi sekitar 16,5% pada tahun 2009 hingga ke titik terendah sekitar
(2,6%) pada tahun 2011. Setelah Penggabungan, marjin operasi Perseroan adalah 2,1% pada tahun
2011, (1,7%) pada tahun 2012 dan 0,5% pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30
Juni 2013. Manajemen Perseroan memperkirakan bahwa harga produk-produk Perseroan akan
tetap mengikuti siklus dan marjin usaha Perseroan akan tetap dipengaruhi oleh siklus tersebut.
Perseroan tidak dapat memberikan jaminan kepada Investor bahwa perubahan-perubahan pasokan
dan permintaan atas produk-produk Perseroan di masa yang akan datang tidak akan menimbulkan
kerugian terhadap marjin operasional dan profitabilitas Perseroan.
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•

Volatilitas harga produk-produk petrokimia di pasar internasional dapat berdampak negatif
terhadap hasil-hasil operasi Perseroan.
Hasil-hasil operasional Perseroan dipengaruhi oleh harga produk-produk Perseroan di pasar
internasional yang secara historis, tidak stabil. Meskipun sebagian besar penjualan Perseroan
dilakukan berdasarkan perjanjian pasokan dengan jangka waktu satu tahun, tetapi pada umumnya
dalam kesepakatan-kesepakatan penjualan Perseroan ditentukan bahwa harga pembelian sebagian
akan ditetapkan dengan dasar mengacu pada referensi harga yang dipublikasikan untuk industri ini.
Secara historis, harga produk-produk petrokimia di pasar internasional mengalami fluktuasi yang
disebabkan oleh faktor-faktor, termasuk di antaranya namun tidak terbatas pada, dinamika penawaran
dan permintaan di pasar dan perkembangan ekonomi dan politik. Misalnya, rata-rata harga spot
SEA CFR untuk ethylene per ton adalah US$1.191 pada tahun 2011 dan US$1.230 pada tahun
2012. Harga tertinggi dan terendah spot untuk ethylene per ton adalah US$1.500 dan US$1.000
pada tahun 2011 dan US$1.480 dan US$920 pada tahun 2012. Rata-rata harga spot SEA CFR
untuk polypropylene per ton adalah US$1.579 pada tahun 2011 dan US$1.442 pada tahun 2012.
Harga tertinggi dan terendah spot untuk polypropylene per ton adalah US$1.790 dan US$1.260
pada tahun 2011 dan US$1.550 dan US$1.280 pada tahun 2012. Fluktuasi-fluktuasi ini berdampak
serupa terhadap harga-harga produk dan pendapatan Perseroan. Perseroan telah memperkirakan
bahwa harga ethylene, polypropylene, dan produk-produk lainnya yang Perseroan hasilkan, sebagian
karena sifatnya sebagai komoditas perdagangan, akan tetap mengalami kenaikan dan penurunan
harga serta akan menyebabkan fluktuasi yang signifikan terhadap marjin Perseroan dan dapat
berdampak merugikan terhadap hasil-hasil operasi Perseroan.

•

Fluktuasi biaya bahan baku dapat mengakibatkan meningkatnya beban biaya operasional dan
menimbulkan kerugian terhadap hasil kinerja operasional, arus kas, dan marjin Perseroan.
Bahan baku yang Perseroan gunakan untuk menghasilkan produk-produk Perseroan merupakan
komoditas-komoditas yang bergantung pada kekuatan pasar internasional dan domestik. Riwayat
kegiatan-kegiatan operasional dan marjin Perseroan di masa lalu juga dipengaruhi oleh fluktuasi
harga-harga bahan baku, dan Perseroan memperkirakan bahwa kegiatan-kegiatan operasional dan
marjin Perseroan di masa mendatang juga akan dipengaruhi oleh fluktuasi-fluktuasi harga bahanbahan baku tersebut.
Biaya naphtha, bahan baku utama yang digunakan dalam menghasilkan produk-produk Perseroan,
yang sejak dulu semuanya dibeli dari pihak ketiga independen, menempati porsi yang substansial
dalam beban pokok pendapatan, yang mencapai jumlah kurang lebih 60,2%, 65,6% dan 64,0% dari
beban pokok pendapatan pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan
31 Desember 2012, serta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013.
Harga naphtha pada umumnya mengikuti tren harga minyak mentah dan berubah-ubah sesuai
dengan kondisi pasar minyak mentah. Kenaikan harga naphtha tidak selalu sama dalam hal besaran
maupun arah dengan perubahan harga produk-produk Perseroan. Sebagai akibatnya, kenaikan harga
naphtha dapat berdampak secara material yang merugikan terhadap marjin dan arus kas Perseroan,
sejauh apabila kenaikan tersebut tidak dialihkan kepada harga penjualan produk-produk Perseroan.
Naik-turunnya harga naphtha yang signifikan juga bisa menimbulkan tekanan pada marjin Perseroan,
dikarenakan kenaikan harga jual produk-produk Perseroan tertinggal di bawah kenaikan harga
naphtha. Tidak ada jaminan bahwa perubahan-perubahan harga naphtha tidak selalu berdampak
terhadap bisnis atau hasil-hasil kegiatan operasional Perseroan di masa yang akan datang.
Kenaikan harga naphtha juga dapat menyebabkan meningkatnya kebutuhan modal kerja Perseroan,
sehingga dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap likuiditas Perseroan serta kebutuhan
arus kas. Saat ini, Perseroan tidak memiliki perjanjian hedging (lindung nilai) terkait dengan hargaharga bahan baku. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa di masa yang akan datang Perseroan
akan melakukan hedging atas biaya-biaya bahan baku Perseroan atau bahwa suatu hedging akan
selalu memberikan hasil yang baik.
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Meskipun naphtha merupakan komoditas yang diperdagangkan di seluruh dunia dan dapat diperoleh
dari berbagai sumber, namun setiap gangguan yang serius terhadap pasokan naphtha di dunia
dapat secara material menimbulkan dampak yang merugikan terhadap operasional Perseroan.
Saat ini Perseroan membeli naphtha dan bahan-bahan baku lainnya dari berbagai sumber, baik di
pasar spot maupun melalui kontrak-kontrak yang biasanya berlaku untuk periode satu tahun dan
dapat diperpanjang setiap tahun berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Sekitar 27% dari total
pembelian naphtha selama tahun 2012 dilakukan secara spot dan dengan demikian tunduk pada
pergerakan harga pasar. Harga spot rata-rata MOPJ untuk setiap ton naphtha adalah US$940 pada
tahun 2011, US$942 pada tahun 2012, dan US$908 pada periode enam bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2013. Harga spot tertinggi dan terendah untuk setiap ton naphtha adalah US$1.096
dan US$827 pada tahun 2011, US$1.088 dan US$698 pada tahun 2012, dan US$1.041 dan US$814
pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013.
Apabila Perseroan harus membeli bahan baku dengan jumlah yang lebih besar di pasar spot, maka
biaya bahan baku Perseroan mungkin akan menjadi lebih tidak menentu, dan Perseroan mungkin
harus membeli naphtha dengan harga yang lebih tinggi, yang dapat menimbulkan dampak negatif
terhadap hasil-hasil kegiatan operasional dan arus kas Perseroan.
Saat ini Perseroan memproduksi semua ethylene yang Perseroan gunakan sebagai bahan baku
produksi polyethylene. Namun demikian, Perseroan mungkin perlu mengimpor ethylene apabila
Perseroan memutuskan untuk meningkatkan tingkat produksi pabrik polyethylene, sehingga
menambah tingkat risiko Perseroan atas risiko fluktuasi harga ethylene di pasar dunia.
•

Perseroan mungkin tidak dapat menyelesaikan rencana peningkatan kapasitas produk yang
telah ada dan produk-produk yang baru.
Perseroan berencana untuk meningkatkan kapasitas produksi naphtha cracker untuk memanfaatkan
kondisi kurangnya pasokan ethylene yang signifikan di Indonesia, yang direncanakan akan mulai
beroperasi pada tahun 2016. Sebagaimana diungkapkan dalam Bab VII, Perseroan berencana untuk
mendanai proyek-proyek ekspansinya dengan menggunakan hasil dari PUT I serta arus kas dari
kegiatan-kegiatan operasional. Sebagaimana diungkapkan dalam Bab II – “Rencana Penggunaan
Dana Hasil PUT I” Perseroan memperkirakan bahwa kebutuhan belanja modal Perseroan akan
mencapai sekitar US$380 juta untuk proyek-proyek ekspansi pada tahun 2013 hingga 2016.
Perseroan tidak dapat memberikan jaminan kepada Investor bahwa rencana-rencana pengembangan
kapasitas dan produk Perseroan akan berhasil dilaksanakan, maupun bahwa rencana-rencana
pengembangan kapasitas dan produk tersebut akan selesai sesuai dengan jadwal.
Instalasi peralatan dan mesin baru yang diperlukan untuk mencapai rencana perluasan Perseroan
melibatkan beberapa risiko, yang mana salah satunya dapat menyebabkan penundaan atau adanya
penambahan biaya, termasuk hal-hal berikut ini:
a.
b.
c.
d.

kekurangan, penundaan produksi, penundaan pengapalan atau penyerahan atau masalahmasalah ketersediaan lainnya yang terkait dengan peralatan atau bahan-bahan;
masalah-masalah teknis, desain atau lingkungan hidup yang tidak diperkirakan sebelumnya;
penundaan atau kesulitan-kesulitan lain untuk memperoleh lisensi-lisensi atau izin-izin yang
diperlukan; atau
penghentian pekerjaan, gangguan cuaca, dan kenaikan biaya lainnya yang tidak diperkirakan.

Rencana ekspansi Perseroan mungkin tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal dan dengan
biaya sebagaimana yang diperkirakan. Di samping itu, terdapat kemungkinan bahwa manajemen
tidak berhasil melaksanakan rencana-rencana ekspansi karena waktu dan pekerjaan manajemen
akan digunakan secara bersama-sama di antara rencana-rencana perluasan, serta tugas-tugas
rutin terkait dengan bisnis Perseroan.

42

Di samping itu, apabila Perseroan berhasil menyelesaikan rencana-rencana peningkatan tersebut,
tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat memanfaatkan peningkatan kapasitas produksi
sebagaimana direncanakan. Selanjutnya, Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh pelangganpelanggan baru untuk membeli produk-produk yang dihasilkan melalui peningkatan kapasitas
tersebut, dan Perseroan mungkin tidak dapat mengembangkan dan mengelola hubungan-hubungan
dengan jaringan pemasok yang lebih luas di seluruh dunia.
Apabila Perseroan tidak berhasil menyelesaikan rencana-rencana peningkatan tepat pada waktunya
dan sesuai dengan biaya yang diperkirakan, maka hal tersebut akan menimbulkan dampak yang
secara material merugikan bisnis, kondisi keuangan serta hasil-hasil kegiatan operasional Perseroan.
•

Tingkat utang dan permintaan-permintaan lainnya atas sumber kas Perseroan dapat
menimbulkan dampak yang secara material merugikan terhadap kemampuan Perseroan
dalam melaksanakan strategi bisnis.
Terhitung tanggal 30 Juni 2013, Perseroan memiliki utang sebesar US$343,9 juta yang ekuivalen
dengan 32,2% dari total kapitalisasi Perseroan. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa saat ini
tidak memiliki tingkat utang yang signifikan, namun di masa yang akan datang penambahan utang
dalam jumlah besar bisa terjadi. Kinerja keuangan Perseroan dapat terpengaruh oleh utang-utang
tersebut. Apabila terjadi penambahan utang baru pada tingkat utang yang telah ada pada saat
ini, maka akan terjadi peningkatan terhadap risiko-risiko terkait yang dihadapi Perseroan saat ini.
Setiap penambahan utang dalam jumlah besar dapat menimbulkan dampak yang secara material
merugikan terhadap bisnis Perseroan.
Tingkat utang Perseroan dapat menimbulkan konsekuensi-konsekuensi penting yang merugikan
terhadap bisnis dan prospek usaha mengingat hal tersebut dapat meningkatkan kerentanan terhadap
kondisi umum perekonomian serta industri dan dengan demikian mempersulit atau Perseroan
mungkin tidak dapat memperoleh asuransi dan surety bond atau L/C, membatasi kemampuan untuk
mengadakan kontrak-kontrak penjualan yang baru, semakin menyulitkan untuk membayar bunga
dan memenuhi kewajiban utang, mengharuskan penggunaan sebagian besar arus kas dari kegiatan
operasional untuk membayar utang, sehingga mengurangi ketersediaan arus kas untuk mendanai
modal kerja, pengeluaran modal, akuisisi, serta kegiatan-kegiatan usaha lainnya yang bersifat umum,
membatasi kemampuan untuk memperoleh tambahan pembiayaan untuk mendanai modal kerja di
masa yang akan datang, pengeluaran modal, penelitian dan pengembangan, persyaratan pelunasan
utang, serta persyaratan usaha lainnya yang bersifat umum, membatasi fleksibilitas perencanaan
atau tanggapan terhadap perubahan-perubahan dalam bisnis yang dijalankan dan dalam berbagai
industri di mana Perseroan melakukan kegiatan operasional, serta membatasi kemampuan Perseroan
untuk menambah pinjaman dana dengan tingkat bunga yang kompetitif atau tidak sama sekali.
Kemampuan Perseroan untuk menjalankan usaha dapat berkurang jika Perseroan tidak mampu
melunasi utang atau jika Perseroan melakukan pelanggaran atas perjanjian-perjanjian yang terkait
dengan utang Perseroan pada saat ini, yang masih terhutang, yang tidak dikesampingkan.

•

Hilangnya daya saing dan pangsa pasar Perseroan di pasar Indonesia atau meningkatnya
persaingan global secara material dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap
pertumbuhan, keuntungan dan hasil-hasil operasional Perseroan di masa yang akan datang.
Perseroan menjual produk-produknya di pasar yang sangat kompetitif. Sifat komoditas dari produkproduk utama Perseroan menyebabkan persaingan di pasar produk-produk tersebut yang sebagian
besar ditentukan oleh harga dan sebagian kecil ditentukan oleh kedekatan jarak, ketersediaan
pasokan dan pelayanan pelanggan. Secara umum Perseroan tidak dapat melindungi posisinya di
pasar atas produk-produk tersebut melalui pembedaan produk atau faktor-faktor lain di luar harga.
Di samping itu, tidak ada jaminan bahwa para pesaing baru atau yang telah ada tidak akan memulai
atau meningkatkan produksi produk-produk juga dihasilkan oleh Perseroan atau menciptakan produkproduk substitusi atau meningkatkan persaingan harga, khususnya para produsen yang memiliki
akses terhadap bahan-bahan baku yang lebih murah atau menggunakan teknologi yang lebih maju
atau fasilitas produksi yang lebih terintegrasi, yang dapat meningkatkan persaingan dan menimbulkan
dampak yang secara material merugikan terhadap hasil-hasil operasi Perseroan.
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Pasar Indonesia sangat kompetitif untuk ethylene, propylene, polyethylene, polypropylene dan
styrene monomer, di mana produk-produk tersebut saat ini merupakan bagian terbesar dari lini produk
Perseroan. Untuk monomer, Perseroan yakin bahwa para pesaing utama Perseroan berasal dari
Timur Tengah dan para pemain lain di kawasan Asia Tenggara untuk produk polymers dan styrene
monomers. Perseroan yakin bahwa produk-produk impor merupakan sumber persaingan utama
untuk produk-produk tersebut. Perseroan juga bersaing dengan para produsen petrokimia lain di
seluruh dunia, di mana banyak di antaranya merupakan perusahaan yang lebih besar dari pada
Perseroan dan mungkin memiliki sumberdaya keuangan yang lebih besar dari pada Perseroan. Para
pesaing tersebut juga dapat memperoleh manfaat dari skala ekonomis yang lebih besar dan efisien.
Meskipun Perseroan yakin bahwa naphtha cracker Perseroan memiliki daya saing dibandingkan
dengan naphtha cracker lainnya, tetapi ethane cracker di Timur Tengah biasanya memproduksi
ethylene dengan biaya paling murah, terutama dikarenakan tersedianya bahan baku yang murah.
Peningkatan pasokan produk-produk murah dari para pesaing di Timur Tengah tersebut dapat
mengakibatkan penurunan harga di pasar dunia untuk produk-produk Perseroan secara umum
sehingga menurunkan marjin Perseroan.
Para pesaing Perseroan di pasar polyethylene mencakup para produsen polypropylene serta
produk-produk petrokimia lainnya yang dapat digantikan dengan polyethylene. Pada umumnya harga
dan permintaan untuk polyethylene dan produk-produk Perseroan yang lain sebagian dipengaruhi
oleh harga, ketersediaan, dan pertumbuhan pasar produk turunan polyethylene; dan pertumbuhan
negatif atau penurunan yang terkait dengan produk-produk tersebut dapat menimbulkan dampak
yang merugikan terhadap Perseroan.
Pengembangan industri petrokimia telah menjadi prioritas nasional di beberapa negara tertentu,
termasuk di negara-negara Asia Tenggara. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah asing, secara
langsung atau tidak langsung, dapat berdampak pada turunnya beban biaya yang harus dikeluarkan
oleh para pesaing asing dan dengan demikian meningkatkan persaingan. Di samping itu, apabila di
masa yang akan datang Pemerintah diharuskan mengenakan tarif, bea atau biaya-biaya lain atas
bahan-bahan baku impor, maka tindakan tersebut dapat meningkatkan biaya produksi Perseroan
dibandingkan dengan para pesaing di lokasi-lokasi di mana biaya-biaya tersebut tidak dikenakan.
Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat tetap bersaing secara efektif dengan para produsen
asing tersebut di masa yang akan datang dan ketidakmampuan untuk bersaing secara efektif
dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap operasi-operasi bisnis, hasil-hasil kegiatan
operasional, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan. Sebagaimana diungkapkan dalam
Bab VIII – “Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan — Persaingan.”
Selain persaingan dengan pihak asing, Perseroan juga menghadapi persaingan dalam negeri yang
semakin ketat. Saat ini, Perseroan merupakan satu-satunya produsen ethylene dan styrene monomer
di dalam negeri, produsen terkemuka untuk polyethylene, satu dari hanya dua produsen propylene
dalam negeri dan produsen polypropylene terbesar dalam negeri. Namun demikian, Pemerintah
telah memberikan izin kepada pabrik-pabrik lain yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan
produk-produk yang dapat bersaing dengan produk-produk Perseroan. Misalnya, pada bulan Maret
2006, Titan Chemicals Corp. Bhd (“Titan”) menyelesaikan akuisisinya atas PT Petrokimia Nusantara
Interindo (“PT Peni”). Akuisisi tersebut meningkatkan daya saing PT Peni di pasar dalam negeri
dengan memberikan akses kepada PT Peni terhadap sumberdaya bahan baku ethylene siap pakai
dari Titan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat tetap bersaing secara efektif dengan para
produsen dalam negeri di masa yang akan datang dan ketidakmampuan untuk bersaing secara efektif
dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap operasi-operasi bisnis, hasil-hasil kegiatan
operasional, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan. Sebagaimana diungkapkan dalam
Bab VIII – “Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan — Persaingan.”
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•

Hilangnya salah satu pelanggan besar dapat menimbulkan dampak negatif terhadap hasil
operasional Perseroan.
Sepuluh pelanggan terbesar Perseroan mewakili sekitar 38% pendapatan bersih untuk periode enam
bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013. Sebagian besar pelanggan Perseroan berlokasi di
Indonesia dan secara signifikan juga dipengaruhi oleh kinerja perekonomian Indonesia, yang mana
pada masa lalu mengalami masa-masa penurunan produksi dan ketidakstabilan keuangan yang
menyebabkan berkurangnya permintaan dalam negeri atas produk-produk Perseroan. Dalam hal
satu atau lebih dari pelanggan terbesar berhenti atau mengurangi pembelian produk dalam jumlah
yang substansial, maka Perseroan harus mencari pelanggan-pelanggan baru untuk membeli produkproduk Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat mencari pelanggan-pelanggan
baru atau Perseroan dapat memperoleh harga yang memuaskan untuk produk-produk Perseroan
berdasarkan perjanjian-perjanjian penjualan yang baru. Perseroan mungkin juga harus menanggung
beban biaya tambahan terkait dengan kewajiban untuk mengirim produk-produknya kepada para
pelanggan tersebut atau mengurangi tingkat utilisasi cracker Perseroan.

•

Fasilitas-fasilitas produksi Perseroan terletak di dalam suatu wilayah geografis. Gangguan
terhadap kegiatan Perseroan sebagai akibat terjadinya kecelakaan atau bencana alam
di wilayah ini dapat menimbulkan kerugian secara material terhadap kegiatan-kegiatan
operasional Perseroan.
Kegiatan produksi Perseroan dapat terganggu dengan alasan-alasan di luar kendali seperti kondisi
cuaca yang ekstrim, kebakaran, bencana alam atau gangguan pasokan bahan baku. Kepulauan
Indonesia merupakan salah satu wilayah dengan gunung-gunung berapi yang paling aktif di dunia.
Karena terletak di zona pertemuan tiga lempeng litosferik utama yang menyebabkan Indonesia
sangat dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan seismik yang signifikan yang dapat menyebabkan gempa
bumi dan tsunami atau gelombang pasang yang bersifat merusak.
Fasilitas produksi Perseroan terdiri atas kompleks produksi yang mengoperasikan naphtha cracker,
tiga jalur produksi polypropylene dan dua pabrik polyethylene, serta dua fasilitas produksi styrene
monomer yang dimiliki dan dioperasikan sepenuhnya oleh sebuah Entitas Anak, SMI, fasilitas
produksi butadiene yang dimiliki dan dioperasikan sepenuhnya oleh Entitas Anak, PBI. Semua
penjualan Perseroan saat ini maupun untuk masa mendatang akan tetap terdiri dari produk-produk
yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik Perseroan yang berlokasi di Cilegon dan Serang di Provinsi
Banten, sekitar 50 km dari Pulau Krakatau, suatu wilayah yang dikenal dengan kegiatan vulkanis
dan seismik. Fasilitas produksi Perseroan bergantung pada kelanjutan pengoperasian fasilitas jetty,
fasilitas pabrik, naphtha cracker, dua pabrik polyethylene, tiga jalur produksi polypropylene, serta
fasilitas-fasilitas pendukung lainnya, serta jaringan pipa terkait dan infrastruktur lainnya. Gangguan
terhadap salah satu bagian dari fasilitas-fasilitas tersebut dapat menimbulkan pengaruh signifikan
terhadap kemampuan Perseroan untuk melanjutkan pengoperasian fasilitas-fasilitas lainnya dan
dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan untuk melaksanakan kegiatan usaha
sehari-hari. Propylene dari cracker dikirim ke pabrik polypropylene melalui jaringan pipa. Perseroan
juga mengirimkan sebagian besar ethylene melalui jaringan saluran pipa secara langsung ke empat
pabrik pelanggan produk turunan ethylene, pabrik polyethylene serta pabrik polypropylene Perseroan.
Seluruh penjualan bersih polypropylene, polyethylene dan styrene monomer Perseroan dikirim
melalui darat dengan menggunakan truk. Persiapan pengapalan untuk propylene atau ethylene
memerlukan waktu hingga beberapa minggu dan Perseroan hanya memiliki fasilitas penyimpanan
yang terbatas untuk ethylene dan propylene. Di samping itu, tidak ada jaminan bahwa fasilitas jetty
yang ada saat ini dapat mengakomodasi penjualan semua ethylene dan propylene yang Perseroan
produksi. Apabila kapasitas penyimpanan tersebut penuh dan tidak tersedia kapasitas pengapalan
yang memadai, maka Perseroan harus mengurangi tingkat produksi naphtha cracker yang dapat
berdampak merugikan terhadap hasil-hasil operasi Perseroan.
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Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan telah memperoleh perlindungan asuransi yang
memadai, termasuk perlindungan terhadap bencana alam, namun setiap gangguan produksi yang
signifikan dapat berdampak merugikan terhadap kemampuan Perseroan untuk memproduksi dan
menjual produk-produk, yang secara material dapat merugikan bisnis, kondisi keuangan, dan hasilhasil kegiatan operasional Perseroan. Kerusakan signifikan terhadap fasilitas produksi, jaringan pipa,
fasilitas pembongkaran atau jalan-jalan yang menghubungkan fasilitas produksi dan para pelanggan
secara material dapat merugikan kegiatan-kegiatan operasional Perseroan.
•

Kegiatan-kegiatan operasional Perseroan bergantung pada faktor-faktor produksi dan faktorfaktor lain di luar kendali Perseroan yang mungkin menyebabkan penutupan dan penghentian
tidak terjadwal yang secara material dapat berdampak merugikan terhadap hasil-hasil kegiatan
operasional Perseroan.
Per tanggal 30 Juni 2013, fasilitas-fasilitas produksi Perseroan dengan kapasitas penuh di Cilegon dan
Serang Provinsi Banten memerlukan daya listrik 60 MW selama pengoperasian normal. Pada pabrik
naphtha cracker, Perseroan memiliki fasilitas pembangkit di lapangan, termasuk pembangkit listrik
bertenaga gas (GTG) berkapasitas 33 MW dan pembangkit listrik tenaga uap (STG) berkapasitas
20 MW. Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero)
Tbk. dan PT Banten Inti Gasindo untuk memasok gas untuk GTG Perseroan. Uap yang diperlukan
untuk pemanas dan pembangkit listrik pada pabrik naphtha cracker pada prinsipnya dihasilkan
melalui naphtha cracking furnace dan dua utility boiler berbahan bakar methane yang merupakan
hasil sampingan pabrik, dan lainnya berbahan bakar minyak. Di samping itu, pabrik naphtha
cracker juga terhubung ke jaringan listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (“PLN”),
perusahaan listrik nasional Indonesia, sebagai sumber listrik cadangan bilamana terjadi gangguan
dalam pengoperasian GTG atau STG. Sambungan jaringan yang baru sebesar 150 kV (kabel feeder
tunggal) dari perusahaan listrik negara PLN baru-baru ini dipasang di kompleks olefin. Sejak Juni
2013, fasilitas GTG dan STG telah terintegrasi dan bersinergi dengan sambungan PLN sebesar 150
kV sehingga dapat saling mendukung satu sama lain pada saat terjadi gangguan. Kompleks olefin
dan pabrik polyethylene berencana untuk dapat beroperasi menggunakan daya input 50% dari PLN
dan beban 50% yang dipasok dari GTG di mana STG akan menyediakan daya listrik cadangan dalam
hal tidak tersedia pasokan listrik dari grid untuk menjamin kehandalan dan efisiensi biaya. Sumber
listrik untuk pabrik-pabrik polypropylene dan styrene monomer terutama berasal dari PLN. Pabrik
styrene monomer memiliki dua generator darurat untuk fasilitas-fasilitas utama mereka, namun tidak
memadai untuk dapat memasok listrik dalam tingkat operasi produksi normal. Pabrik styrene monomer
juga mengoperasikan dua boiler berbahan bakar gas/cair dan dua boiler berbahan bakar batu bara.
Di samping itu, terdapat risiko kesulitan-kesulitan produksi seperti hambatan kapasitas, kegagalan
mekanis dan sistem, penundaan pembangunan/peningkatan kualitas, dan penundaan penyerahan
mesin dapat terjadi, sehingga menyebabkan terhentinya produksi untuk sementara waktu dan
berkurangnya hasil-hasil (output).

•

Kegiatan-kegiatan operasional mengharuskan Perseroan untuk menjadwalkan penghentian
rutin untuk perawatan, yang dapat mengurangi kemampuan Perseroan untuk memproduksi
dan memasarkan produk sehingga secara material dapat menyebabkan kerugian terhadap
bisnis, kondisi keuangan dan hasil-hasil operasional.
Jadwal program pemeliharaan dapat mempengaruhi hasil produksi Perseroan. Perseroan dijadwalkan
untuk melakukan TAM setiap empat tahun untuk pabrik naphtha cracker. Pada bulan Oktober dan
November 2011, Perseroan melakukan TAM yang telah dijadwalkan yang menyebabkan penghentian
operasi produksi pabrik ethylene-nya selama 45 hari dan operasi produksi pabrik polyethylene selama
33 hari. TAM berikutnya dijadwalkan akan dilaksanakan pada tahun 2015.
Perseroan memiliki dua pabrik styrene monomer. Masing-masing pabrik memerlukan SDM setiap
dua tahun sekali untuk jangka waktu 26 hari sampai 30 hari. Perseroan bermaksud menjadwalkan
SDM pada masing-masing pabrik styrene monomer secara bergantian setiap tahunnya. Pada bulan
Februari dan Maret tahun 2013, Perseroan melaksanakan penjadwalan SDM yang mengakibatkan
penghentian pabrik-pabrik produksi styrene monomer Perseroan selama 30 hari.
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Meskipun pabrik-pabrik polyolefin Perseroan tidak memerlukan TAM atau SDM secara ekstensif
karena sebagian besar pemeliharaan dapat dilakukan dalam waktu singkat, namun pabrik-pabrik
polyethylene tersebut dapat terganggu dalam hal dilakukannya TAM pada utilitas-utilitas umum,
seperti sistem uap dan kelistrikan. Setiap gangguan produksi atau gangguan pasokan peralatan yang
signifikan dapat menimbulkan dampak yang mengurangi kemampuan Perseroan untuk memproduksi
dan menjual produk-produk, yang secara material dapat berdampak merugikan terhadap bisnis,
kondisi keuangan dan hasil-hasil kegiatan operasional Perseroan. Sebagaimana diungkapkan dalam
Bab IV – “Analisa dan Pembahasan Oleh Manajemen – Faktor-faktor Utama yang Mempengaruhi
Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan – Pemadaman Listrik”.
•

Hasil-hasil aktual dapat berbeda secara signifikan dari perkiraan-perkiraan, proyeksi-proyeksi,
dan estimasi industri yang tercantum dalam Prospektus ini.
Prospektus ini memuat perkiraan-perkiraan, proyeksi-proyeksi, serta estimasi terhadap industri.
Informasi industri ini disusun berdasarkan asumsi-asumsi maupun perkiraan-perkiraan yang dibuat
oleh pihak ketiga yang independen, yaitu Nexant. Perkiraan-perkiraan, proyeksi-proyeksi, dan estimasi
tersebut disusun berdasarkan sejumlah asumsi yang memiliki ketidakpastian. Beberapa faktor
tersebut berada di luar kendali Perseroan dan beberapa asumsi terkait dengan pertumbuhan industri
dapat mengalami perubahan dan hasil sebenarnya yang mungkin berbeda secara material dari yang
diperkirakan, diduga atau diproyeksikan dan perbedaan-perbedaan tersebut dapat bersifat material
dan mempengaruhi harga pasar Saham Perseroan. Secara khususnya, namun tidak terbatas pada,
biaya-biaya modal bisa mengalami kenaikan, proyek-proyek bisa mengalami penundaan dan revisi
untuk perbaikan-perbaikan dalam produksi, dan realisasi kapasitas atau kinerja tidak sepenuhnya.

•

Jaringan pipa Perseroan tidak terletak pada lahan milik Perseroan sendiri. Kegagalan
mendapatkan persetujuan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan operasional di atas
lahan tersebut dapat mengganggu kegiatan operasional Perseroan.
Jaringan pipa Perseroan yang telah ada dan rencana pengembangan jaringan pipa yang telah
atau akan dibangun tidak semuanya terletak pada lahan Perseroan sendiri, dan dengan demikian,
Perseroan menghadapi kemungkinan meningkatnya biaya-biaya untuk mempertahankan hak
Perseroan untuk menggunakan lahan tersebut. Hak untuk membangun dan mengoperasikan jaringan
pipa Perseroan di atas lahan tersebut dimiliki oleh para pihak ketiga selama jangka waktu tertentu,
biasanya untuk jangka waktu lima hingga lima belas tahun, yang dapat diperpanjang. Perseroan juga
telah mendapatkan izin dari pemerintah Provinsi Banten untuk menggunakan ruas jalan nasional
tertentu di Cilegon sehingga Perseroan memiliki akses untuk jaringan pipa Perseroan dan dapat
melintasi jalan nasional tersebut. Izin tersebut akan berakhir pada tanggal 20 November 2015, dan
Perseroan harus melakukan pendaftaran ulang setiap tahunnya untuk memperpanjang jangka waktu
izin tersebut selama periode satu tahun berikutnya. Hilangnya hak-hak tersebut jika Perseroan tidak
mampu memperpanjang kontrak-kontrak hak untuk melintasi jalan nasional (right-of-way) atau cara
lainnya, dapat membatasi kemampuan Perseroan dalam pengiriman produk-produk kepada para
pelanggan melalui jaringan pipa dan secara material dapat menimbulkan dampak yang merugikan
terhadap bisnis, hasil-hasil kegiatan operasional, serta kondisi keuangan Perseroan.

•

Tindakan-tindakan yang dilakukan para pemegang saham utama Perseroan, Barito Pacific dan
SCG Chemicals atau para pemegang saham mayoritas mereka serta perusahaan-perusahaan
terkait dapat bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
Perseroan memiliki dua pemegang saham utama. Per tanggal 31 Agustus 2013, Barito Pacific (baik
secara langsung maupun tidak langsung melalui Entitas Anak yang dimiliki sepenuhnya, (Marigold
Resources Pte. Ltd. atau “Marigold”) dan SCG Chemicals, masing-masing menguasai 64,87% dan
30,12% dari saham-saham yang ditempatkan. Setelah PUT I, Barito Pacific dan SCG Chemicals akan
tetap menjadi pemegang saham utama. Para pemegang saham utama Perseroan atau afiliasi mereka
dari waktu ke waktu dapat memiliki kepentingan-kepentingan dalam usaha-usaha yang menjadi
pesaing langsung atau tidak langsung dengan usaha Perseroan. Mereka juga dapat memutuskan
untuk mengalokasikan peluang-peluang usaha kepada perusahaan-perusahaan lain yang kemudian
melakukan investasi atau akuisisi terhadap bisnis yang merupakan pelengkap bisnis Perseroan,
sehingga peluang-peluang akuisisi tersebut menjadi tidak tersedia bagi Perseroan.
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•

Pengaturan perdagangan oleh Pemerintah, seperti pengurangan atau penghapusan bea masuk
impor atas polyethylene dan polypropylene, dapat menimbulkan dampak yang merugikan
terhadap profitabilitas Perseroan.
Secara umum, perlindungan bea masuk di Indonesia atas produk-produk utama Perseroan
merupakan faktor yang mendukung kemampuan Perseroan untuk menentukan harga produk-produk
Perseroan sehingga dapat bersaing dengan produk-produk yang sama yang diimpor ke Indonesia,
yang merupakan pasar utama Perseroan. Pemerintah merupakan salah satu pihak dalam berbagai
perjanjian perdagangan, seperti ASEAN - Free Trade Agreement (“AFTA”) yang mulai berlaku sejak
tanggal 1 Januari 2010, serta perjanjian-perjanjian bilateral, dengan tujuan untuk mengurangi atau
menghapus bea masuk atas barang-barang yang diimpor ke Indonesia. Sejak tanggal Prospektus
ini, impor naphtha, ethylene dan propylene tidak lagi dikenakan bea masuk. Impor styrene monomer
saat ini dikenakan bea masuk sebesar 5% dari harga impor apabila diimpor dari negara-negara
bukan anggota ASEAN dan tidak dikenakan bea masuk apabila diimpor dari negara-negara anggota
ASEAN. Impor polyethylene dan polypropylene saat ini dikenakan bea masuk sebesar 5% sampai
dengan 15% dari harga impor apabila diimpor dari negara-negara bukan anggota ASEAN dan tidak
dikenakan bea masuk apabila diimpor dari negara-negara anggota ASEAN.
Penghapusan bea masuk impor yang ada atau perubahan-perubahan lain terhadap peraturanperaturan perdagangan dan kebijakan-kebijakan ekspor di Indonesia atau negara-negara anggota
ASEAN dapat mengakibatkan berkurangnya daya saing harga yang terkait dengan bea masuk atas
produk-produk dan secara material dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap hasil-hasil
kegiatan operasi dan arus kas Perseroan.

•

Kegiatan-kegiatan operasional Perseroan melibatkan risiko-risiko yang tidak ditanggung oleh
asuransi atau secara material dapat berdampak merugikan terhadap usaha-usaha Perseroan.
Meskipun Perseroan telah menerapkan ukuran-ukuran keselamatan kerja yang ketat untuk prosedur
operasi dan pemeliharaan fasilitas-fasilitas produksi Perseroan untuk meningkatkan keselamatan
pada kegiatan operasional Perseroan dan meminimalkan risiko terjadinya gangguan-gangguan,
operasi-operasi Perseroan secara inheren menghadapi bahaya-bahaya dalam proses produksi
produk-produk petrokimia. Bahaya-bahaya tersebut mencakup: kegagalan mekanis, penghentian
yang tidak dijadwalkan, kebocoran dan semburan saluran pipa; gangguan transportasi, kebocoran
tangki penyimpanan, kebakaran atau ledakan, cuaca buruk dan bencana alam, pembuangan atau
pelepasan zat atau gas yang beracun atau berbahaya, komplikasi remediasi, serta risiko-risiko
lainnya. Beberapa bahaya tersebut dapat mengakibatkan cidera badan dan kehilangan nyawa,
kerusakan parah atau hilangnya harta benda dan kerusakan peralatan dan lingkungan, serta dapat
mengakibatkan penangguhan kegiatan operasional Perseroan dan pengenaan denda serta kewajiban
perdata atau pidana.
Perseroan memiliki asuransi harta benda, gangguan usaha, dan kecelakaan kerja yang diyakini
telah sesuai dengan standar industri yang berlaku di Indonesia dan di kawasan regional, tetapi
kegiatan-kegiatan usaha Perseroan tidak sepenuhnya terlindungi dari semua potensi bahaya
insidental terhadap bisnis Perseroan, termasuk kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh risiko-risiko
perang atau tindakan-tindakan teroris. Pendapatan dan arus kas Perseroan dapat terkena dampak
yang merugikan dari setiap gangguan terhadap kegiatan-kegiatan operasi dari atau kerusakan
pada fasilitas-fasilitas produksi Perseroan yang ada atau timbulnya kewajiban-kewajiban signifikan
yang tidak sepenuhnya terlindungi dengan asuransi. Sebagaimana diungkapkan dalam Bab VII –
“Keterangan Tentang Perseroan dan Entitas Anak — Asuransi.”
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•

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup dan kesehatan
dan keselamatan kerja dapat mewajibkan Perseroan untuk mengeluarkan biaya-biaya atau
membatasi kegiatan-kegiatan operasional yang secara material dapat menimbulkan dampak
yang merugikan terhadap usaha, kondisi keuangan, profitabilitas atau arus kas Perseroan.
Proses produksi petrokimia melibatkan penanganan, produksi, dan penggunaan sejumlah zat
yang berbahaya terhadap lingkungan, termasuk komponen-komponen tertentu dalam katalis yang
digunakan dalam produksi polyethylene dan polypropylene, yang tunduk pada peraturan lingkungan
hidup di Indonesia. Sebagai akibatnya, Perseroan berkewajiban untuk tunduk pada peraturan
perundang-undangan tentang lingkungan hidup, kesehatan, dan keselamatan kerja yang ketat
yang mengatur emisi-emisi pencemaran udara, pembuangan limbah yang telah diolah, pengolahan
limbah padat dan aspek-aspek lain dalam kegiatan-kegiatan operasional Perseroan. Pemerintah
berwenang untuk mengambil tindakan tertentu terhadap Perseroan atas kelalaian untuk mematuhi
peraturan-peraturan lingkungan hidup di masa lampau atau di masa yang akan datang, termasuk
pengenaan denda, penangguhan dan pencabutan izin. Pemerintah, melalui, antara lain, Badan
Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”), Kementerian Industri, Kementerian Negara Lingkungan
Hidup atau Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dan pemerintah-pemerintah daerah terkait
dapat mengenakan peraturan-peraturan tambahan yang mungkin mewajibkan Perseroan untuk
mengeluarkan biaya-biaya ekstra dalam masalah-masalah lingkungan hidup. Pada umumnya,
peraturan perundang-undangan tersebut mengenakan denda-denda yang besar dan potensi
sanksi pidana atas pelanggaran-pelanggaran dan oleh karena itu, Perseroan dapat dimintai
pertanggungjawaban atas perbuatan atau kondisi-kondisi yang disebabkan oleh tindakan-tindakan
Perseroan.Menurut Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (“UU Lingkungan Hidup Baru”), yang berlaku sejak tanggal 3 Oktober 2009 dan menggantikan
UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU Lingkungan Hidup Lama”), serta
Peraturan Pemerintah No.27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup, yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari UU Lingkungan Hidup Baru (“Peraturan No. 27/2012”) yang berlaku sejak tanggal
23 Februari 2012, mensyaratkan Perseroan untuk mendapatkan, antara lain, izin lingkungan yang
akan memungkinkan Perseroan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu terkait dengan kegiatan
usaha Perseroan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Izin lingkungan hidup
tersebut merupakan prasyarat untuk mendapatkan izin-izin usaha yang berkaitan dengannya dan
jika izin lingkungan hidup tersebut dicabut, maka izin-izin usaha yang diberikan akan dibatalkan.
Berdasarkan Peraturan No. 27/2012, analisa atas dampak lingkungan (AMDAL) yang disetujui
sebelum diberlakukannya Peraturan No.27/2012 akan tetap berlaku dan dianggap sebagai izin
lingkungan. Pelanggaran terhadap setiap peraturan dan perundang-undangan dapat mengakibatkan
pencabutan izin, penghentian kegiatan-kegiatan operasional dan/atau penutupan pabrik.
Berdasarkan Peraturan No. 27/2012, Perseroan diwajibkan untuk melaporkan praktek-praktek
pengelolaan lingkungan serta menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan.
Kegagalan untuk mematuhi undang-undang ini akan dikenai sanksi administratif mulai dari peringatan
tertulis hingga pencabutan Izin Lingkungan Hidup. Di samping itu, UU Lingkungan Hidup Baru
No.32 juga mewajibkan Perseroan untuk i) menjaga kualitas air, air laut, udara dan tingkat polusi
dan ii) mendapatkan izin-izin untuk mengelola limbah yang berbahaya dan beracun jika Perseroan
mengelola sendiri limbah berbahaya dan beracun tersebut. Jika Perseroan melanggar kewajiban ini,
maka Perseroan akan dikenai sanksi untuk membayar kompensasi kepada pihak-pihak yang terkena
dampak negatifnya, membersihkan kondisi polusi tersebut dan/atau dikenai sanksi hukum pidana.
Di samping itu, Perseroan mungkin menghadapi kewajiban atas dugaan cederanya seseorang atau
kerusakan harta benda karena terkena dampak bahan-bahan kimia atau zat-zat berbahaya lain di
pabrik-pabrik Perseroan atau bahan-bahan kimia yang diproduksi, dikelola atau dimiliki Perseroan.
Meskipun tuntutan-tuntutan tersebut tidak lazim di Indonesia, dan Perseroan belum pernah menerima
tuntutan seperti itu sampai saat ini, namun tuntutan-tuntutan semacam itu dapat bersifat substansial
dan secara material dapat menimbulkan dampak yang merugikan di masa yang akan datang terhadap
kegiatan usaha, keadaan keuangan, keuntungan atau arus kas Perseroan, apabila pertanggungan
dari asuransi atas tuntutan-tuntutan tersebut tidak memadai.
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Perseroan menginvestasikan sejumlah dana dan sumberdaya manajerial untuk mematuhi peraturan
dan perundang-undangan tentang lingkungan hidup dan keselamatan kerja, dan Perseroan akan terus
melakukan hal tersebut di masa yang akan datang untuk mematuhi hukum di Indonesia. Kemungkinan
besar Perseroan akan memiliki kewajiban untuk tunduk pada standar-standar lingkungan hidup yang
lebih ketat di masa yang akan datang dan mungkin diwajibkan untuk mengeluarkan tambahan belanja
modal yang terkait dengan masalah-masalah lingkungan hidup serta keselamatan kerja secara
terus-menerus. Kelalaian untuk mematuhi undang-undang lingkungan hidup dan keselamatan kerja
saat ini dan di masa yang akan datang akan dikenai sanksi kewajiban-kewajiban atau penangguhan
produksi dan/atau distribusi di masa yang akan datang. Peraturan lingkungan hidup dan keselamatan
kerja juga dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk memperluas fasilitas-fasilitas atau dapat
mewajibkan Perseroan untuk memperoleh peralatan yang mahal atau menimbulkan pengeluaranpengeluaran tambahan lain yang terkait dengan proses-proses produksi dan distribusi. Tidak
ada jaminan yang dapat diberikan bahwa belanja modal material, biaya-biaya atau beban-beban
usaha di luar yang saat ini telah diantisipasi tidak akan dipersyaratkan berdasarkan peraturan dan
perundang-undangan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku, atau bahwa
perkembangan -perkembangan sehubungan dengan peraturan dan perundang-undangan tersebut
tidak akan berdampak merugikan terhadap produksi atau pendapatan Perseroan.
•

Jika Perseroan tidak dapat memperoleh, memperbaharui atau mempertahankan izin-izin,
persetujuan-persetujuan, dan lisensi-lisensi teknologi yang diperlukan untuk menjalankan
usaha, maka hal ini secara material dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap
usaha Perseroan.
Perseroan memerlukan izin-izin dan persetujuan-persetujuan tertentu untuk menjalankan usaha.
Di masa yang akan datang, Perseroan mungkin akan memiliki kewajiban untuk memperbaharui
izin-izin dan persetujuan-persetujuan tersebut dan/atau untuk memperoleh izin-izin dan persetujuanpersetujuan baru. Meskipun Perseroan yakin bahwa Perseroan akan mampu memperoleh izin-izin dan
persetujuan-persetujuan tersebut dan Perseroan belum mengalami kesulitan dalam memperbaharui
dan mempertahankan izin-izin dan persetujuan-persetujuan tersebut di masa lampau, sebagaimana
dan apabila diwajibkan, tetapi tidak ada jaminan bahwa otoritas-otoritas terkait akan menerbitkan
setiap izin atau persetujuan tersebut dalam jangka waktu sesuai yang diperkirakan oleh Perseroan
atau tidak sama sekali.
Perseroan mengoperasikan tiga jetty untuk operasi-operasinya. Perseroan memiliki izin untuk
mengelola jetty yang memberikan hak kepada Perseroan untuk mengoperasikan jetty tersebut
untuk kegiatan non-komersial yang mendukung kegiatan-kegiatan usaha utama. Kegagalan untuk
mempertahankan izin-izin tersebut dapat mengakibatkan tidak dapat dioperasikannya jetty tersebut,
di mana hal tersebut secara material dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap kegiatankegiatan operasional Perseroan. Di samping itu, Undang-Undang Pelayaran No. 17 tahun 2008
(“UU No.17/2008”) yang telah diundangkan memberikan kewenangan kepada pihak Otoritas
Pelabuhan untuk mengatur dan mengawasi pelabuhan-pelabuhan yang beroperasi secara komersial
dan membantu Pemerintah dalam memberikan konsesi dalam bentuk perjanjian kepada Badan Usaha
Pelabuhan (“BUP”) untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha di pelabuhan. Berdasarkan UU
No. 17/2008, agar Perseroan dapat tetap melangsungkan kegiatan-kegiatan komersial pada fasilitas
jetty Perseroan, maka Perseroan perlu membentuk BUP. Perseroan bermaksud untuk memulai proses
pendirian BUP, namun tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan berhasil dalam melaksanakan
negosiasi perjanjian konsesi dengan Otoritas Pelabuhan. Apabila BUP tersebut tidak didirikan dan
negosiasi-negosiasi Perseroan tidak dikabulkan, maka Perseroan akan dilarang untuk melakukan
kegiatan-kegiatan komersial dengan jetty Perseroan yang dapat berdampak terhadap kegiatankegiatan operasional Perseroan.
Di samping itu, kegiatan operasional pabrik Perseroan bergantung pada teknologi dengan lisensi
yang diberikan kepada Perseroan dari pihak ketiga tertentu. Meskipun secara umum, lisensilisensi teknologi tersebut diberikan kepada Perseroan untuk jangka waktu yang lama, tetapi tidak
ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan
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dari lisensi teknologi tersebut, yang dapat mengakibatkan pencabutan seluruh hak atas teknologi
tersebut. Kelalaian untuk memperpanjang, mempertahankan atau memperoleh izin-izin, persetujuanpersetujuan atau lisensi-lisensi teknologi yang diwajibkan dapat mengakibatkan gangguan terhadap
kegiatan-kegiatan operasional, penangguhan atau penundaan atas setiap penambahan kapasitas
atau perbaikan pabrik yang telah direncanakan dan secara material dapat menimbulkan dampak
yang merugikan terhadap hasil-hasil operasional, kondisi keuangan, dan prospek Perseroan.
•

Kemampuan Perseroan untuk bersaing secara efektif sebagian bergantung pada kemampuan
Perseroan untuk menarik dan mempertahankan karyawan kunci yang memiliki pengetahuan
industri yang terkait.
Mengingat peningkatan deregulasi dan persaingan dalam industri petrokimia, baik di Indonesia
maupun di tempat lain, keberhasilan Perseroan akan bergantung pada, antara lain, faktor-faktor
kemampuan Perseroan untuk terus mempekerjakan dan mempertahankan karyawan-karyawan kunci
yang memiliki pengetahuan industri yang terkait. Terdapat persaingan global dalam industri petrokimia
untuk posisi top manajer, karyawan teknis dan operasional yang berpengalaman, dan tenaga ahli
terampil lainnya. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan dapat mempekerjakan
atau mempertahankan karyawan kunci di masa yang akan datang. Terlebih lagi, di masa lampau,
Perseroan pernah kehilangan karyawan terampil dalam jumlah besar yang berpindah ke para
pesaing terutama di Timur Tengah yang dapat menawarkan paket-paket kompensasi yang lebih
menguntungkan. Kehilangan karyawan kunci atau ketidakmampuan untuk mempekerjakan karyawan
baru yang berkualitas atau untuk mempertahankan karyawan yang ada, secara material dapat
berdampak merugikan terhadap prospek, kondisi keuangan, dan hasil-hasil operasional Perseroan.

2.

Risiko yang Terkait dengan Indonesia

Karena Perseroan didirikan di Indonesia dan semua kegiatan operasi dan aset Perseroan berada di
Indonesia, maka perubahan-perubahan atas kebijakan-kebijakan Pemerintah, ketidakstabilan sosial,
bencana alam atau perkembangan-perkembangan politik, ekonomi, hukum, peraturan atau perkembangan
internasional lainnya di atau yang mempengaruhi Indonesia yang berada di luar kendali Perseroan,
sebagaimana contoh-contoh yang diuraikan di bawah ini, dapat menimbulkan dampak yang merugikan
terhadap usaha, kondisi keuangan, hasil-hasil kegiatan operasi, dan prospek Perseroan.
•

Perubahan-perubahan perekonomian domestik, regional atau global dapat menimbulkan
dampak yang merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.
Krisis ekonomi yang melanda Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sejak pertengahan tahun 1997
ditandai dengan adanya, antara lain berupa, depresiasi mata uang, pertumbuhan ekonomi yang
negatif, tingginya suku bunga, keresahan sosial, serta peristiwa-peristiwa politik yang luar biasa.
Kondisi-kondisi tersebut secara material menimbulkan dampak yang merugikan terhadap usahausaha di Indonesia termasuk bisnis dan kondisi keuangan Perseroan. Indonesia memasuki fase
resesi dengan tingkat pertumbuhan yang relatif rendah pada tahun 1999 hingga 2002. Sejak itu,
tingkat pertumbuhan PDB riil Indonesia sudah membaik, yakni 6,20% pada tahun 2010, 6,45% pada
tahun 2011 dan 6,2% pada tahun 2012, menurut statistik EIU.
Di luar Indonesia, masalah-masalah yang baru-baru ini dihadapi sektor finansial di seluruh dunia,
kondisi yang merugikan dan ketidakstabilan yang tinggi di Amerika Serikat dalam bidang kredit
serta pasar modal di seluruh dunia, fluktuasi harga-harga minyak dan komoditas, serta kelemahankelemahan ekonomi global secara umum telah meningkatkan ketidakpastian prospek ekonomi global
secara umum. Pasar keuangan global telah mengalami, dan mungkin akan terus mengalami turbulensi
yang signifikan yang diakibatkan oleh kekurangan likuiditas di pasar kredit dan hak tanggungan
peringkat rendah (sub-prime residential mortgage) di Amerika Serikat sejak pertengahan tahun 2008,
yang menimbulkan masalah-masalah likuiditas dan mengakibatkan kebangkrutan banyak institusi,
dan menyebabkan timbulnya paket pemberian jaminan pemerintah untuk bank-bank dan institusi
lainnya. Meskipun ekonomi global sudah kembali membukukan pertumbuhan yang positif, namun
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pertumbuhan ini adalah rendah dan tidak stabil. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran atas beban
utang pemerintah-pemerintah negara-negara tertentu di Eropa dan tempat-tempat lain. Krisis global
juga telah mengakibatkan kurangnya ketersediaan kredit, penurunan investasi langsung asing,
kegagalan institusi-institusi keuangan global, jatuhnya nilai pasar saham global, ketidakstabilan
nilai tukar valuta asing, melambatnya pertumbuhan ekonomi global serta menurunnya permintaan
terhadap komoditas-komoditas tertentu.
Meskipun ekonomi Indonesia telah berkembang secara signifikan sejak krisis ekonomi Asia Tenggara
yang terjadi pada pertengahan 1997 hingga tahun 2002, namun tidak ada jaminan bahwa peningkatan
kondisi-kondisi ekonomi dan ketahanan dalam menghadapi perlambatan ekonomi global akan terus
berlanjut atau kondisi-kondisi ekonomi yang berdampak negatif yang pernah melanda Indonesia
dan kawasan Asia Pasifik lainnya tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Khususnya,
hilangnya kepercayaan investor pada sistem keuangan yang sedang berkembang dan juga pasarpasar lainnya, atau faktor-faktor lainnya, dapat menyebabkan peningkatan volatilitas di pasar modal
internasional dan pasar modal Indonesia serta menghambat atau menimbulkan kemunduran terhadap
perekonomian pada tingkat global dan di Indonesia.
•

Bencana alam dapat mengganggu perekonomian Indonesia dan kegiatan-kegiatan operasional
Perseroan sehingga dapat mengakibatkan keresahan sosial dan kerugian ekonomi.
Semua kegiatan operasi Perseroan yang telah ada terletak di wilayah kepulauan Indonesia dan
pabrik-pabrik produksi Perseroan terletak di Cilegon dan Serang, Propinsi Banten, yang berjarak
sekitar 50 km dari Pulau Krakatau, suatu daerah yang terkenal dengan aktivitas vulkanik dan
seismiknya. Suatu gangguan terhadap operasi-operasi Perseroan yang disebabkan oleh kecelakaan
atau bencana alam di area tersebut secara material dapat menimbulkan dampak yang merugikan
bagi operasi-operasi Perseroan.
Kepulauan Indonesia merupakan salah satu wilayah vulkanik paling aktif di dunia. Hal ini disebabkan
karena Indonesia terletak di zona pertemuan tiga lempeng litosfer utama, sehingga wilayah Indonesia
sangat rentan terhadap aktivitas seismik signifikan yang dapat menyebabkan gempa, tsunami atau
gelombang air pasang yang bersifat menghancurkan. Pada tanggal 10 Januari 2012, sebuah gempa
berkekuatan 7,3 melanda pesisir Sumatera dekat Banda Aceh. Gempa, tsunami dan aktivitas gunung
berapi telah mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerusakan properti yang luas. Selain peristiwa
geologis tersebut, Indonesia dilanda bencana alam lain seperti hujan lebat dan banjir, yang terakhir
terjadi di Jakarta pada bulan Januari 2013. Banjir tersebut telah menyebabkan hilangnya beberapa
nyawa, pengungsian penduduk dalam jumlah besar dan kerusakan properti yang luas.
Sebagai akibat dari bencana alam tersebut, Pemerintah harus mengeluarkan sejumlah besar
biaya untuk bantuan darurat dan upaya-upaya pemukiman kembali. Sebagian besar biaya tersebut
ditanggung oleh pemerintah-pemerintah asing dan badan-badan bantuan internasional. Perseroan
tidak dapat memberikan jaminan kepada Investor bahwa bantuan tersebut akan terus datang, atau
bahwa bantuan tersebut akan disampaikan kepada para penerima secara tepat waktu. Apabila
Pemerintah tidak dapat menyerahkan bantuan luar negeri secara tepat waktu kepada masyarakat
yang terkena dampak, maka keresahan politik dan sosial dapat terjadi. Di samping itu, upaya-upaya
pemulihan kembali serta pertolongan kemungkinan terus membebani keuangan Pemerintah, dan
dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap
utang negara (termasuk obligasi Pemerintah dan kewajiban-kewajiban Pemerintah lain yang dimiliki
Perseroan). Setiap kelalaian dari pihak Pemerintah, atau pernyataan penangguhan utang negara
oleh Pemerintah, dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap nilai obligasi Pemerintah
yang dimiliki Perseroan dan memicu terjadinya peristiwa wanprestasi dalam sejumlah pinjaman
sektor swasta, sehingga secara material dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap
usaha dan kondisi keuangan Perseroan.
Perseroan tidak dapat memberikan jaminan kepada Investor bahwa pertanggungan asuransi
Perseroan cukup untuk melindungi Perseroan dari potensi kerugian yang diakibatkan dari bencana
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alam dan peristiwa-peristiwa lain yang berada di luar kendali Perseroan. Di samping itu, Perseroan
tidak dapat memberikan jaminan kepada Investor bahwa premi yang harus dibayarkan atas polispolis asuransi tersebut saat perpanjangan tidak akan mengalami kenaikan secara substansial, yang
secara material dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil-hasil kegiatan
operasi Perseroan. Perseroan juga tidak dapat memberikan jaminan kepada Investor bahwa
kejadian-kejadian geologis atau meteorologis di masa yang akan datang tidak akan menimbulkan
dampak yang lebih besar terhadap perekonomian Indonesia. Gempa bumi yang besar, gangguan
geologis lain atau bencana alam yang terkait dengan cuaca di kota-kota dan pusat-pusat keuangan
yang berpenduduk padat di Indonesia dapat sangat mengganggu perekonomian Indonesia serta
mengurangi kepercayaan investor, sehingga secara material dapat menimbulkan dampak yang
merugikan terhadap usaha, kondisi keuangan, hasil-hasil kegiatan operasi, dan prospek Perseroan.
•

Perseroan beroperasi dalam sebuah sistem hukum di mana penerapan berbagai peraturan
perundang-undangannya menimbulkan ketidakpastian, dan melalui pembelian Saham-saham
HMETD, para calon pemegang Saham-saham HMETD di masa yang akan datang dapat terkena
dampak pada sistem hukum tersebut serta dapat mengalami kesulitan atau tidak dimungkinkan
untuk melakukan tuntutan-tuntutan yang terkait dengan Saham-saham HMETD tersebut.
Indonesia merupakan suatu Negara yang sedang berkembang, sehingga rezim hukum dan
pengaturannya mungkin kurang memiliki kepastian dibandingkan dengan pasar-pasar lain, dan
mungkin dapat mengalami perubahan-perubahan yang tidak diperkirakan. Penafsiran atau penerapan
suatu peraturan perundang-undangan mungkin dapat menjadi tidak jelas dan isi peraturan perundangundangan yang berlaku mungkin tidak segera dapat diberlakukan penegakannya di masyarakat.
Dalam keadaan-keadaan tersebut, maka konsultasi dengan otoritas terkait di Indonesia mungkin
diperlukan untuk memperoleh pemahaman atau klarifikasi yang lebih baik tentang peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Sistem hukum Indonesia merupakan sebuah sistem hukum perdata yang didasarkan pada undangundang tertulis, dan kasus-kasus hukum yang sudah diputuskan bukan merupakan preseden
yang mengikat. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh pengadilan-pengadilan dan
instansi-instansi Pemerintah dapat memiliki kebebasan bertindak yang luas. Di samping itu, secara
keseluruhan hanya terdapat sedikit sengketa terkait dengan masalah-masalah komersial serta
transaksi dan instrumen keuangan modern yang diajukan ke hadapan pengadilan Indonesia,
pengadilan-pengadilan tersebut tentunya tidak memiliki pengalaman dari pengadilan-pengadilan
di negara-negara lain. Tidak ada kepastian mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan proses hukum pada pengadilan-pengadilan Indonesia, dan hasil proses hukum
pada pengadilan-pengadilan Indonesia mungkin lebih tidak pasti dibandingkan dengan hasil proses
hukum serupa di yurisdiksi lain. Oleh karena itu, para investor mungkin tidak dapat memperoleh
pelaksanaan hak hukum mereka secara tepat waktu dan adil.
Hakim-hakim Indonesia bekerja dalam sebuah sistem hukum pembuktian dan memiliki kewenangan
penemuan fakta yang sangat luas dan tingkat penentuan kebijaksanaan yang tinggi terkait dengan
cara di mana kewenangan tersebut digunakan. Sebagai akibatnya, administrasi dan pelaksanaan
peraturan perundang-undangan oleh pengadilan-pengadilan Indonesia serta instansi-instansi
pemerintah Indonesia memiliki kebebasan bertindak yang luas, ketidakpastian dan ketidakkonsistenan.
Di samping itu, banyak laporan-laporan tentang praktek-praktek korupsi dalam sistem peradilan di
Indonesia yang tersedia pada sumber-sumber pemberitaan umum.
Prinsip-prinsip hukum Indonesia terkait dengan hak-hak pemegang saham, atau pelaksanaan
praktisnya oleh pengadilan-pengadilan Indonesia, berbeda dari prinsip-prinsip hukum yang berlaku
di Amerika Serikat. Tanpa adanya sebuah sistem preseden yang mengikat, maka hak-hak pemegang
saham berdasarkan hukum Indonesia mungkin tidak secara jelas terbukti seperti pada sebagian besar
yurisdiksi di Amerika Serikat. Di samping itu, berdasarkan hukum di Indonesia, maka perusahaanperusahaan dapat memiliki hak-hak dan pembelaan-pembelaan atas tindakan-tindakan hukum yang
diajukan oleh para pemegang saham yang tidak akan dimiliki oleh perusahaan-perusahaan ini di
beberapa yurisdiksi lain tertentu.
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•

Aktivisme pekerja dan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan dapat
menimbulkan dampak yang merugikan kepada Perseroan, para pelanggan Perseroan dan
perusahaan-perusahaan Indonesia pada umumnya, yang selanjutnya dapat mempengaruhi
kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil-hasil operasional Perseroan.
Peraturan perundang-undangan yang memfasilitasi pembentukan serikat pekerja, yang ditambah
dengan keadaan ekonomi yang lemah, di masa lalu dan mungkin di masa yang akan datang,
mengakibatkan keresahan dan aktivisme tenaga kerja di Indonesia. Undang-undang tentang serikat
pekerja yang disahkan pada tahun 2000 mengizinkan para karyawan untuk membentuk serikat
pekerja tanpa campur tangan para pemberi kerjanya. Undang-Undang No. 13/2003 (“UndangUndang Ketenagakerjaan”) yang disahkan oleh Pemerintah pada tahun 2003 meningkatkan jumlah
pembayaran pesangon, penghargaan masa kerja, dan kompensasi wajib yang harus dibayarkan
untuk para karyawan yang diberhentikan. Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut mewajibkan
pelaksanaan peraturan yang dapat berpengaruh besar pada peraturan-peraturan ketenagakerjaan
di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut, maka para karyawan yang
mengundurkan diri secara sukarela berhak atas pembayaran-pembayaran cuti tahunan yang
belum diambil, biaya-biaya relokasi (apabila ada), uang pesangon, serta biaya lainnya. UndangUndang Ketenagakerjaan tersebut mewajibkan forum bilateral yang terdiri dari para pemberi kerja
dan karyawan, dan keikutsertaan lebih dari setengah karyawan perusahaan dalam perundingan
tentang kontrak kerja bersama. Undang-undang tersebut juga menetapkan prosedur yang mudah
untuk melakukan mogok kerja. Meskipun beberapa serikat pekerja mengajukan keberatan terhadap
Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut dengan alasan konstitusi, tetapi Mahkamah Konstitusi
Indonesia menyatakan Undang-Undang tersebut sah, kecuali untuk beberapa ketentuanyang
berkaitan dengan (i) prosedur penghentian hubungan kerja (PHK) bagi karyawan yang melakukan
kesalahan serius, (ii) sanksi pidana pada karyawan yang menghasut atau berpartisipasi dalam aksi
pemogokan illegal berupa penjara maupun pengenaan hukuman moneter, (iii) serikat pekerja di
perusahaan yang memiliki lebih dari satu serikat pekerja membutuhkan 50% keanggotaan karyawan
sebelum serikat pekerja tersebut memenuhi syarat untuk melakukan negosiasi dengan perusahaan,
dan (iv) kemampuan untuk melakukan pengaturan outsourcing dengan perjanjian kerja waktu tertentu
yang tidak berisi ketentuan untuk melindungi tenaga kerja outsourcing pada saat penggantian
perusahaan outsourcing. Sebagai akibatnya, Perseroan mungkin tidak dapat mengandalkan
ketentuan-ketentuan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut.
Per tanggal 30 Juni 2013, sekitar 80% karyawan Perseroan dan 70% karyawan SMI merupakan
anggota Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi dan Umum
(SP KEP). Kontrak kerja bersama antara Perseroan dengan Serikat Pekerja serta SMI dengan Serikat
Pekerja diperbarui pada bulan Juli 2013 dan berlaku selama jangka waktu dua tahun. Per tanggal
21 Juni 2013 dan tanggal 29 Juli 2013, Perseroan telah menyerahkan permohonan pendaftaran
atas perubahan perjanjian kerja bersama tersebut kepada Direktorat Persyaratan Kerja, Diskriminasi
dan Analisis Kesejahteraan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk Perseroan dan SMI.
Pada tanggal 26 Juni 2013 dan 2 Agustus 2013, perubahan perjanjian kerja bersama ini telah
mendapatkan persetujuan sebagaimana terbukti dari Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.93/PHIJSK-PKKAD/PKB/VI/2013 dan
No. KEP.124/PHIJSK-PKKAD/PKB/VIII/2013.
Keresahan dan aktivisme tenaga kerja di Indonesia dapat mengganggu kegiatan operasional
Perseroan, atau kegiatan operasi para pemasok atau kontraktor Perseroan serta dapat mempengaruhi
keadaan keuangan perusahaan-perusahaan Indonesia pada umumnya, melemahkan harga-harga
efek Indonesia di BEI dan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lainnya. Peristiwa tersebut secara
material dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap usaha, keadaan keuangan, hasil-hasil
operasional, dan prospek Perseroan. Di samping itu, tekanan inflasi secara umum atau perubahanperubahan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat meningkatkan biaya tenaga kerja,
yang secara material dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap hasil-hasil operasional
konsolidasi atau keadaan keuangan Perseroan.
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Peraturan ketenagakerjaan menyatakan bahwa perusahaan tidak diperbolehkan untuk memberikan
gaji di bawah batas upah minimum sebagaimana ditentukan setiap tahunnya oleh pemerintah propinsi/
daerah. Upah minimum ditetapkan berdasarkan faktor-faktor seperti standar kehidupan yang layak
serta produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, belum adanya ketetapan-ketetapan yang
baku untuk menetapkan batas upah minimum menyebabkan kenaikan batas upah minimum menjadi
tidak bisa diprediksi. Baru-baru ini, pemerintah daerah Jakarta, berdasarkan peraturan Gubernur
propinsi DKI Jakarta No.189 tahun 2012, menetapkan bahwa batas upah minimum yang berlaku
untuk pekerja di Jakarta pada tahun 2013 adalah Rp2.200.000 per bulan, naik dari Rp1.529.150 per
bulan. Peningkatan batas upah minimum di Indonesia secara material dapat menimbulkan dampak
yang merugikan terhadap bisnis, arus kas, keadaan keuangan, serta prospek Perseroan.
•

Pertumbuhan otonomi daerah menciptakan lingkungan usaha yang tidak menentu bagi
Perseroan dan dapat meningkatkan beban biaya Perseroan dalam menjalankan usaha.
Dalam menanggapi peningkatan tuntutan dan penegasan otonomi pada pemerintahan-pemerintahan
di tingkat daerah di Indonesia, Pemerintah baru-baru ini telah menyerahkan beberapa otonomi kepada
pemerintah daerah, yang mengizinkan pengenaan pajak atau retribusi lainnya oleh pemerintahpemerintah daerah tersebut terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di dalam yurisdiksinya dan
sering kali mewajibkan penyertaan dan investasi daerah dalam usaha-usaha tersebut. Peningkatan
otonomi daerah dapat meningkatkan jumlah peraturan-peraturan terhadap usaha Perseroan,
mengganggu sumber-sumber bahan mentah, mengharuskan dilakukannya restrukturisasi organisasi
dan meningkatkan pajak-pajak dan biaya-biaya lainnya untuk menjalankan usaha, semua itu secara
material dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap usaha, prospek, keadaan keuangan,
arus kas, dan hasil-hasil operasional Perseroan.

•

Fluktuasi nilai tukar Rupiah secara material dapat menimbulkan dampak yang merugikan
terhadap keadaan keuangan dan hasil-hasil operasi Perseroan.
Salah satu penyebab langsung krisis ekonomi yang paling penting yang mulai terjadi di Indonesia
pada pertengahan tahun 1997 adalah depresiasi dan fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang
lainnya, seperti dolar AS. Meskipun Rupiah telah sangat meningkat dari titik rendah sekitar Rp17.000
per satu dolar AS pada bulan Januari 1998, tetapi Rupiah terus mengalami ketidakstabilan yang
signifikan. Tidak ada jaminan bahwa Rupiah tidak akan mengalami depresiasi dan fluktuasi, bahwa
kebijakan nilai tukar yang berlaku saat ini akan tetap berlaku sama di masa yang akan datang, atau
bahwa Pemerintah akan, atau akan mampu untuk, bertindak ketika dibutuhkan untuk menstabilkan,
menjaga atau meningkatkan nilai Rupiah, dan tidak akan bertindak untuk mendevaluasi Rupiah,
atau bahwa setiap tindakan semacam itu, apabila dilakukan, akan berhasil.
Perubahan atas kebijakan nilai tukar mengambang yang berlaku saat ini dapat mengakibatkan suku
bunga dalam negeri yang jauh lebih tinggi, kurangnya likuiditas, kendali atas modal atau nilai tukar
atau pemotongan bantuan keuangan tambahan oleh para pemberi pinjaman multinasional. Hal ini
dapat mengakibatkan penurunan kegiatan ekonomi, resesi ekonomi, ketidaksanggupan membayar
pinjaman, dan peningkatan harga barang impor. Setiap dari akibat-akibat di atas secara material
dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap usaha, keadaan keuangan, hasil-hasil
operasional, dan prospek Perseroan.

•

Penurunan peringkat kredit Pemerintah atau perusahaan-perusahaan Indonesia secara
material dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.
Dimulai pada tahun 1997, organisasi-organisasi pemeringkatan statistik terkemuka, termasuk
Moody’s Investors Service, Inc. (“Moody’s”), Standard & Poor’s Rating Group (“Standard & Poor’s”),
dan Fitch Ratings (“Fitch”), menurunkan peringkat kredit negara Indonesia dan peringkat kredit dari
berbagai instrumen kredit Pemerintah Indonesia dan sejumlah besar dari bank-bank di Indonesia
dan perusahaan-perusahaan lainnya. Sekarang, utang jangka panjang mata uang asing negara
Indonesia diberi peringkat “Baa3” oleh Moody’s (dinaikkan peringkatnya dari “Ba1” pada tanggal
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15 Desember 2011), “BB+” oleh Standard & Poor’s (dinaikkan peringkatnya dari “BB” pada tanggal
8 April 2011) dan “BBB-” oleh Fitch dan utang jangka pendek mata uang asing negara Indonesia
diberi peringkat “B” oleh S&P dan “F3” oleh Fitch. Pemeringkatan-pemeringkatan ini mencerminkan
penilaian keseluruhan kapasitas keuangan Pemerintah untuk membayar kewajiban-kewajibannya
dan kemampuan atau keinginannya untuk memenuhi komitmen keuangannya ketika kewajibankewajiban tersebut jatuh tempo.
Meskipun kecenderungan yang ada baru-baru ini bahwa peringkat Negara Indonesia ada pada
keadaan positif, namun Perseroan tidak dapat memberikan jaminan kepada Investor bahwa Moody’s,
Standard & Poor’s, Fitch atau lembaga pemeringkatan statistik lainnya tidak akan menurunkan
peringkat kredit negara dan peringkat kredit Indonesia atau perusahaan-perusahaan Indonesia,
termasuk Perseroan. Setiap penurunan tersebut dapat menimbulkan dampak yang merugikan
terhadap likuiditas dalam pasar-pasar keuangan Indonesia, kemampuan Pemerintah dan perusahaanperusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, untuk dapat meningkatkan pembiayaan tambahan
dan suku bunga dan ketentuan-ketentuan perdagangan lainnya di mana pembiayaan-pembiayaan
tambahan tersebut tersedia. Peristiwa-peristiwa semacam itu secara material dapat menimbulkan
dampak yang merugikan terhadap usaha, keadaan keuangan, hasil-hasil operasional, serta prospek
Perseroan.
3.

Risiko-risiko Terkait dengan Kepemilikan Saham

•

Volatilitas harga saham Perseroan dapat terus terjadi di masa mendatang
Harga saham Perseroan dapat terus mengalami fluktuasi yang tinggi. Harga Saham Perseroan,
termasuk Saham-saham hasil HMETD, bisa meningkat atau turun sebagai dampak dari sejumlah
peristiwa dan faktor, termasuk persepsi-persepsi terhadap prospek bisnis Perseroan, hasil-hasil
usaha Perseroan, faktor-faktor yang mempengaruhi industri petrokimia Indonesia pada umumnya
atau Perseroan pada khususnya, peraturan pemerintah, kondisi-kondisi ekonomi di Indonesia,
perubahan-perubahan kebijakan akuntansi dan faktor-faktor lain yang diuraikan dalam Prospektus ini.

•

Perubahan-perubahan nilai Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di masa yang akan datang
atau mata uang lainnya akan mempengaruhi nilai ekuivalen dalam mata uang asing dari nilai
Saham Perseroan dan setiap dividen.
Salah satu penyebab langsung dari krisis ekonomi yang paling penting yang mulai terjadi di Indonesia
pada pertengahan tahun 1998 adalah depresiasi dan volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap mata
uang lainnya, seperti dolar Amerika Serikat. Meskipun Rupiah telah sangat meningkat dari titik rendah
sekitar Rp17.000 per satu dolar Amerika Serikat pada bulan Januari 1998, namun Rupiah terus
mengalami ketidakstabilan yang signifikan. Tidak ada jaminan bahwa Rupiah tidak akan mengalami
depresiasi dan terus tidak stabil, bahwa kebijakan nilai tukar yang berlaku saat ini akan tetap berlaku
sama di masa yang akan datang, atau bahwa Pemerintah akan, atau akan mampu untuk, bertindak
ketika dibutuhkan untuk menstabilkan, menjaga atau meningkatkan nilai Rupiah, dan tidak akan
bertindak untuk mendevaluasi Rupiah, atau bahwa bila salah satu dari tindakan-tindakan semacam
itu, apabila dilakukan, akan berhasil.
Saham tersebut dinyatakan dalam mata uang Rupiah di BEI. Dividen (jika ada) sehubungan dengan
Saham tersebut akan diumumkan dan dibayar dalam Rupiah dan hasil-hasil dari penjualan di pasar
saham akan diterima dalam mata uang Rupiah. Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah dan dolar Amerika
Serikat, mata uang laporan dan fungsional Perseroan, dan mata uang lainnya akan mempengaruhi
nilai yang setara dalam mata uang asing dari harga Saham Perseroan dalam Rupiah di BEI. Fluktuasi
tersebut juga akan mempengaruhi jumlah dalam mata uang asing setelah dikonversi yang diterima
atas dividen tunai atau pembagian lainnya yang dibayar dalam Rupiah terhadap, dan hasil-hasil
dalam Rupiah yang diterima dari setiap penjualan, Saham, serta nilai buku dari aset dan kewajiban
dalam mata uang asing, dan penghasilan dan pengeluaran dan arus kas dalam laporan-laporan
keuangan Perseroan.
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•

Undang-undang Indonesia mengandung pembatasan-pembatasan yang dapat menghalangi
pengambilalihan perusahaan.
Berdasarkan peraturan-peraturan BAPEPAM-LK, apabila terdapat perubahan pengendalian atas
perusahaan Indonesia yang terdaftar di bursa efek, maka pihak pengendali yang baru harus
melakukan penawaran tender atas saham-saham yang tersisa (saham-saham publik, tidak termasuk
saham-saham para pemegang saham pengendali lainnya, apabila ada). Berdasarkan Peraturan
BAPEPAM-LK No. IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-264/BL/2011,
tertanggal 31 Mei 2011, tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, (“Peraturan No. IX.H.1”)
maka pengambilalihan perusahaan terbuka didefinisikan sebagai suatu tindakan yang secara
langsung atau tidak langsung mengakibatkan perubahan pengendali dari emiten atau perusahaan
terbuka tersebut. Pengendali emiten atau perusahaan terbuka didefinisikan sebagai pihak yang:
•
memiliki lebih dari 50% dari modal ditempatkan atau modal yang disetor pada perusahaan
terbuka tersebut; atau
•
memiliki kemampuan langsung atau tidak langsung untuk menentukan pengelolaan dan/atau
kebijakan dari emiten atau perusahaan terbuka tersebut.
Selanjutnya, dalam rangka memastikan bahwa publik tetap memiliki paling sedikit 20% dari modal
perusahaan tercatat, Peraturan No. IX.H.1 mewajibkan pihak pengendali baru untuk melakukan
divestasi terhadap sahamnya kepada publik dalam jangka waktu 2 tahun setelah penyelesaian
penawaran tender apabila penawaran tender yang telah dilakukan menjadikan pengendali baru
memegang lebih dari 80% saham yang disetor.Jika, sebagai akibat dari pengambilalihan, pemegang
saham pengendali yang baru memiliki lebih dari 80% dari modal ditempatkan emiten atau perusahaan
terbuka tersebut, pemegang saham pengendali yang baru ini tetap wajib melakukan penawaran
tender dalam waktu dua tahun sejak selesainya penawaran tender wajib tersebut.
Meskipun ketentuan-ketentuan pengambilalihan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingankepentingan para pemegang saham dengan mewajibkan setiap perolehan saham-saham Perseroan
yang dapat melibatkan atau menjadikan terjadinya perubahan pemegang kendali untuk diperluas pula
kepada semua pemegang saham dengan syarat-syarat yang sama, tetapi ketentuan-ketentuan ini
dapat menghalangi atau mencegah dilakukannya transaksi-transaksi tersebut sama sekali. Beberapa
pemegang saham Perseroan, termasuk Investor, mungkin akan dirugikan karena transaksi semacam
ini mungkin mengizinkan penjualan saham dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga pasar
yang berlaku.

•

Investor mungkin tidak mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak para pemegang saham
minoritas seperti di Negara lain
Kewajiban-kewajiban berdasarkan perundang-undangan Indonesia bagi para pemegang saham
mayoritas, komisaris, dan direktur berkenaan dengan para pemegang saham minoritas mungkin
lebih terbatas dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban di negara-negara tertentu lainnya seperti
Amerika Serikat dan negara-negara tertentu lainnya. Oleh karena itu, para pemegang saham
minoritas kemungkinan tidak dapat melindungi kepentingan-kepentingan mereka berdasarkan
perundang-undangan Indonesia dengan cara yang sama seperti di negara-negara tertentu lainnya.
Prinsip-prinsip perundang-undangan perusahaan terkait dengan hal-hal tersebut sebagaimana
validitas prosedur perusahaan, tanggung jawab serta prinsip kehati-hatian (fiduciary duty) dari pihak
manajemen, direktur, dewan komisaris, dan para pemegang saham pengendali Perseroan serta
hak-hak para pemegang saham minoritas Perseroan diatur dalam undang-undang Indonesia dan
Anggaran Dasar Perseroan. Prinsip-prinsip undang-undang semacam itu berbeda dengan prinsip
undang-undang yang akan berlaku apabila Perseroan didirikan di sebuah yurisdiksi di Amerika
Serikat atau di yurisdiksi lainnya. Secara khusus, konsep-konsep terkait dengan fiduciary duty dari
pihak manajemen belum diuji coba di pengadilan-pengadilan Indonesia. Tindakan-tindakan derivatif
hampir belum pernah dilakukan atas nama perusahaan atau diuji coba di pengadilan-pengadilan
Indonesia, serta hak-hak para pemegang saham minoritas hanya ada dalam definisi sejak tahun
1995 dan belum dibuktikan dalam prakteknya. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memberikan
jaminan kepada Investor bahwa hak-hak atau upaya-upaya hukum untuk pemulihannya dari para
pemegang saham minoritas akan sama, atau sama besarnya dengan hak-hak atau upaya-upaya
hukum yang ada di yurisdiksi lainnya atau akan cukup tersedia untuk melindungi kepentingankepentingan para pemegang saham minoritas.
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•

Perseroan didirikan di Indonesia dan para Investor mungkin tidak dapat untuk melakukan
proses hukum, atau memberlakukan putusan pengadilan asing terhadap Perseroan di
Indonesia.
Perseroan adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia dan semua kegiatan
operasional Perseroan berada di Indonesia. Di samping itu, sebagian besar dari dewan komisaris
Perseroan dan seluruh direktur Perseroan bertempat tinggal di Indonesia dan sebagian besar aset
dari Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut berada di luar Amerika Serikat. Sebagai
akibatnya, para investor mungkin akan mengalami kesulitan untuk melakukan proses hukum, atau
memberlakukan putusan pengadilan terhadap Perseroan atau orang-orang tersebut di Amerika
Serikat, atau untuk memberlakukannya terhadap Perseroan atau orang-orang tersebut di Amerika
Serikat, atas keputusan-keputusan yang diperoleh di pengadilan-pengadilan Amerika Serikat.
Perseroan telah mendapatkan nasihat dari penasihat hukum Indonesia Perseroan bahwa keputusankeputusan dari pengadilan-pengadilan Amerika Serikat, termasuk keputusan-keputusan berdasarkan
ketentuan-ketentuan kewajiban perdata undang-undang efek federal Amerika Serikat atau undangundang efek setiap negara bagian di Amerika Serikat, dapat diterima sebagai bukti yang tidak
konklusif dalam suatu proses hukum terhadap gugatan pokok di pengadilan Indonesia. Terdapat
keraguan-raguan apakah pengadilan Indonesia akan mengakui putusan dalam bentuk asalnya yang
diajukan di pengadilan-pengadilan Indonesia semata-mata berdasarkan pembatasan-pembatasan
tentang tanggung jawab perdata dari undang-undang efek federal Amerika Serikat, atau undangundang efek setiap negara bagian di Amerika Serikat. Sebagai akibatnya, penggugat akan diminta
untuk mengajukan gugatan terhadap Perseroan atau orang-orang tersebut di pengadilan-pengadilan
Indonesia. Gugatan dan upaya hukum yang ada berdasarkan undang-undang Indonesia mungkin
tidak sama besarnya dengan gugatan dan upaya hukum yang ada di Amerika Serikat atau yurisdiksi
lainnya. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pengadilan-pengadilan Indonesia akan melindungi
kepentingan-kepentingan para investor dengan cara yang sama atau dengan tingkat yang sama
dengan pengadilan-pengadilan Amerika Serikat.

•

Undang-undang Indonesia dapat berlaku dengan cara yang berbeda dengan undang-undang
di yurisdiksi lainnya, terkait dengan penyelenggaraan, dan hak para pemegang saham untuk
hadir dan memberikan suara pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
Perseroan tunduk kepada undang-undang Indonesia serta persyaratan-persyaratan pencatatan
lainnya dari BEI. Secara khusus, penyelenggaraan dan pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham
(“RUPS”) Perseroan akan terus diatur berdasarkan perundang-undangan Indonesia. Prosedur
dan jangka waktu pemberitahuan terkait dengan penyelenggaraan RUPS Perseroan, serta dapat
atau tidaknya para pemegang saham hadir dan memberikan suara pada RUPS tersebut, mungkin
berbeda dengan prosedur dan jangka waktu di yurisdiksi-yurisdiksi di luar Indonesia. Contohnya,
para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk hadir dan memberikan suara pada RUPS
adalah, berdasarkan ketentuan hukum Indonesia, para pemegang saham yang namanya tercantum
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) pada hari bursa tepat sebelum hari (“Tanggal
Pencatatan”) dikeluarkannya pengumuman RUPS tanpa memperhatikan apakah para pemegang
saham tersebut mungkin telah menjual sahamnya setelah Tanggal Pencatatan. Sedangkan, para
Investor yang mungkin telah memperoleh sahamnya setelah Tanggal Pencatatan (dan sebelum hari
RUPS) tidak berhak untuk hadir dan memberikan suara pada RUPS. Oleh karena itu, para calon
investor sebaiknya memperhatikan bahwa mereka mungkin harus tunduk kepada prosedur-prosedur
dan hak-hak yang terkait dengan RUPS yang berbeda dengan prosedur-prosedur serta hak-hak
yang mungkin biasa mereka dapatkan di yurisdiksi lainnya.
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•

Informasi perusahaan yang tersedia mungkin lebih sedikit, dan standar-standar tata kelola
perusahaan mungkin berbeda, untuk perusahaan-perusahaan terbuka yang tercatat pada
bursa efek di Indonesia apabila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang tercatat
pada bursa efek di negara-negara lainnya.
BEI dan OJK memiliki standar pelaporan yang berbeda dengan rezim bursa efek dan pengaturan di
Amerika Serikat dan berbagai negara lainnya. Terdapat perbedaan antara tingkat pengaturan dan
pemantauan bursa efek di Indonesia serta kegiatan-kegiatan para investor, pialang, dan peserta
lainnya dengan tingkat pengaturan, pemantauan, dan kegiatan-kegiatan yang terdapat pada bursa
di Amerika Serikat dan perekonomian yang maju lainnya. OJK dan BEI masing-masing adalah
pengatur efek pemerintah Indonesia dan bursa efek Indonesia yang masing-masing bertanggung
jawab untuk meningkatkan pengungkapan dan standar-standar pengaturan lainnya bagi bursa
efek di Indonesia. OJK telah menerbitkan peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman tentang
persyaratan-persyaratan pengungkapan, perdagangan oleh orang dalam (insider trading), dan
hal-hal lainnya. Namun demikian, informasi tentang perusahaan Indonesia yang tersedia untuk
masyarakat mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan informasi yang diberikan secara teratur oleh
perusahaan-perusahaan umum di negara lainnya. Sebagai akibatnya, sebagai pemegang saham,
Investor tidak dapat menerima jumlah informasi yang sama atau menerima informasi dengan frekuensi
yang sama dengan yang mungkin Investor terima untuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di
Amerika Serikat dan berbagai negara lainnya.
Di samping itu, standar-standar dan praktek-praktek tata kelola perusahaan mungkin tidak sama
ketatnya, termasuk hal-hal yang terkait dengan kemandirian Direksi serta komite audit dan komite
lainnya. Oleh karena itu, para direktur perusahaan Indonesia memiliki kemungkinan lebih besar
mengalami benturan-benturan kepentingan dengan kepentingan-kepentingan para pemegang saham
secara umum, yang dapat membuat mereka mengambil tindakan-tindakan yang bertentangan dengan
kepentingan-kepentingan para pemegang saham.
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VI. Kejadian dan Transaksi Penting Setelah Tanggal Laporan
Auditor Independen
Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap posisi keuangan dan
hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 9 Oktober
2013 atas laporan keuangan konsolidasian yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited)
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.
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VII. Keterangan Tentang Perseroan dan Entitas Anak
1.

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan (dahulu bernama PT Tri Polyta Indonesia Tbk), berdomisili di Jakarta Barat, adalah
perusahaan penerima penggabungan dalam proses penggabungan antara TPI dengan CA berdasarkan
Akta Penggabungan No. 15 tanggal 9 November 2010, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan,
S.H, LL.M., Notaris di Jakarta, dimana penggabungan tersebut menjadi efektif pada tanggal 1 Januari
2011 (“Penggabungan”). Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah
dalam bidang industri, petrokimia, perdagangan, angkutan dan jasa. Entitas Anak Perseroan, yakni
SMI, PBI, Altus, dan RPU masing-masing bergerak dalam bidang produksi styrene monomer dan
produksi ethylbenzene, industri, keuangan, dan jasa tangki penyimpanan. Kegiatan usaha SMI dan PBI
sangat berkaitan dengan kegiatan usaha petrokimia yang dijalankan oleh Perseroan, sedangkan Altus
adalah Entitas Anak yang dibentuk khusus untuk tujuan keuangan dan RPU menyediakan jasa tangki
penyimpanan dan jasa pengangkutan dengan saluran pipa dan jasa pengelolaan dermaga.
Perseroan didirikan dengan nama PT Tri Polyta Indonesia, berdomisili di Jakarta Barat, didirikan
berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tertanggal 2 November 1984 dibuat dihadapan Ridwan Suselo, S.H.,
Notaris di Jakarta, dengan status sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan
Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akta Pendirian TPI telah diubah oleh
Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Para Pesero Pendiri Perusahaan Serta Perubahan Anggaran
Dasar No. 117 tertanggal 7 November 1987 yang dibuat dihadapan J.L Waworuntu, S.H., Notaris di
Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menkumham) sesuai
dengan Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-Th’88 tertanggal 29 Februari 1988, dicatat dalam buku
register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 1988 di bawah No. 639/1988 dan
No. 640/1988, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tertanggal 5 Agustus
1988, Tambahan No. 779 (“Akta Pendirian”).
Pada tanggal 27 September 2010, pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana penggabungan
dengan PT Chandra Asri (“CA”) dimana Perseroan menjadi perusahaan penerima penggabungan.
Penggabungan tersebut efektif pada tanggal 1 Januari 2011. Sesuai dengan ketentuan Pasal 122
ayat (1) UUPT, Penggabungan mengakibatkan perseroan yang menggabungkan diri, dalam hal ini
CA, berakhir karena hukum dan dengan demikian seluruh aktiva dan pasiva CA beralih karena hukum
kepada Perseroan.
Selanjutnya, sehubungan dengan Penggabungan dan setelah Penggabungan, Anggaran Dasar Perseroan
mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana tercantum dalam:
1.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 23 tanggal 28 Oktober
2010, dibuat di hadapan DR. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta (“Akta
No. 23/2010”), dimana pemegang saham Perseroan menyetujui hal-hal berikut:
a. Menyatakan kembali keputusan yang termuat dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa tanggal 30 September 2010 dan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa No. 19 tanggal 30 September 2010 yang dibuat di hadapan
DR. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, antara lain menyetujui perubahan
status Perseroan berkenaan dengan penyertaan modal Perseroan dari sebelumnya sebagai
perusahaan yang bergerak dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi perusahaan
yang bergerak dalam rangka Penanaman Modal Asing, sehingga merubah pasal 2 Anggaran
Dasar Perseroan;
b. Menyatakan kembali keputusan yang termuat dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa tanggal 27 Oktober 2010, antara lain sebagai berikut:
(i) Menyetujui penggabungan antara Perseroan dengan CA, dimana Perseroan akan menjadi
perusahaan yang menerima penggabungan;
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(ii) Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan
Rancangan Penggabungan dan Konsep Akta Penggabungan, antara lain sebagai berikut:
Perubahan nama Perseroan dari semula bernama PT Tri Polyta Indonesia Tbk. menjadi
bernama PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. dan merubah pasal 1 ayat 1 Anggaran
Dasar Perseroan;
Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan “Konsep
Perubahan Anggaran Dasar PT Tri Polyta Indonesia Tbk” dan untuk selanjutnya
merubah Pasal 3 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan;
Peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp1.030.000.000.000,00 menjadi
Rp12.264.785.664.000,00 sehingga merubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar
Perseroan;
Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp728.401.000.000,00
menjadi Rp3.066.196.416.000,00 sehingga merubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar
Perseroan;
Perubahan jumlah anggota Direksi Perseroan sehingga merubah pasal 13 ayat 1
Anggaran Dasar Perseroan;
Perubahan jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan sehingga merubah Pasal 17
ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
(iii) Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Bapepam dan LK
No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran
Umum Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik,
dimana perubahan-perubahan tersebut di atas berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011.
Perubahan terhadap Pasal 1 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah
mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU.54545.AH.01.02.
Tahun 2010 tanggal 22 November 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah
No. AHU-0084333.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 22 November 2010. Perubahan terhadap pasal
yang lain telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan
Pemberitahuan Penggabungan Perseroan No. AHU-AH.01.10-30299 tanggal 25 November 2010,
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0085705.AH.01.09.Tahun 2010
tanggal 25 November 2010.
2.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 40 tanggal 8 Desember
2011, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No. 40/2011”), dimana
pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Anggaran Dasar
mengenai Dewan Komisaris, menjadi berbunyi: “Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 orang
dan paling banyak 7 orang anggota Dewan Komisaris, 2 orang di antaranya diangkat sebagai
Presiden Komisaris dan Wakil Presiden Komisaris”. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada
Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar No. AHU-AH.01.10-40244 tanggal 12 Desember 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan
di bawah No. AHU-0101199.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011.

Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer
Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447 dan Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan
Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten 42456.
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Dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya, Perseroan telah memperoleh perizinan sebagai berikut:
No.

Pemegang Ijin

Keterangan

Jangka Waktu
(sampai dengan)

Perijinan Umum
1.
Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”)
Perseroan
• TDP No. 09.02.1.20.24999 tanggal 7 Januari 2011 dengan • 10 Januari 2015;
status Kantor Pusat;
• TDP No. 300412000085 tanggal 22 Maret 2011 dengan • 22 Maret 2016.
status Kantor Cabang di Cilegon.
Perijinan BKPM (PMA)
2.
Perseroan

Keputusan Kepala BKPM No. 5/1/IU/IV/PMA/INDUSTRI/2010
tanggal 31 Desember 2010 tentang Ijin Usaha Penggabungan
Perusahaan Penanaman Modal (Merger)

-

BKPM memberikan ijin ini dengan perincian:
Surviving Company : Perseroan;
Merging Company : CA;
Merger Company : Perseroan.
Perijinan Operasional
1.
Angka Pengenal Importir
Perseroan
Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) No. 090404518-B Berlaku selama importir masih
tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala BKPM menjalankan kegiatan usahanya.
atas nama Menteri Perdagangan.
2.
Ijin Pengambilan Air Laut (“SIPAL”)
Perseroan
Keputusan Walikota Cilegon No. 658.31/Kep.433-BLH/2011 24 Agustus 2014
tanggal 24 Agustus 2011
SIPAL wajib diperbaharui 3 bulan
sebelum habis masa berlakunya.
3.

Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri (“IUKS”)
Perseroan
• IUKS Steam Turbine Generator (“STG”): Keputusan
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kota Cilegon No. 671.1/147/PE/2012 tanggal
28 Desember 2012.
Perseroan

•
•

Perseroan

4.

5.

•

5 tahun sejak tanggal 28 Desember
2012 dan setiap 2 tahun wajib
didaftar ulang ke Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kota
Cilegon.

IUKS Genset Ke I: Surat Keputusan Kepala Dinas Setiap 2 tahun wajib didaftar ulang ke
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Cilegon Dinas Perindustrian, Perdagangan
No. 671.1/120/PE/2012 tanggal 4 Oktober 2012;
dan Koperasi Kota Cilegon.
IUKS Genset Ke II: Keputusan Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kota Cilegon No. 671.1/119/
PE/2012 tanggal 4 Oktober 2012.
IUKS Genset: Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, 5 tahun sejak tanggal 28 Desember
Perdagangan dan Koperasi Kota Cilegon No. 671.1/148/ 2012 dan setiap 2 tahun wajib
PE/2012 tanggal 28 Desember 2012;
didaftar ulang ke Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kota
Cilegon.

Surat Tanda Daftar Pembangkit Tenaga Listrik
Perseroan
Perpanjangan Surat Tanda Daftar Pembangkit Tenaga
Listrik No. 671.1/149/PE/2012 tanggal 28 Desember 2012
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi Kota Cilegon, Merk: Cummin

5 tahun sejak 28 Desember 2012 dan
setiap 2 tahun wajib didaftar ulang ke
Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi Kota Cilegon.

Ijin Depot Lokal/Tempat Penampungan Sementara Bahan Bakar Minyak (“BBM”)
Perseroan
Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan 3 tahun sejak tanggal 7 Maret 2013
dan Koperasi Kota Cilegon No. 670/021/PE/2013 tanggal dan setiap 1 tahun wajib didaftar
7 Maret 2013
ulang ke Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi Kota
Cilegon.
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No.
6.

Pemegang Ijin

Keterangan

Jangka Waktu
(sampai dengan)

Persetujuan Pengelolaan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri
Perseroan
• Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.27/AL.106/ Ijin berlaku selama dermaga dikelola
PHB-97 tanggal 12 Agustus 1997;
oleh Perseroan untuk menunjang
Dermaga : Jetty Tipe T;
kegiatan polypropylene.
• Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi
Nomor 488 tahun 2000 tanggal 7 Desember 2000;
Dermaga I: Jetty Tipe Dolphin;
Dermaga II: Jetty Tipe Dolphin.
Ex-CA

•
•
•

•

Keputusan Menteri Perhubungan No. SK.41/AL.003/ Selama dermaga dikelola untuk
PHB-99 tertanggal 23 Juni 1999;
menunjang kegiatan usaha.
Keputusan No.HK.505/14/I/X.PHB-97 tanggal 5 Februari
1997 tentang Rekomendasi Ijin Pembangunan Dersus
CA;
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut
No. B XXV-1958/BP703 tanggal 30 November 1991
tentang Pemberian Ijin Kepada PT Chandra Asri untuk
Pembangunan Dermaga Sementara (Temporary Jetty);
Keputusan No.AL.003/4/3/X.PIHB/S-91 tanggal
3 Oktober 1991 tentang Rekomendasi Ijin Membangun
Dermaga Khusus/Sementara (Temporary Jetty).

7.

Tanda Pengenal Perusahaan Eksportir Tertentu (”TPPET”)
Perseroan
TPPET Produsen No. 031/DJ-ILMK/PET/III/1998 tanggal Selama masih melakukan kegiatan
25 Maret 1998.
ekspor.

8.

Tanda Daftar Penguasaan dan Penggunaan Perangkat Telekomunikasi
Perseroan
Tanda Daftar Penguasaan dan Penggunaan Perangkat
Komunikasi No. 555/943 S.TEL/Dishub/2012 tanggal
29 November 2012
9.

November 2013

Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat
Perseroan
Keputusan Gubernur Banten No. 552/829-DHKI/2011 tanggal Berlaku sejak tanggal diterbitkan.
23 Maret 2011
Pemberitahuan Kegiatan Usaha
berlaku sampai 30 April 2014.
Perseroan telah menyampaikan Pemberitahuan Kegiatan
Usaha berdasarkan Surat dari Kantor Kesyahbandaran
dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten, Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan tanggal
12 Februari 2013

Perijinan Lingkungan Hidup
1.
Ijin Pengeluaran Limbah Industri
Perseroan
Keputusan Walikota Cilegon No. 658.31/Kep.432-BLH/2011 24 Agustus 2013 dan saat ini sedang
tanggal 24 Agustus 2011.
dalam proses perpanjangan sesuai
dengan Berita Acara Pemeriksaan
Lapangan No. 15/BAP-SIPLI/
IX/2013 tanggal 18 September 2013.
2.

Ijin Pembuangan Air Limbah ke Laut
Perseroan
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 11 Februari 2016
Tahun 2011.
Ex-CA

3.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 23 11 Februari 2016
Tahun 2011.

Ijin Penyimpanan Limbah Berbahaya dan Beracun (“B3”)
Perseroan
Keputusan Walikota Cilegon No. 658.31/Kep.231-BLH/2010 5 tahun sejak tanggal 23 Juni 2010.
tanggal 23 Juni 2010
Ex-CA

Keputusan Walikota Cilegon No. 658.31/Kep.265-BLH/2010 5 tahun sejak tanggal 19 Juli 2010.
tanggal 19 Juli 2010.
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Perijinan Lingkungan Hidup
4.
Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (“Proper”)
Perseroan
Kementerian Lingkungan Hidup menganugerahkan
penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja
Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan
peringkat “Hijau” kepada Perseroan – Polypropylene Plant
untuk periode tahun 2011-2012.
5.

Upaya Pengelolaan Lingkungan (“UKL”) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (“UPL”) Serta Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (“AMDAL”)
Perseroan
• Surat Persetujuan No. 720/SJ/XI/1992 tanggal
13 November 1992 dikeluarkan oleh Departemen
Perindustrian Republik Indonesia tentang Penyajian
Informasi Perseroan yang telah disetujui;

Ex-CA

•

Surat Keterangan No. 660/402/UKL&UPL-PDL/2007
tanggal 12 Juli 2007 dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan
Hidup, Pertambangan dan Energi Kota Cilegon tentang
UKL dan UPL Industri Polypropylene Perseroan di
Cilegon, Banten;
Surat Keterangan No. 660/177/APPL tanggal 18 Februari
2011 yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup
Kota Cilegon tentang Perubahan Dalam Dokumen UKLUPL Yang Telah Disetujui;

-

•

Surat Keterangan No. 163/SJ/III/1992 tertanggal 12 Maret
1992 dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Departemen
Perindustrian Republik Indonesia tentang Kerangka
Acuan Analisis Dampak Lingkungan Kerangka Acuan
Analisis Dampak Lingkungan (“KA ANDAL”), CilegonBanten;

-

•

Surat Keterangan No. 583/M/8/1993 tertanggal 9
Agustus 1993 dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian
Republik Indonesia tentang Analisis Dampak Lingkungan
(”ANDAL”);

-

•

Surat Keterangan No. 282/M/2/1995 tertanggal 28 Februari
1995 dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian Republik
Indonesia tentang Rencana Pengelolaan Lingkungan
(“RKL”) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (“RPL”);

-

•

Surat Keputusan Kepala Bapedal Provinsi Banten
No. 660/21-Bpdl/V/2006 pada Mei 2006 tentang KA
ANDAL Rencana Pembangunan Perpipaan Ethylene
CA Jalur Ciwandan-Bojonegara-Puloampel Kota Cilegon
Kabupaten Serang Provinsi Banten.
Surat Keterangan No. 660/4053-BAPEDAL/2006
tertanggal 6 Oktober 2006 dari Gubernur Banten,
Kelayakan Lingkungan ANDAL tentang Kelayakan
Lingkungan ANDAL, RKL dan RPL Dalam Rencana
Pembangunan Perpipaan Gas Jalur CiwandanBojonegara-Puloampel Kota Cilegon.

-

•

2.

-

-

Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perubahan komposisi permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sejak Penggabungan sampai saat
ini dapat dilihat pada keterangan di bawah ini:
Tahun 2010
Berdasarkan Akta No. 23/2010, pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain: (i) peningkatan
modal dasar Perseroan menjadi Rp12.264.785.664.000,00; dan (ii) peningkatan modal ditempatkan dan
disetor Perseroan menjadi Rp3.066.196.416.000,00, perubahan mana baru berlaku efektif mulai tanggal
1 Januari 2011. Dengan demikian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per
tanggal 1 Januari 2011 menjadi sebagai berikut:
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Nilai Nominal Rp1.000,00 per lembar saham
Jumlah Saham
Nilai Nominal (Rp)
12.264.785.664
12.264.785.664.000

Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
PT Barito Pacific Tbk
Glazers & Putnam Investment Ltd
Marigold Resources Pte. Ltd.
Prajogo Pangestu
Ibrahim Risjad
Henry Halim
Masyarakat
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham Dalam Portepel

2.034.698.055
701.338.625
169.362.186
31.954.050
13.681.750
1.824.500
113.337.250
3.066.196.416
9.198.589.248

2.034.698.055.000
701.338.625.000
169.362.186.000
31.954.050.000
13.681.750.000
1.824.500.000
113.337.250.000
3.066.196.416.000
9.198.589.248.000

%

66,36
22,87
5,52
1,04
0,45
0,06
3,70
100,00

Tahun 2011
Berdasarkan surat keterbukaan informasi yang dikirimkan oleh SCG Chemicals kepada Bapepam dan
LK pada tanggal 23 September 2011, pada tanggal 23 September 2011, SCG Chemicals telah membeli
saham Perseroan sebesar 919.858.925 saham dari: (i) PT Barito Pacific Tbk sebesar 218.520.300 saham
dan (ii) Apleton Investments Ltd sebesar 701.338.625 saham, masing-masing dengan harga sebesar
Rp. 4.088,00 per saham. Berdasarkan DPS tertanggal 30 September 2011 yang diterbitkan oleh PT Raya
Saham Registra, komposisi Pemegang Saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp1.000,00 per lembar saham
Jumlah Saham
Nilai Nominal (Rp)
12.264.785.664
12.264.785.664.000

Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
PT Barito Pacific Tbk
SCG Chemicals Company Limited
Marigold Resources Pte. Ltd.
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%) *
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel
Catatan:
*Masyarakat termasuk saham yang dimiliki oleh:
(i) Prajogo Pangestu sebanyak 29.664.550 saham; dan
(ii) Erwin Ciputra sebanyak 271.500 saham.

1.816.177.755
919.858.925
169.362.186
160.797.550
3.066.196.416
9.198.589.248

1.816.177.755.000
919.858.925.000
169.362.186.000
160.797.550.000
3.066.196.416.000
9.198.589.248.000

%

59,23
30,00
5,52
5,24
100,00

Komposisi para pemegang saham Perseroan dan komposisi pemegang saham dengan jumlah 5% atau
lebih, berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Agustus 2013 dikeluarkan oleh PT Raya
Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp1.000,00 per lembar saham
Jumlah Saham
Nilai Nominal (Rp)
12.264.785.664
12.264.785.664.000

Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
PT Barito Pacific Tbk
SCG Chemicals Company Limited
Marigold Resources Pte. Ltd.
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)*
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel

1.819.769.755
923.444.925
169.362.186
153.619.550
3.066.196.416
9.198.589.248

Catatan:
*) Masyarakat termasuk saham yang dimiliki oleh :
(i) Prajogo Pangestu sebanyak 29.669.550 lembar;
(ii) Erwin Ciputra sebanyak 1.533.500 lembar;
(iii) Lim Chong Thian sebanyak 26.500 lembar;
(iv) Paramate Nisagornsen sebanyak 30.000 lembar; dan
(v) Raymond Budhin sebanyak 59.500 lembar.
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1.819.769.755.000
923.444.925.000
169.362.186.000
153.619.550.000
3.066.196.416.000
9.198.589.248.000

%

59,35
30,12
5,52
5,01
100,00

3.

Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

4.

Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris
Tugas utama dari Dewan Komisaris Perseroan adalah memberikan nasihat dan mengawasi kebijakankebijakan Direksi Perseroan. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Anggaran Dasar, Perseroan berada di
bawah pengawasan Dewan Komisaris yang terdiri dari paling sedikit 2 orang anggota dan paling banyak 7
orang anggota, 2 orang diantaranya menjabat sebagai Presiden Komisaris dan Wakil Presiden Komisaris.
Perseroan mempunyai Dewan Komisaris yang langsung maupun tidak langsung tidak mempunyai
benturan kepentingan ekonomis dalam Perseroan atau dalam perusahaan afiliasi; termasuk kepentingan
pemilikan, kepentingan dalam suatu kontrak atau kepentingan ekonomis lainnya (“Komisaris Independen”),
kecuali hanya dalam kedudukannya sebagai Dewan Komisaris, dengan ketentuan jumlah Komisaris
Independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu
terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya dan berakhir pada
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya,
dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktuwaktu sebelum masa jabatannya berakhir.
Direksi
Berdasarkan Pasal 13 Anggaran Dasar, Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari
paling sedikit 2 orang anggota dan paling banyak 7 (tujuh) orang anggota Direksi, seorang diantaranya
menjabat sebagai Presiden Direktur dan dapat diangkat paling banyak 2 orang anggota Direksi lainnya
sebagai Wakil Presiden Direktur.
Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu terhitung sejak
tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi
hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa
jabatannya berakhir.
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Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 41 tanggal
8 Desember 2011, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No. 41/2011”) dan (ii)
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 6 tanggal 4 Juni 2012, dibuat
di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No. 6/2012”), susunan Dewan Komisaris pada
tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris
Wakil Presiden Komisaris – Komisaris Independen
Komisaris – Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris

:
:
:
:
:
:
:

George Allister Lefroy
Tan Ek Kia
Hanadi Rahardja
Agus Salim Pangestu
Dra. Loeki Sundjaja Putra
Cholanat Yanaranop
Chaovalit Ekabut

Susunan Dewan Komisaris sebagaimana tercantum di atas telah diberitahukan kepada Menkumham
berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-42164
tanggal 23 Desember 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia dengan No. AHU-0105873.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 23 Desember 2011; dan (ii)
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-24460 tanggal 4 Juli
2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan
No. AHU-060838.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 4 Juli 2012.
Susunan Dewan Komisaris di atas berlaku terhitung sejak 4 Juni 2012 sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2015.
Berdasarkan (i) Akta No. 23/2010, (ii) Akta No. 41/2011, dan (iii) Akta No. 6/2012, susunan Direksi
Perseroan pada tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut
Direksi:
Presiden Direktur
Wakil Presiden Direktur
Wakil Presiden Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur

:
:
:
:
:
:
:

Erwin Ciputra
Paramate Nisagornsen
Raymond Budhin
Lim Chong Thian
Baritono Pangestu
Paisan Lekskulchai
Muntalip Santoso

Susunan Direksi sebagaimana tercantum di atas telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan
(i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-30675 tanggal 30
November 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
dengan No. AHU-0086788.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 30 November 2010; (ii) Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-42164 tanggal 23 Desember 2011 dan
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. AHU0105873.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 23 Desember 2011; dan (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-24460 tanggal 4 Juli 2012 dan telah didaftarkan dalam
Daftar Perseroan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. AHU-060838.AH.01.09.Tahun
2012 tanggal 4 Juli 2012.
Susunan Direksi di atas berlaku terhitung sejak 4 Juni 2012 sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2015, kecuali untuk
Raymond Budhin selaku Wakil Presiden Direktur yang berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juli 2012 sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan
pada tahun 2015.
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Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris:
George Allister Lefroy
Presiden Komisaris
Warga Negara Australia. Lahir pada tahun 1940 dan saat ini berusia 73 tahun.
Menjabat sebagai Presiden Komisaris sejak bulan Januari 2011.
Beliau memperoleh gelar Bachelor of Engineering dari University of Western
Australia, Master of Engineering Science dari University of Western Australia,
dan PhD in Chemical Engineering dari Universitas Cambridge, Inggris. Bertindak
sebagai Presiden Komisaris TPI. sejak April 2006 sampai Penggabungan, dan
sekarang juga menjabat Presiden Komisaris di Perseroan. Dengan 42 tahun
pengalaman dalam industri petrokimia, beliau sebelumnya menjabat di beberapa
posisi termasuk Direktur Australia Power and Energy Ltd. hingga 2005, Direktur
International Training Australia Pty., Ltd. hingga 2004, dan Executive Vice President
di Shell Chemicals untuk wilayah Asia Pasifik dan Timur Tengah dari 1997 sampai
2000. Dari 2000 hingga 2006, beliau menjabat sebagai Direktur Singapore Power
Ltd. Sejak tahun 2005 ia telah menjadi Direktur SP AusNet Ltd. Sejak 2006, beliau
telah menjadi Direktur Cobar Consolidated Resources Ltd.
Tan Ek Kia
Wakil Presiden Komisaris – Komisaris Independen
Warga Negara Malaysia. Lahir pada tahun 1948 dan saat ini berusia 65 tahun.
Menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen sejak
bulan Januari 2011.
Beliau memperoleh gelar Bachelor of Science untuk bidang Mechanical Engineering
dari Nottingham University, Inggris. Menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris
dan Komisaris Independen sejak 1 Januari 2011. Merupakan seorang profesional
berpengalaman di industri minyak dan gas dan petrokimia, beliau sebelumnya
menjabat di berbagai posisi, termasuk Wakil Presiden Ventures dan Development
di Shell Chemicals untuk wilayah Asia Pasifik dan Timur Tengah dari 2003 sampai
2006, Chairman Shell Companies untuk Asia Timur, Beijing, Cina dari 2000 hingga
2003, Managing Director Shell Nanhai Ltd., Beijing, Cina dari 1997 sampai 2000
dan Presiden Direktur Shell di Miri, Sarawak, Malaysia dari 1994 sampai 1997.
Sejak Oktober 2006, ia diangkat sebagai Direktur Non-Eksekutif di sejumlah
perusahaan publik maupun perusahaan lain di Singapura, yaitu SMRT Corporation
Ltd., City Spring Infrastructure Management Pte., Ltd., Keppel Corporation Ltd.,
Keppel Offshore and Marine, Citygas Pte., Ltd. (Chairman), Dialog Systems (Asia)
Pte., Ltd. dan Star Energy Group Holdings Pte., Ltd. (Chairman). Beliau juga
menjabat sebagai Dewan Transocean Ltd. yang berbasis di Swiss.
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Hanadi Rahardja
Komisaris & Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1935 dan saat ini berusia 78 tahun.
Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak bulan Januari 2011.
Beliau memperoleh gelar Master di bidang Ekonomi jurusan Akuntansi dari
Universitas Indonesia.
Menjabat sebagai Komisaris TPI. dari 2005 sampai Penggabungan dan saat
ini menjabat sebagai Komisaris sekaligus sebagai Komisaris Independen serta
memimpin Komite Audit Perseroan. Berpengalaman delapan tahun dalam industri
petrokimia. Selama 39 tahun, beliau aktif bekerja di bidang akuntansi dan akuntansi
publik sebagai mitra senior, ketua ataupun penasihat senior pada kantor akuntan
publik hingga 2003. Saat ini, masih aktif menjabat sebagai Komisaris Independen
dan anggota komite audit di beberapa perusahaan publik.
Agus Salim Pangestu
Komisaris
Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1973 dan saat ini berusia 40 tahun.
Menjabat sebagai Komisaris sejak bulan Januari 2011.
Beliau memperoleh gelar Bachelor in Economic Science dan Business
Administration dari Boston College, Amerika Serikat tahun 1994. Menjabat sebagai
Komisaris PT Chandra Asri sejak Januari 2006 sampai Penggabungan dan saat ini
selain menjadi Komisaris Perseroan, juga menjabat sebagai Presiden Direktur di PT
Barito Pacific Tbk. Memiliki lima tahun pengalaman di bidang industri petrokimia.
Memulai karirnya pada 1993 di Linkage Human Resources Management, Amerika
Serikat dan dari 1995 sampai 1997, sebagai Analis Keuangan di Merrill Lynch,
Amerika Serikat. Bergabung dengan PT Barito Pacific Tbk. pada Juli 1997 dan
berturut-turut menjabat sebagai Direktur pada 1998, dan kemudian sebagai Wakil
Presiden Direktur pada Juni 2002. Merupakan putra dari Prajogo Pangestu,
pemegang saham mayoritas PT Barito Pacific Tbk.
Dra. Loeki Sundjaja Putera
Komisaris
Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1953 dan saat ini berusia 60 tahun.
Menjabat sebagai Komisaris sejak bulan Januari 2011.
Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas
Indonesia. Menjabat sebagai Komisaris PT Chandra Asri dari Februari 2008 sampai
Penggabungan dan saat ini merupakan anggota Komisaris Perseroan. Memiliki
11 tahun pengalaman dalam industri petrokimia. Bergabung dengan PT Barito
Pacific Tbk. pada 1998 dan saat ini menjabat sebagai penasihat senior PT Barito
Pacific Tbk. setelah beliau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden
Direktur PT Barito Pacific Tbk. pada bulan Mei 2013. Pernah menjabat sebagai
Presiden Direktur PT Chandra Asri dari Agustus 2002 sampai Desember 2007.
Dari Agustus 1998 sampai Februari 2002, menjabat sebagai Direktur PT Jabar
Utama Wood Industry yang merupakan Entitas Anak dari PT Barito Pacific Tbk.
Sebelum bergabung dengan PT Barito Pacific Tbk, pernah memegang beberapa
posisi senior di bidang perbankan dan keuangan di Indonesia.
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Cholanat Yanaranop
Komisaris
Warga Negara Thailand. Lahir pada tahun 1959 dan saat ini berusia 54 tahun.
Menjabat sebagai Komisaris sejak bulan Januari 2012.
Beliau memperoleh gelar Bachelor Degree untuk bidang Environmental Chemical
Engineering dari Salford University, Manchester, Inggris dan gelar Master untuk
bidang Chemical Engineering dari Imperial College, London, Inggris. Beliau
diangkat sebagai Presiden SCG Chemicals Co., Ltd. sejak Januari 2006. Beliau
juga memegang berbagai posisi Manajemen seperti Ketua Thai MMA Co., Ltd.,
Siam Mitsui PTA Co., Ltd., Rayong Olefins Co., Ltd., Map Ta Phut Olefins Co.,
Ltd., Map Ta Phut Tank Terminal Co., Ltd., Grand Siam Composites Co., Ltd.,
Thailand PET Resin Co., Ltd., dan SCG-DOW Joint Ventures. Selain itu, beliau
juga merupakan Chairman Thai Plastic and Chemicals PLC, Direktur Bangkok
Synthetics Co., Ltd. dan BST Elastomer Co., Ltd.
Chaovalit Ekabut
Komisaris
Warga Negara Thailand. Lahir pada tahun 1958 dan saat ini berusia 55 tahun.
Menjabat sebagai Komisaris sejak bulan Januari 2012.
Beliau memperoleh gelar Bachelor of Mechanical Engineering (First-Class
Honors) dari Chulalongkorn University dan Master of Industrial Engineering and
Management dari The Asian Institute of Technology. Beliau juga menyelesaikan
Advance Program Management (AMP) dari Harvard University, Amerika Serikat.
Beliau adalah CFO dan Wakil Presiden SCG, dan termasuk SCG Investments
sebagai salah satu tanggung jawab utamanya. Dengan lebih dari 30 tahun
pengalaman di SCG, tugas utamanya berada di Computer Services Centre,
perusahaan patungan dalam bisnis elektronik, dan restrukturisasi usaha SCG
selama 1997-2000. Sebelum menjadi CFO, ia menjadi Presiden pada SCG Paper
selama delapan tahun. Beliau saat ini menjabat dalam Dewan Direksi dalam bisnis
utama SCG. Beliau telah menjadi Direktur SCG Chemicals, SCG Paper, SCG
Investment dan usaha bisnis patungan sejak awal 2011.
Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Direksi:
Erwin Ciputra
Presiden Direktur
Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1974 dan saat ini berusia 39 tahun.
Menjabat sebagai Presiden Direktur sejak bulan Januari 2011.
Beliau memperoleh gelar Bachelor of Economic dari Wharton School, University
of Pennsylvania pada 1996. Menjabat sebagai Presiden Direktur PT Chandra
Asri dari November 2007 sampai Penggabungan dan saat ini menjabat sebagai
Presiden Direktur Perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab atas seluruh
kegiatan usaha Perseroan. Memiliki sembilan tahun pengalaman dalam bidang
industri petrokimia dan sudah bekerja di Perseroan selama delapan tahun. Pernah
menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur bidang Keuangan dari Juli 2004 sampai
November 2007. Sebelumnya, pernah bertindak sebagai penasihat PT Petrokimia
Nusantara Interindo. Memiliki enam tahun pengalaman di bidang keuangan saat
bekerja untuk JP Morgan Securities, TIAACREF Asset Management di New York.
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Paramate Nisagornsen
Wakil Presiden Direktur
Warga Negara Thailand. Lahir pada tahun 1967 dan saat ini berusia 46 tahun.
Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur sejak bulan Januari 2012.
Beliau memperoleh gelar Master of Science bidang Management, Operations
Management and Applied Economics and Finance dari MIT Sloan School of
Management, Massachusetts, Amerika Serikat (Beasiswa Siam Cement). Saat
ini menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan yang bertugas dan
bertanggung jawab atas operasional pabrik Perseroan. Memulai karirnya di The
Siam Fibre Cement Co., Ltd. pada 1989 sebagai Engineer dan ditunjuk sebagai
Presiden Direktur untuk Nawaplastic Industries (Saraburi) Co., Ltd. dan Nawaplastic
Industries Co., Ltd. sejak 2007 sampai 2011 serta menjabat sebagai Business
Group Head untuk Fabricated Products di SCG Chemicals Co., Ltd. pada 2011.
Raymond Budhin
Wakil Presiden Direktur
Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1973 dan saat ini berusia 40 tahun.
Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur sejak bulan Juli 2012.
Beliau memperoleh gelar Bachelor of Social Science dari University of Southern
California pada 1996. Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Komersial Polymer
sejak Juli 2012 yang bertugas dan bertanggung jawab atas Komersial Polimer
Perseroan, dan telah bekerja di Perseroan selama enam tahun. Sebelumnya
menjabat sebagai Direktur di Sona Topas Tourism Industry, Inti Dufree Promosindo,
dan Arthamulia Indah sejak 1999 sampai 2007. Pada 1998 hingga 1999, menjabat
sebagai General Manager di Cahaya Baru Realty.
Lim Chong Thian
Direktur
Warga Negara Malaysia. Lahir pada tahun 1958 dan saat ini berusia 55 tahun.
Menjabat sebagai Direktur sejak bulan Januari 2011.
Beliau meraih gelar Bachelor of Commerce dari New South Wales University,
Australia pada 1980 dan juga anggota CPA Australia, Malaysian Institute of
Accountants dan Australian Institute of Company Directors. Menjabat sebagai
Direktur Keuangan PT Chandra Asri sejak Januari 2006 sampai Penggabungan
dan saat ini merupakan Direktur Perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab
atas keuangan Perseroan. Memiliki 30 tahun pengalaman dalam industri minyak
dan gas serta sudah bekerja di Perseroan selama enam tahun. Sebelumnya, Beliau
bertindak sebagai penasihat keuangan untuk PT Chandra Asri dari November
2005. Beliau juga pernah menjabat berbagai posisi di Shell Companies di Brunei
Darussalam, Malaysia dan Australia, di mana Beliau bekerja sejak 1980 sampai
2004. Beliau memiliki pengalaman luas dalam bidang manajemen keuangan,
perencanaan bisnis, pengadaan, tata kelola dan pengendalian internal dalam
industri minyak dan gas.
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Baritono Pangestu
Direktur
Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1979 dan saat ini berusia 34 tahun.
Menjabat sebagai Direktur sejak bulan Januari 2011.
Beliau memperoleh gelar Bachelor of Business dari Central Queensland University,
Australia pada 2005. Menjabat sebagai Direktur PT Chandra Asri yang bertugas
danbertanggung jawab atas Komersial dan Pemasaran Perseroan sejak November
2007 sampai Penggabungan. Saat ini, menjabat sebagai Direktur Komersial
Monomer Perseroan. Memiliki delapan tahun pengalaman di bidang industri
petrokimia dan sudah bekerja di Perseroan selama delapan tahun. Pernah
menjabat berbagai posisi, termasuk Feedstock Manager pada 2005-2007 dan
Manajer Penjualan Polyethylene pada 2007.

Paisan Lekskulchai
Direktur
Warga Negara Thailand. Lahir pada tahun 1972 dan saat ini berusia 41 tahun.
Menjabat sebagai Direktur sejak bulan Januari 2012.
Beliau memperoleh gelar Master of Business Administration dari The National
Institute of Development Administration, Thailand, dan Chemical Engineering
dari Chulalongkorn University, Thailand serta menyelesaikan Management
Development Program dari Wharton School of Business di Pennsylvania University
pada 2009. Saat ini, beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan yang bertugas
dan bertanggung jawab atas Produksi Perseroan. Sebelumnya ia menjabat sebagai
Systems Engineer di Yogokawa (Thailand) Co., Ltd. sejak 1993 sampai 1994;
sebagai Technical Engineer untuk National Petrochemicals (Public) Company pada
1994-1995, dan sebagai Manajer Produksi Olefins pada Rayong Olefins Company
dari 1995 sampai saat sebelum penugasannya di Perseroan.
Muntalip Santoso
Direktur
Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1955 dan saat ini berusia 58 tahun.
Menjabat sebagai Direktur sejak bulan Januari 2011.
Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung (ITB)
pada 1980. Menjabat sebagai Direktur Administrasi PT Chandra Asri sejak Juli 2008
sampai Penggabungan dan saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan yang
bertugas danbertanggung jawab atas Sumber Daya Manusia Perseroan. Memiliki
32 tahun pengalaman dalam industri petrokimia dan sudah bekerja di Perseroan
selama empat tahun. Sebelumnya telah terlibat sebagai Direktur Proyek pada
sejumlah perusahaan terkemuka di Indonesia dalam industri petrokimia, seperti
Nawa Panduta, Usaha Optima Persada Group dan Tirtamas Majutama Group.
Selama masa kerjanya di Bhakti Investama Group pada 2000, menjabat sebagai
Wakil Presiden Direktur dan Komisaris di lima perusahaan. Menjabat sebagai
Direktur PT Styrindo Mono Indonesia sejak 2002.
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Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)
Sesuai dengan peraturan Bapepam No. KEP-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 Lampiran Peraturan
No. IX.I.4 mengenai Pembentukan Sekretaris Perusahaan juncto Keputusan Direksi PT Bursa Efek
Jakarta No. Kep.305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan
tanggal 22 Januari 2008 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan, Perseroan telah menunjuk
Sdr. Suryandi sebagai Sekretaris Perusahaan terhitung mulai tanggal 22 Januari 2008.
Suryandi
Warga Negara Indonesia dan saat ini berumur 51 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari
Universitas Indonesia. Sebelum penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan, beliau menjabat sebagai
Direktur TPI. sejak tahun 1998 dan sebagai Direktur Keuangan sejak tahun 2005. Beliau bergabung
dengan TPI pada tahun 1990 sebagai manager keuangan dan kemudian diangkat menjadi Direktur
Treasury pada tahun 1994.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan, mempunyai fungsi untuk:
1. Mengelola informasi yang berkaitan dengan lingkungan bisnis dan menjalin hubungan baik antara
Perseroan dengan lembaga penunjang industri pasar modal dan badan regulator pasar modal;
2. Memastikan Perseroan menjalankan prinsip GCG serta mematuhi ketentuan peraturan perundangan
yang berlaku;
3. Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham;
4. Menyelenggarakan kegiatan komunikasi antara Direksi/Manajemen dengan pemilik kepentingan
dalam rangka membangun citra Perseroan; dan
5. Menyelenggarakan kegiatan kepengurusan Perseroan serta memfasilitasi hubungan Perseroan
dengan para pemilik kepentingan.
Sekretaris Perusahaan Perseroan beralamat di:
Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Letjen S Parman Kav 62-63, Jakarta 11410
Telepon: (62-21) 530 7950
Faksimili: (62-21) 530 7943
Email: suryandi@capcx.com
Komite Audit
Untuk memenuhi ketentuan Bapepam dan LK dan BEI, Perseroan telah membentuk Komite Audit
berdasarkan Keputusan Komisaris Perseroan No. 002-A/LGL/BOC RES/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012,
Dewan Komisaris Perseroan telah menetapkan susunan anggota Komite Audit yang beranggotakan 3
orang, dengan komposisi sebagai berikut:
a.

Hanadi Rahardja (Ketua Komite Audit);

b.

Rifqi Musharnanto; dan

c.

Tita Serena K. Ferdinandus.

Komite Audit bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam: (i) melakukan penelaahan atas informasi
keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan, termasuk laporan keuangan, proyeksi dan informasi
keuangan lainnya, (ii) melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
pasar modal yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berhubungan
dengan Perseroan, (iii) memberikan laporan kepada Dewan Komisaris mengenai setiap risiko yang
dihadapi oleh Perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko, (iv) melakukan penelahaan dan memberikan
laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap keluhan terkait Perseroan, dan (v) menjaga kerahasiaan
dokumen, data dan informasi mengenai Perseroan. Rapat Komite Audit diadakan secara berkala paling
kurang satu kali dalam tiga bulan.
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Dibawah ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Audit perseroan:
Hanadi Rahardja. Lihat “Dewan Komisaris.”
Rifqi Musharnanto
Warga Negara Indonesia, berumur 50 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas
Gadjah Mada pada tahun 1988 dan Magister Bisnis dan Administrasi dari Institut Pengembangan
Manajemen Indonesia pada tahun 1992. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak 2009. Sebelumnya
pernah menjabat sebagai Direktur Audit dan Administrasi di PT. Chandra Asri dari 2001 sampai 2008 serta
sebagai Ketua Tim Penyelesaian Aset Kredit Divisi AMC dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional
(BPPN) di Jakarta sejak 2000 sampai 2002.
Tita Serena K. Ferdinandus
Warga Negara Indonesia, berumur 53 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi untuk bidang
Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Beliau menjadi Komite Audit Perseroan sejak
2009. Saat ini beliau juga menjabat sebagai anggota Komite Audit di perusahaan publik lainnya dan
sebagai Audit Executive Officer dalam kelompok perusahaan di industri pertambangan. Sebelumnya
beliau bekerja di sebuah perusahaan sekuritas sejak 2001 sampai 2009, dengan jabatan terakhir sebagai
Kepala Investment Banking. Selama periode tahun 1996-2001, beliau bekerja di Danareksa (Persero)/
PT. Danareksa Finance dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Direct Investment Division.
Kompensasi
Komisaris dan direktur Perseroan menerima gaji dan/atau tunjangan sesuai yang telah ditentukan
oleh rapat umum pemegang saham dan dibayar secara bulanan setiap tahun. Tidak ada biaya yang
dibayarkan kepada komisaris atau direktur untuk kehadiran mereka di rapat dewan masing-masing.
Jumlah keseluruhan gaji dan tunjangan yang dibayarkan oleh Perseroan kepada komisaris dan direktur
Perseroan selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sekitar US$1,6
juta.
Kami memulai skema kompensasi berbasis kinerja untuk memberikan insentif kepada staf kami, termasuk
tim manajemen, atas kinerja mereka yang meningkat.
5.

Sumber Daya Manusia

Pada tanggal 30 Juni 2013, Perseroan memiliki 1.520 orang karyawan, termasuk 27 orang karyawan
kontrak dan 10 orang tenaga kerja asing. Sebagian besar karyawan Perseroan yaitu sebanyak 1.348
orang atau 89% dari total jumlah karyawan bekerja di lokasi pabrik di Cilegon dan 172 orang atau 11%
bekerja di kantor pusat (Head Office) di Jakarta.
Tabel-tabel berikut ini menunjukkan perkembangan komposisi karyawan Perseroan dalam beberapa
kategori untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2012, serta
periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013.
Komposisi Karyawan Menurut Jabatan
Jabatan
Direksi
Senior Vice President/Senior General Manager
General Manager
Department Manager
Section Manager
Superintendent
Supervisor
Operator
Helper
Jumlah

31 Des 2011
7
3
23
27
77
115
420
691
100
1.463

75

31 Des 2012
7
3
21
32
78
117
438
748
85
1.529

30 Jun 2013
7
3
18
33
75
119
479
708
80
1.522

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan
Jenjang Pendidikan
Doktor (S3)
Pasca Sarjana (S2)
Sarjana (S1)
Diploma
SLTA
SLTP
SD
Jumlah

31 Des 2011
31
387
201
799
35
10
1.463

31 Des 2012
37
436
217
800
29
10
1.529

30 Jun 2013
36
434
217
795
30
10
1.522

31 Des 2011
31
387
201
799
35
10
1.463

31 Des 2012
37
436
217
800
29
10
1.529

30 Jun 2013
36
434
217
795
30
10
1.522

Komposisi Karyawan Menurut Usia
Jenjang Pendidikan
Doktor (S3)
Pasca Sarjana (S2)
Sarjana (S1)
Diploma
SLTA
SLTP
SD
Jumlah

Tabel-tabel berikut ini menunjukkan perkembangan komposisi karyawan entitas induk Perseroan dalam
berbagai kategori pada tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 30 Juni 2013.
SMI
Tabel-tabel berikut ini menunjukkan perkembangan komposisi karyawan Entitas Anak Perseroan, SMI,
dalam berbagai kategori pada tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 30 Juni 2013.
Komposisi Karyawan Menurut Jabatan
Jabatan
Dewan direksi
Senior Vice President/Senior General Manager
General Manager
Department Manager
Section Manager
Superintendent
Supervisor
Operator
Helper
Jumlah

31 Des 2011
3
7
8
72
127
38
255

31 Des 2012
1
3
7
7
74
129
37
258

30 Jun 2013
1
3
6
9
70
125
35
249

31 Des 2011
1
52
18
164
14
6
255

31 Des 2012
1
54
19
164
14
6
258

30 Jun 2013
1
51
18
159
14
6
249

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan
Jenjang Pendidikan
Doktor (S3)
Pasca Sarjana (S2)
Sarjana (S1)
Diploma
SLTA
SLTP
SD
Jumlah
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PBI
Tabel-tabel berikut ini menunjukkan perkembangan komposisi karyawan Entitas Anak Perseroan, PBI,
dalam berbagai kategori pada tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 30 Juni 2013.
Komposisi Karyawan Menurut Jabatan
Jabatan
Dewan direksi
Senior Vice President/Senior General Manager
General Manager
Department Manager
Section Manager
Superintendent
Supervisor
Operator
Helper
Total

31 Des 2011
-

31 Des 2012
2
4
2
21
29

30 Jun 2013
1
4
3
22
30

31 Des 2011
-

31 Des 2012
1
8
6
14
29

30 Jun 2013
1
8
6
15
30

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan
Jenjang Pendidikan
Doktor (S3)
Pasca Sarjana (S2)
Sarjana (S1)
Diploma
SLTA
SLTP
SD
Total

Tenaga Kerja Asing
Per tanggal 30 Juni 2013, Perseroan memperkerjakan tenaga kerja asing sebagai berikut:
1.

Nama
Kewarganegaraan
Jabatan
No. IMTA
No. Kitas

:
:
:
:
:

Paramate Nisagornsen
Thailand
Wakil Presiden Direktur
4814/2012, yang berlaku sampai dengan 3 Januari 2014
2C21JD6091, yang berlaku sampai dengan 3 Januari 2014

2.

Nama
Kewarganegaraan
Jabatan
No. IMTA
No. Kitas

:
:
:
:
:

Lim Chong Thian
Malaysia
Direktur Keuangan
2629/2013, yang berlaku sampai dengan 31 Agustus 2014
2C21JE3284AM, yang berlaku sampai dengan 31 Agustus 2014

3.

Nama
Kewarganegaraan
Jabatan
No. IMTA
No. Kitas

:
:
:
:
:

Paisan Lekskulchai
Thailand
Direktur Operasi
24547/2012, yang berlaku sampai dengan 3 Januari 2014
2C11AF0060-L, yang berlaku sampai dengan 3 Januari 2014

4.

Nama
Kewarganegaraan
Jabatan
No. IMTA
No. Kitas

:
:
:
:
:

Siriwat Limpaiboon
Thailand
Sr. Project Manager
04094/2013, yang berlaku sampai dengan 6 Mei 2014
2C21AF3822-M, yang berlaku sampai dengan 6 Mei 2014
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5.

Nama
Kewarganegaraan
Jabatan
No. IMTA
No. Kitas

:
:
:
:
:

Kitikun Prasithrathsint
Thailand
Manajer Umum
5173/2012, yang berlaku sampai dengan 29 Januari 2014
2C21JD6272-L, yang berlaku sampai dengan 29 Januari 2014

6.

Nama
Kewarganegaraan
Jabatan
No. IMTA
No. Kitas

:
:
:
:
:

Sunthorn Prasopchingchana
Thailand
Manajer Produksi
26557/2012, yang berlaku sampai dengan 4 Februari 2014
2C21AF0177-M, yang berlaku sampai dengan 4 Februari 2014

7.

Nama
Kewarganegaraan
Jabatan
No. IMTA
No. Kitas

:
:
:
:
:

Worapon Kitpreechawanich
Thailand
Manajer Penelitian dan Pengembangan
04924/2013, yang berlaku sampai dengan 14 Maret 2014
2C11JD4161-M, yang berlaku sampai dengan 14 Maret 2014

8.

Nama
Kewarganegaraan
Jabatan
No. IMTA
No. Kitas

:
:
:
:
:

Apichat Kanthavithi
Thailand
Manajer Pengembangan
26559/2012, yang berlaku sampai dengan 4 Februari 2014
2C21AF0176-M, yang berlaku sampai dengan 4 Februari 2014

9.

Nama
Kewarganegaraan
Jabatan
No. IMTA
No. Kitas

:
:
:
:
:

Jirathpol Sunsap
Thailand
Manajer Operasi
26558/2012, yang berlaku sampai dengan 1 Februari 2014
2C21AF0175-M, yang berlaku sampai dengan 1 Februari 2014

10. Nama
Kewarganegaraan
Jabatan
No. IMTA
No. Kitas

:
:
:
:
:

Tanapat Techawuthikorn
Thailand
Reliability Consultant
04095/2013, yang berlaku sampai dengan 6 Mei 2014
2C21AF3821-M, yang berlaku sampai dengan 6 Mei 2014

11. Nama
Kewarganegaraan
Jabatan
No. IMTA
No. Kitas

:
:
:
:
:

Chatchai Pathumpongsothorn
Thailand
Chemical Formulation Engineer
34588/2013, yang berlaku sampai dengan 14 Agustus 2014
2C11AF4781-M, yang berlaku sampai dengan 14 Agustus 2014

Kesejahteraan karyawan
Karyawan Perseroan menerima penghasilan yang meliputi gaji pokok yang telah memenuhi kewajiban
upah minimum propinsi/regional, tunjangan tetap (tunjangan perumahan) dan tunjangan tidak tetap
(tunjangan transportasi dan tunjangan makan) setiap bulannya serta pemberian bonus tahunan dengan
mempertimbangkan kondisi dan kinerja Perseroan yang biasanya dibayarkan bersamaan dengan gaji
bulan Februari. Selain itu, karyawan juga berhak atas cuti tahunan, fasilitas kendaraan jemputan, fasilitas
kantin, bantuan kesehatan, program Jamsostek, program dana pensiun, bantuan ibadah haji, bantuan
rekreasi, bantuan duka cita, subsidi kendaraan dan subsidi kendaraan operasional. Gaji dan upah yang
dibayarkan oleh Perseroan senantiasa mengikuti ketentuan gaji minimum dan Upah Minimum Regional
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
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Dana Pensiun
Perseroan mengikutsertakan karyawannya dalam Program Pensiun pada Dana Pensiun Lembaga
Keuangan (DPLK) bagi karyawan tetap. Perseroan memberikan kontribusi untuk iuran sebesar 7,5%
dari gaji pokok dengan maksimal gaji pokok ditetapkan Rp5.000.000,- sementara karyawan membayar
iuran sebesar 4%.
Bantuan Ibadah Haji
Perseroan memberikan bantuan Ongkos Naik Haji (ONH) kepada karyawan setiap tahunnya, yang terpilih
melalui proses seleksi dan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh panitia khusus.
Serikat Pekerja
Serikat Pekerja Perseroan adalah Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi
dan Umum (SP KEP) Perseroan yang tercatat pada Kantor Instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan Kota Cilegon, Nomor: 00.02.09/OP-FSP.KEP/01-II/2011 tertanggal 1 Februari 2011,
berkantor di Perseroan di Jl. Raya Anyer KM.123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447.
Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”) Perseroan telah didaftarkan pada Departemen Tenaga Kerja Republik
Indonesia, sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Kep. 93/PHIJSK-PKKAD/PKB/VI/2013 tentang pendaftaran
Perjanjian Kerja Bersama yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni 2013 dan akan berlaku selama 2
tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan 30 Juni 2015.
Sementara itu Serikat Pekerja SMI adalah Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak,
Gas Bumi dan Umum (SP KEP) PT Styrindo Mono Indonesia yang tercatat pada Kantor Instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kota Serang, Nomor: 01/PUK-SPKEP/02.01/VIII/2008
tertanggal 6 Agustus 2008, berkantor di SMI di Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten
Serang, Banten 42456.
Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”) telah didaftarkan pada Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia,
sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. 124/KEP/PHIJSK/PKKAD/PKB/VII/2013 tentang pendaftaran Perjanjian
Kerja Bersama PT Styrindo Mono Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 2 Agustus 2013 dan akan
berlaku selama 2 tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan 30 Juni 2015.
Pelatihan dan Pengembangan
Perseroan mempunyai bagian yang khusus (Technical Training Section) menangani pelatihan untuk
program-program yang bersifat teknis dengan instruktur yang sudah berpengalaman dari internal
Perseroan. Program-programnya ditujukan untuk meningkatkan keterampilan teknis karyawan.
Selain program pelatihan yang dilakukan di internal Perseroan, juga ada bagian yang menangani pelatihan
dan pengembangan karir (Training and Career Development Section) yang menyiapkan mulai dari job
competency assessment, training plan serta training budget.
Koperasi Karyawan
Perseroan memiliki dua koperasi karyawan:
a.

Koperasi Karyawan PT Tripolyta Indonesia Cilegon (“Kopkarlyta”) yang berkedudukan di Ciwandan
berdasarkan Akta Pendirian No. 9847/BH/KWK.10/1 tanggal 2 Mei 1992 yang telah didaftarkan pada
Departemen Koperasi Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Barat sebagaimana
diubah dengan Akta Perubahan No. 9847/BH/PAD/KWK.10/IV/1996 tanggal 12 April 1996 yang
telah didaftarkan dalam buku daftar umum Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil
Republik Indonesia Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat.
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b.

Koperasi Karyawan Asri (“Kopkar Asri”) yang didirikan sejak 17 November 1995 yang disahkan
sebagai Badan Hukum di bawah No. 11631/BH/KWK-10/XI/1995. Akta Perubahan Anggaran Dasar
Kopkar Asri telah disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Cilgeon
atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Walikota Cilegon berdasarkan
Surat Keputusan No. 02/SK/PAD/XI.4/KEP-518/Disperindagkop/V/2010 tanggal 14 Mei 2010.

Adapun jenis aktivitas/usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi Karyawan Asri antara lain berupa:
a. penyediaan barang kebutuhan para anggota;
b. usaha simpan pinjam;
c. pinjaman lunak, bekerjasama dengan pihak bank;
d. titipan barang para anggota dengan sistem bagi hasil dan dijual di kantor Koperasi.
6.

Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Entitas Anak

Diagram Hubungan Kepemilikan Perseroan Dengan Entitas Anak (>50%) pada tanggal diterbitkannya
Prospektus Ini.

Catatan:
(1)
Data kepemilikan Perseroan per 31 Agustus 2013
(2)
* Masyarakat termasuk saham yang dimiliki oleh:
(i)
Prajogo Pangestu sebanyak 29.669.550 lembar;
(ii)
Erwin Ciputra sebanyak 1.533.500 lembar;
(iii)
Lim Chong Thian sebanyak 26.500 lembar;
(iv) Paramate Nisagornsen sebanyak 30.000 lembar; dan
(v)
Raymond Budhin sebanyak 59.500 lembar.
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Ultimate Share Holder Perseroan adalah Projogo Pangestu.
Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Dengan Entitas Anak (>50%) pada tanggal
diterbitkannya Prospektus ini
Nama
Dewan Komisaris
George Allister Lefroy
Tan Ek Kia

Perseroan

SMI

PBI

Altus

RPU

-

-

-

-

Hanadi Rahardja
Agus Salim Pangestu
Dra. Loeki Sundjaja Putra
Cholanat Yanaranop
Chaovalit Ekabut

Presiden Komisaris
Wakil Presiden Komisaris –
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris

-

-

-

-

Direksi
Erwin Ciputra
Paramate Nisagornsen
Raymond Budhin
Lim Chong Thian
Baritono Pangestu
Paisan Lekskulchai
Muntalip Santoso

Presiden Direktur
Wakil Presiden Direktur
Wakil Presiden Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur

Direktur
Direktur
-

Komisaris Utama
Wakil Direktur
Utama

7.

Presiden Direktur
Presiden Direktur
Wakil Presiden Direktur Wakil Presiden Direktur
Direktur
Presiden Komisaris
Presiden Komisaris
Direktur
Direktur
Wakil Presiden Komisaris
Direktur
-

Aset Tetap

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km.
123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447 dan Jl. Raya Bojonegara, Bojonegara, Serang, Banten 42456.
Perseroan mengoperasikan naphtha cracker dengan kapasitas terpasang sebesar 600 kt per tahun yang
menggunakan teknologi berlisensi dari Lummus Techonology, Inc. (“Lummus”) dan memiliki dua lajur
produksi polyethylene yang menggunakan teknologi berlisensi dari Union Carbide Corporation dan Showa
Denko. Lajur produksi yang berlisensi dari Union Carbide Corporation berkapasitas 200 kt per tahun dan
memproduksi baik polyethylene dengan kepadatan rendah (low density) (“LLDPE”) maupun polyethylene
dengan kepadatan tinggi (high density) (“HDPE”), dimana lajur produksi Showa Denko memiliki kapasitas
120 kt per tahun untuk jenis HDPE. Perseroan memproduksi olefins (ethylene, propylene dan produkproduk sampingan (by-products) lainnya seperti pygas dan mixed C4), produk-produk turunan ethylene
lainnya seperti polyethylene dan styrene monomer (melalui Entitas Anaknya SMI) dan produk-produk
sampingan seperti ethyl benzene, toluene dan benzene toluene mixture. Dua pabrik yang memproduksi
styrene monomer memiliki kapasitas terpasang gabungan sebesar 340 kt per tahun. Untuk lajur produksi
polypropylene, tiga lajur produksi Perseroan memiliki kapasitas sebesar 480 kt per tahun.
Komplek pabrik Perseroan juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung berupa saluran pipa, pembangkit
listrik, boiler, sarana pengelolaan air, tangki penyimpanan dan jetty.
Perseroan memiliki 28 bidang tanah yang terletak di Serang dan Cilegon atas nama PT Chandra Asri
Petrochemicals Tbk. dengan rincian sebagai berikut:
No.

Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal
Sertifikat

Luas Tanah
(m2)

Gambar Situasi/Surat Ukur

Jangka Waktu

Keterangan

1.

Sertifikat Hak Guna Bangunan
No. 70, diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Serang
tanggal 29 Januari 1997

92.510

Gambar situasi
No. 10322/1996 tanggal
26 Desember 1996

27 September
2026.

-

2.

Sertifikat Hak Guna Bangunan
No. 71, diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Serang
tanggal 29 Januari 1997

5.820

Gambar situasi
No. 48/1997 tanggal
29 Januari 1997

27 September
2026

-

3.

Sertifikat Hak Guna Bangunan
No. 103, diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Serang
tanggal 21 April 1998

12.100

Surat ukur No. 1/SU/1998
tanggal 20 April 1998

15 April 2028

-

4.

Sertifikat Hak Guna Bangunan
No. 104, diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Serang
tanggal 21 April 1998

4.749

Surat ukur No. 989/
Gunung Sugih/2013
tanggal 25 Juni 2013

15 April 2028

-
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No.

Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal
Sertifikat

Luas Tanah
(m2)

Gambar Situasi/Surat Ukur

Jangka Waktu

Keterangan

5.

Sertifikat Hak Guna Bangunan
No. 3371, diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Serang
tanggal 8 Oktober 1998

4.780

Surat ukur No. 38/SU/1998
tanggal 22 Agustus 1998

31 Januari
2014

-

6.

Sertifikat Hak Guna Bangunan
No. 205, diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kota Cilegon
tanggal 25 Juni 2013

33.926

Surat Ukur No. 00989/
Gunung Sugih/2013
tanggal 25 Juni 2013

15 April 2028

-

7.

Sertifikat Hak Guna Bangunan
No. 155/Gunung Sugih, diterbitkan
oleh Kantor Pertanahan Serang,
tanggal 19 November 2009

11.965

Surat ukur No. 00787/
Gunung Sugih/2009
tanggal 4 Agustus 2009

29 Oktober
2029

Tanah ini dibebani Hak Tanggungan Peringkat Ketiga
kepada DB Trustees (Hong Kong) Limited, berkedudukan
di Hongkong berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan
No. 408/2012 tertanggal 8 Oktober 2012 yang dibuat di
hadapan Hapendi Harahap, S.H., Pejabat Pembuat Akta
Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan
No. 1664/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon. (1)

8.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 21/
Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Serang tanggal
20 September 1991

68.730

Gambar situasi
No. 2563/1991 tanggal
3 September 1991

20 September
2031

Tanah ini dibebani Hak Tanggungan Peringkat Ketiga
kepada DB Trustees (Hong Kong) Limited, berkedudukan di
Hong Kong, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan
No. 409/2012 tertanggal 8 Oktober 2012 yang dibuat di
hadapan Hapendi Harahap, S.H., Pejabat Pembuat Akta
Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan
No. 1665/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon. (1)

9.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 22/
Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Serang tanggal
20 September 1991

78.520

Gambar situasi
No. 828/1991 tanggal
27 Maret 1991

20 September
2031

Tanah ini dibebani Hak Tanggungan Peringkat Ketiga
kepada DB Trustees (Hong Kong) Limited, berkedudukan di
Hong Kong, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan
No. 409/2012 tertanggal 8 Oktober 2012 yang dibuat di
hadapan Hapendi Harahap, S.H., Pejabat Pembuat Akta
Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan
No. 1665/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon. (1)

10.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 24/
Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Serang tanggal
20 September 1991

87.087

Gambar situasi
No. 831/1991 tanggal
27 Maret 1991

20 September
2031

Tanah ini dibebani Hak Tanggungan Peringkat Ketiga
kepada DB Trustees (Hong Kong) Limited, berkedudukan di
Hong Kong, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan
No. 409/2012 tertanggal 8 Oktober 2012 yang dibuat di
hadapan Hapendi Harahap, S.H., Pejabat Pembuat Akta
Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan
No. 1665/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon. (1)

11.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 25/
Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Serang tanggal
20 September 1991

86.009

Gambar situasi
No. 830/1991 tanggal
27 Maret 1991

20 September
2031

Tanah ini dibebani Hak Tanggungan Peringkat Ketiga
kepada DB Trustees (Hong Kong) Limited, berkedudukan di
Hong Kong, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan
No. 409/2012 tertanggal 8 Oktober 2012 yang dibuat di
hadapan Hapendi Harahap, S.H., Pejabat Pembuat Akta
Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan
No. 1665/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon. (1)

12.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 26/
Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Serang tanggal
20 September 1991

76.941

Gambar situasi
No. 827/1991 tanggal
27 Maret 1991

20 September
2031

Tanah ini dibebani Hak Tanggungan Peringkat Ketiga
kepada DB Trustees (Hong Kong) Limited, berkedudukan di
Hong Kong, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan
No. 409/2012 tertanggal 8 Oktober 2012 yang dibuat di
hadapan Hapendi Harahap, S.H., Pejabat Pembuat Akta
Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan
No. 1665/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon. (1)

13.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 27/
Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Serang tanggal
20 September 1991

95.795

Gambar Situasi
No. 829/1991 tanggal
27 Maret 1991

20 September
2031

Tanah ini dibebani Hak Tanggungan Peringkat Ketiga
kepada DB Trustees (Hong Kong) Limited, berkedudukan di
Hong Kong, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan
No. 409/2012 tertanggal 8 Oktober 2012 yang dibuat di
hadapan Hapendi Harahap, S.H., Pejabat Pembuat Akta
Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan
No. 1665/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon. (1)

14.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 29/
Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Serang tanggal
14 Desember 1991

459.464

Gambar Situasi
No. 2100/1991 tanggal
16 Agustus 1991

14 Desember
2031

Tanah ini dibebani Hak Tanggungan Peringkat Ketiga
kepada DB Trustees (Hong Kong) Limited, berkedudukan di
Hong Kong, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan
No. 409/2012 tertanggal 8 Oktober 2012 yang dibuat di
hadapan Hapendi Harahap, S.H., Pejabat Pembuat Akta
Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan
No. 1665/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon. (1)

15.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 32/
Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Serang tanggal
22 Maret 1993

45.336

Gambar Situasi
No. 1724/1993 tanggal
20 Maret 1993

20 September
2031

Tanah ini dibebani Hak Tanggungan Peringkat Ketiga
kepada DB Trustees (Hong Kong) Limited, berkedudukan di
Hong Kong, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan
No. 409/2012 tertanggal 8 Oktober 2012 yang dibuat di
hadapan Hapendi Harahap, S.H., Pejabat Pembuat Akta
Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan
No. 1665/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon. (1)

16.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 42/
Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Serang tanggal
27 September 1994

31.790

Gambar Situasi No. 3246
dan 3249/1992 tanggal
4 Agustus 1992

21 September
2031

Tanah ini dibebani Hak Tanggungan Peringkat Ketiga
kepada DB Trustees (Hong Kong) Limited, berkedudukan di
Hong Kong, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan
No. 409/2012 tertanggal 8 Oktober 2012 yang dibuat di
hadapan Hapendi Harahap, S.H., Pejabat Pembuat Akta
Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan
No. 1665/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon. (1)
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No.

Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal
Sertifikat

Luas Tanah
(m2)

Gambar Situasi/Surat Ukur

Jangka Waktu

Keterangan

17.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 96/
Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Serang tanggal
16 Maret 1998

31.400

Gambar Situasi
No. 1798/1998 tanggal
10 Maret 1998

27 Februari
2028

Tanah ini dibebani Hak Tanggungan Peringkat Ketiga
kepada DB Trustees (Hong Kong) Limited, berkedudukan di
Hong Kong, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan
No. 407/2012 tertanggal 8 Oktober 2012 yang dibuat di
hadapan Hapendi Harahap, S.H., Pejabat Pembuat Akta
Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan
No. 1666/2012 tanggal 8 Oktober 2012 yang dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon. (1)

18.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 97/
Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Serang tanggal
10 Maret 1998

11.225

Gambar Situasi
No. 1797/1998 tanggal
10 Maret 1998

27 Februari
2028

Tanah ini dibebani Hak Tanggungan Peringkat Ketiga
kepada DB Trustees (Hong Kong) Limited, berkedudukan di
Hong Kong, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan
No. 407/2012 tertanggal 8 Oktober 2012 yang dibuat di
hadapan Hapendi Harahap, S.H., Pejabat Pembuat Akta
Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan
No. 1666/2012 tanggal 8 Oktober 2012 yang dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon. (1)

19.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 98/
Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Serang tanggal
10 Maret 1998

36.520

Gambar Situasi
No. 1803/1998 tanggal
10 Maret 1998

27 Februari
2028

Tanah ini dibebani Hak Tanggungan Peringkat Ketiga
kepada DB Trustees (Hong Kong) Limited, berkedudukan di
Hong Kong, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan
No. 407/2012 tertanggal 8 Oktober 2012 yang dibuat di
hadapan Hapendi Harahap, S.H., Pejabat Pembuat Akta
Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan
No. 1666/2012 tanggal 8 Oktober 2012 yang dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon. (1)

20.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 99/
Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Serang tanggal
10 Maret 1998

4.540

Gambar Situasi
No. 1802/1998 tanggal
10 Maret 1998

27 Februari
2028

Tanah ini dibebani Hak Tanggungan Peringkat Ketiga
kepada DB Trustees (Hong Kong) Limited, berkedudukan di
Hong Kong, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan
No. 407/2012 tertanggal 8 Oktober 2012 yang dibuat di
hadapan Hapendi Harahap, S.H., Pejabat Pembuat Akta
Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan
No. 1666/2012 tanggal 8 Oktober 2012 yang dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon. (1)

21.

Sertifikat Hak Guna Bangunan
No. 101/Gunung Sugih, diterbitkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan
Serang tanggal 10 Maret 1998

640

Gambar Situasi
No. 1800/1998 tanggal
10 Maret 1998

27 Februari
2028

Tanah ini dibebani Hak Tanggungan Peringkat Ketiga
kepada DB Trustees (Hong Kong) Limited, berkedudukan di
Hong Kong, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan
No. 407/2012 tertanggal 8 Oktober 2012 yang dibuat di
hadapan Hapendi Harahap, S.H., Pejabat Pembuat Akta
Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan
No. 1666/2012 tanggal 8 Oktober 2012 yang dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon.

22.

Sertifikat Hak Guna Bangunan
No. 102/Gunung Sugih, diterbitkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan
Serang tanggal 10 Maret 1998

3.255

Gambar Situasi
No. 1799/1998 tanggal
10 Maret 1998

27 Februari
2028

Tanah ini dibebani Hak Tanggungan Peringkat Ketiga
kepada DB Trustees (Hong Kong) Limited, berkedudukan di
Hong Kong, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan
No. 407/2012 tertanggal 8 Oktober 2012 yang dibuat di
hadapan Hapendi Harahap, S.H., Pejabat Pembuat Akta
Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan
No. 1666/2012 tanggal 8 Oktober 2012 yang dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon. (1)

23.

Sertifikat Hak Guna Bangunan
No. 106/Gunung Sugih, diterbitkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan
Serang tanggal 8 Juni 1998

8.590

Gambar Situasi No. 4/1998
tanggal 4 Juni 1998

4 Mei 2028

Tanah ini dibebani Hak Tanggungan Peringkat Ketiga
kepada DB Trustees (Hong Kong) Limited, berkedudukan di
Hong Kong, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan
No. 407/2012 tertanggal 8 Oktober 2012 yang dibuat di
hadapan Hapendi Harahap, S.H., Pejabat Pembuat Akta
Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan
No. 1666/2012 tanggal 8 Oktober 2012 yang dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon. (1)

24.

Sertifikat Hak Guna Bangunan
No. 107/Gunung Sugih, diterbitkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan
Serang tanggal 8 Juni 1998

29.890

Gambar Situasi No. 5/1998
tanggal 4 Juni 1998

4 Mei 2028

Tanah ini dibebani Hak Tanggungan Peringkat Ketiga
kepada DB Trustees (Hong Kong) Limited, berkedudukan di
Hong Kong, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan
No. 407/2012 tertanggal 8 Oktober 2012 yang dibuat di
hadapan Hapendi Harahap, S.H., Pejabat Pembuat Akta
Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan
No. 1666/2012 tanggal 8 Oktober 2012 yang dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon. (1)

25.

Sertifikat Hak Guna Bangunan
No. 117/Gunung Sugih, diterbitkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan
Serang tanggal 27 November 1998

1.330

Gambar Situasi
No. 17/1998 tanggal
2 November 1998

27 Februari
2028

Tanah ini dibebani Hak Tanggungan Peringkat Ketiga
kepada DB Trustees (Hong Kong) Limited, berkedudukan di
Hong Kong, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan
No. 407/2012 tertanggal 8 Oktober 2012 yang dibuat di
hadapan Hapendi Harahap, S.H., Pejabat Pembuat Akta
Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan
No. 1666/2012 tanggal 8 Oktober 2012 yang dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon. (1)

26.

Sertifikat Hak Guna Bangunan
No. 123/Gunung Sugih, diterbitkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan
Serang tanggal 30 Agustus 1999

2.760

Surat Ukur No. 8/G.
Sugih/1999 tanggal
30 Agustus 1999

21 Agustus
2029

Tanah ini dibebani Hak Tanggungan Peringkat Ketiga
kepada DB Trustees (Hong Kong) Limited, berkedudukan di
Hong Kong, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan
No. 407/2012 tertanggal 8 Oktober 2012 yang dibuat di
hadapan Hapendi Harahap, S.H., Pejabat Pembuat Akta
Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan
No. 1666/2012 tanggal 8 Oktober 2012 yang dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon. (1)

27.

Sertifikat Hak Guna Bangunan
No. 124/Gunung Sugih, diterbitkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan
Serang tanggal 30 Agustus 1999

615

Surat Ukur No. 11/G.
Sugih/1999 tanggal
30 Agustus 1999

21 Agustus
2029

Tanah ini dibebani Hak Tanggungan Peringkat Ketiga
kepada DB Trustees (Hong Kong) Limited, berkedudukan di
Hong Kong, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan
No. 407/2012 tertanggal 8 Oktober 2012 yang dibuat di
hadapan Hapendi Harahap, S.H., Pejabat Pembuat Akta
Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan
No. 1666/2012 tanggal 8 Oktober 2012 yang dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon. (1)
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No.

Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal
Sertifikat

Luas Tanah
(m2)

Gambar Situasi/Surat Ukur

Jangka Waktu

Keterangan

28.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No.
126/Gunung Sugih, diterbitkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Serang
tanggal 30 Agustus 1999

880

Surat Ukur No. 9/G.
Sugih/1999 tanggal 30
Agustus 1999

21 Agustus
2029

Tanah ini dibebani Hak Tanggungan Peringkat Ketiga
kepada DB Trustees (Hong Kong) Limited, berkedudukan di
Hong Kong, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan
No. 407/2012 tertanggal 8 Oktober 2012 yang dibuat di
hadapan Hapendi Harahap, S.H., Pejabat Pembuat Akta
Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan
No. 1666/2012 tanggal 8 Oktober 2012 yang dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon. (1)

Catatan:
(1) Berdasarkan Surat dari DB (Trustees) Hongkong Limited tertanggal 7 Desember 2012, hak tanggungan peringkat pertama dan kedua telah dilepaskan.

Selain itu, Perseroan juga memiliki 7 bidang tanah yang terletak di Surabaya, Cilegon dan Serang atas
nama PT Tri Polyta Indonesia Tbk, sebagai berikut:
No.

Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat

Luas Tanah
(m2)

Gambar Situasi/Surat Ukur

Jangka Waktu

1.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5, diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kotamadya Surabaya, tanggal 6 November 1995.

4.002

Gambar situasi No. 5101/1994 tanggal
24 Mei 1994

24 September 2025

2.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6, diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kotamadya Surabaya, tanggal 6 November 1995.

4.000

Gambar situasi No. 5102/1994 tanggal
24 Mei 1994

24 September 2025

3.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 49, diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kota Cilegon tanggal 14 Desember 2007.

5.260

Surat ukur No. 761/Gunung Sugih/2007
tanggal 7 Desember 2007

24 Juni 2019

4.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 51, diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 30 Oktober 1995.

5.560

Gambar situasi No. 7524/1995 tanggal
27 Oktober 1995

24 Juni 2019

5.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 72, diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 29 Januari 1997.

10.628

Gambar situasi No. 10320/1996 tanggal
26 Desember 1996

24 Juni 2019

6.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 73, diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 29 Januari 1997.

32.917

Gambar situasi No. 49/1997 tanggal
29 Januari 1997

24 Juni 2019

7.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 74, diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kota Cilegon tanggal 14 Desember 2007.

8.335

Surat ukur No. 760/Gunung Sugih/2007
tanggal 7 Desember 2007

24 Juni 2019

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki aset hak atas kekayaan intelektual berupa
merek sebagai berikut:
No.

Kelas

Tanggal Pendaftaran

1.

“Asrene”

IDM000015428

01

27 Agustus 2004

10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, yaitu
tanggal 5 Oktober 2004

2.

”Trilene”

IDM000159259

01

16 April 2008

10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, yaitu
tanggal 24 Agustus 2006

3.

“Grene”

IDM000389324

01

27 April 2011

10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, yaitu
tanggal 10 Juni 2011

8.

Nama Merek

Nomor Registrasi Merek

Jangka Waktu Perlindungan Merek

Asuransi

Perseroan memiliki polis asuransi untuk melindungi kinerja operasional terhadap kerusakan properti
dan gangguan operasional bisnis melalui polis asuransi ”all risk”. Polis asuransi Perseroan dikeluarkan
oleh perusahaan asuransi Indonesia yang mana juga diasuransikan kembali oleh perusahaan asuransi
internasional yang ternama. Polis asuransi ”all risk” Perseroan masih berlaku sampai dengan 20 Juni
2014 dan diperbaharui setiap tahunnya.
Polis asuransi ”all risk” Perseroan memiliki uang pertanggungan perlindungan sebesar-besarnya sebanyak
US$2,87 miliar, yang mana merupakan nilai gabungan yang dilindungi terhadap kerusakan properti dan
gangguan operasional bisnis. Perlindungan asuransi ini memiliki plafon uang pertanggungan sebanyakbanyaknya sebesar US$1,0 miliar per kejadian untuk kerusakan properti dan gangguan operasional
bisnis, dan plafon uang pertanggungan sebanyak-banyaknya sebesar US$1,0 miliar per kejadian untuk
seluruh kerusakan yang terjadi dalam satu tahun yang dikarenakan oleh gempa bumi, kebakaran dan
ledakan yang diakibatkan oleh gempa bumi, gunung meletus, tsunami, badai angin dan banjir termasuk
kejadian kebakaran yang terjadi karena badai angin dan banjir.
Polis asuransi Perseroan memiliki suatu pengecualian dari polis asuransi ”all risk” yang dimiliki terhadap
terorisme, perang dan kejadian tertentu lainnya. Meskipun secara terpisah terdapat suatu polis asuransi
untuk perlindungan terhadap terorisme, premi untuk perlindungan tersebut sangat mahal, khususnya
untuk perusahaan kimia, dan polis tersebut mensyaratkan biaya tertanggung sendiri yang sangat tinggi.
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Perlindungan asuransi yang tersedia pada umumnya mengecualikan perlindungan terhadap kerugian
yang disebabkan oleh tindakan pemerintahan asing serta serangan nuklir, biologis dan kimia. Manajement
Perseroan telah menetapkan bahwa untuk memiliki perlindungan asuransi tambahan terhadap terorisme
sangat tidak ekonomis, mengingat adanya risiko-risiko yang tidak dilindungi.
Perseroan juga memiliki polis perlindungan asuransi terhadap kewajiban pihak ketiga, yang mana
melindungi Perseroan dari kerugian yang diderita pihak ketiga dengan plafon uang pertanggungan
sebanyak-banyaknya sebesar US$75 juta per kerugian atau kejadian. Sebagai tambahan, Perseroan
juga memiliki polis asuransi lainnya untuk perlindungan terhadap risiko spesifik yang tertentu, termasuk
asuransi cargo laut, transportasi dan asuransi lainnya yang tidak termasuk dalam polis asurasi ”all risk”
Perseroan.
Perseroan berkeyakinan bahwa perlindungan asuransi yang dimiliki Perseroan setaraf dengan standar
industri petrokimia di Indonesia dan sekitarnya.
9.

Keterangan Mengenai Entitas Anak yang Signifikan dan Penyertaan Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak sebagai berikut:
No.

Nama Entitas Anak

Domisili

Kegiatan Usaha

Pendirian

Kepemilikan

Tahun
Penyertaan

Status
Operasional

1.

PT Styrindo Mono Indonesia*)

Jakarta Barat

Industri styrene monomer dan
ethylbenzene

1990

99,99% 2007

Beroperasi

2.

Altus Capital Pte. Ltd.*)

Singapura

Keuangan

2009

100,00% 2009

Beroperasi

3.

PT Petrokimia Butadiene Indonesia*)

Jakarta Barat

Industri

2010

99,97% 2010

Beroperasi

4.

PT Redeco Petrolin Utama**)

Jakarta Pusat

Sewa tangki dan jasa pengelolaan
dermaga

1986

50,75% 2007
melalui SMI

Beroperasi

Keterangan:
*) Entitas Anak tersebut merupakan entitas anak yang sebelumnya dimiliki oleh PT Chandra Asri. Setelah penggabungan PT Chandra Asri ke Perseroan efektif pada bulan
Januari 2011, ketiga Entitas Anak tersebut menjadi Entitas Anak Perseroan.
**) Sebelum Penggabungan, 34% saham RPU dimiliki oleh SMI yang merupakan Entitas Anak dari PT Chandra Asri. Sehingga setelah Penggabungan, RPU merupakan
entitas asosiasi Perseroan. Selanjutnya berdasarkan Akta Pengambilalihan No. 8 tanggal 10 September 2012, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.,
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Leisuretivity Pte Ltd menjual dan mengalihkan 3.090 sahamnya dalam RPU kepada SMI.

Keterangan Mengenai Entitas Anak
9.1. SMI
Riwayat Singkat
SMI didirikan berdasarkan Akta No. 388 tertanggal 23 Juni 1990 sebagaimana diubah oleh Akta No. 226
tertanggal 19 Februari 1991, keduanya dibuat dihadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang
telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. 02-850.HT.01.01-TH.91 tertanggal
14 Maret 1991, didaftarkan di buku register di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 April
1991 di bawah No. 674/1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tertanggal
10 November 1995, Tambahan No. 9292.
Perubahan Anggaran Dasar terakhir SMI dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham
Perubahan Anggaran Dasar No. 167 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris
di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU94522.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008, didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah
No. AHU-0119453.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008, dan diumumkan dalam Berita
Negara No. 94 tanggal 24 November 2009, Tambahan No. 27571.
Kantor pusat SMI berlokasi di Jakarta dengan alamat Wisma Barito Pacific Tower A lt. 7, Jalan Jendral
S. Parman Kav. 62-63, Slipi, Jakarta Barat 11410. Pabrik yang dioperasikan SMI berlokasi di Desa
Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Daerah Tingkat II, Serang, Banten.

85

Kegiatan Usaha
SMI merupakan produsen styrene monomer. Styrene monomer merupakan hidrokarbon aromatik
(aromatic hydrocarbon) yang, di bawah kondisi normal, merupakan cairan yang bening, tanpa warna,
dan mudah terbakar. Styrene monomer juga dapat diproduksi dengan proses alkylation dari benzene
dan ethylene dan kemudian melalui proses dehidrogenisasi. Produk turunan dari styrene monomer
adalah polymer berbasis styrene, plastik dan elastomers, sebagaimana juga ada polystyrene, acrylonitrile
butadiene styrene, styrene-acrylonitrile, SBR, unsaturated polyester resins dan styrene butadiene lattices.
Umumnya penggunaan akhir dari produk-produk ini seperti gelas sekali pakai, wadah-wadah (containers)
dan plastik-plastik yang memiliki daya tahan tinggi seperti kaset dan mainan.
Pabrik styrene monomer yang dijalankan oleh SMI menggunakan 2 (dua) jalur produksi dengan kombinasi
kapasitas terpasang sebesar 340 kt per tahun.
Struktur Permodalan dan Pemegang Saham
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar
No. 171 tanggal 31 Juli 2007 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H.,
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan
No.C-02503 HT.01.04-TH.2007 tanggal 7 November 2007 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 86
tanggal 24 Oktober 2008, Tambahan No. 21256, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham
dari SMI adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp1.737.000 per saham
Jumlah Saham
Nominal (Rp)
Modal dasar............................................................................................
Modal ditempatkan dan disetor..............................................................
- PT Chandra Asri...................................................................................
- PT Semesta Cipta Abadi......................................................................
Total Modal yang Ditempatkan dan Disetor............................................
Total Saham dalam Portepel..................................................................

363.820

631.955.340.000

323.815
5
323.820
40.000

562.466.655.000
8.685.000
562.475.340.000
69.480.000.000

%

99,99
0,01
100

Berdasarkan Akta Pernyataan Pemegang Saham SMI No. 23 tanggal 7 Februari 2011 dibuat di hadapan
Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, pemegang saham SMI telah mengakui perubahan nama PT Chandra
Asri menjadi PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. sebagai hasil penggabungan antara CA dengan TPI,
sehingga susunan pemegang saham SMI menjadi sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp1.737.000 per saham
Jumlah Saham
Nominal (Rp)
Modal dasar.............................................................................................
Modal ditempatkan dan disetor...............................................................
- PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.....................................................
- PT Semesta Cipta Abadi.......................................................................
Total Modal yang Ditempatkan dan Disetor.............................................
Total Saham dalam Portepel...................................................................
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363.820

631.955.340.000

323.815
5
323.820
40.000

562.466.655.000
8.685.000
562.475.340.000
69.480.000.000

%

99,99
0,01
100,00

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 65 tanggal 27 September 2013, dibuat
dihadapan Jose Dima Satria S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta Selatan, susunan Dewan Komisaris dan
Direksi SMI adalah sebagai berikut:
Komisaris
Presiden Komisaris
Komisaris

:
:

Lim Chong Thian
Suryandi

Direksi
Presiden Direktur
Wakil Presiden Direktur
Direktur
Direktur
Direktur

:
:
:
:
:

Erwin Ciputra
Paramate Nisagornsen
Paisan Lekskulchai
Raymond Budhin
Baritono Pangestu

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SMI sebagaimana tersebut di atas berlaku selama
3 tahun sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan 16 September 2016.
Ikhtisar Data Keuangan Penting
Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar keuangan SMI untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2010, 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Rekan
(anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, serta
diambil dari Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan
periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan
Publik Osman Bing Satrio dan Eny (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan pendapat
wajar tanpa pengecualian.
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
31 Des 2010
US$ ‘000

31 Des 2011
US$ ‘000

31 Des 2012
US$ ‘000

30 Jun 2013
US$ ‘000

96.653
149.804
246.457
36.660
16.939
53.599
192.858

104.689
146.760
251.449
37.253
21.074
58.327
193.122

108.063
148.077
256.140
33.294
20.375
53.669
202.471

123.004
150.432
273.436
41.829
22.605
64.434
209.002

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian:
Aset lancar...............................................
Aset tidak lancar.......................................
Jumlah aset..............................................
Liabilitas jangka pendek...........................
Liabilitas jangka panjang..........................
Jumlah liabilitas........................................
Jumlah ekuitas.........................................

				
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian
Periode enam
Periode enam
bulan yang
bulan yang
berakhir pada
berakhir pada
Periode satu tahun yang berakhir pada tanggal:
tanggal:
tanggal:
31 Des 2010
31 Des 2011
31 Des 2012
30 Jun 2012
30 Jun 2013
US$ ‘000
US$ ‘000
US$ ‘000
US$ ‘000
US$ ‘000
Laporan Laba Rugi Komprehensif
Konsolidasian:
Pendapatan bersih.........................
Laba kotor......................................
Laba (rugi) sebelum pajak..............
Laba (rugi) bersih...........................

313.339
2.694
(1.115)
(2.185)

451.465
12.980
4.033
264
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448.073
4.417
(849)
(1.026)

235.159
1.770
(3.258)
(3.377)

257.821
13.465
9.221
6.919

Analisa singkat atas perubahan signifikan
Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan Periode enam bulan
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013
Jumlah laba kotor SMI pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar
US$257,8 juta, mengalami kenaikan sebesar US$11,7 juta atau sebesar 660,6% jika dibandingkan dengan
laba kotor SMI pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 sebesar US$1,8 juta.
Hal ini disebabkan karena naiknya pendapatan bersih SMI sebesar US$22.662 juta dibandingkan pada
periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 walaupun diikuti oleh naiknya beban pokok
pendapatan SMI sebesar US$11,0 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012.
Jumlah laba (rugi) sebelum pajak SMI pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
2013 adalah sebesar US$9,2 juta, mengalami kenaikan sebesar US$12,5 juta atau sebesar 383,0% jika
dibandingkan dengan rugi sebelum pajak SMI pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2012 sebesar US$3,3 juta. Hal ini disebabkan karena naiknya laba kotor SMI sebesar US$11,7
juta dan diikuti dengan turunnya beban penjualan SMI sebesar US$0,4 juta, turunnya kerugian kurs
mata uang asing SMI sebesar US$0,7 juta dan turunnya beban keuangan SMI sebesar US$0,4 juta
dibandingkan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2011
Jumlah laba kotor SMI pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar US$4,4 juta, mengalami
penurunan sebesar US$8,6 juta atau sebesar 66,0% jika dibandingkan dengan laba kotor SMI pada
tanggal 31 Desember 2011 sebesar US$13,0 juta. Hal ini disebabkan karena turunnya pendapatan bersih
SMI sebesar US$3,4 juta dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2011 dan meningkatnya beban pokok
pendapatan SMI sebesar US$5,2 juta dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2011.
Jumlah laba (rugi) sebelum pajak SMI pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar US$0,8 juta,
mengalami kerugian sebesar US$4,9 juta atau sebesar 121,0% jika dibandingkan dengan laba sebelum
pajak SMI pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar US$4,0 juta. Hal ini disebabkan karena turunnya laba
kotor SMI sebesar US$8,6 juta dan diikuti naiknya kerugian kurs mata uang asing SMI sebesar US$0,9
juta dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan pada tangga 31 Desember 2011.
9.2. Altus
Altus, didirikan dibawah hukum Negara Singapura pada 14 Oktober 2009 sebagaimana dibuktikan oleh
Akta Pendirian dan Anggaran Dasar dari Altus Capital Pte. Ltd. (yang mencakup seluruh perubahan
anggaran dasar hingga tanggal 26 Oktober 2009) dan disertifikasi oleh Otoritas Peraturan Perusahaan dan
Akuntansi (Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA)) dibawah konfirmasi No. 200919215M
tertanggal 15 Oktober 2009. Kantor resmi Altus terdaftar sebagai beralamat di One Marina Boulevard
#28-00, Singapura 018989.
Kegiatan Usaha
Altus adalah Entitas Anak yang digunakan untuk kepentingan pendanaan Perseroan
Struktur Permodalan dan Pemegang saham
Permodalan saham yang diterbitkan oleh Altus adalah US$1.00 yang terdiri dari satu saham umum yang
diterbitkan dengan nilai nominal US$1.00. Semua saham umum didaftarkan dan Altus 100,0% dimiliki
oleh Perseroan.
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Pengurusan dan Pengawasan
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, komposisi Direksi Altus adalah sebagai berikut:
Direksi:
Direktur
Direktur
Direktur

:
:
:

Erwin Ciputra
Lim Chong Thian
Yap Chian Heng

9.3. PBI
Riwayat Singkat
PT Petrokimia Butadiene Indonesia (“PBI”) yang berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan
Akta Pendirian No. 49 tertanggal 24 Agustus 2010, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris
di Jakarta, dengan status sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing berdasarkan Undang-Undang
No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“Akta Pendirian PBI”). Akta Pendirian PBI tersebut telah
disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-43670.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal
6 September 2010, didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0066715.AH.01.09.Tahun
2010 tanggal 6 September 2010, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan
Jakarta Barat pada tanggal 26 April 2011 dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 09.02.1.20.40460,
dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 21 Februari 2012, Tambahan
No. 2478.
Perubahan Anggaran Dasar terakhir PBI dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham
Perubahan Anggaran Dasar No. 36 tanggal 21 Juni 2013, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H.,
M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-32401 tanggal
1 Agustus 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0074497.AH.01.09.Tahun
2013 tanggal 1 Agustus 2013 (“Akta No. 36/2013”). Berdasarkan Akta No. 36/2013, pemegang saham
PBI menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor PBI sehingga mengubah Pasal 4
ayat (2) Anggaran Dasar PBI.
Kegiatan Usaha
PBI bergerak di bidang usaha industri. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PBI dapat
melaksanakan kegiatan usaha di bidang industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi,
gas alam dan batu bara, dan pemasaran dan penjualan produk-produk yang dihasilkan dari kegiatan
usaha tersebut, baik di dalam maupun luar negeri.
Struktur Permodalan dan Pemegang Saham
Berdasarkan Akta No. 36/2013, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham PBI adalah
sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp9.055 per saham
Jumlah Saham
Nominal (Rp)
Modal dasar............................................................................................
Modal ditempatkan dan disetor..............................................................
- PT Chandra Asri Petrochemical Tbk....................................................
- Suhat Miyarso......................................................................................
Total Modal yang Ditempatkan dan Disetor............................................
Total Saham dalam Portepel..................................................................
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40.000.000

362.200.000.000

29.990.000
10.000
30.000.000
10.000.000

271.559.450.000
90.550.000
271.650.000.000
90.550.000.000

%

99,97
0,03
100,00

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 64 tanggal 27 September 2013, dibuat
dihadapan Jose Dima Satria S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta Selatan, susunan Dewan Komisaris dan
Direksi PBI adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris
Komisaris

:
:

Raymond Budhin
Baritono Pangestu

:
:
:
:
:

Erwin Ciputra
Paramate Nisagornsen
Suhat Miyarso
Lim Chong Thian
Suryandi

Direksi
Presiden Direktur
Wakil Presiden Direktur
Direktur
Direktur
Direktur

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PBI sebagaimana tersebut di atas berlaku selama
3 tahun sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan 16 September 2016.
Ikhtisar Data Keuangan Penting
Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar keuangan PBI untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Rekan (anggota
dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, serta diambil
dari Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan periode
enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik
Osman Bing Satrio & Eny (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan pendapat wajar
tanpa pengecualian.
Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan:
Aset lancar.......................................................................................
Aset tidak lancar...............................................................................
Jumlah aset......................................................................................
Liabilitas jangka pendek...................................................................
Liabilitas jangka panjang..................................................................
Jumlah liabilitas................................................................................
Jumlah ekuitas.................................................................................

31 Des 2011
US$ ‘000

31 Des 2012
US$ ‘000

30 Jun 2013
US$ ‘000

4.034
9.402
13.436
1.502
1.502
11.934

5.781
84.125
89.906
9.181
69.512
78.693
11.213

7.392
113.944
121.336
28.874
63.982
92.856
28.480

			
Laporan Laba Rugi Komprehensif
Periode enam bulan Periode enam bulan
yang berakhir pada yang berakhir pada
Periode satu tahun yang berakhir pada tanggal:
tanggal:
tanggal:
31 Des 2011
31 Des 2012
30 Juni 2012
30 Jun 2013
US$ ‘000
US$ ‘000
US$ ‘000
US$ ‘000
Laporan Laba Rugi Komprehensif
Konsolidasian:
Pendapatan bersih..........................
Laba kotor.......................................
Laba (rugi) sebelum pajak...............
Laba (rugi) bersih............................

(66)
(66)

(721)
(721)
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(144)
(144)

(732)
(732)

Analisa singkat atas perubahan signifikan
Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan Periode enam bulan
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013
Jumlah rugi sebelum pajak PBI pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013
adalah sebesar US$0,7 juta, mengalami kenaikan sebesar US$0,6 juta atau sebesar 407,11% jika
dibandingkan dengan rugi sebelum pajak PBI pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2012 sebesar US$0,1 juta. Hal ini disebabkan karena naiknya beban umum dan administratif PBI
sebesar US$0,7 juta dibandingkan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012.
Rugi sebelum pajak PBI pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dapat
berkurang dengan naiknya keuntungan kurs mata uang asing PBI sebesar US$0,1 juta dibandingkan
pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2011
Jumlah aset lancar PBI pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar US$5,8 juta, mengalami
kenaikan sebesar US$1,7 juta atau sebesar 43,3% dibandingkan dengan aset lancar PBI pada tanggal
31 Desember 2011 sebesar US$4,0 juta. Hal ini disebabkan walaupun kas di bank PBI turun sebesar
US$2,9 juta namun pajak dibayar dimuka PBI mengalami kenaikan sebesar US$4,6 juta dibandingkan
pada tanggal 31 Desember 2011.
Jumlah aset tidak lancar PBI pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar US$9,2 juta, mengalami
kenaikan sebesar US$7,7 juta atau sebesar 511,0% dibandingkan dengan aset tidak lancar PBI pada tanggal
31 Desember 2011 sebesar US$1,5 juta. Hal ini disebabkan bertambahnya aset tetap dalam pembangunan
PBI berupa Pabrik Ekstraksi Butadine sebesar US$74,7 juta dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2011.
Jumlah liabilitas jangka pendek PBI pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar US$9,2 juta,
mengalami kenaikan sebesar US$7,7 juta atau sebesar 511,0% dibandingkan dengan libilitas jangka
pendek PBI pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar US$1,5 juta. Hal ini disebabkan karena naiknya
utang lain-lain kepada pihak berelasi PBI sebesar US$7,6 juta.
Jumlah liabilitas jangka panjang PBI pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar US$69,5 juta karena
timbulnya utang lain-lain kepada pihak berelasi jangka panjang.
Jumlah rugi sebelum pajak PBI pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar US$0,7 juta, mengalami
peningkatan kerugian sebesar US$0,6 juta atau sebesar 407,1% jika dibandingkan dengan rugi sebelum
pajak PBI pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar US$0,1 juta. Hal ini disebabkan karena walapun PBI
mengalami keuntungan kurs mata uang asing sebsar US$0,1 juta namun berbanding terbalik dengan
beban umum dan administrasi yang mengalami kenaikan sebesar US$0,8 juta dibandingkan pada tangga
31 Desember 2011.
9.4. RPU
Riwayat Singkat
PT Redeco Petrolin Utama (“RPU”) yang berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan dengan nama
PT Redeco Petrolin Utama Inc., berdasarkan Akta Pendirian No. 96 tertanggal 29 November 1980, dibuat
di hadapan Raden Sudibio Djojopranoto, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana kemudian diperbaiki
dengan Akta No. 37 tangal 13 Oktober 1982, dibuat di hadapan Liliani Handjawati Tamzil, S.H., Notaris
di Jakarta serta Akta No. 7 tanggal 6 Januari 1983, dibuat di hadapan Liliani Handjawati Tamzil, S.H.,
Notaris di Jakarta (“Akta Pendirian RPU”). Akta Pendirian RPU tersebut telah memperoleh pengesahan
dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5303.HT.01.01.TH83 tanggal 30 Juli 1983,
didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 3372/1983,
No. 3373/1983 dan No. 3374/1983 tanggal 10 Agustus 1983, serta telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia No. 96 tanggal 10 Agustus 1983, Tambahan No. 882.

91

Perubahan Anggaran Dasar terakhir RPU dimuat dalam Akta Pernyataan Resolusi Para Pemegang
Saham No. 75 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Agnes Angelika, S.H., Notaris di Jakarta,
yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-91215.
AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 November 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah
No. AHU-0115628.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 28 November 2008, dan diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia No. 54 tanggal 7 Juli 2009, Tambahan No. 17626 (“Akta No. 75/2008”).
Berdasarkan Akta No. 75/2008, pemegang saham RPU menyetujui untuk mengubah seluruh Anggaran
Dasar RPU untuk disesuaikan dengan UUPT.
Kegiatan Usaha
RPU bergerak di bidang jasa pergudangan, jasa angkutan dengan saluran pipa dan mengelola dermaga.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, RPU dapat melaksanakan kegiatan berikut:
a. Menjalankan usaha dalam bidang jasa tangki penyimpanan untuk bahan kimia cair termasuk namun
tidak terbatas pada bahan bakar minyak (BBM), pelumas, minyak bumi dan produk-produk petrokimia;
b. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pengangkutan dengan menggunakan saluran pipa, untuk
bahan kimia cair termasuk namun tidak terbatas pada bahan bakar minyak (BBM), pelumas, minyak
bumi dan produk-produk petrokimia; dan
c. Mengelola dermaga sehubungan dengan kegiatannya dalam bidang usaha jasa tangki penyimpanan
dan jasa pengangkutan dengan saluran pipa sebagaimana tersebut di atas.
Struktur Permodalan dan Pemegang Saham
Berdasarkan Akta No. 75/2008 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 7 tanggal
10 September 2012, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang
telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-35088 tanggal 27 September 2012 dan didaftarkan dalam
Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0085718.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 27 September 2012, struktur
permodalan dan komposisi pemegang saham RPU adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal @ Rp500.000 per saham
Jumlah Saham
Nominal (Rp)
Modal dasar..........................................................................................
Modal ditempatkan dan disetor...........................................................
- PT Salim Chemicals Corpora...............................................................
- PT Styrindo Mono Indonesia................................................................
- Leisuretivity Pte. Ltd.............................................................................
Total Modal yang Ditempatkan dan Disetor.......................................
Total Saham dalam Portepel................................................................

24.000

12.000.000.000

6.089
9.364
2.999
18.452
5.548

3.044.500.000
4.682.000.000
1.499.500.000
9.226.000.000
2.774.000.000

%

33,00
50,75
16,25
100,00

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 28 tanggal 27 Agustus
2013, yang dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, susunan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris RPU adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Wakil Komisaris Utama

:
:

Paramate Nisagornsen
Andi Hartandi

Direksi
Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur
Direktur

:
:
:
:

Hadi Fernandes
Muntalip Santoso
Salikim
Adli Nurtjahja

Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris RPU sebagaimana tersebut di atas berlaku sampai
dengan tanggal 22 Maret 2015.
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Ikhtisar Data Keuangan Penting
Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar keuangan RPU untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2012 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 yang telah di audit
oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy & Siddharta (anggota dari Kreston International) dengan
pendapat wajar tanpa pengecualian, serta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (anggota dari BDO International Limited).
Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan:
Aset lancar.......................................................................................
Aset tidak lancar...............................................................................
Jumlah aset......................................................................................
Liabilitas jangka pendek...................................................................
Liabilitas jangka panjang..................................................................
Jumlah liabilitas................................................................................
Jumlah ekuitas.................................................................................

31 Des 2011

31 Des 2012
Rp million

30 Jun 2013
Rp million

42.055
64.444
106.499
4.985
8.897
13.882
92.617

58.734
61.571
120.305
5.248
9.717
14.965
105.340

73.679
59.646
133.325
5.910
10.606
16.516
116.809

			
Laporan Laba Rugi Komprehensif
Periode satu tahun Periode satu tahun Periode enam bulan
Periode enam
yang berakhir pada yang berakhir pada yang berakhir pada bulan yang berakhir
tanggal:
tanggal:
tanggal:
pada tanggal:
31 Des 2011
31 Des 2012
30 Jun 2012
30 Jun 2013
Rp million
Rp million
Laporan Laba Rugi Komprehensif:
Pendapatan bersih................................
Laba kotor.............................................
Laba dari operasi sebelum pajak..........
Laba bersih............................................

45.666
29.042
18.023
13.365

47.253
30.152
22.079
17.253

22.880
14.803
10.768
8.485

25.782
17.462
14.050
11.469

				
Analisa singkat atas perubahan signifikan
Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan Periode enam bulan
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013
Jumlah laba dari operasi sebelum pajak RPU pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2013 adalah sebesar Rp14.050 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp3.282 juta atau sebesar
30,48% jika dibandingkan dengan laba dari operasi sebelum pajak RPU pada periode enam bulan yang
berkahir pada tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp10.768 juta. Hal ini disebabkan karena naiknya pendapatan
bersih RPU sebesar Rp2.902 juta dan pendapatan keuangan RPU sebesar Rp842juta dibandingkan
pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012.
Jumlah laba bersih RPU pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 adalah
sebesar Rp11.469 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp2.984 juta atau sebesar 35,17% jika dibandingkan
dengan laba bersih RPU pada periode enam bulan yang berkahir pada tanggal 30 Juni 2012 sebesar
Rp8.485 juta. Hal ini disebabkan karena naiknya laba dari sebelum pajak RPU pada periode enam bulan
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp14.050 juta dibandingkan pada periode
enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012.

93

10. Keterangan Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum
10.1. Barito Pacific
Riwayat Singkat
Barito Pacific, berkedudukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, didirikan dengan nama “PT Bumi
Raya Pura Mas Kalimantan”, berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 4 April 1979, yang dibuat di
hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A.5/195/8 tanggal 23 Juli 1979 dan telah
didaftarkan pada buku register pada Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 3 Agustus 1979 di bawah
No. 364, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 19 Oktober
1979, Tambahan No. 624 (“Akta Pendirian”).
Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut telah diubah
dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 tanggal 12 Mei 2011, dibuat di hadapan
Benny Kristianto, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan
Surat Keputusan No. AHU-27243.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011, dan didaftarkan dalam
Daftar Perseroan No. AHU-0043567.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011,serta telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 2012, Tambahan No. 48191 (“Akta
No. 19/2011”). Berdasarkan Akta No. 19/2011, pemegang saham Barito Pacific menyetujui perubahan
Pasal 3 Anggaran Dasar Barito Pacific mengenai maksud dan tujuan kegiatan usaha Barito Pacific.
Kegiatan Usaha
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Barito Pacific, maksud dan tujuan Barito Pacific adalah
berusaha dalam bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, industri, properti, perdagangan, energi
terbarukan, dan transportasi.
Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Barito Pacific per tanggal 31 Agustus 2013, yang dikeluarkan
oleh PT Sirca Datapro Perdana, selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Barito Pacific, adalah
sebagai berikut:
Keterangan

Nilai Nominal Rp1.000 per saham
Jumlah Saham
Nominal (Rp)
27.900.000.000
27.900.000.000.000

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- Magna Resources Corporation Pte. Ltd.
- DZ Privatbank S.A. A. Singapore Ltd
- PT Barito Pacific Lumber
- PT Tunggal Setia Pratama
- Prajogo Pangestu
- PT Muktilestari Kencana
- Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel

3.638.494.330
549.713.623
255.702.400
246.060.000
83.463.150
16.207.800
2.190.251.481
6.979.892.784
20.920.107.216
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3.638.494.330.000
549.713.623.000
255.702.400.000
246.060.000.000
83.463.150.000
16.207.800.000
2.190.251.481.000
6.979.892.784.000
20.920.107.216.000

(%)

52,13
7,88
3,66
3,53
1,20
0,23
31,37
100,00

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 116 tanggal 30 Mei 2013, dibuat di hadapan Kumala
Tjahjani Widodo, S.H., M.H., pengganti Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan
Komisaris dan Direksi Barito Pacific adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen

:
:
:

Prajogo Pangestu
Harlina Tjandinegara
Didi Achdijat

Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur

:
:
:

Agus Salim Pangestu
Henky Susanto
Salwati Agustina

10.2. SCG Chemicals
Riwayat Singkat
SCG Chemicals, didirikan berdasarkan hukum Thailand pada tahun 1995 dengan nama Cementhai
Chemicals Company Limited. SCG Chemicals memiliki kantor pusat di No. 1 Siam Cement Road,
Bangsue, Bangkok.
Kegiatan Usaha
SCG Chemicals merupakan Entitas Anak dari Siam Cement Group (“SCG”) dan salah satu dari 5 kegiatan
usaha utama SCG. SCG telah melakukan kegiatan usaha di bidang kimia sejak tahun 1989 dan saat ini,
memproduksi dan menyediakan berbagai macam produk petrokimia, mulai dari produk petrokimia hulu
seperti Olefins, produk petrokimia menengah seperti styrene monomer, purified terephtalic acid (PTA)
dan methyl methacrylate (MMA), hingga produk petrokimia hilir seperti polyethylene, polypropylene,
polyvinyl chloride dan polystyrene resins.
SCG Chemicals saat ini adalah salah satu perusahaan petrokimia terintegrasi terbesar di Thailand dan
merupakan pemimpin industri di wilayah Asia Pasifik. SCG adalah kelompok industri terbesar Thailand
dan salah satu produsen kimia terdepan di Asia dengan pengalaman dan keahlian yang substansial di
bidang petrokimia. SCG tercatat di Bursa Efek Thailand.
Pengurusan dan Pengawasan
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SCG Chemicals memiliki 6 orang direktur, sebagai berikut:
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur

:
:
:
:
:
:

Kan Trakulhoon
Chaovalit Ekabut
Cholanat Yanaranop
Somchai Wangwattanapanich
Roongrote Rangsiyopash
Aree Chavalitcheewingul
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11. Transaksi dengan Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa lainnya
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihakpihak yang memiliki hubungan Afiliasi sebagai berikut:
SCG Chemicals
A. Perjanjian Jual Beli Propylene
Pada tanggal 1 Januari 2013, Perseroan menandatangani perjanjian jual beli propylene dengan
SCG Chemicals, salah satu pemegang saham mayoritas Perseroan. Berdasarkan perjanjian
tersebut, SCG Chemicals akan menjual produk propylene hingga 5.000 MT dengan toleransi + 5%
per bulan kepada Perseroan selama 1 tahun, mulai 1 Januari 2013 hingga 31 Desember 2013.
Perseroan dan SCG Chemicals telah sepakat bahwa harga produk akan ditetapkan dalam Dolar
Amerika Serikat per MT sesuai dengan Bill of Lading berdasarkan formula penghitungan tertentu.
Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan harus memiliki asuransi atas produk, termasuk tetapi tidak
terbatas pada marine insurance. Para pihak dapat mengakhiri perjanjian ini dengan menyampaikan
pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya apabila pihak lain tidak melaksanakan kewajibannya
berdasarkan perjanjian ini.
B. Perjanjian Jual Beli Naphtha
Perseroan telah menandatangani 3 perjanjian jual beli naphtha dengan SCG Chemicals, dimana
SCG Chemicals akan menyediakan Light Naphtha, Full Range Naphtha dan jenis naphtha lainnya
kepada Perseroan. Perjanjian-perjanjian ini akan berakhir antara Desember 2013 dan Februari 2014.
Pengiriman dilakukan dalam 1 kargo per bulan yang memuat 27.000 – 33.000 MT, dimana SCG
Chemicals dapat meminta pengiriman dengan jumlah yang lebih besar sampai dengan batas muat
kapal tergantung kesepakatan Perseroan. Harga akan ditetapkan dalam Dolar Amerika Serikat per
MT sesuai dengan Bill of Lading pada CFR safe port/one safe berth di Anyer, Indonesia. Para pihak
tidak diperbolehkan mengalihkan baik seluruh maupun sebagian hak atau kewajibannya yang timbul
berdasarkan perjanjian ini, kecuali dengan persetujuan dari pihak lainnya.
C. Perjanjian Jual Beli Benzene
Pada tanggal 1 Januari 2013, SMI menandatangani perjanjian jual beli benzene dengan SCG
Chemicals, dimana SCG Chemicals akan menjual benzene kepada SMI untuk memenuhi kebutuhan
SMI selama 1 tahun, sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, dan dapat
diperpanjang berdasarkan persetujuan bersama para pihak. Harga benzene tersebut ditentukan
berdasarkan kuantitas yang terdapat di Bill of Lading per MT dan akan dihitung dalam Dolar Amerika
Serikat berdasarkan formula tertentu.
GI
A.

Pada tanggal 1 Agustus 2012, Perseroan menandatangani perjanjian sewa dengan GI, Entitas
Anak dari pemegang saham mayoritas Perseroan, yaitu Barito Pacific, untuk sewa ruang
kantor di gedung Wisma Barito Pacific, Tower A, lantai 5 di Jakarta selama 1 tahun yang akan
berakhir pada 30 September 2013. Pada tanggal 16 September 2013, para pihak sepakat untuk
memperpanjang jangka berlaku perjanjian ini hingga 30 September 2015.

B.

Pada tanggal 18 Januari 2012, Perseroan menandatangani perjanjian sewa dengan GI untuk
sewa ruang kantor di gedung Wisma Barito Pacific, Tower A, lantai 2 di Jakarta, yang berlaku
efektif sejak 1 April 2012 sampai dengan 31 Maret 2014.

C. Pada tanggal 24 April 2012, Perseroan menandatangani perjanjian sewa dengan GI untuk sewa
ruang kantor di gedung Wisma Barito Pacific, Tower A, lantai 7 di Jakarta, untuk jangka waktu
selama 24 bulan sejak 1 Juni 2013 sampai dengan 31 Mei 2015.
D. Pada tanggal 24 April 2012, Perseroan menandatangani perjanjian sewa dengan GI untuk sewa
ruang kantor di gedung Wisma Barito Pacific, Tower B, lantai 2 di Jakarta, untuk jangka waktu
selama 2 tahun sejak 15 Juni 2013 sampai dengan 14 Juni 2015.
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RPU
A. Perjanjian sewa tangki, jetty dan saluran pipa (benzene)
Pada bulan Juni 2006, SMI menandatangani perjanjian dengan RPU, Entitas Anak dari SMI, untuk
penggunaan bagian dari dan fasilitas terminal di RPU (termasuk tangki penyimpanan, jetty dan
saluran pipa) di Serang, Banten, berikut jasa-jasa terkait lainnya untuk produk benzene. Jangka waktu
perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2021, dimana setelah tanggal tersebut kemudian
secara otomatis diperpanjang untuk satu tahun berikutnya kecuali diakhiri dengan pemberitahuan
tertulis. Atas penggunaan fasilitas dan penyediaan jasa tersebut, SMI harus membayar sewa tangki,
jetty dan saluran pipa berdasarkan penggunaan oleh SMI.
B. Perjanjian sewa jetty dan pipa (styrene monomer dan ethylene)
Pada bulan Juni 2006, SMI menandatangani perjanjian dengan RPU untuk penggunaan fasilitas dan
terminal RPU (termasuk jetty dan saluran pipa) di Serang, Banten, berikut jasa-jasa terkait lainnya
untuk bongkar muat styrene monomer dan ethylene yang dimiliki oleh SMI atau pihak ketiga yang
disetujui oleh SMI dan RPU. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2021,
dimana kemudian secara otomatis diperpanjang untuk satu tahun berikutnya kecuali diakhiri dengan
pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 3 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian
atau jangka waktu perpanjangan. Atas penggunaan fasilitas dan penyediaan jasa tersebut, SMI
harus membayar sewa jetty dan pipa berdasarkan penggunaan oleh SMI.
C. Perjanjian Fasilitas Penempatan
Pada bulan Juni 2006, SMI menandatangani suatu perjanjian fasilitas penempatan dengan RPU.
Berdasarkan perjanjian ini, RPU memiliki dan mengoperasikan sebuah terminal di Merak, Banten,
beserta jetty untuk bongkar muat minyak dan bahan kimia dari dan ke kapal (“Terminal”), dan RPU
setuju untuk memberikan SMI fasilitas penempatan di Terminal tersebut. Perjanjian ini berlaku
sejak 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2021, dan kemudian akan diperpanjang secara
otomatis untuk 1 tahun seterusnya, kecuali diakhiri melalui pemberitahuan tertulis oleh satu pihak
kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian
atau perpanjangan perjanjian.
SMI
A. Perjanjian Sewa Kembali
Pada tanggal 1 Oktober 2012, Perseroan menandatangani perjanjian sewa kembali dengan SMI,
Entitas Anak Perseroan. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan bermaksud untuk menyewakan
kembali ruang kantornya kepada SMI, yang terletak di (i) Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7,
(ii) Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 2, dan (iii) Wisma Barito Pacific Tower B, Lantai 2. Perjanjian
ini berlaku sejak 1 Oktober 2012 sampai dengan 1 September 2013. Pada tanggal 1 September 2013,
perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 tahun, kecuali diakhiri dengan
pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tanggal berakhirnya perjanjian. SMI
membayar sewa kepada Perseroan sesuai dengan luas ruangan yang disewa oleh SMI ditambah
dengan biaya servis dan biaya kelebihan waktu (overtime), jika ada.
B. Perjanjian Jual Beli Ethylene
Pada tanggal 2 Januari 2013, Perseroan menandatangani perjanjian jual beli ethylene dengan SMI,
dimana Perseroan akan menjual ethylene kepada SMI untuk memenuhi kebutuhan SMI selama 7
bulan sejak 1 Juni 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, dengan total kuantitas yang dibagi merata
setiap bulan, yaitu untuk Train 1 sebanyak 3.000 MT per bulan dan untuk Train 2 sebanyak 6.000
MT per bulan. SMI wajib membayar sesuai dengan formula yang telah disepakati dan pembayaran
wajib dilakukan dalam Dolar Amerika Serikat. Para pihak dapat mengakhiri perjanjian ini dengan
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya apabila pihak lain tidak melaksanakan
kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.
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PBI
A. Perjanjian Sewa Kembali
Pada tanggal 7 Januari 2013, Perseroan menandatangani perjanjian sewa kembali dengan PBI, Entitas
Anak Perseroan. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan bermaksud untuk menyewakan kembali
ruang kantornya yang terletak di Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7 kepada PBI. Perjanjian ini
berlaku sejak sampai dengan 7 Juli 2013. Pada tanggal 11 Juni 2013, perjanjian ini telah diperpanjang
hingga 6 Januari 2014. PBI membayar sewa kepada Perseroan sesuai dengan luas ruangan yang
disewa oleh PBI ditambah dengan biaya servis dan biaya kelebihan waktu (overtime), jika ada.
B. Perjanjian Sewa Tanah
Pada tanggal 27 Desember 2011, Perseroan menandatangani perjanjian sewa lahan dengan PBI.
Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan menyewakan dan memberi hak kepada PBI untuk
menggunakan tanah milik Perseroan untuk membangun pabrik butadiene milik PBI. Total lahan yang
disewakan kepada PBI adalah seluas 40.000 m2 dan terletak di Jl. Raya Anyer KM 123, Ciwandan,
Gunung Sugih, Cilegon, Banten. Perjanjian sewa ini berlaku sampai dengan 27 Desember 2021.
C. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan
Pada tanggal 25 Januari 2012, Perseroan menandatangani perjanjian pinjaman antar perusahaan
dengan PBI, dimana Perseroan memberikan pinjaman kepada PBI sejumlah US$120.000.000.
Pinjaman tersebut akan digunakan oleh PBI untuk proyek C4 Derivative, termasuk pembangunan
pabrik ekstraksi butadiene dan pabrik ekstraksi butene-1 di Cilegon, Banten, Indonesia. Pinjaman
tersebut dapat ditarik dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ataupun Rupiah dengan suku bunga
mengambang yang masing-masing dihitung menggunakan LIBOR dan JIBOR, ditambah dengan
margin yang berlaku sebesar 4,8% per tahun, bergantung pada mata uang dari pinjaman tersebut.
Pinjaman tersebut harus dibayar kembali dalam 12 kali angsuran. Pada tanggal 19 November 2012,
perjanjian tersebut diamandemen dimana pembayaran dilakukan secara angsuran dalam 12 kali
angsuran 6 bulanan yang dimulai sejak tanggal 21 November 2013.
D. Perjanjian Jual Beli Crude C4
Pada tanggal 1 Juli 2013, Perseroan menandatangani perjanjian jual beli Crude C4 dengan PBI,
dimana Perseroan setuju untuk menjual Crude C4 kepada PBI. Perjanjian ini berlaku sejak 1 Juli
2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013. Para pihak sepakat bahwa harga jual beli akan
dihitung dalam Dolar Amerika Serikat berdasarkan formula tertentu dan harga tersebut dapat berubah
sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak. Para pihak dapat mengakhiri perjanjian
ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya apabila pihak lain tidak
melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.
SRI
A. Perjanjian Jual Beli Butadiene
Pada tanggal 17 Juni 2013, PBI menandatangani perjanjian jual beli butadiene dengan SRI, dimana
PBI akan menjual dan/atau memasok butadiene kepada SRI secara non-eksklusif. Perjanjian ini
akan terus berlaku kecuali diakhiri oleh para pihak atas dasar kesepakatan bersama. Berdasarkan
perjanjian ini, SRI berhak mendapatkan prioritas untuk membeli butadiene dari PBI hingga kebutuhan
produksi SRI terpenuhi. Di sisi lain, SRI tidak diperbolehkan untuk menjual kembali butadiene yang
dipasok oleh PBI kepada pihak manapun tanpa adanya persetujuan tertulis dari PBI. Para pihak
sepakat bahwa harga butadiene per MT akan dihitung dalam Dolar Amerika Serikat dengan formula
tertentu yang telah disepakati berdasarkan harga pasar.
B. Perjanjian jual beli Styrene Monomer
Pada tanggal 17 Juni 2013, SMI menandatangani perjanjian jual beli styrene monomer dengan SRI,
dimana SMI akan menjual dan/atau memasok styrene monomer secara non-eksklusif kepada SRI.
Perjanjian ini akan terus berlaku kecuali diakhiri oleh para pihak atas dasar kesepakatan bersama
atau apabila joint venture agreement antara PBI dan Michelin berakhir. SRI berhak mendapatkan
hak prioritas untuk membeli styrene monomer dari SMI untuk memenuhi kebutuhan SRI. Para pihak
sepakat bahwa harga produk per MT akan dihitung dalam Dolar Amerika Serikat berdasarkan formula
tertentu yang telah disepakati.
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C. Perjanjian Sewa Kembali
Pada tanggal 1 April 2013, Perseroan menandatangani perjanjian sewa kembali dengan SRI.
Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan bermaksud untuk menyewakan kembali ruang kantornya
yang terletak di Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7 kepada SRI. Perjanjian ini berlaku sejak
1 April 2013 sampai dengan 31 Maret 2014 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap
1 tahun dan seterusnya, kecuali para pihak menyepakati secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian
ini sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum tanggal berakhirnya perjanjian. SRI membayar sewa kepada
Perseroan sesuai dengan luas ruangan yang disewa oleh SRI ditambah dengan biaya servis dan
biaya kelebihan waktu (overtime), jika ada.
D. Perjanjian Layanan Penggunaan Utilitas dan Fasilitas Bersama
Pada tanggal 17 Juni 2013, Perseroan, PBI dan SRI menandatangani perjanjian penggunaan utilitas
dan fasilitas secara bersama-sama, dimana berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan PBI akan
berbagi fasilitas dan menyediakan jasa untuk SRI untuk mendukung kegiatan usaha dan operasional
SRI, berupa antara lain HP Steam, jetty dan gudang penyimpanan, pembuangan limbah, akses
jalan, dan lain-lain. Perjanjian ini terus berlaku hingga diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama
dari para pihak. Atas fasilitas dan jasa tersebut, SRI akan membayar dalam Dolar Amerika Serikat
berdasarkan formulasi penghitungan tertentu untuk masing-masing fasilitas dan jasa.
E. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
Pada tanggal 17 Juni 2013, Perseroan menandatangani perjanjian pengikatan jual beli tanah dengan
SRI dimana Perseroan menyetujui untuk menyerahkan dan mengalihkan sebagian tanahnya yang
berlokasi di Desa Gunung Sugih, Ciwanda, Cilegon, Banten kepada SRI senilai US$ 2.000.000 per
hektar. Jual beli tanah ini harus dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Juli 2014. Perjanjian
ini dapat diakhiri oleh SRI apabila Perseroan gagal untuk menyerahkan kepada SRI penguasaan
atas tanah tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari 2014 dan penandatanganan akta
jual beli tanah selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari 2014.
Seluruh transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi yang bersifat material dilaksanakan
dengan persyaratan dan kondisi yang normal dan berlaku sama dalam hal jika dilakukan dengan
pihak ketiga.
12. Ikatan dan Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga
Perjanjian Fasilitas Kredit
a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (“BNI”)
Pada tanggal 17 Maret 2008, Perseroan memperolah fasilitas L/C Impor dari BNI yang terdiri dari
Sight L/C, Usance L/C dan Trust Receipt Post Financing dengan batas kredit maksimal sebesar
US$15.000.000. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan piutang secara pari passu dengan
fasilitas kredit dari bank lain. Pada tanggal 18 Maret 2013, fasilitas ini diperpanjang hinggal
16 Maret 2014. Suku bunga untuk fasilitas ini dihitung berdasarkan suku bunga yang berlaku di BNI,
kecuali untuk Trust Receipt Post Financing dengan suku bunga sebesar SIBOR-3 bulan ditambah
margin yang berlaku sebesar 3,75% per tahun. Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa
pembatasan yang mensyaratkan persetujuan BNI sebelum atau setelah Perseroan (i) melakukan
kegiatan investasi dengan project cost di atas US$10,000,000, (ii) memperoleh fasilitas kredit dari
BNI atau dari lembaga keuangan lainnya selama fasilitas kredit BNI belum lunas, dan (iii) melakukan
perubahan pengurus dan pemegang saham mayoritas.
b. PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (“Danamon”)
Pada tanggal 28 Agustus 2007, Perseroan memperoleh fasilitas Omnibus Trade Finance dari
Danamon, yang terdiri dari Sight/Usance L/C Impor, Sight/Usance L/C Lokal, Trust Receipt, Open
Account Financing, Standby L/C, dan Shipping Guarantee dengan batasan kredit maksimal sebesar
US$47.000.000. Pada tanggal 28 September 2012, fasilitas ini diperpanjang sampai dengan
28 September 2013. Fasilitas Trust Receipt dan Open Account Financing mengenakan suku bunga
yang dihitung berdasarkan Cost of Fund satu bulan yang berlaku di Danamon ditambah margin
sebesar 3,50% per tahun. Ketentuan fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang membatasi
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beberapa perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan pendanaan dan beberapa
tindakan korporasi, seperti merger, konsolidasi dan pembubaran tanpa persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari Danamon. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan piutang secara pari passu dengan
fasilitas kredit dari bank lain.
c. PT Bank DBS Indonesia (“DBSI”)
Pada tanggal 28 Oktober 2009, Perseroan memperoleh fasilitas L/C Impor dan L/C Lokal dengan
batas kredit maksimal sebesar US$65.000.000. Fasilitas ini berlaku sampai dengan 27 Oktober
2013. Fasilitas ini mengenakan suku bunga yang dihitung berdasarkan SIBOR ditambah margin
sebesar 1,50% per tahun. Ketentuan fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang membatasi
ketentuan mengenai pemberian jaminan dan penjaminan, perubahan struktur permodalan, perubahan
material terhadap kegiatan usaha dan kegiatan pendanaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu
dari DBSI. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan piutang secara pari passu dengan fasilitas
kredit dari bank lain.
d. DBS Bank Ltd. (“DBS”)
Pada April 2006, Perseroan memperoleh fasilitas Trade Finance dan Kredit Berulang (Revolving
Credit) dari DBS, masing-masing sejumlah US$142.000.000 dan US$25.000.000. Fasilitas-fasilitas
ini telah diperpanjang hingga November 2013. Fasilitas ini mengenakan suku bunga mengambang
berdasarkan SIBOR ditambah margin sebesar 2,75% per tahun. Ketentuan dari fasilitas ini
mengandung beberapa pembatasan yang membatasi ketentuan mengenai pemberian jaminan
dan penjaminan, pelepasan aset, perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan, dan kegiatan
restrukturisasi perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari DBS. Fasilitas ini dijamin
dengan persediaan dan piutang secara pari passu dengan fasilitas kredit dari bank lain.
e. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (“HSBC”)
Pada tanggal 30 Juni 2010, Perseroan dan SMI menandatangani Perjanjian Fasilitas Korporasi
dengan HSBC yang kemudian telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perjanjian Pemberian
Fasilitas Perbankan Korporasi/Corporate Facility Agreement tertanggal 26 Juni 2013. Perjanjian ini
meliputi fasilitas impor dan penerbitan penjaminan (guarantee) dengan limit gabungan sebesar US$
148.000.000. Fasilitas ini berlaku sampai dengan 30 Juni 2014. Ketentuan fasilitas ini mengandung
beberapa kewajiban yang mensyaratkan Perseroan untuk memberitahukan HSBC sebelum
memperoleh fasilitas kredit baru, mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris, komposisi pemegang
saham, dan mengubah Anggaran Dasar Perseroan. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan
piutang secara pari passu dengan fasilitas kredit dari bank lain.
f. PT Bank Central Asia Tbk. (“BCA”)
Pada bulan Desember 2004, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan BCA dengan
batasan kredit sebesar US$26.000.000. Pada tahun 2012, fasilitas ini diubah sehingga mencakup
penerbitan fasilitas Usance Payable at Sight L/C dan Usance Payable at Usance L/C dan untuk
meningkatkan batasan kredit menjadi US$50.000.000. Fasilitas ini telah diperpanjang hingga
27 Oktober 2013. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan piutang secara pari passu dengan
fasilitas kredit dari bank lain.
g. Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka sampai dengan US$ 150 juta
Perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka sampai dengan US$ 150 juta
tertanggal 21 November 2011 sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali dengan perjanjian
perubahan dan pernyataan kembali tertanggal 3 Oktober 2012 yang dibuat antara (i) Perseroan,
sebagai Penerima Pinjaman, (ii) PBI, SMI dan Altus, sebagai Penjamin, (iii) DBS Bank Ltd., The
Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited dan Standard Chartered Bank, sebagai Joint
Bookrunner, (iv) DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Standard
Chartered Bank, PT Bank Danamon Indonesia Tbk., PT Bank DBS Indonesia, sebagai Mandated
Lead Arranger, (v) DBS Bank Ltd., PT Bank Danamon Indonesia Tbk., PT Bank DBS Indonesia,
Standard Chartered Bank, cabang Singapura dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
Limited, cabang Jakarta, sebagai Pemberi Pinjaman, (vi) PT Bank DBS Indonesia, sebagai agen
fasilitas, dan (vii) DB Trustees (Hong Kong) Limited, sebagai agen jaminan.

100

Fasilitas ini diperoleh Perseroan untuk digunakan membiayai pengeluaran modal sehubungan
dengan (i) pembangunan pabrik ekstraksi butadiene sebesar 100.000 MT dan pabrik ekstraksi
butene-1 sebesar 27.500 MT, dan (ii) pembangunan terminal impor bahan bakar gas cari (liquefied
petroleum gas – LPG) dengan kapasitas 2 x 40.000 MT, keduanya di Cilegon, Banten, Indonesia.
Fasilitas pinjaman berjangka ini memiliki tingkat suku bunga sebesar LIBOR ditambah marjin antara
4,35% hingga 4,80% per tahun dan akan jatuh tempo dalam waktu 84 bulan sejak 21 November
2011. Pembayaran atas fasilitas pinjaman berjangka ini dilakukan dalam 12 kali cicilan setiap 6 bulan
yang dimulai pada bulan ke-18 sejak tanggal 21 November 2011.
Jaminan yang diberikan oleh Perseroan untuk menjamin fasiilitas pinjaman berjangka ini di antaranya
adalah: (i) jaminan fidusia atas klaim asuransi, (ii) jaminan fidusia atas barang bergerak, (iii) hak
tanggungan atas tanah, (iv) pembebanan atas rekening, (v) pengalihan hak atas pinjaman antar
perusahaan, dan (vi) gadai saham Perseroan dalam PBI dan Altus. Jaminan ini diberikan secara
pari passu dengan perjanjian fasilitas untuk fasilitas pinjaman mata uang tunggal sebesar US$ 220
juta tertanggal 29 September 2012. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan terikat oleh beberapa
batasan terhadap kegiatan usaha, kegiatan pendanaan dan tindakan korporasi Perseroan, seperti
menjaminkan aset, pelepasan aset, merger atau konsolidasi, perubahan kegiatan usaha, dan
memperoleh pinjaman.
h.

Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka dengan Mata Uang Tunggal sebesar US$
220 juta
Perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas untuk fasilitas berjangka dengan mata uang
tunggal sebesar US$ 220 juta tertanggal 29 September 2012 yang dibuat antara: (i) Perseroan,
sebagai Penerima Pinjaman, (ii) PBI, SMI dan Altus sebagai Penjamin, (iii) Bangkok Bank Public
Company Limited, cabang Jakarta dan The Siam Commercial Bank Public Company Limited, sebagai
Arranger dan Pemberi Pinjaman, dan (iv) Bangkok Bank Public Company Limited, sebagai Agen.
Fasilitas ini digunakan Perseroan untuk membayar lebih cepat (i) hutang Perseroan kepada Altus
dimana Altus meminjamkan hasil penerbitan surat hutang kepada Perseroan, dan (ii) sebagian dari
fasilitas berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman berjangka sebesar sampai dengan US$ 150 juta
tertanggal 21 November 2011. Fasilitas pinjaman berjangka ini memiliki tingkat suku bunga sebesar
LIBOR ditambah marjin sebesar 4,10% per tahun dan akan jatuh tempo dalam waktu 7 tahun sejak
dan termasuk tanggal 29 September 2012. Pembayaran atas fasilitas pinjaman berjangka ini dilakukan
dalam 11 kali cicilan setiap 6 bulan yang dimulai pada bulan ke-18 sejak tanggal 29 September 2012.
Jaminan yang diberikan oleh Perseroan untuk menjamin fasiilitas pinjaman berjangka ini di antaranya
adalah: (i) jaminan fidusia atas klaim asuransi, (ii) jaminan fidusia atas barang bergerak, (iii) hak
tanggungan atas tanah, (iv) pembebanan atas rekening, (v) pengalihan hak atas pinjaman antar
perusahaan, dan (vi) gadai saham Perseroan dalam PBI dan Altus. Jaminan ini diberikan secara pari
passu dengan perjanjian fasilitas pinjaman berjangka sebesar sampai dengan US$ 150 juta tertanggal
21 November 2011. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan terikat oleh beberapa batasan terhadap
kegiatan usaha, kegiatan pendanaan dan tindakan korporasi Perseroan, seperti menjaminkan aset,
pelepasan aset, merger atau konsolidasi, perubahan kegiatan usaha, dan memperoleh pinjaman
i. Perjanjian Fasilitas Kredit Berulang (Revolving) sebesar sampai dengan US$ 20 juta
Pada tanggal 12 September 2013, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitasn kredit berulang
(revolving) sebesar sampai dengan US$ 20 juta yang dibuat antara: (i) Perseroan, sebagai Penerima
Pinjaman, (ii) PBI dan SMI sebagai Penjamin, dan (iii) Deutsche Bank AG, Cabang Singapura,
sebagai Pemberi Pinjaman.
Perseroan harus menggunakan fasilitas kredit ini untuk modal kerja dan tujuan korporasi umum.
Fasilitas kredit ini akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak 12 September 2013 dan mengenakan
bunga sebesar LIBOR ditambah marjin sebesar (i) 5,25% per tahun untuk periode sejak dan termasuk
12 September 2013 sampai dengan 11 Maret 2014; (ii) 5,75% per tahun untuk periode sejak dan
termasuk 12 Maret 2014 sampai dengan 11 Juni 2014; dan (iii) 6,25% per tahun untuk periode sejak
dan termasuk 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal jatuh tempo.
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Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan terikat oleh beberapa batasan terhadap kegiatan usaha,
kegiatan pendanaan dan tindakan korporasi Perseroan, seperti menjaminkan aset, pelepasan
aset, merger atau konsolidasi, perubahan pengendali, perubahan kegiatan usaha, dan memperoleh
pinjaman. Fasilitas kredit ini dijamin dengan jaminan perusahaan dari PT Petrokimia Butadiene
Indonesia dan PT Styrindo Mono Indonesia, yang merupakan Entitas Anak dari Perseroan.
Perjanjian Operasional
a. Perjanjian Jual Beli Gas
Pada tanggal 21 Juni 2004, Perseroan menandatangani perjanjian jual beli gas dengan PT Banten
Inti Gasindo (“BIG”). Berdasarkan perjanjian tersebut, BIG setuju untuk menyediakan gas kepada
Perseroan untuk keperluan industri di Cilegon, Banten. Perjanjian ini berlaku sejak 2005 untuk 10
tahun. Perjanjian ini dapat diakhiri dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya kepada pihak
lainnya.
b. Perjanjian Jual Beli Nitrogen
Pada tanggal 1 Februari 2007, Perseroan menandatangani perjanjian jual beli nitrogen dengan
PT Air Liquide Indonesia (“Alindo”) dimana Alindo akan menyediakan nitrogen kepada Perseroan
melalui pipa. Perjanjian ini berlaku untuk 10 tahun sejak tanggal 1 Februari 2007. Perseroan
membayar kepada Alindo harga yang telah disepakati sesuai dengan penggunaan oleh Perseroan.
Pada tanggal 1 Agustus 2010, Perseroan menandatangani perjanjian jual beli nitrogen dengan Alindo
dimana Alindo akan menyediakan nitrogen kepada Perseroan melalui pipa. Perjanjian ini berlaku
sejak 1 Agustus 2010 hingga 30 Juni 2015. Perseroan membayar kepada Alindo harga yang telah
disepakati sesuai dengan penggunaan oleh Perseroan.
c. Perjanjian Penggunaan Tangki Ethylene
Pada tanggal 8 April 1997, SMI menandatangani Perjanjian Penggunaan Tangki Ethylene dengan
PT Sulfindo Adiusaha (“SAU”) untuk periode tidak terbatas atau hingga suatu waktu dimana para pihak
sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini. Berdasarkan perjanjian ini, SAU akan membangun sebuah
tangki ethylene untuk digunakan bersama-sama dengan SMI. Atas hak untuk secara bersama-sama
menggunakan tangki penyimpanan ethylene tersebut, SMI membayar US$4.000.000 kepada SAU.
Apabila tangki tersebut dijual atau disewakan, SMI berhak untuk menerima hasil penjualan atau
penyewaan tangki secara proporsional, setelah dikurangi biaya terkait yang dikeluarkan oleh SAU
untuk menjual atau menyewakan tangki tersebut.
d. Perjanjian Tangki Ethylene
Pada tanggal 3 Mei 1998, SMI menandatangani Perjanjian Tangki Ethylene dengan PT Showa
Esterindo Indonesia (“SEI”), dimana SMI setuju untuk menyewakan tangki, yang terletak di pabrik
SMI, kepada SEI, dengan kapasitas maksimal sebesar 20.000 MT per tahun. Perjanjian ini telah
berakhir dan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SMI sedang dalam proses negosiasi untuk
memperpanjang perjanjian ini.
e.

Perjanjian Lisensi

(i)

ABB Lummus Crest Inc

Perseroan (dahulu CA) telah menandatangani perjanjian lisensi untuk pabrik olefins dengan ABB
Lummus Crest Inc (“LCI”) dimana LCI akan memberikan hak yang tidak eksklusif untuk menggunakan
informasi teknis LCI dan hak paten untuk proses olefin. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu
15 tahun, terhitung sejak tanggal 8 September 1990 dan selanjutnya akan diperpanjang secara
otomatis untuk jangka waktu 1 tahun.
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SMI telah menandatangani perjanjian lisensi untuk pabrik ethylenebenzene/styrene monomer
dengan LCI dimana SMI bermaksud untuk memperoleh lisensi atas proses styrene monomer dan
ethylenebenzene dari LCI untuk mendesain, membangun, mengoperasikan dan menjalankan pabrik
ethylenebenzene dan styrene monomer yang terintegrasi dengan kapasitas 240.000 MT per tahun
dengan 8.000 jam per operasi tahunan yang berlokasi di Jawa Barat. Perjanjian ini berlaku untuk
jangka waktu 15 tahun, terhitung sejak tanggal 17 Januari 1997. Berdasarkan keterangan SMI, sampai
dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian lisensi antara SMI dengan LCI ini masih berlaku.
(ii) Union Carbide Chemicals and Plastics Company Inc.
Perseroan (dahulu CA) telah menandatangani perjanjian lisensi paten dari Union Carbide Chemicals
and Plastics Company Inc. untuk pembuatan polyethylene tanggal 1 Maret 1993. Perjanjian ini
berlaku untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal Pengoperasian (Start Up Date) dimana Perseroan
pertama kali memasukkan ethylene pada pabrik polyethylene milik Perseroan, yaitu pada tahun 1995.
(iii) Lummus Technology Inc
Pada tanggal 19 April 2010, Perseroan telah menandatangani perjanjian lisensi untuk pabrik ekstraksi
butadiene dengan LTI dimana LTI menyetujui untuk memberikan kepada Perseroan suatu hak noneksklusif untuk mempergunakan informasi teknis dan hak paten milik LTI untuk proses produksi
100.000 MTA butadiene di pabrik Perseroan di Anyer, Jawa Barat. Pada tanggal 16 September
2011, Perseroan, LTI dan PBI menandatangani perjanjian novasi yang melepaskan Perseroan dari
tanggung jawabnya berdasarkan perjanjian lisensi dan LTI menyetujuinya dengan ketentuan bahwa
PBI akan mengambilalih tanggung jawab Perseroan berdasarkan perjanjian lisensi tersebut.
(iv) Showa Denko K.K.
Perseroan telah menandatangani perjanjian lisensi paten dari Showa Denko K.K untuk pembuatan
polyethylene dengan tingkat kepadatan tinggi. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 10 tahun
dan berlaku terus sampai dengan 20 tahun sejak tanggal efektif perjanjian, yaitu 7 Mei 1993. Atas
lisensi tersebut, Perseroan wajib untuk membayar sejumlah royalti kepada Showa Denko K.K.
f. On-Shore Contract
Pada tanggal 1 Juni 2011, PBI menandatangani On-Shore Contract untuk BDE Project 100.000
MTA Butadiene Extraction Unit di Anyer, Banten, Indonesia dengan Toyo Engineering Korea Limited.
Berdasarkan perjanjian ini, TEKL akan menyediakan rincian desain, pengadaan peralatan, konstruksi,
pre-commissioning dan persiapan kerja untuk proyek 100.000 MTA unit ekstraksi butadiene yang
berlokasi di Banten dengan total nilai kontrak US$ 33.000.000. Sebelum tanggal 1 Juni 2011,
TEKL wajib memberikan kepada PBI suatu performance guarantee sejumlah US$ 3.300.000.
Performance guarantee tersebut menjadi batal demi hukum 12 bulan setelah serah terima proyek
(Plant Acceptance), yaitu pada tanggal 30 April 2013 (“Periode Penjaminan”). Performance guarantee
tersebut akan dikembalikan 50% pada saat diterbitkannya sertifikat serah terima proyek (Plant
Acceptance Certificate) dan sisanya 50% akan dikembalikan setelah berakhirnya Periode Penjaminan.
g. Off-Shore Contract
Pada tanggal 1 Juni 2011, PBI menandatangani Off-Shore Contract untuk BDE Project 100.000
MTA Butadiene Extraction Unit di Anyer, Banten, Indonesia dengan Toyo Engineering Corporation,
Japan. Berdasarkan perjanjian ini, TEC akan memasok peralatan dan material untuk proyek
100.000 MTA unit ekstraksi butadiene yang berlokasi di Banten dengan total nilai kontrak US$
47.500.000. Sebelum tanggal 1 Juni 2011, TEC wajib memberikan kepada PBI suatu performance
guarantee sejumlah US$ 4.750.000. Performance guarantee tersebut menjadi batal demi hukum
12 bulan setelah serah terima proyek (Plant Acceptance), yaitu pada tanggal 1 Mei 2013 (“Periode
Penjaminan”). Performance guarantee tersebut akan dikembalikan 50% pada saat diterbitkannya
sertifikat serah terima proyek (Plant Acceptance Certificate) dan sisanya 50% akan dikembalikan
setelah berakhirnya Periode Penjaminan.
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h. Joint Venture Agreement
Pada tanggal 17 Juni 2013, Perseroan dan PBI menandantangani Joint Venture Agreement (“JVA”)
dengan SRI dan Michelin sehubungan dengan pendirian SRI. Berdasarkan JVA tersebut, persentase
kepemilikan saham Michelin harus merupakan 55% dari total saham yang dikeluarkan SRI dan
persentase kepemilikan saham PBI harus merupakan 45% dari total saham yang dikeluarkan SRI.
Maksud dan tujuan Perseroan menandatangani JVA adalah untuk menciptakan tingkat integrasi
vertikal yang memberikan manfaat lebih tinggi kepada Perseroan. Penyertaan modal dalam JVA ini
akan menggunakan sebagian dana hasil PUT I.
13. Perkara-perkara Material Yang Sedang Dihadapi dan Yang Berhubungan Dengan Perseroan
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perkara hukum yang material yang
sedang dihadapi dan yang berhubungan dengan Perseroan.
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VIII. Kegiatan Dan Prospek Usaha Perseroan
1.

Umum

Berdasarkan laporan Nexant, saat ini Perseroan adalah satu-satunya produsen ethylene dan styrene
monomer di Indonesia yang mengoperasikan fasilitas steam cracker tingkat dunia yang terintegrasi.
Perseroan juga merupakan penghasil ethylene, styrene monomer, dan polypropylene terbesar di
Indonesia. Perseroan merupakan perusahaan hasil penggabungan antara CA dan TPI, yang berlaku
efektif sejak tanggal 1 Januari 2011. Perseroan memproduksi olefin (ethylene, propylene dan produkproduk sampingan seperti pygas dan mixed C4), produk-produk sampingan ethylene seperti polyethylene,
styrene monomer dan produk-produk turunan lainnya seperti ethyle benzene, toluene, dan benzene
toluene mixture, serta produk turunan propylene, yaitu polypropylene. Perseroan adalah satu-satunya
penghasil domestik ethylene dan styrene monomer, serta salah satu dari dua penghasil domestik
propylene dan polyethylene di Indonesia.Produk-produk Perseroan digunakan sebagai bahan dasar
untuk produksi beragam produk pelanggan dan industri. Pada tahun 2012, Perseroan memproduksi 531
kt ethylene, 291 kt propylene, 209 kt pygas, 198 kt mixed C4, 337 kt polyethylene, 461 kt polypropylene,
dan 302 kt styrene monomer. Untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
2013, Perseroan telah memproduksi 288 kt ethylene, 160 kt propylene, 105 kt pygas, 106 kt mixed C4,
160 kt polyethylene, 232 kt polypropylene serta 148 kt styrene monomer.
Perseroan mengoperasikan kompleks petrokimia terintegrasi yang berada di Ciwandan, Cilegon, Propinsi
Banten, Indonesia, yang memiliki satu naphtha cracker, dua jalur produksi polyethylene dan tiga jalur
produksi polypropylene. Lokasi kompleks yang strategis memberikan Perseroan akses yang mudah
kepada para pelanggan domestik Perseroan yang secara langsung terhubung dengan fasilitas-fasilitas
produksi Perseroan di Cilegon melalui saluran pipa yang dimiliki Perseroan untuk pelanggan ethylene.
Kompleks petrokimia terintegrasi Perseroan juga memiliki dua jalur produksi styrene monomer, yang
merupakan satu-satunya pabrik styrene monomer di Indonesia, yang secara langsung terhubung dengan
kompleks petrokimia Perseroan di Cilegon melalui saluran pipa gas yang dimiliki Perseroan. Pabrik
styrene monomer tersebut berada di Desa Mangunreja, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, yang
berjarak sekitar 40 km dari kompleks petrokimia Perseroan di Cilegon. Kompleks petrokimia tersebut
memiliki fasilitas-fasilitas pendukung terintegrasi seperti saluran pipa, pembangkit tenaga listrik, ketelketel, fasilitas pengolahan air, tangki-tangki penyimpanan serta fasilitas dermaga.
TPI didirikan pada tahun 1984 dan pendiriannya telah disahkan oleh Departemen Kehakiman pada tahun
1988. Pada tahun 1992, TPI mulai mengoperasikan pabrik polypropylene-nya secara komersial dengan
kapasitas 160 kt per tahun. CA didirikan pada tahun 1989, dan pendiriannya tersebut telah disahkan oleh
Departemen Kehakiman pada tahun 1990. CA telah mengoperasikan secara komersial pabrik naphtha
cracking sejak tahun 1995. CA memproduksi olefin (ethylene, propylene dan produk-produk sampingan,
seperti pygas dan mixed C4), serta produk-produk turunan ethylene lainnya seperti polyethylene dan
styrene monomer dan produk-produk turunan seperti ethyl benzene, toluene dan benzene toluene mixture.
Per tanggal 31 Desember 2012, Perseroan memiliki pabrik yang memiliki kapasitas untuk memproduksi
600 kt ethylene per tahun, 320 kt propylene per tahun, 280 kt pygas per tahun, 220 kt mixed C4 per tahun,
336 kt polyethylene per tahun, 480 kt polypropylene per tahun, dan 340 kt styrene monomer per tahun.
Pada tahun 2012, penjualan ethylene, polyethylene, polypropylene dan styrene monomer dan produkproduk sampingannya terhitung berturut-turut sebesar 6,9%, 21,2%, 31,0% dan 19,6% dari penjualan
bersih Perseroan, masing-masing dengan penjualan domestik mencapai 69,6% dari total penjualan
bersih untuk periode tersebut. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, Perseroan
menghasilkan pendapatan bersih sebesar US$2.285,2 juta serta laba sebelum bunga, pajak, penyusutan
dan amortisasi yang telah disesuaikan sebesar US$21,2 juta.
Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, penjualan produk-produk ethylene,
polyethylene, polypropylene dan styrene monomer serta produk-produk sampingan masing-masing
sebesar 10,9%, 19,6%, 32,0% dan 21,0% dari jumlah pendapatan bersih Perseroan, dengan jumlah
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penjualan dalam negeri memberikan kontribusi sebesar 75,6% dari jumlah penjualan bersih Perseroan
untuk periode tersebut. Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, Perseroan
menghasilkan pendapatan bersih sebesar US$1.217,9 juta serta laba sebelum bunga, pajak, penyusutan
dan amortisasi yang telah disesuaikan sebesar US$46,8 juta.
2.

Keunggulan Kompetitif Perseroan

Perseroan berkeyakinan bahwa keunggulan kompetitif Perseroan yang utama adalah sebagai berikut:
•

Berada dalam posisi yang baik untuk mendapat keuntungan dari fundamental industri
petrokimia Indonesia yang menarik
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia berhasil membukukan pertumbuhan ekonomi yang kuat.
PDB riil Indonesia diperkirakan akan bertumbuh rata-rata sebesar 6,0% dari tahun 2013 hingga
2015 per tahun (menurut statistik EIU). Fundamental ekonomi yang kuat ini akan terus mendorong
pertumbuhan konsumsi produk-produk petrokimia di pasar domestik ke depannya. Menurut Nexant,
Indonesia diperkirakan akan terus menjadi net importir petrokimia (olefin serta produk turunan
olefin) terbesar di Asia Tenggara selama jangka waktu 2013-2019 sebagai akibat dari pertumbuhan
permintaan yang kuat terhadap plastik untuk berbagai pemakaian yang beragam termasuk kemasan,
bahan bangunan, produk-produk pertanian, produk-produk rumah tangga dan komponen otomotif
yang siap pakai di pasar lokal Indonesia. Permintaan terhadap produk-produk petrokimia di Asia,
khususnya di Indonesia, akan mengalami pertumbuhan permintaan yang kuat yang didorong oleh
gabungan faktor-faktor non-siklikal, termasuk di antaranya investasi-investasi dengan skala yang lebih
luas dalam industri manufaktur, alternatif pengganti untuk bahan-bahan dasar, peningkatan tingkat
pendapatan serta peningkatan jumlah penduduk. Perseroan juga merasa yakin bahwa akan ada
persaingan dalam skala terbatas dari para produsen domestik untuk polypropylene dan polyethylene,
serta tidak ada persaingan domestik untuk produksi styrene monomer dan butadiene. Oleh karena
itu, Perseroan berharap untuk mempertahankan statusnya sebagai “pemasok terpilih” bagi pelanggan
domestik Perseroan, dan yakin bahwa Perseroan memiliki posisi yang kuat untuk mengambil manfaat
dari setiap pertumbuhan permintaan positif terhadap sektor petrokimia di Indonesia.

•

Produsen Petrokimia Terkemuka di Indonesia
Perseroan merupakan produsen petrokimia terintegrasi yang terbesar di Indonesia. Perseroan adalah
satu-satunya produsen domestik untuk produk ethylene dan styrene monomer di Indonesia. Dengan
mulai dioperasikannya secara komersial pabrik butadiene, maka perusahaan juga akan menjadi
satu-satunya produsen domestik untuk produk butadiene di Indonesia. Di samping itu, Perseroan
adalah satu dari dua produsen domestik untuk produk propylene dan polyethylene. Perseroan juga
merupakan produsen polypropylene terbesar di Indonesia.
Menurut Nexant, pada tahun 2012, Perseroan adalah produsen tunggal ethylene di Indonesia dan
memiliki pangsa pasar produksi masing-masing sebesar 44%, 31%, 29% dan 100% dari pasar
domestik untuk produk olefin, polyethylene, polypropylene, dan styrene monomer.
Pada bulan September 2013, Perseroan berencana untuk mulai mengoperasikan pabrik butadiene
yang baru saja diselesaikan. Fasilitas dengan kapasitas 100 kt per tahun ini akan menjadi satusatunya pabrik butadiene di Indonesia. Perseroan berharap untuk terus memperluas posisi
kepemimpinannya pada industri petrokimia di Indonesia dengan terus meningkatkan kapasitas
produksi Perseroan baik untuk produk baru ataupun produk yang ada saat ini.

•

Tingkat integrasi operasional yang tinggi untuk mengoptimalkan efisiensi produksi dan
fleksibilitas, serta penghematan biaya
Perseroan mendapatkan keuntungan dari tingkat integrasi yang tinggi dalam fasilitas-fasilitas
produksinya serta pada seluruh rantai nilai polyolefin, mulai dari masuknya bahan baku hingga
produksi produk-produk hilir. Hal ini memungkinkan Perseroan untuk memanfaatkan efisiensi dalam
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operasi produksi Perseroan, meminimalisasi biaya logistik maupun produk yang terbuang di antara
setiap langkah rantai produksi. Tingkat integrasi Perseroan yang tinggi juga membuat Perseroan
mampu mengoptimalkan penghematan biaya untuk fasilitas-fasilitasnya serta menekan biaya
tetap per unit produk Perseroan. Fasilitas-fasilitas produksi Perseroan terdiri dari sebuah pabrik
naphtha cracker, dua jalur produksi polyethylene, tiga jalur produksi polypropylene, dua pabrik
styrene monomer, serta satu pabrik butadiene, yang apabila dioperasikan secara terintegrasi akan
memungkinkan Perseroan untuk menggunakan secara rata-rata 50% hingga 60% ethylene yang
diproduksi oleh Perseroan sebagai bahan baku untuk jalur produksi polyethylene dan pabrik styrene
monomer Perseroan. Perseroan juga menggunakan sebagian besar dari propylene yang diproduksi
oleh naphtha cracker Perseroan sebagai bahan baku untuk tiga jalur produksi polypropylene
Perseroan. Produksi pygas dan mixed C4 Perseroan terutama dijual kepada pasar ekspor dan
produk sampingan lainnya yang diproduksi digunakan baik secara internal sebagai bahan bakar
untuk menjalankan pabrik-pabrik dan ketel-ketel co-generation, maupun dijual di pasar terbuka.
Setelah beroperasinya pabrik butadiene yang baru, maka sebagian besar produksi dari mixed C4
akan digunakan secara internal sebagai bahan baku untuk produksi butadiene.
Integrasi pabrik-pabrik Perseroan selanjutnya diperkuat dengan keberadaan fasilitas infrastruktur
serta fasilitas tambahan yang lengkap, seperti tangki penyimpanan dan gudang, unit pembangkit
tenaga listrik, pipa-pipa saluran proses dan utilitas, fasilitas jetty dan fasilitas transportasi, pabrik
pengolahan air, sistem air serta sistem air laut pendingin, sistem udara dan ruang kendali proses, yang
Perseroan yakini akan meningkatkan posisi daya saing Perseroan. Perseroan yakin bahwa fasilitas
infrastruktur dan fasilitas tambahan Perseroan yang lengkap akan meminimalisasi pengeluaran modal
Perseroan untuk proyek-proyek debottlenecking atau peningkatan kapasitas di masa mendatang.
Perseroan juga memiliki jalur distribusi melalui sambungan pipa sepanjang 45 km yang digunakan
untuk mengirimkan bahan baku ethylene. Sambungan pipa ini memberikan nilai tambah yang
signifikan bagi operasional Perseroan karena sambungan pipa ini membuat Perseroan mampu
menyediakan ethylene kepada pelanggan Perseroan secara efisien dan harga yang kompetitif.
Pendirian pabrik Perseroan secara modular memungkinkan dua jalur produksi polyethylene, tiga jalur
produksi polypropylene dan dua pabrik styrene monomer serta pabrik butadiene milik Perseroan,
untuk beroperasi secara independen satu dengan yang lain maupun secara independen dari naphtha
cracker, sehingga meminimalisasi gangguan produksi walaupun pabrik-pabrik Perseroan terintegrasi.
•

Lokasi Strategis yang Dekat dengan Para Pelanggan Utama di Indonesia
Perseroan berkeyakinan bahwa lokasi yang strategis dari fasilitas-fasilitas produksi Perseroan
ditambah dengan posisi Perseroan di pasar industri petrokimia Indonesia telah menempatkan
Perseroan pada posisi yang menguntungkan untuk dapat memanfaatkan peluang positif terhadap
permintaan produk-produk petrokimia di Indonesia serta mengembangkan usaha Perseroan lebih
lanjut.
Fasilitas-fasilitas produksi Perseroan terintegrasi dengan lima fasilitas pelanggan ethylene dan
propylene Perseroan melalui sambungan pipa khusus sepanjang 45 km. Sambungan pipa khusus
Perseroan memungkinkan Perseroan untuk mempertahankan basis pelanggan setianya, karena
Perseroan adalah satu-satunya pemasok yang mampu mengirimkan ethylene atau propylene secara
langsung kepada para pelanggan melalui jaringan pipa ini. Karena sambungan-sambungan pipa
khusus Perseroan dan jarak yang dekat antara fasilitas-fasilitas produksi Perseroan dengan para
pelanggan utamanya, maka Perseroan bisa mengirimkan produk-produk Perseroan dengan biaya
yang lebih murah dibandingkan dengan para pesaing produsen petrokimia lainnya (yang sebagian
besar merupakan importir), sehingga memberikan Perseroan daya saing yang kuat. Kemampuan
Perseroan untuk memasok kepada pelanggan melalui sambungan-sambungan pipa khusus, dan
kepada pelanggan lainnya dengan pengiriman volume lebih kecil secara rutin juga mengurangi
kebutuhan penyimpanan pelanggan Perseroan sehingga mengurangi modal kerja dan kebutuhan
persediaan mereka. Hal ini dapat menghemat biaya para pelanggannya ketika mereka mendapatkan
pasokan dari Perseroan dibanding dari pemasok alternatif yang tidak memiliki sambungansambungan pipa khusus.
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Lokasi strategis dari fasilitas-fasilitas penyimpanan Perseroan di banyak lokasi di Indonesia
memungkinkan distribusi dan transportasi yang efisien kepada para pelanggan Perseroan, baik yang
ada di Indonesia maupun di negara-negara lain. Fasilitas-fasilitas produksi Perseroan memanfaatkan
akses ke jaringan rel, jalan raya dan laut ke area-area industri besar lainnya di Indonesia dan luar negeri.
•

Komposisi Produk yang Beragam Mendorong Optimisasi Margin
Perseroan memproduksi dan menjual pilihan produk olefin dan polyolefin yang luas. Penjualan
produk Perseroan adalah 6,9% ethylene, 31,0% polypropylene, 21,2% polyethylene, 19,6% styrene
monomer, 10,9% mixed C4, 9,4% pygas dan 0,7% propylene untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2012. Untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
2013, komposisi penjualan produk Perseroan adalah 10,9% ethylene, 32,0% polypropylene, 19,6%
polyethylene, 21,0% styrene monomer, 6,9% mixed C4, 9,1% pygas dan 0,3% propylene. Diversifikasi
produk ini memberikan kepada Perseroan fleksibilitas untuk mengatasi perubahan-perubahan di
pasar dan mengoptimalkan laba melalui penyesuaian komposisi penjualan Perseroan agar sesuai
dengan nilai ekonomi relatif dari setiap produk. Sebagai contoh, Perseroan memiliki pilihan untuk
menjual ethylene-nya kepada pasar-pasar di luar apabila marjin harga antara polyethylene dan
ethylene kurang menguntungkan. Terlebih lagi, Perseroan juga telah mendirikan pabrik butadiene
yang pertama di Indonesia dengan kapasitas 100 kt per tahun yang ditujukan untuk memasok
pasar dalam negeri serta regional. Perseroan berencana untuk bergeser ke produk-produk dengan
nilai tambah yang lebih tinggi seperti SBR yang akan diproduksi melalui usaha patungan dengan
Michelin, perusahaan pembuat ban terkemuka. Hal ini akan membantu Perseroan mengembangkan
bisnisnya ke produk-produk dan pelanggan sektor hilir serta meningkatkan tingkat konsumsi produk
butadiene Perseroan sendiri.
Diversifikasi portofolio produk Perseroan ditambah dengan fleksibilitas operasional Perseroan dari
integrasi pabrik-pabrik Perseroan membantu mengurangi dampak produk tertentu yang bersifat siklus.
Di samping itu, karena Perseroan menawarkan pilihan produk yang luas dan beragam kepada para
pelanggannya, maka Perseroan mampu melayani kebutuhan yang beragam dari para pelanggannya
yang sudah ada serta menarik pelanggan baru.

•

Basis Klien yang Loyal dan Luas yang Didukung oleh Platform Pemasaran dan Distribusi
yang Agresif
Perseroan telah mengembangkan landasan pemasaran dan distribusi yang kuat dengan jaringan
luas yang melayani lebih dari 300 pelanggan di seluruh Indonesia. Kombinasi landasan pemasaran
ini dengan lokasi strategis, jaringan pipa yang terpasang, serta kemampuan logistik Perseroan
memberikan kemampuan bagi Perseroan untuk mengirim produk-produk dalam waktu yang singkat
sehingga memungkinkan Perseroan untuk menjual dengan harga yang lebih tinggi di atas harga
ICIS, yaitu harga tolok ukur Asia Tenggara untuk propylene, polyethylene dan styrene monomer.
Perseroan memanfaatkan hubungan yang mantap dan telah terjalin lama dengan basis pelanggan
yang luas. Banyak dari pelanggan terbesar Perseroan telah menjadi pembeli yang setia dari Perseroan
selama lebih dari sepuluh tahun. Sepuluh pelanggan terbesar Perseroan hanya merupakan 38% dari
jumlah penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, yang mana
jumlah penjualan masing-masing mewakili antara 2% hingga dengan 7% dari angka penjualan bersih
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Untuk periode-periode enam bulan yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, sepuluh pelanggan terbesar Perseroan hanya mewakili 38%
dari total penjualan bersih. Perseroan berkeyakinan bahwa basis pelanggan Perseroan yang luas
membuat Perseroan mampu mengurangi dampak kehilangan satu pelanggan besar, dan memperkuat
daya penetapan harga dalam negosiasi-negosiasi Perseroan dengan para pelanggan skala besar.

•

Sumber Bahan Baku yang Beragam dan Stabil
Steam cracker Perseroan mampu beroperasi dengan komposisi bahan baku yang fleksibel; hingga
30% dari bahan baku industri Perseroan bisa berupa LPG serta kondensat di samping naphtha.
Alhasil, Perseroan bisa mengambil keuntungan dari perubahan-perubahan harga relatif antara
naphtha, LPG dan kondensat, sehingga menstabilkan pendapatan dan laba Perseroan.
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Perseroan memiliki hubungan jangka panjang dengan berbagai produsen internasional serta
pedagang berkelas yang memasok berbagai jenis produk naphtha, LPG, dan kondensat dari wilayah
Asia Tenggara dan Timur Tengah.
Pada umumnya, Perseroan memiliki perjanjian pasokan berjangka waktu satu tahun dengan para
pemasok untuk membeli hingga 70% kebutuhan bahan baku Perseroan, dengan sisa kebutuhan
Perseroan yang dibeli dengan harga pasar saat itu (spot). Perseroan berkeyakinan bahwa kombinasi
perjanjian pasokan ini dan pembelian di pasar spot memberikan Perseroan fleksibilitas untuk
memanfaatkan pergerakan harga bahan baku yang berubah-ubah. Di samping itu, semua kontrak
dan pembelian spot dilakukan melalui proses tender yang mendorong transparansi secara internal
serta meningkatkan persaingan antara para pemasok Perseroan, sehingga memungkinkan Perseroan
untuk membeli bahan baku dengan mutu terbaik dengan harga yang kompetitif. Perseroan tidak
pernah mengalami hambatan yang berarti dalam pengiriman bahan baku Perseroan selama lima
tahun terakhir.
•

Dukungan yang Kuat dari Pemegang Saham
Perseroan memperoleh dukungan yang kuat dari para pemegang saham pengendali Perseroan,
termasuk Barito Pacific dan SCG Chemicals. Para pemegang saham ini telah membimbing
Perseroan dengan menempatkan tim manajemen yang profesional dan cakap, yang pada gilirannya
telah menerapkan standar tata kelola perusahaan yang ketat serta kebijakan-kebijakan keuangan
yang konservatif. Barito Pacific adalah grup perusahaan Indonesia yang berbasis pada beragam
sumber dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. SCG Chemicals merupakan salah satu produsen
kimia terkemuka di Asia dan Entitas Anak SCG, yang merupakan konglomerat sektor industri yang
terbesar di Thailand.

•

Tim Manajemen yang Sangat Berpengalaman dengan Rekam Jejak Keberhasilan yang telah
Terbukti
Perseroan dikelola oleh para profesional berpengalaman yang memiliki pengetahuan industri
internasional dan lokal yang diperlukan untuk mengelola usaha yang sangat kompleks seperti bisnis
Perseroan. Tim manajemen senior Perseroan rata-rata memiliki pengalaman industri selama lebih
dari 18 tahun, dan tenaga kerja Perseroan rata-rata memiliki pengalaman kerja selama lebih dari 12
tahun. Perseroan juga mendapatkan dukungan dari pemegang saham Perseroan, SCG Chemicals,
serta tim manajemennya.
Tim manajemen senior Perseroan memiliki bukti rekam jejak dalam mengelola bisnis Perseroan
serta membuktikan kinerjanya. Secara operasional, tingkat pemanfaatan pabrik-pabrik Perseroan
telah meningkat banyak selama tiga tahun terakhir, dengan pabrik polyethylene serta jalur produksi
polypropylene Perseroan yang mencatat tingkat pemanfaatan sebesar 100,2% dan 96,0% pada
tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012. Tingkat pemanfaatan pabrik-pabrik Perseroan
untuk pabrik polyethylene dan jalur produksi polypropylene masing-masing adalah 95,5% dan 96,5%
untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013.
Tim manajemen senior Perseroan juga memiliki bukti rekam jejak dalam menjalankan proyek. Contohcontoh proyek yang telah dikerjakan oleh tim manajemen senior Perseroan mencakup akuisisi SMI
pada tahun 2007, pembangunan perpanjangan saluran pipa ethylene sepanjang 25 km ke Bojonegara
pada tahun 2007, penambahan furnace tambahan sebesar 80 kt per tahun dalam naphtha cracker
Perseroan pada tahun 2007, proyek untuk meningkatkan kapasitas pabrik polypropylene sebesar
120 kt per tahun pada bulan April 2011 serta meningkatkan kapasitas pabrik Polythylene Showa
Denko hingga menjadi 136 kt per tahun pada bulan Desember 2011. Perseroan juga telah berhasil
menyelesaikan pembangunan pabrik butadiene yang rencananya akan mulai beroperasi secara
komersial pada bulan September 2013.

109

3.

Strategi Usaha

Sasaran strategis Perseroan adalah untuk mengoptimalkan nilai pemegang saham Perseroan dengan
mempertahankan posisi kepemimpinan Perseroan pada industri petrokimia Indonesia, dan menjadi
perusahaan petrokimia di Indonesia yang berkelas dunia. Perseroan berupaya mencapai sasaran ini
dengan menjalankan strategi-strategi berikut ini:
•

Meningkatkan kapasitas Perseroan dan memperkuat posisi Perseroan sebagai pemain utama
di pasar untuk memanfaatkan pertumbuhan industri petrokimia di Indonesia yang kuat.
Perseroan bertujuan untuk mempertahankan dan memperkuat dominasinya di pasar industri
petrokimia Indonesia melalui program peningkatan kapasitas yang terintegrasi serta efisien dari segi
biaya. Kami berkeyakinan bahwa program ini akan membuat Perseroan mampu untuk mewujudkan
skala ekonominya lebih lanjut dan yang sejalan dengan upaya-upaya Perseroan yang berkelanjutan
untuk mengoptimalkan tingkat pemanfaatan dan efisiensi operasional. Perseroan meyakini bahwa
strategi-strategi perkembangan jangka pendek dan jangka panjang akan membuat Perseroan dapat
memenuhi peningkatan permintaan domestik. Pada tahun 2011, Perseroan telah meningkatkan
kapasitas pabrik polypropylene nya sebesar 120 kt per tahun serta pabrik polyethylene sebesar 16 kt
per tahun melalui proyek debottlenecking atau peningkatan kapasitas produksi. Perseroan meyakini
bahwa peningkatan kapasitas Perseroan melalui debottlenecking atau peningkatan kapasitas produksi
jauh lebih menghemat biaya dibandingkan dengan berinvestasi pada fasilitas-fasilitas baru karena
penggunaan fasilitas-fasilitas bersama serta infrastruktur yang ada, dan Perseroan berharap agar
kegiatan-kegiatan debottlenecking atau peningkatan kapasitas produksi memberikan manfaatmanfaat jangka pendek secara signifikan bagi Perseroan.
Pada bulan September 2013, Perseroan berencana untuk memulai pengoperasian setelah berhasil
merampungkan proyek pembangunan pabrik ekstraksi butadiene. Pabrik berkapasitas 100 kt
per tahun ini akan menjadi satu-satunya serta pabrik butadiene pertama di Indonesia. Perseroan
berencana untuk terus menempati posisi kepemimpinannya pada industri petrokimia Indonesia
dengan terus meningkatkan nilai tambah produk-produk Perseroan serta mengoptimalkan integrasi
rantai nilai petrokimia. Perseroan juga telah mengadakan perjanjian usaha patungan dengan Michelin,
untuk membangun pabrik SBR pada lokasi pabrik yang ada. Fasilitas ini direncanakan bisa beroperasi
secara komersial pada tahun 2017.
Perseroan ingin lebih meningkatkan kapasitas rantai produksi ethylene nya dalam jangka menengah
hingga jangka panjang dengan meningkatkan kapasitas cracker Perseroan dari 600 kt per tahun
menjadi 860 kt per tahun. Saat ini Perseroan memperkirakan bahwa proyek ini akan selesai pada
akhir tahun 2015. Kapasitas tambahan yang dihasilkan dari rencana-rencana pengembangan
ini akan membuat Perseroan dapat memenuhi peningkatan permintaan terhadap produk-produk
berbasis ethylene dalam negeri, guna meningkatkan tingkat profitabilitas dari portfolio produk-produk
polypropylene Perseroan seta untuk meningkatkan kapasitas pabrik ekstraksi butadiene Perseroan.

•

Mempertahankan dan lebih meningkatkan standar pengoperasian serta efisiensi biaya yang
terbaik di kelasnya.
Dalam industri petrokimia yang padat modal, maka efisiensi biaya adalah kunci keberhasilan.
Perseroan akan terus mengidentifikasi dan menerapkan berbagai inisiatif penghematan biaya
untuk mempertahankan dan meningkatkan lebih lanjut posisi daya saing Perseroan. Di samping
itu, Perseroan berencana untuk melanjutkan inisiatif penghematan biaya; antara lain dalam bidang
penggunaan energi, hasil, dan peningkatan efisiensi pada tahun 2012. Hal ini menghasilkan
penghematan biaya aktual sekitar US$30 juta, serta melalui implementasi praktik industri terbaik
untuk mengoptimalkan proses produksi melalui penerapan sistem Optience pada tahun 2012. Setelah
SCG Chemicals melakukan investasi ke dalam Perseroan, maka Perseroan bersama SCG Chemicals
telah memulai berbagi praktik operasional terbaik guna meningkatkan efisiensi dan mengurangi
biaya. Program peningkatan operasional ini merupakan upaya berkelanjutan untuk mengidentifikasi
dan menerapkan inisiatif perbaikan yang baru guna mengoptimalkan kinerja bisnis Perseroan serta
menurunkan biaya produksi.
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•

Memperluas penawaran produk Perseroan dan lebih mengoptimalkan integrasi pada semua
rantai nilai petrokimia.
Perseroan berkeinginan untuk melakukan diversifikasi lebih lanjut atas basis pendapatan Perseroan
serta lebih meningkatkan nilai produk-produk Perseroan dengan memperluas penawaran produk
Perseroan melalui integrasi hilir. Perseroan secara aktif mengevaluasi sejumlah proyek yang
bisa membuat Perseroan memanfaatkan produk-produk sampingan dari cracker Perseroan serta
menghasilkan produk lebih lanjut dalam rantai nilai, seperti produk-produk antara dan produk-produk
turunan yang berbeda. Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan telah merampungkan pembangunan
pabrik ekstraksi butadiene untuk memproduksi butadiene dari mixed C4 (yang saat ini diekspor oleh
Perseroan), dan Perseroan merencanakan untuk mulai mengoperasikan pabrik ini secara komersial
pada bulan September 2013. Perseroan berencana untuk menjual butadiene yang di-ekstraksi dari
pabrik ekstraksi butadiene sebagai bahan baku untuk pembuatan SBR. Pada bulan Juni 2013,
Perseroan mengadakan perjanjian usaha patungan dengan Michelin untuk membangun pabrik SBR,
yang diharapkan bisa beroperasi secara komersial pada tahun 2017.
Di samping itu, Perseroan juga akan terus mengevaluasi peluang-peluang akuisisi selektif untuk
mengintegrasikan usaha-usaha hilir Perseroan. Perseroan mempertimbangkan setiap peluang
investasi secara seksama, dan setiap keputusan investasi akan melewati prosedur evaluasi yang
panjang untuk memastikan bahwa transaksi tersebut bersinergi dengan operasi yang ada dan
menguntungkan usaha Perseroan secara keseluruhan.

•

Terus meningkatkan manfaat infrastruktur serta layanan pelanggan Perseroan untuk
mempertahankan relasi bisnis yang penting.
Perseroan terus berupaya untuk terus meningkatkan penawaran produk-produk, jaringan penjualan
dan pemasaran Perseroan, fasilitas serta layanan bagi pelanggan Perseroan. Dalam mencapai
sasaran operasional ini, maka Perseroan merencanakan untuk, antara lain, meningkatkan jaringan
distribusi pipa Perseroan yang unik, kedekatan dengan para pelanggan penting serta jaringan
transportasi penting, serta pemahaman Perseroan yang mendalam tentang para pelanggan setia
Perseroan. Dengan terus memenuhi kebutuhan bisnis para pelanggan Perseroan, seperti keandalan
pasokan, pengiriman yang tepat waktu melalui saluran pipa, atau pengiriman pasokan lebih kecil
menggunakan truk, Perseroan berkeyakinan bahwa produk dan layanan ini akan terus memberikan
nilai premium bagi pelanggan Perseroan.

4.

Kegiatan Usaha

4.1. Produk-Produk Perseroan
Perseroan memproduksi olefin, seperti ethylene dan propylene serta produk-produk sampingan
ethylene, seperti pygas dan mixed C4, produk-produk turunan ethylene (seperti polyethylene), styrene
monomer dan produk-produk turunan seperti ethyl benzene, toluene dan benzene toluene mixture,
serta produk turunan propylene, yaitu polypropylene, dan produk turunan mixed C4 yaitu butadiene.
Tabel di bawah ini menunjukkan volume produksi, dan perbandingan masing-masing volume produksi
tersebut terhadap total volume produksi Perseroan untuk periode-periode yang disajikan.
										

Olefin serta produk-produk sampingan
Ethylene ...........................................................
Propylene..........................................................
Pygas................................................................
Mixed C4............................................................
Polyolefins
Polyethylene. .....................................................
Polypropylene. ...................................................
Styrene monomer
Styrene monomer. ..............................................
Total produksi.........................................................

Periode satu tahun yang berakhir pada
tanggal:
31 Des 2011
31 Des 2012
kt
%
kt
%

Periode enam bulan yang berakhir
pada tanggal:
31 Jun 2012
31 Jun 2013
kt
%
kt
%

468
255
178
166

22,6
12,3
8,6
8,0

531
291
209
198

22,8
12,5
9,0
8,5

260
140
109
95

22,4
12,0
9,4
8,2

288
160
105
106

24,0
13,3
8,8
8,8

284
416

13,7
20,1

337
461

14,5
19,8

170
226

14,6
19,5

160
232

13,4
19,3

305
2.073

14,7
100.0

302
2.329

13,0
100.0

161
1.162

13,9
100.0

148
1.199

12,4
100.0
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4.1.1. Olefin dan produk-produk sampingan
Perseroan mengoperasikan naphtha cracker, dengan menggunakan teknologi berlisensi dari Lummus.
Produk-produk utama yang dihasilkan dari naphtha cracker Perseroan adalah ethylene dan propylene,
yang juga dikenal sebagai monomer. Dalam proses produksi olefin, maka naphtha cracker juga
menghasilkan produk-produk sampingan, seperti pygas dan mixed C4. Ethylene digunakan sebagai
bahan baku untuk polyethylene, polypropylene serta sejumlah zat perantara kimia lain, seperti styrene
monomer, ethylene oxide, asam asetik, ethyle benzene dan vinyl chloride monomer (VCM) yang
digunakan untuk produksi Polyvinyl Chloride (”PVC”). Perseroan menggunakan sebagian besar dari
produksi ethylene nya sebagai bahan baku untuk memproduksi polyethylene dan styrene monomer.
Perseroan telah menjual sisa produk ethylene kepada para pelanggan industri domestik.
Propylene digunakan sebagai bahan baku untuk polypropylene serta untuk industri perantara
kimia lain, yang menghasilkan antara lain acrylonitrile, oxo-alcohols, propylene oxide dan cymen.
Perseroan menggunakan seluruh produksi propylene yang dihasilkan sebagai bahan baku untuk
produksi polypropylene. Perseroan telah menjual sisa produk propylene kepada para pelanggan
industri domestik. Saluran pipa yang dimiliki Perseroan secara langsung menghubungkan kompleks
olefin Perseroan dengan jalur produksi polypropylene Perseroan. Perseroan juga terhubung melalui
saluran pipa dengan para pelanggan ethylene dan propylene Perseroan.
Pygas bisa digunakan untuk campuran bahan bakar motor atau ekstraksi benzene, yang merupakan
bahan baku untuk styrene dan produk-produk kimia khusus. Mixed C4 digunakan sebagai bahan
baku untuk butadiene, yang digunakan untuk memproduksi karet sintetis. Perseroan mengekspor
seluruh produksi pygas Perseroan secara langsung serta melalui pedagang-pedagang internasional.
Sebelum beroperasinya pabrik butadiene, Perseroan mengekspor seluruh mixed C4 kepada berbagai
perusahaan petrokimia di Asia, termasuk Korea, Singapura, Jepang Thailand, dan Malaysia. Setelah
beroperasinya pabrik butadiene, maka Perseroan berencana untuk menggunakan sebagian besar
produksi mixed C4 untuk memproduksi butadiene.
4.1.2. Polyethylene
Perseroan mengoperasikan dua jalur produksi polyethylene dengan menggunakan teknologi
berlisensi dari Union Carbide Corporation (“Union Carbide”) serta Showa Denko. Jalur produksi
dengan lisensi dari Union Carbide memiliki kapasitas sebesar 200 kt per tahun dan menghasilkan
polyethylene linear dengan densitas rendah (“LLDPE”) serta polyethylene linear dengan densitas
tinggi (“HDPE”), sementara jalur produksi Showa Denko memiliki kapasitas memproduksi HDPE
sebesar 136 kt per tahun. Alasan di balik menerapkan dua teknologi yang berbeda adalah agar setiap
jenis teknologi lebih sesuai dengan aplikasi produk akhir sehingga Perseroan mampu memenuhi
permintaan dan persyaratan para pelanggan kami. Polyethylene adalah termoplastik yang paling
banyak digunakan di dunia. Polyethylene memiliki struktur kimia paling sederhana dari semua
polimer komersial dan merupakan bahan yang sangat serba guna. Polyethylene digunakan untuk
memproduksi beragam produk, termasuk beragam plastik kemasan, blow molding untuk keperluan
rumah tangga dan industri kontainer serta pipa dan conduits.
Resin HDPE adalah salah satu dari resin polyethylene terpenting di dunia berdasarkan volume yang
memiliki karakteristik tingkat kekerasan yang lebih tinggi dan berdasarkan kekuatan mekanik yang
baik, disertai dengan batas suhu yang lebih tinggi. Sebagian besar resin HDPE diproses lebih lanjut
dengan blow molding, injection molding dan beragam proses extrusion.
Resin LLDPE mudah diproses dan memiliki kekuatan dan kejernihan yang baik. Resin LLDPE
pada umumnya diproses lebih lanjut menjadi produk-produk plastik dengan blow film atau cast film
extrusion. Resin-Resin LLDPE memiliki kekuatan, resistensi kimia dan titik leleh yang lebih tinggi,
sehingga tepat untuk aplikasi kekuatan film yang tinggi seperti shrink wrap dan stretch wrap.
Perseroan menawarkan berbagai jenis polyethylene yang berbeda sesuai permintaan pelanggan.
Perseroan memasarkan produk-produk polyethylenenya dengan merek dagang “Asrene®,” yang
terdaftar pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia pada bulan Oktober 1994 atas nama Perseroan.
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Pendaftaran merek dagang tersebut akan berakhir pada tanggal 5 Oktober 2014, di mana Perseroan
berencana untuk memperpanjang merek dagang ini sebelum habis masa berlakunya. Untuk tahuntahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2012, serta periode-periode
enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2013, Perseroan telah menjual
masing-masing 293 kt, 330 kt, 166 kt dan 151 kt polyethylene dengan berbagai grade atau tingkatan.
4.1.3. Polypropylene
Perseroan mengoperasikan tiga jalur produksi polypropylene menggunakan teknologi berlisensi dari
Union Carbide dengan kapasitas gabungan sebesar 480 kt per tahun. Masing-masing jalur produksi
tersebut memproduksi homopolymer, random copolymer serta impact copolymer. Polypropylene
digunakan dalam beragam produk pelanggan untuk memproduksi kemasan makanan, barang-barang
kebutuhan rumah tangga, karung, suku cadang otomotif, alat-alat elektronik serta penggunaan
lainnya.
Homopolymer dihasilkan dari propylene. Jenis polypropylene ini memiliki karakteristik kekakuan
yang tinggi, mengkilap dan tembus cahaya. Homopolymer biasanya digunakan untuk memproduksi
kemasan makanan yang kaku dan fleksibel, garmen, tas dari kain, laminasi kertas, isolasi barangbarang rumah tangga.
Random copolymer dihasilkan dari polimerisasi propylene monomers dengan menambahkan
ethylene comonomers. Jenis polypropylene ini memiliki karakteristik kejernihan dan fleksibilitas yang
tinggi dan biasanya digunakan untuk membuat wadah-wadah bening, tutup botol minuman serta
kemasan lainnya. Random copolymer memiliki suhu leleh yang lebih rendah dibandingkan dengan
homopolymer dan karenanya bisa juga digunakan sebagai laminasi (lapisan ekstrusi) untuk karung.
Impact copolymer (juga dikenal sebagai polypropylene block copolymer) adalah yang paling tidak
mudah pecah di antara jenis-jenis polypropylene dan tahan terhadap suhu rendah. Warna naturalnya
adalah putih susu. Impact copolymer juga digunakan sebagai bahan baku untuk ember plastik, palet,
peralatan elektronik dan otomotif.
Perseroan memproduksi beragam jenis polypropylene, yang membuat Perseroan mampu
menjangkau beragam pelanggan, baik di segmen konsumen maupun industri, sehingga menghasilkan
diversifikasi produk, klien maupun jenis polypropylene. Perseroan saat ini menjual sebagian besar
produk polypropylene nya untuk memenuhi permintaan domestik yang tinggi di dalam negeri, di
mana Indonesia terus menjadi pengimpor polypropylene. Semua produk polypropylene Perseroan
dipasarkan dengan merek dagang ”Trilene®,” yang terdaftar pada Direktorat Merek, Direktorat
Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
atas nama Perseroan. Pendaftaran merek dagang tersebut akan berakhir pada tanggal 24 Agustus
2016 di mana Perseroan berencana untuk memperpanjang merek dagang ini sebelum habis masa
berlakunya. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember
2012, serta periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2013,
Perseroan telah menjual masing-masing 410 kt, 458 kt, 227 kt dan 240 kt polypropylene dengan
berbagai grade atau tingkatan.
4.1.4. Styrene monomer serta produk-produk sampingan
Perseroan mengoperasikan dua pabrik yang menerapkan teknologi berlisensi dari Lummus dengan
kapasitas gabungan sebesar 340 kt per tahun. Styrene monomer adalah aromatic hydrocarbon yang,
dalam kondisi normal, terlihat jernih, tidak berwarna, dan berbentuk cairan yang mudah terbakar.
Styrene monomer dapat diproduksi melalui proses alkylation benzene dengan ethylene. Turunan
produk styrene monomer adalah polimer-polimer berbasis styrene. Turunan-turunan styrene monomer
digunakan dalam pembuatan produk-produk plastik dan karet, termasuk polystyrene, acrylonitrile
butadiene styrene, styrene-acrylonitrile, SBR, resin poliester tidak jenuh dan styrene butadiene
lattices. Penggunaan untuk produk-produk ini mencakup gelas plastik dan wadah sekali pakai serta
plastik high impact seperti kaset dan mainan.
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4.1.5. Butadiene
Pabrik butadiene Perseroan akan mulai beroperasi secara komersial pada bulan September 2013.
Pabrik butadiene ini merupakan pabrik butadiene pertama di Indonesia dan menggunakan teknologi
BASF yang dilisensi dari Lummus dengan kapasitas gabungan sebesar 100 kt per tahun. Butadiene
dapat diolah lebih lanjut menjadi antara lain SBR, ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), dan SBL
(Styrene Butadiene Latex). SBR digunakan dalam industri ban, alas kaki serta barang-barang
konsumen lainnya. Selama ini, seluruh kebutuhan butadiene industri otomotif Indonesia masih
diimpor dari luar negeri, terutama dari Korea dan Jepang.
4.2. Bahan Baku dan Bahan Mentah
Tabel di bawah ini menunjukkan rincian biaya barang-barang yang dijual oleh Perseroan untuk
membeli bahan mentah yang telah digunakan selama jangka waktu yang disajikan.
Periode satu tahun yang berakhir pada tanggal:
31 Des 2011
US$ ‘000

%

1,260,928

81,9

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal:

31 Des 2012
kt

US$ ‘000

%

1.330 1,484,582

84,1

30 Jun 2012
kt US$ ‘000

30 Jun 2013

%

kt

US$ ‘000

%

kt

83,9

761

755,900

83,0

789

Bahan Mentah yang
Digunakan
Naphtha
Benzene
Total

278,768

18,1

1,539,696

100,0

234

281,505

1.526

768,826

15,9

246

147,311

16,1

129

155,234

17,0
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1.564 1,766,087 100,0

1.772

916,137

100,0

890

911,134

100,0

902

Bahan baku utama yang digunakan dalam proses produksi petrokimia Perseroan adalah (i) naphtha,
yang digunakan sebagai bahan baku naphtha cracker; (ii) ethylene, yang digunakan sebagai
bahan baku dalam dua jalur produksi polyethylene hilir serta dua jalur produksi styrene monomer;
(iii) propylene yang digunakan sebagai bahan baku untuk tiga jalur produksi polypropylene, (iv)
benzene, yang digunakan sebagai bahan baku untuk dua pabrik styrene monomer serta (v) C4,
yang digunakan sebagai bahan baku untuk pabrik butadiene. Perseroan juga bisa menggunakan
LPG dan/atau kondensat sebagai bahan baku untuk naphtha cracker hingga mencapai 30% dari
kebutuhan bahan baku, yang dapat menjadi alternatif untuk melindungi usaha Perseroan akibat
tingginya harga bahan baku naphtha. Perseroan bermaksud untuk hanya menggunakan LPG dan/
atau kondensat sebagai bahan baku alternatif pada waktu-waktu tertentu di mana harga LPG dan
kondensat lebih kompetitif dibandingkan naphta. Secara khusus, LPG digunakan secara luas sebagai
bahan bakar untuk pemanas, di mana permintaan dan harga cenderung berfluktuasi serta bersifat
musiman karena biasanya permintaan meningkat selama musim dingin. Di samping itu, Perseroan
juga memiliki unit persiapan kondensat yang dapat membantu Perseroan menggunakan kondensat
sebagai bahan baku apabila kondisi-kondisi pasar untuk kondensat lebih menguntungkan.
4.2.1. Naphtha
Naphtha adalah bahan baku utama Perseroan. Selama kapasitas produksi penuh, maka naphtha
cracker akan mengkonsumsi sekitar 1.700 kt naphtha per tahun. Selama tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2012, serta periode-periode enam bulan yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2013, biaya naphtha mewakili masing-masing sekitar
71,2%, 72,9%, 73,6% dan 71,2% dari biaya produksi Perseroan.. Naphtha digolongkan menurut
komposisi dan densitasnya. Volume produksi relatif dari ethylene, propylene, pygas dan produk
sampingan lainnya tergantung pada jenis naphtha yang digunakan serta kondisi pemrosesan di
dalam cracking furnaces. Jenis naphtha yang lebih berat memerlukan penggunaan naphtha yang
lebih banyak untuk per unit produksi ethylene dan propylene, tetapi menghasilkan lebih banyak
bahan bakar pygas dan produk sampingan pada kondisi yang setara. Kombinasi naphtha dengan
jenis sangat ringan, ringan, berat dan full range yang digunakan oleh Perseroan ditentukan terutama
berdasarkan harga produk serta keuntungan-keuntungan ekonomis relatif yang Perseroan akan
terima saat memproduksi satu produk di atas yang lainnya. Perseroan pada umumnya memilih grade
atau tingkatan naphtha yang lebih ringan untuk mengoptimalkan produksi ethylene, propylene serta
produk-produk sampingan.
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Perseroan membeli dari pihak eksternal seluruh naphtha maupun LPG dan/atau kondensat
yang digunakan sebagai bahan baku naphtha cracker. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2012 serta periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, Perseroan
menggunakan 1.526 kt dan 789 kt naphtha/LPG sebagai bahan baku.
Perseroan mengimpor naphtha dengan menggunakan dermaga yang berlokasi di dekat pabrik
produksi milik Perseroan. Dermaga Perseroan mampu membongkar kargo hingga sebanyak 80 kt.
Hal ini sangat menguntungkan Perseroan dari segi biaya pengangkutan serta jadwal pengiriman.
Impor naphtha oleh Perseroan dapat dilakukan dengan mekanisme FOB atau CFR. Penyaluran dari
dermaga ke fasilitas penyimpanan di lokasi dilakukan melalui saluran pipa. Fasilitas penyimpanan
naphtha Perseroan terdiri atas empat tangki penyimpanan dengan kapasitas sebesar 140 kt, atau
cadangan untuk sekitar 22 hari.
Perseroan menggunakan sistem perangkat lunak khusus yang dirancang untuk membantu Perseroan
menetapkan nilai relatif berbagai bahan baku yang bersifat khusus. Sistem perangkat lunak ini, yang
dapat memperhitungkan berbagai variabel seperti harga, biaya pengangkutan, output produk naphtha
serta harga naphtha, membantu Perseroan dalam menetapkan kombinasi yang paling optimal dari
berbagai jenis naphtha untuk memberikan keuntungan terbaik kepada Perseroan.
Pasokan naphtha Perseroan diperoleh melalui kontrak pembelian naphtha maupun pembelian di
pasar spot. Perseroan saat ini membeli naphtha dari sumber-sumber lokal dan internasional yang
sebagian besar dilakukan melalui kontrak pembelian naphtha dengan jangka waktu berkisar dari
enam bulan hingga satu tahun, yang pada umumnya bisa diperbarui berdasarkan kesepakatan
kedua belah pihak. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan
31 Desember 2012, serta periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan
30 Juni 2013, Perseroan membeli masing-masing 70,5%, 71,2%, 65,8% dan 74,0% dari kebutuhan
naphtha Perseroan menurut kontrak pembelian dengan perusahaan-perusahaan dagang minyak, dan
kebutuhan sisanya dari pasar spot. Untuk sebagian besar penjualan kontrak, maka penetapan harga
didasarkan pada harga rata-rata tengah Platts Jepang selama lima hari berturut-turut. Penetapan
harga juga dapat ditentukan oleh MOPAG (Mean of Platts Arab Gulf) atau MOPS (Mean of Platts
Singapore). Penetapan harga untuk pembelian-pembelian di pasar spot ditetapkan melalui negosiasi
dan pada umumnya berdasarkan CFR Anyer.
Perseroan secara teratur mengkaji portfolio pemasok Perseroan untuk memastikan bahwa Perseroan
dapat memperoleh pasokan bahan-bahan baku utama dengan harga yang kompetitif. Dengan
demikian Perseroan berusaha untuk menghindari ketergantungan hanya pada satu pemasok saja.
Tabel di bawah ini merupakan persentase pemasok naphtha utama Perseroan untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
Pembelian Naphtha
US$ ‘000
%
Nama Pemasok
Pemasok 1...................................................................................................................................................
Pemasok 2...................................................................................................................................................
Pemasok 3...................................................................................................................................................
Pemasok 4...................................................................................................................................................
Pemasok 5...................................................................................................................................................
Total...............................................................................................................................................................
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693.295
211.154
203.390
117.726
108.910
1.334.475

48,7
14,8
14,3
8,3
7,6
93,7

Tabel di bawah ini merupakan persentase nama para pemasok naphtha utama Perseroan untuk
periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013.
Pembelian Naphtha
US$ ‘000
%
Nama Pemasok
Pemasok A.............................................................................................................................................
Pemasok B.............................................................................................................................................
Pemasok C.............................................................................................................................................
Pemasok D.............................................................................................................................................
Pemasok E.............................................................................................................................................
Total..........................................................................................................................................................

288.269
275.091
116.939
51.306
27.518
760.023

37,9
36,1
15,4
6,7
3,6
99,7

4.2.2. Bahan baku ethylene
Ethylene merupakan bahan baku utama yang digunakan di pabrik polyethylene dan styrene monomer
untuk memproduksi polyethylene dan styrene monomer Perseroan memperoleh seluruh bahan baku
ethylene dari naphtha cracker milik Perseroan, yang pada umumnya mampu mengurangi dampak
fluktuasi harga ethylene impor terhadap biaya produksi polyethylene Perseroan.
Pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2012, serta
periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2013, Perseroan
memproduksi masing-masing 468 kt, 531 kt, 260 kt dan 288 kt ethylene. Selama periode-periode
tersebut, kedua jalur produksi polyethylene Perseroan pada saat digabungkan menggunakan masingmasing sekitar 265 kt, 325 kt, 163 kt dan 155 kt ethylene, dan sisanya dijual kepada pelanggan
domestik atau diekspor. Dalam hal naphtha cracker berhenti berproduksi dan menyebabkan
kekurangan dalam produksi ethylene, maka Perseroan mampu melanjutkan pengoperasian produksi
polyethylene dengan memakai ethylene impor. Fasilitas-fasilitas dermaga Perseroan siap untuk
tempat berlabuh 10.000 DWT kapal ethylene di mana bahan baku impor tersebut dapat disalurkan
melalui saluran pipa ke dalam tangki penyimpanan ethylene dengan kapasitas sebesar 11 kt.
Perseroan dapat menyimpan ethylene cair dalam jumlah yang cukup untuk sekitar 7 hari produksi
polyethylene pada tingkat produksi saat ini apabila terjadi gangguan pasokan ethylene dari naphtha
cracker Perseroan.
4.2.3 Bahan baku propylene
Propylene yang merupakan bahan baku yang digunakan pada jalur produksi polypropylene
Perseroan, adalah bahan baku utama untuk memproduksi polypropylene. Pada tahun-tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2012, serta periode-periode enam bulan
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2013, Perseroan memproduksi masing-masing
255 kt, 291 kt, 140 kt, dan 160 kt propylene. Propylene disalurkan dari pabrik propylene ke pabrik
polypropylene Perseroan melalui saluran pipa. Dalam hal terjadi penghentian operasional pabrik
propylene, dan menyebabkan kekurangan dalam produksi propylene, maka Perseroan mampu
melanjutkan pengoperasian produksi polypropylene menggunakan propylene impor.
4.2.4. Bahan baku lain, bahan kimia serta pasokan habis pakai
Bahan baku lain serta bahan kimia lainnya yang digunakan dalam produksi Perseroan mencakup
nitrogen, hidrogen, air, bahan-bahan kimia untuk pengolahan air, polyethylene film untuk karung
dan katalis bereaksi tinggi serta aditif untuk proses produksi polyethylene dan polypropylene. Di
samping itu, sebagaimana diuraikan di bawah ini, pabrik Perseroan juga memerlukan pasokan listrik
dalam jumlah besar.
Naphtha cracker dan dua jalur produksi polyethylene menghabiskan antara 26 dan 30 juta meter
kubik normal nitrogen per tahun. Perseroan telah mengadakan perjanjian pemasokan nitrogen
dengan ALI yang akan berakhir pada 30 Juni 2015. Perseroan saat ini memperoleh nitrogen yang
cukup berdasarkan kontrak tersebut untuk memenuhi seluruh kebutuhan nitrogen Perseroan.
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Perseroan memerlukan bahan bakar untuk menghidupkan naphtha cracker dan secara terus-menerus
untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan turbin gas dan uap Perseroan. Perseroan memiliki
perjanjian pemasokan dengan PT Banten Inti Gasindo yang akan berakhir pada bulan Februari
2016 dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. yang akan berakhir pada Maret 2018 terkait
dengan pasokan gas alam melalui pipa saluran.
Perseroan memproduksi hidrogen dalam jumlah yang cukup sebagai produk sampingan dari proses
cracking untuk memenuhi kebutuhan produksi olefin Perseroan. Di samping itu, Perseroan juga
membeli berbagai bahan kimia lainnya, seperti aditif, katalis untuk produksi ethylene, polyethylene,
propylene dan styrene monomer dari berbagai pemasok. Fasilitas produksi styrene monomer juga
memerlukan benzene sebagai bahan baku selain ethylene. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2012, serta periode-periode enam bulan yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2013, Perseroan menggunakan masing-masing sekitar 239
kt, 241 kt, 127 kt, dan 114 kt benzene.
4.3. Pabrik Produksi
Pabrik produksi Perseroan meliputi naphtha cracker, pabrik polyethylene yang terdiri dari dua jalur
produksi, pabrik polypropylene yang terdiri dari tiga jalur produksi, pabrik styrene monomer yang
terdiri dari dua jalur produksi, serta pabrik butadiene. Perseroan juga memiliki dan mengoperasikan
berbagai fasilitas tambahan dan pendukung. Pabrik utama Perseroan berlokasi di Ciwandan, Cilegon
dan Serang, Propinsi Banten. Di kompleks petrokimia terintegrasi Perseroan di Cilegon inilah
Perseroan memproduksi produk-produk ethylene, polyethylene, polypropylene dan butadiene, yang
berada sekitar 123 km di barat Jakarta pada lokasi seluas sekitar 135 hektar. Pabrik styrene monomer
Perseroan berlokasi sekitar 40 km dari kompleks petrokimia utama Perseroan dengan luas sekitar
14 hektar di Bojonegara, Serang, Banten. Perseroan memiliki lahan tempat pabrik produksi didirikan
berdasarkan sertifikat-sertifikat hak guna bangunan yang akan berakhir antara tahun 2014 hingga
tahun 2031. Perseroan akan memperbaharui sertifikat-sertifikat tersebut pada tanggal berakhirnya
masa berlaku sertifikat tersebut. Beberapa bidang tanah sedang dijaminkan sebagai jaminan atas
kewajiban Perseroan terkait dengan pinjaman berjangka.
Perseroan berkeyakinan bahwa fasilitas-fasilitas produksi Perseroan berada pada lokasi yang
strategis karena fasilitas-fasilitas tersebut berada dekat dengan para pelanggan utama ethylene,
yang mana biaya pengangkutan biasanya mahal. Produk-produk monomer disalurkan melalui saluran
pipa Perseroan kepada para pelanggan yang berlokasi di wilayah tersebut atau dikapalkan dari
pelabuhan Anyer. Produk-produk polimer diangkut menggunakan truk dan peti kemas yang dikelola
oleh PT Richland Logistics Indonesia (RLI). RLI juga mengelola gudang dan logistik produk-produk
polyethylene dan polypropylene berdasarkan perjanjian yang akan berakhir pada tanggal 28 Februari
2015. Logistik produk-produk styrene monomer Perseroan juga ditangani oleh RLI.
Perseroan memperoleh manfaat dari tingkat integrasi operasional yang signifikan atas operasional
pabriknya. Oleh karena terintegrasinya produksi ethylene, polyethylene, polypropylene dan styrene
monomer, maka Perseroan memperoleh keuntungan berupa penghematan dari segi operasional,
sinergi, serta fleksibilitas untuk menghadapi setiap perubahan harga produk-produk utama Perseroan.
Di samping itu, pabrik Perseroan didukung pula dengan prasarana berupa tangki-tangki penyimpanan
dan gudang-gudang, fasilitas pembangkit listrik, saluran pipa, dermaga dan fasilitas-fasilitas
pengangkutan, fasilitas pengelolaan air limbah, sistem pendingin air dan air laut, fasilitas boiler, air
system, laboratorium serta ruang kendali proses.
Peta di bawah ini menunjukkan lokasi fasilitas-fasilitas produksi Perseroan di Propinsi Banten,
Indonesia.
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4.3.1. Naphtha Cracker
Naphtha cracker Perseroan adalah satu-satunya naphtha cracker di Indonesia dan juga mampu
memproses LPG serta bahan baku lainnya. Naphtha cracker menggunakan teknologi dengan lisensi
dari Lummus dengan kapasitas terpasang sebesar 600 kt per tahun. Biaya lisensi untuk teknologi ini
telah dibayarkan penuh. Naphtha cracker mulai dioperasikan pada April 1995. Pada bulan September
1995, jalur pabrik polyethylene (yang terdiri atas dua jalur produksi polyethylene) telah terintegrasi
penuh dengan naphtha cracker sehingga kedua jalur produksi polyethylene tersebut dapat memakai
ethylene sebagai bahan baku dari hasil produksi naphtha cracker.
4.3.2. Pabrik polyethylene
Di pabrik polyethylene, Perseroan mengoperasikan sistem produksi terintegrasi, yang membuat
Perseroan mampu meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku serta menurunkan unit biaya
produksi. Di samping itu, untuk penggunaan ethylene yang diproduksi Perseroan sebagai bahan baku
untuk memproduksi polyethylene, pabrik Perseroan didukung oleh prasarana berupa tangki-tangki
penyimpanan dan gudang-gudang, fasilitas pembangkit listrik, proses dan pemanfaatan saluran pipa,
dermaga dan fasilitas-fasilitas pengangkutan, fasilitas pengelolaan air, sistem pendingin air dan air
laut, sistem udara, sistem nitrogen, laboratorium serta ruang kendali proses. Kedua jalur produksi
polyethylene Perseroan berada dekat dengan naphtha cracker. Setiap jalur produksi memiliki lisensi
produksi masing-masing yaitu dari Showa Denko dan Union Carbide.
Jalur produksi polyethylene Perseroan yang pertama memulai produksinya pada April 1995, dengan
kapasitas terpasang sebesar 200 kt per tahun. Karena merupakan swing plant, maka jalur produksi
polyethylene ini mampu memproduksi LLDPE maupun HDPE, sehingga memberikan kepada
Perseroan fleksibilitas untuk mengoptimalkan produk campuran antara kedua produk ini dengan
tujuan untuk meningkatkan keuntungan Perseroan. Jalur produksi tersebut menggunakan teknologi
gas phase dengan lisensi dari Union Carbide. Semua royalti telah sepenuhnya dibayarkan.
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Jalur produksi polyethylene Perseroan yang kedua memulai produksinya pada bulan Juli 1995
dan menggunakan teknologi berlisensi dari Showa Denko yang mampu memproduksi HDPE. Jalur
produksi tersebut saat ini memiliki kapasitas sebesar 136kt per tahun, menggunakan sistem reaktor
berputar (loop reactor system) yang dapat dioperasikan dengan konfigurasi monomodal atau bimodal.
Royalti Showa Denko telah dibayar penuh oleh Perseroan pada tahun 2010.
Kecuali untuk ruang kendali, bahan baku, sistem pemurnian dan utilisasi yang digunakan secara
bersama, maka setiap jalur produksi polyethylene beroperasi secara terpisah dari yang lainnya
dan terpisah dari naphtha cracker. Apabila terjadi penghentian produksi dari naphtha cracker yang
menyebabkan terhentinya penyaluran ethylene, sebagai langkah jangka pendek Perseroan dapat
mengimpor ethylene dan mengoperasikan kedua jalur produksi polyethylene dengan menggunakan
pembangkit tenaga listrik dari unit STG atau dengan menggunakan listrik yang disediakan oleh
fasilitas umum.
4.3.3. Pabrik polypropylene
Pabrik polypropylene Perseroan terdiri atas tiga jalur produksi dengan kapasitas gabungan sebesar
480 kt per tahun. Pabrik polypropylene tersebut menggunakan teknologi berlisensi dari Union Carbide.
Semua royalti dan lisensi terkait telah dibayar penuh oleh Perseroan. Pabrik polypropylene mulai
dioperasikan pada tahun 1992 dan didukung oleh prasarana, yang meliputi dermaga, fasilitas-fasilitas
penyimpanan bahan baku, tiga reaktor produksi yang memberikan fleksibilitas dalam memproduksi
berbagai jenis polypropylene, dan dua fasilitas penyimpanan produk jadi dengan satu fasilitas
berlokasi di Cilegon serta fasilitas lainnya yang berlokasi di Surabaya.
4.3.4. Pabrik styrene monomer
Perseroan memiliki dua jalur produksi yang memproduksi styrene monomer dengan kapasitas
terpasang gabungan sebesar 340 kt per tahun. Pabrik ini menggunakan teknologi berlisensi dari
Lummus. Biaya lisensi Perseroan untuk teknologi ini telah dibayar penuh. Pabrik styrene monomer
Perseroan terhubung oleh saluran pipa dan didukung oleh prasarana yang meliputi tangki-tangki
penyimpanan serta gudang-gudang, fasilitas pembangkit listrik, saluran pipa, dermaga-dermaga dan
fasilitas-fasilitas pengangkutan, fasilitas air bersih, fasilitas boiler, air system, laboratorium, sistem
nitrogen serta ruang kendali proses.
4.3.5. Pabrik butadiene
Pabrik butadiene Perseroan memiliki kapasitas terpasang sebesar 100 kt per tahun. Pabrik butadiene
ini direncanakan untuk mulai beroperasi pada bulan September 2013. Pabrik ini menggunakan
teknologi BASF yang dilisensi dari Lummus. Pabrik butadiene ini terhubung oleh saluran pipa
dengan cracker untuk pasokan mixed C4. Pabrik ini didukung oleh infrastrukstur yang mencakup
tiga tangki penyimpanan dengan kapasitas total 6 kt, pasokan listrik dari PLN, ruang kendali proses
serta fasilitas transportasi.
4.4. Fasilitas-Fasilitas Pendukung
4.4.1. Tangki penyimpanan dan gudang
Ethylene. Perseroan pada umumnya mempertahankan tingkat persediaan ethylene sebanyak 4
hingga 10 kt. Perseroan memiliki satu tangki penyimpanan ethylene yang dapat menampung ethylene
hingga 10 kt, yang cukup untuk kebutuhan rata-rata produksi sekitar selama tujuh hari, dalam
bentuk cair bertekanan rendah. Bentuk cair bertekanan rendah ini lebih ekonomis untuk disimpan
dan diangkut dibandingkan dengan ethylene dalam bentuk cair bertekanan tinggi. Perseroan juga
memiliki dua tangki ethylene bertekanan tinggi yang biasanya menjadi tempat penyimpanan bahan
baku bagi pabrik polyethylene. Perseroan mendinginkan sebagian dari ethylene yang dihasilkan dari
naphtha cracker dan mengalirkan sisa ethylene tersebut dalam bentuk gas ke dua jalur produksi
polyethylene Perseroan, dan juga kepada para pelanggan Perseroan yang menerima pengiriman
melalui saluran pipa dari naphtha cracker.
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Propylene. Perseroan memiliki fasilitas-fasilitas penyimpanan propylene yang dapat menampung
propylene hingga 31 kt yang terdiri dari dua tangki bertekanan rendah, masing-masing dengan
kapasitas sebesar 12 kt, serta tiga tangki bertekanan tinggi, masing-masing dengan kapasitas
sebesar 2 kt, 2 kt, serta 3 kt atau sekitar setara dengan produksi propylene selama 27 hari. Siklus
produksi Perseroan berlangsung sekitar 60 hari, mulai dari penerimaan pesanan dan pengadaan
bahan baku hingga pengiriman produk serta pembayaran oleh para pelanggan Perseroan. Meskipun
Perseroan tidak memiliki kebijakan khusus untuk penyimpanan dan persediaan, tetapi Perseroan
mempertahankan rata-rata persediaan yang setara dengan jumlah bahan baku untuk polypropylene
selama dua minggu. Tingkat persediaan bahan baku Perseroan berubah dari waktu ke waktu
karena Perseroan selalu mencari peluang untuk pembelian-pembelian spot tergantung pada harga
dan ketersediaan barang. Persediaan bahan kimia lainnya, seperti katalis dan aditif, direncanakan
berdasarkan kebutuhan produksi.
Polyethyelene dan polypropylene. Perseroan memiliki tiga fasilitas gudang penyimpanan produk
jadi, dua di antaranya berada di Cilegon dan satu terletak di Surabaya, dan Perseroan menyewa
satu gudang di Solo dari pihak ketiga. Fasilitas penyimpanan memiliki kapasitas penyimpanan total
sebanyak 75 kt, yang setara dengan volume penjualan produk polimer Perseroan selama sekitar
25 hari. Perseroan memiliki sebuah gudang polyethylene untuk menyimpan polyethylene di lokasi
pabrik yang dapat menampung hingga 45 kt polyethylene (yang setara dengan volume penjualan
polyethylene selama sekitar 45 hari), sebuah gudang polypropylene yang dipergunakan hanya untuk
menyimpan polypropylene di lokasi pabrik (yang setara dengan volume penjualan polypropylene
selama sekitar 20 hari), dan dua gudang satelit di Solo dan Surabaya yang mampu menyimpan
polyethylene maupun polypropylene. Fasilitas-fasilitas penyimpanan ini setara dengan volume
penjualan polimer Perseroan selama sekitar 25 hari.
Styrene monomer. Perseroan memiliki dua tangki untuk menyimpan styrene monomer. Gudang
dapat menampung hingga 27 kt styrene monomer, yang setara dengan volume penjualan selama
sekitar 21 hari.
Bahan baku dan produk-produk sampingan. Perseroan juga memiliki fasilitas-fasilitas penyimpanan
untuk bahan baku dan produk sampingan, bahan bakar minyak, solar, LPG, serta bahan baku lainnya.
Naphtha disimpan dalam empat tangki yang masing-masing berkapasitas 35.000 ton, yang cukup
untuk memenuhi kebutuhan dengan kapasitas penuh sekitar 15 sampai dengan 17 hari. Pygas
disimpan dalam tiga tangki yang masing-masing berkapasitas 8.000 ton, dengan kapasitas gabungan
untuk produksi selama sekitar 40 hari. Berbagai tangki untuk penyimpanan bahan bakar minyak, solar,
LPG (yang digunakan sebagai bahan bakar) dan bahan mentah serta produk sampingan lainnya.
4.4.2. Sistem pembangkit tenaga listrik
Sejak tanggal 30 Juni 2013, fasilitas-fasilitas produksi dengan kapasitas penuh Perseroan di Cilegon
dan Serang di Provinsi Banten memerlukan 60 MW daya listrik selama pengoperasian normal. Di
pabrik naphtha cracker, Perseroan memiliki fasilitas pembangkit co-generation di lokasi, termasuk Gas
Turbine Generator (GTG) berkapasitas 33 MW serta Steam Turbine Generator (STG) berkapasitas 20
MW. Uap yang diperlukan untuk pembangkit tenaga panas dan tenaga listrik secara co-generation di
pabrik naphtha cracker pada prinsipnya dihasilkan melalui naphtha cracking furnace dan dua utility
boiler yang dibakar dengan methane, natural gas dan bahan bakar minyak. Koneksi dengan gardu
berkapasitas 150Kv yang baru dari PLN baru saja diinstalasi pada kompleks olefin. Sejak bulan
Juni 2013, pembangkit listrik GTG dan STC sudah terintegrasi dan bersinergi dengan PLN 150Kv
sehingga dapat saling mendukung satu sama lain apabila terjadi gangguan. Kompleks olefin serta
pabrik-pabrik polyethylene direncanakan untuk beroperasi menggunakan input listrik 50% dan beban
50% dipasok oleh GTG dengan STG yang menyediakan cadangan listrik jika terjadi pemutusan listrik
dari gardu. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan kehandalan dan efisiensi biaya.
Semua kebutuhan daya listrik yang digunakan untuk pengoperasian fasilitas-fasilitas polypropylene
seluruhnya dipasok oleh PLN. Pabrik styrene monomer mendapatkan daya listriknya dari PLN.
Sebagai sumber daya cadangan untuk fasilitas-fasilitas utama, pabrik styrene monomer memiliki
dua unit pembangkit listrik darurat, tetapi tidak cukup untuk menjalankan produksi oleh karenanya
pabrik styrene monomer juga mengoperasikan tiga boiler dan dua boiler berbahan bakar batu bara.
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Untuk pabrik butadiene sepenuhnya menggunakan sumber daya listrik dari PLN untuk
pengoperasiannya.
4.4.3 Saluran pipa
Jaringan saluran pipa menghubungkan pabrik produksi Perseroan dengan fasilitas tank farm
dan fasilitas dermaga. Saluran-saluran pipa ini menyalurkan bahan-bahan tertentu, termasuk
naphtha, benzene dan co-monomer, ke tangki-tangki penyimpanan dan pabrik produksi Perseroan,
serta produk-produk jadi tertentu untuk dijual yang dialirkan ke tangki-tangki penyimpanan dan
fasilitas-fasilitas dermaga. Perseroan juga memiliki saluran pipa ethylene sepanjang 45 km yang
menghubungkan fasilitas-fasilitas produksi Perseroan di Cilegon ke semua pelanggan ethylene
Perseroan yang terpusat pada tiga wilayah yakni: Anyer, Merak dan Bojonegara serta saluran pipa
sepanjang 2 km yang menghubungkan pabrik produksi propylene Perseroan secara langsung ke
pabrik polypropylene Perseroan.
Perseroan telah memperoleh hak untuk membangun dan mengoperasikan saluran-saluran pipa
Perseroan melalui tanah yang dimiliki oleh para pihak ketiga, yaitu PT Krakatau Steel, PT Kereta
Api, PT Krakatau Bandar Samudera, PT Krakatau Tirta Industri dan PT Krakatau Industrial Estate
Cilegon, serta badan-badan pemerintah untuk jangka waktu tertentu, biasanya untuk jangka waktu
selama 6 sampai dengan 15 tahun, yang dapat diperbarui kembali. Sebagian biaya sewa dibayar
per tahun dan sebagian lainnya dibayar untuk jangka waktu 6 tahun.
4.4.4. Fasilitas dermaga dan transportasi
Perseroan memiliki tiga dermaga yang Perseroan gunakan untuk mengimpor naphtha dan bahan
baku lainnya serta untuk mengekspor ethylene, pygas, mixed C4 dan, apabila diperlukan, untuk
mengekspor propylene atau produk lainnya. Dermaga A dan dermaga B masing-masing memiliki
kapasitas terdaftar untuk menyandarkan kapal-kapal berbobot 80.000 DWT dan kapal-kapal berbobot
6.000 DWT. Dermaga C memiliki kapasitas untuk menyandarkan kapal-kapal berbobot 10.000 DWT.
Dermaga-dermaga ini dihubungkan melalui saluran pipa ke tangki-tangki penyimpanan di lokasilokasi pabrik Perseroan. Pada fasilitas-fasilitas Perseroan di Serang, Perseroan menyewa satu
dermaga dari RPU, salah satu dari Entitas Anak Perseroan, dengan dua tempat bersandar yang
mampu mengimpor ethylene dan benzene serta mengekspor styrene monomer.
4.4.5. Fasilitas Pendukung Lainnya
Fasilitas pengolahan air. Perseroan memiliki fasilitas pengolahan air di lokasi Perseroan dengan
kapasitas untuk mengolah 5.760 ton air per hari, termasuk air untuk boiler, air yang dimurnikan
(highly-purified water) untuk digunakan dalam sistem sirkulasi pendingin serta air untuk kebutuhan
umum. Di samping itu, Perseroan memiliki fasilitas desalinasi di lokasi pabrik Perseroan.
Sistem pendingin air dan pendingin air laut. Perseroan memiliki dua sistem pendingin air untuk jalur
produksi polyethylene dan ethylene. Sistem-sistem tersebut menggunakan air laut yang mengalir
dan melewati mesin heat exchanges untuk mendinginkan air. Sistem pendingin air ini adalah sistem
tertutup untuk meminimalisasi volume air yang hilang. Air laut biasanya dialirkan pada kecepatan
70 kt/jam untuk mendinginkan 40 kt air untuk memproses pendinginan. Perseroan mendapatkan
kebutuhan air tawar melalui saluran pipa dari PT Krakatau Tirta Industri, yang berjarak sekitar
10 km dari pabrik produksi Perseroan berdasarkan sebuah perjanjian pasokan jangka panjang.
Pabrik styrene monomer Perseroan memperoleh air tawar melalui saluran pipa dari PT Sauhbahtera
Samudera yang berlokasi di Banten Lama, Propinsi Banten. Pabrik tersebut juga memiliki sebuah
unit desalinasi dengan kapasitas produksi sebesar 35 meter kubik air yang telah ditawarkan per jam.
Sistem udara pabrik dan system udara instrumen. Perseroan memiliki lima kompresor udara yang
dipasang di lokasi Cilegon. Kompresor udara digunakan untuk sistem udara instrumen, sistem udara
pabrik, dan untuk pembersihan karbon (decoking) furnace cracking. Biasanya, hanya tiga kompresor
yang dioperasikan. Perseroan memiliki dua unit two-stage screw compressor yang dipasang di
lokasi Serang.

121

Sistem nitrogen. Nitrogen dipasok kepada Perseroan berdasarkan perjanjian dengan ALI. Naphtha
cracker dan dua jalur produksi polyethylene Perseroan menggunakan antara 26 sampai dengan 31
juta meter kubik nitrogen setiap tahunnya. Perseroan berkeyakinan bahwa ALI memiliki persediaan
nitrogen cair dan kapasitas vaporisasi yang memadai untuk menangani setiap kebutuhan darurat
Perseroan. Di samping itu, Perseroan memiliki fasilitas nitrogen sendiri sebagai cadangan selain
pemasok komersial Perseroan.
Laboratorium. Laboratorium Perseroan sepenuhnya terintegrasi ke proses kendali mutu, operasional
pabrik dan proses keandalan pabrik. Setiap pengiriman bahan baku yang diterima oleh Perseroan
dianalisa. Dalam proses pabrik, laboratorium Perseroan melakukan analisa secara rutin dan menjaga
alat penganalisis arus produksi (on-stream analyzer) Perseroan yang merupakan bagian dari proses.
Produk-produk dari pabrik ethylene Perseroan terus-menerus dipantau mutunya, termasuk produkproduk yang digunakan dalam proses-proses hilir. Perseroan juga memeriksa produk-produk cair
Perseroan melalui analisa tangki sebelum dilakukan pemuatan atau pengiriman.
Laboratorium Perseroan memeriksa dan memberikan sertifikasi atas setiap kelompok produk
polyethylene pada saat masuk ke dalam gudang penyimpanan. Pengiriman polyethylene tidak dapat
meninggalkan pabrik sebelum menjalani sertifikasi mutu oleh laboratorium. Di samping itu, Perseroan
juga memiliki fasilitas layanan pelanggan penuh untuk membantu para pelanggan Perseroan.
Laboratorium memiliki peralatan film, blow moulding, serta peralatan lainnya yang digunakan untuk
menguji jalannya produksi, mengembangkan produk-produk baru, dan membantu para pelanggan
Perseroan untuk meningkatkan kinerja produk mereka.
Laboratorium Perseroan memiliki fasilitas pengujian air yang lengkap. Fasilitas tersebut digunakan
untuk memantau air pada berbagai tahap mulai dari air baku yang baru masuk sampai dengan air
yang memiliki tingkat kemurnian tertinggi yang digunakan pada boiler Perseroan. Di samping itu,
laboratorium juga memantau air buangan dari fasilitas Perseroan.
Perseroan juga memiliki sebuah laboratorium analisis minyak yang lengkap. Laboratorium tersebut
digunakan untuk memantau mutu minyak pada rotating equipment Perseroan sehingga Perseroan
dapat memprediksi dan mencegah masalah yang mungkin terjadi. Laboratorium minyak Perseroan
digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan keandalan pabrik.
Ruang Kendali Proses. Perseroan memiliki dua ruang kendali proses utama untuk pabrik ethylene
dan pabrik polyethylene. Di samping itu, Perseroan memiliki ruang kendali sekunder untuk
memantau dan mengontrol sistem-sistem utilitas. Ruang kendali proses utama memiliki sistemsistem kontrol komputer terintegrasi yang canggih, dengan menggunakan program-program yang
telah dikembangkan oleh Perseroan serta program-program yang dikembangkan oleh para pemberi
lisensi pada jalur produksi polyethylene dan cracking furnace Perseroan. Sebagai penunjang lebih
lanjut atas operasi, Perseroan mengoperasikan sistem kamera pengawas (CCTV) yang ditempatkan
secara strategis di seluruh fasilitas. Pabrik styrene monomer Perseroan memiliki dua ruang kendali.
Kantor pusat. Perseroan menyewa ruangan untuk kantor-kantor dan administrasi di Jakarta dari
pihak terkait dengan luas sekitar 3.012 meter persegi.
4.5. Proses Produksi
4.5.1. Proses produksi olefin dan produk-produk sampingan
Naphtha cracker yang dimiliki Perseroan dapat mengubah bahan baku hidrokarbon, seperti light
naphtha, heavy naphtha, kondensat tertentu dan LPG, menjadi ethylene, propylene serta produkproduk sampingan lainnya dalam dua tahapan proses.
Dalam tahap pertama, bahan baku dipanaskan terlebih dahulu dan disalurkan melalui furnace yang
berisi banyak tabung yang dipanaskan sampai sekitar 800 derajat Celsius (kurang lebih 1.470 derajat
Fahrenheit). Dalam kondisi-kondisi tersebut, bahan baku “dipecah” menjadi ethylene, propylene dan
berbagai produk sampingan lainnya. Salah satu dari produk sampingan tersebut adalah karbon,
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yang diendapkan pada permukaan tabung-tabung sebagai arang dan mengurangi kinerja furnace.
Untuk mengurangi pembentukan arang dalam tabung-tabung, maka uap diinjeksikan ke dalam
tabung-tabung, bersama dengan bahan baku. Tumpukan arang disingkirkan dengan membakarnya
dalam kombinasi udara dan uap yang terkendali. Proses pembuangan arang dari tabung-tabung
ini disebut de-coking.
Selama tahap kedua, produk-produk campuran yang dihasilkan dari cracking furnace harus melalui
berbagai proses pendinginan, pemadatan dan pemisahan untuk mencapai tingkat kemurnian yang
diperlukan untuk produk-produk Perseroan. Selama proses ini, kotoran-kotoran dibuang dan produkproduk didinginkan sampai pada tingkat yang sesuai untuk penyimpanan dalam tangki-tangki, dengan
beberapa di antaranya disimpan pada suhu rendah. Beberapa produk sampingan, seperti mixed
C4 bisa dan didaur ulang, ke dalam furnace sebagai bahan baku apabila Perseroan menilai kondisi
pasar yang kurang menguntungkan untuk menyerap produk-produk sampingan tersebut. Hidrogen
yang didaur ulang dapat digunakan dalam proses produksi polyethylene maupun polypropylene.
Produk-produk sampingan lainnya, seperti methane, hydrogen dan heavy oil, digunakan secara
internal sebagai bahan bakar.
Bagan di bawah ini menggambarkan proses produksi dan pasar-pasar utama untuk olefin serta
produk-produk sampingan yang digunakan dalam naphtha cracker pada tanggal Prospektus ini
diterbitkan.

Catatan:
(1) LLDPE
(2) HDPE

: Linear low density polyethylene
: High Density Polyethylene

4.5.2. Proses produksi polyethylene
Bahan-bahan baku yang digunakan dalam produksi polyethylene adalah ethylene, butene-l
dan hexane. Pertama-tama, bahan-bahan baku dimurnikan untuk membuang impurities yang
mempengaruhi fungsi katalis yang digunakan dalam proses. Kombinasi bahan baku tersebut akan
menghasilkan rantai ethylene yang panjang dalam reaktor pada suhu yang ditingkatkan dan dengan
menggunakan katalis. Proses ini disebut polimerisasi. Produk yang dihasilkan dari reaktor berupa
resin yang telah tercampur dengan aditif tertentu kemudian dipotong dengan menggunakan pallet
dan dikumpulkan untuk disimpan.
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Perseroan memiliki dua jalur produksi polyethylene, satu menggunakan teknologi UNIPOL™ dan
yang lainnya menggunakan teknologi Showa Denko. Jalur produksi UNIPOL™ mampu memproduksi
LLDPE, atau jenis-jenis HDPE tertentu. Reaksi terjadi di dalam fluidized bed vessel. Jalur produksi
Showa Denko menghasilkan HDPE yang konvensional atau tinggi, tergantung pada pengaturan
produksi. Polimerisasi terjadi di dalam perputaran reaktor dalam kondisi lembek dan resin yang
dihasilkan dicampur dengan aditif, dipotong dengan menggunakan pallet dan dimasukkan ke
dalam karung untuk penyimpanannya. Dengan variasi kondisi-kondisi produksi dan katalisator yang
digunakan, Perseroan mampu menghasilkan beragam jenis polyethylene untuk para pelanggannya.
Kedua jalur produksi polyethylene Perseroan memiliki satu sistem pengemasan dan gudang. Gudang
tersebut memiliki kapasitas 45 kt produk, yang lebih dari cukup untuk menangani permintaan normal
dari para pelanggan.
4.5.3. Proses produksi polypropylene
Bahan baku utama yang digunakan dalam produksi polypropylene adalah propylene. Perseroan
menggunakan teknologi gas phase UNIPOL™, merupakan proses yang dikembangkan oleh Union
Carbide dan Shell Chemical Company, untuk memproduksi polypropylene. Pertama-tama, bahanbahan baku dimasukkan ke dalam reaktor, yaitu propylene bersamaan dengan katalis, hidrogen
maupun beberapa senyawa lain yang ditambahkan untuk menentukan berat molekul. Serangkaian
langkah diambil untuk memisahkan produk. Campuran disalurkan ke dalam resin degassing system
untuk memisahkan bahan-bahan padat dan gas. Produk dalam bentuk bubuk padat disalurkan ke
palleter untuk menghasilkan butiran. Gas dikirimkan ke recovery system dan kemudian disalurkan
kembali ke reaktor. Bahan cair dalam jumlah kecil yang tersisa di recovery system diuapkan dan
disalurkan ke boiler sebagai bahan bakar gas.
4.5.4. Proses produksi styrene monomer
Proses produksi styrene monomer terdiri atas dua tahap. Dalam tahap alkylation, ethylene dan
benzene direaksikan dalam reaktor katalis fixed bed untuk memproduksi ethyl benzene. Ethyl
benzene dimurnikan dan dipisahkan dari benzene yang tidak bereaksi serta produk sampingan
berupa serangkaian distillation columns. Untuk meningkatkan efisiensi produksi, di-ethyl benzene,
produk sampingan, dikonversikan kembali menjadi ethyl benzene dalam reaktor transalkylation.
Dalam tahap reaksi dehydrogenation, ethyl benzene didehidrogenasikan dalam reaktor katalis fixed
bed untuk memproduksi styrene monomer. Karena reaksi tersebut dapat dibalik dengan koefisien
yang lebih kecil terhadap reaktan, maka reaksi dilakukan dalam kondisi vakum dan masukan
reaktor dicairkan dengan uap untuk meningkatkan konversi. Aliran di dalam reaktor dipisahkan
dan dimurnikan dalam serangkaian distillation columns, dari mana hidrogen diperoleh kembali dan
digunakan sebagai bahan bakar. Dalam proses distilasi menengah, inhibitor polimer diinjeksikan
untuk mencegah polimerisasi styrene monomer karena styrene monomer memiliki kecenderungan
untuk mengalami proses polimerisasi pada suhu tinggi.
4.5.5. Proses produksi butadiene
Bahan mentah digunakan pada pabrik butadiene Perseroan adalah mixed C4. Pabrik ini memilik
kapasitas terpasang sebesar 100 kt per tahun dan menggunakan teknologi berbasis BASF n-methylpyrrolidone (NMP) dengan lisensi dari Lummus.
Pada proses produksi butadiene, bahan C4 pertama-tama dimasukkan ke extractive distillation section
di mana C4 diuapkan dan dipisahkan menggunakan extractive distillation columns. Overhead product
dari column pertama terdiri dari campuran butenes dan butanes dan ditetapkan sebagai raffinate-1,
yang merupakan produk sampingan dari proses tersebut. Rich solvent dipindah dari bagian bawah
column kedua dan dialirkan ke solvent degassing system yang memasukkan uap C4 kembali ke
extractive distillation section. Overhead dari column ketiga berupa produk crude butadiene yang
dialirkan ke sistem distilasi konvensional untuk dimurnikan lebih lanjut.
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Crude butadiene dari column ketiga selanjutnya dimasukkan ke propyne column, yang merupakan
column pertama dari dua column pada conventional distillation section. Propyne dipindahkan sebagai
overhead dari column ini dan bagian bawah dialirkan ke butadiene column. Produk butadiene akhir
selanjutnya dipindahkan dari bagian atas butadiene column sedangkan C 5 serta 1,2-butadiene
ditolak di bagian bawah.
4.6. Kinerja Pabrik
Perseroan secara berkelanjutan harus meningkatkan kinerja produksi dan pabriknya. Tabel di bawah
ini menetapkan tingkat utilisasi kapasitas Perseroan.
Periode satu tahun yang berakhir Periode enam bulan yang berakhir
pada tanggal:
pada tanggal:
31 Des 2011
31 Des 2012
30 Jun 2012
30 Jun 2013
%
%
%
%
Tingkat Utilisasi Kapasitas Berdasarkan Produk:
Naphtha Crackers . .......................................................
Polyethylene....................................................................
Polypropylene..................................................................
Styrene monomer...........................................................

77,9(1)
88,7
90,4
89,8

88,5
100,2
96,0
88,9

86,7
101,1
94,4
94,9

96,0
95,5
96,5
87,1(2)

Catatan:
(1) Perseroan melakukan pemeliharaan rutin selama 45 hari pada bulan Oktober hingga November 2011.
(2) Perseroan melakukan pemeliharaan rutin selama 30 hari pada bulan Februari hingga Maret 2013.

4.6.1 Kendali mutu
Perseroan mengoperasikan sebuah unit pengendalian mutu dan dua laboratorium pada fasilitasfasilitas produksi untuk memantau bahan baku serta bahan-bahan dan produk lainnya untuk
memastikan kesesuaian dengan spesifikasi dalam kontrak.
Secara umum, Perseroan mengandalkan riwayat mutu produk dari para pemasok naphtha Perseroan.
Setiap pengiriman naphtha pada umumnya disertai dengan sertifikat analisis dan diuji sebelum proses
pembongkaran. Untuk para pemasok yang telah memiliki hubungan jangka panjang dan memiliki
kredibilitas teruji, maka syarat-syarat pengujian tertentu dapat dikurangi, seperti uji sisa pencemar
(trace contaminant testing).
Semua produk yang sedang dalam proses maupun produk jadi, diuji dan digolongkan berdasarkan
spesifikasi. Sebuah catatan yang berisikan data mengenai tingkat kualitas dan grade akan diterbitkan
sebelum produk tersebut dijual. Catatan ketidakpatuhan (non-compliance) juga akan diterbitkan
untuk produk-produk yang tidak memenuhi spesifikasi.
Program pemeliharaan berkala yang dilakukan Perseroan juga memastikan kinerja pabrik dan kendali
mutu Perseroan sesuai dengan pedoman ISO. Tabel di bawah ini menunjukkan beberapa akreditasi
utama terhadap sistem produk dan manajemen Perseroan.
Akreditasi

Penerapan

Sertifikat Produk “Halal” untuk semua produk polypropylene

Pada bulan Januari 2012, Fatwa Majelis Ulama Indonesia
(“MUI”) menyatakan bahwa semua produk polypropylene
Perseroan dinyatakan “Halal,”.Sertifikat ini berlaku sampai
dengan tanggal 10 Januari 2016.

Sertifikat Produk “Halal” untuk semua produk polyethylene

Pada bulan Januari 2012, MUI menyatakan bahwa semua
produk polyethylene Perseroan dinyatakan “Halal.” Sertifikat
ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Januari 2016.

Lloyd’s Register:
• ISO 9001:2008 (berlaku hingga bulan Juli 2015)

Sistem manajemen mutu, yang diterima oleh SMI terkait
dengan produksi styrene monomer.
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• ISO 9001:2008 (berlaku hingga bulan 10 Oktober 2015)

Sistem manajemen mutu, yang diterima oleh RPU terkait
dengan kegiatan penyimpanan minyak dan bahan kimia.

• ISO 14001:2004 (berlaku hingga bulan November 2013)

Sistem pengelolaan lingkungan yang diterima oleh SMI terkait
dengan produksi styrene monomer.

SGS’s Register:
• ISO 9001:2008 (berlaku hingga 30 Oktober 2013)

Sistem manajemen mutu yang diterima oleh Perseroan terkait
pabrik olefin dan polyolefin-nya.

• ISO 14001:2004 (berlaku hingga tanggal 4 Februari 2014)

Sistem pengelolaan lingkungan yang diterima oleh Perseroan
terkait dengan pabrik olefin dan polyolefin-nya.

4.6.2. Pemeliharaan
Perseroan merencanakan untuk menutup pabrik Perseroan secara berkala untuk keperluan TAM
yang dijadwalkan dan sesekali untuk melakukan pemeliharaan perbaikan di luar jadwal sebagaimana
telah dilakukan Perseroan di masa lalu. TAM berlangsung setiap tiga sampai empat tahun sekali dan
mencakup perbaikan besar dan pemeliharaan terjadwal atas mesin-mesin utama, pembaruan besar
yang dijadwalkan serta kepatuhan terhadap persyaratan undang-undang. Kegiatan ini mencakup
penutupan pabrik untuk jangka waktu sampai dengan 45 hari. Pada bulan Oktober dan November
2011, Perseroan melakukan TAM selama masing-masing sekitar 45 hari pada pabrik ethylene, dan
33 hari pada pabrik polyethylene, di mana produksi dihentikan. Setelah TAM 2011, TAM berikutnya
dijadwalkan untuk dilakukan pada tahun 2015.
Perseroan memiliki dua pabrik styrene monomer. Masing-masing pabrik memerlukan SDM selama
jangka waktu sekitar 30 hari setiap dua tahun sekali, untuk mengganti katalis, yang secara rata-rata
memiliki masa pakai selama dua tahun. Pada bulan Februari dan Maret tahun 2013, Perseroan
melaksanakan SDM rutin pada salah satu pabrik styrene monomer selama 30 hari. Perseroan
melakukan pengaturan dalam pelaksanaan SDM ini sehingga dilakukan bergiliran di mana hanya
perlu menutup satu pabrik per tahun selama jangka waktu tersebut. Di samping itu, Perseroan secara
berkala mengadakan pemeriksaan, pekerjaan perbaikan dan penggantian katalis, dan Perseroan
berencana untuk melakukannya di masa mendatang.
Perseroan berencana untuk menutup pabrik polyethylene selama sekitar dua minggu selama
dilakukannya TAM terhadap cracker serta fasilitas pembangkit tenaga listrik, oleh karena
pengoperasian pabrik polyethylene bergantung pada ketersediaan listrik dan uap, sebagaimana yang
telah dilakukan oleh Perseroan di masa lalu. Perseroan juga melakukan pemeliharaan pencegahan
dan perbaikan selama penghentian-penghentian singkat terhadap pengoperasian jalur produksi
polyethylene yang berlangsung pada saat yang bersamaan dengan perubahan grade
Jalur produksi polypropylene Perseroan tidak memerlukan masa penghentian yang lama.
Pemeliharaan dilakukan dalam tahap-tahap singkat pengoperasian pabrik tersebut untuk perubahan
grade produk.
4.6.3. Peningkatan Kapasitas dan Pabrik
Perseroan berfokus pada debottlenecking atau peningkatan kapasitas dan perluasan pabrik produksi
Perseroan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi, mengurangi biaya produksi,
meningkatkan marjin keuntungan serta menciptakan keseimbangan antara kapasitas produksi dari
fasilitas produksi hulu dan fasilitas produksi hilir.
Perseroan ingin mengembangkan proyek-proyek yang memungkinkan Perseroan untuk menghasilkan
produk-produk hilir tambahan dan bernilai tambah lebih tinggi, seperti pembangunan unit ekstraksi
butadiene yang baru. Produk-produk C4 pada saat ini diekspor ke pasar-pasar utama seperti
Korea, Jepang dan Thailand dan, dengan dimulainya operasi pabrik baru butadiene, Perseroan
memperkirakan bahwa Perseroan dapat memanfaatkan sebagian besar produksi C4 Perseroan.
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Tabel di bawah ini menunjukkan total estimasi biaya dan tanggal estimasi penyelesaian proyek
debottlenecking atau peningkatan produksi dan proyek perluasan Perseroan selama tiga tahun
terakhir, serta kapasitas produksi pabrik Perseroan sebelum dan sesudah penyelesaian proyekproyek terkait dengan fasilitas-fasilitas Perseroan yang sudah ada dan yang diusulkan.

Nama Pabrik

Total
Estimasi
Biaya

Tahun
Penyelesaian/
Perkiraan Tahun
Penyelesaian

Kapasitas Terpasang

US$ juta
Pabrik-pabrik Saat ini:
Polypropylene UNIPOL™..................
Polyethylene Showa Denko..............
Pabrik Ekstraksi Butadiene Baru(4)

30,0
5,5
120,0

2011
2011
2013

Naphtha cracker(5)................................

380,0

2015

Saat ini:
360 kt polypropylene per tahun
120 kt HDPE per tahun
-

Sesudah:
480 kt per tahun(1)
136 kt per tahun(2)(3)
100 kt per tahun

600 kt ethylene per tahun
320 kt propylene per tahun
280 kt pygas per tahun
220 kt mixed C4 per tahun

860 kt per tahun
470 kt per tahun
400 kt per tahun
315 kt per tahun

Catatan:
(1) Debottlenecking atau peningkatan produksi dari atas jalur produksi 1 dan jalur produksi 2 dari pabrik ini telah meningkatkan
kapasitas pabrik polypropylene Perseroan menjadi 480 kt per tahun dari 360 kt per tahun. Perseroan menginstalasi dua
sistem palletizer, serta sistem tambahan dan sistem silonya. Pekerjaan telah dimulai sebelum penggabungan pada
tahun 2010 dan Perseroan menyelesaikan proyek pada tanggal 1 April 2011.
(2) Dengan kapasitas produksi pabrik polyethylene yang akan lebih ditingkatkan, Perseroan bermaksud mengoptimalkan
penggunaan kelebihan ethylene yang dihasilkan oleh naphtha cracker.
(3) Perseroan telah memulai proyek-proyek debottlenecking atau peningkatan produksi yang diharapkan dapat
meningkatkan kapasitas pabrik polyethylene Perseroan yang memperoleh lisensi dari Showa Denko sampai dengan
136 kt per tahun. Pekerjaan ini telah selesai pada akhir tahun 2011.
(4) Perseroan telah memulai pengembangan dan pembangunan pabrik butadiene baru pada tahun 2011. Sejak bulan Juli
2013, pekerjaan mekanik telah rampung. Pekerjaan commissioning ini sedang berlangsung dan pabrik direncanakan
untuk memulai kegiatan komersialnya pada bulan September 2013.
(5) Perseroan berencana untuk meningkatkan kapasitas naphtha cracker Perseroan dari 600 kt per tahun menjadi 860 kt
ethylene per tahun, dengan produksi semua produk terkait seperti propylene, mixed C4 dan pygas yang diharapkan
juga meningkat secara proporsional. Perseroan beryakinan bahwa kapasitas yang ditingkatkan tersebut akan membuat
Perseroan mampu mengoptimalkan bahan baku dan hasil agar bisa menekan biaya cracker dan meningkatkan
keuntungan portfolio polypropylene serta peningkatan kapasitas ekstraksi butadiene. Pada saat ini, Perseroan
mengharapkan proyek perluasan terkait dengan naphtha cracker Perseroan bisa rampung pada tahun 2015 dan mulai
beroperasi secara komersial pada tahun 2016.

Proyek Debottlenecking Polypropylene UNIPOL™
Kapasitas jalur produksi 1 dan 2 dari pabrik polypropylene Perseroan telah ditingkatkan melalui
proyek debottlenecking. Hal ini dilakukan dengan melakukan instalasi atas dua sistem palletizer,
serta perbaikan atas auxiliary dan sistem silo. Proyek ini dimulai sebelum terjadinya merger pada
tahun 2010 dan selesai pada tanggal 1 April 2011. Setelah proyek debottlenecking, kapasitas pabrik
polypropylene Perseroan meningkat dari 360 kt per tahun menjadi 480 kt per tahun. Jumlah biaya
yang digunakan untuk proyek debottlenecking ini mencapai US$30,0 juta.
Proyek Debottlenecking Polyethylene Showa Denko
Kapasitas pabrik polyethylene Perseroan yang kedua telah ditingkatkan melalui perubahan pada
system LCM, instalasi bag filters tambahan, kondensator tambahan, peningkatan kapasitas motor,
peningkatan dalam sistem katup pembuangan dan aksesoris-aksesoris terkait. Proyek ini dimulai
pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2011. Dengan selesainya proyek debottlenecking pada
pabrik polyethylene Perseroan yang kedua, maka kapasitas produksi pabrik Perseroan meningkat
dari 120 kt per tahun menjadi 136 kt per tahun pada akhir tahun 2011. Jumlah biaya yang dikeluarkan
untuk proyek debottlenecking ini mencapai US$5,5 juta.

127

Pabrik Ekstraksi Butadiene Baru
Sebagai bagian dari upaya Perseroan untuk memproduksi produk-produk hilir tambahan yang
bernilai tambah lebih tinggi, Perseroan telah mengembangkan dan membangun sebuah unit ekstraksi
butadiene baru di dalam kompleks petrokimia Perseroan yang sudah ada di Cilegon. Perseroan
memperkirakan bahwa pabrik butadiene baru tersebut akan mulai beroperasi secara komersial pada
bulan September 2013 dengan kapasitas produksi 100 kt butadiene per tahun.
Proyek Perluasan Naphtha Cracker
Perseroan berencana untuk meningkatkan kapasitas naphtha cracker Perseroan dari 600 kt ethylene
per tahun menjadi 860 kt ethylene per tahun, dengan produksi semua produk terkait seperti propylene,
mixed C4 dan pygas yang juga diharapkan meningkat secara proporsional. Berdasarkan analisa awal
yang dilakukan oleh pemberi lisensi naphtha cracker Perseroan, diperkirakan bahwa penggantian
semua kompresor utama pada landasan (footprint) dan peningkatan dan/atau penambahan
peralatan, akan mencapai total sekitar lebih US$380 juta. Perseroan memperkirakan bahwa proyek
pengembangan ini akan selesai pada tahun 2015.
Lisensi dan Merek Dagang
Tabel berikut ini menunjukkan beberapa informasi terkait dengan lisensi-lisensi yang digunakan
terkait dengan fasilitas produksi Perseroan.
Fasilitas
Naphtha cracker

Kapasitas

Tanggal Pendirian

Kontraktor

Lummus

Toyo Engineering

LL/HDPE – 200 kt per tahun 1995

Union Carbide

Toyo Engineering

HDPE – 136 kt per tahun 1995

Showa Denko

Toyo Engineering

Polypropylene(2)

480 kt per tahun 1992 – Jalur produksi 1 & 2 Union Carbide
1995 – Jalur produksi 3

Toyo Engineering

Butadiene plant

100 kt per tahun 2011

BASF/Lummus

Toyo Engineering

Styrene monomer

340 kt per tahun 1992 – Jalur Pabrik 1

Lummus

Toyo Engineering
Mitsubishi Heavy Industry

Polyethylene Unipoltm(1)
Polyethylene Showa Denko(1)

Ethylene – 600 kt per tahun 1995
Propylene – 320 kt per tahun
Pygas – 280 kt per tahun
mixed C4 – 220 kt per tahun

Pemberi Lisensi

1999 – Jalur Pabrik 2
Catatan:
(1) Perseroan memasarkan produk-produk polyethylene Perseroan dengan nama “Asrene®,” yang merupakan merek dagang terdaftar
Perseroan.
(2) Perseroan memasarkan produk-produk polypropylene Perseroan dengan nama “Trilene®,” yang merupakan merek dagang terdaftar
Perseroan.

Perseroan telah menandatangani perjanjian lisensi dengan ABB Lummus Crest Inc. (“LCI”) di mana
LCI akan menyediakan hak non-eksklusif bagi Perseroan untuk penggunaan informasi teknis dan
hak paten yang terkait dengan pengolahan olefins. Perjanjian ini berlaku selama 15 tahun sejak
tahun 1990 dan secara otomatis akan diperpanjang selama satu tahun.
SMI telah menandatangani perjanjian lisensi dengan LCI di mana LCI akan menyediakan hak
non-eksklusif bagi SMI untuk penggunaan informasi teknis serta hak paten yang terkait dengan
pengolahan styrene monomer. Perjanjian ini berlaku selama 15 tahun, terhitung sejak Januari 1997.
Berdasarkan keterangan SMI, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian lisensi
antara SMI dengan LCI ini masih berlaku.
Perseroan telah menandatangani perjanjian lisensi hak paten dengan Showa Denko K.K untuk
penggunaan informasi teknis serta hak paten yang terkait dengan produksi polyethylene. Perjanjian
ini berlaku selama 20 tahun sejak diberlakukan pada tahun 1993.
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Perseroan telah menandatangani perjanjian lisensi dengan Union Carbide Corporation untuk
penggunaan informasi teknis serta hak paten yang terkait dengan produksi polyethylene. Perjanjian
ini berlaku selama 20 tahun sejak Perseroan memasok ethylene ke pabrik polyethylene Perseroan
pada tahun 1995.
Perseroan telah menandatangani perjanjian lisensi dengan Lummus untuk pabrik ekstraksi butadiene
di mana Lummus akan memberikan hak non-eksklusif kepada Perseroan untuk menggunakan
informasi teknis dan hak paten yang terkait dengan proses produksi butadiene. Pada tahun 2011,
Perseroan menovasi perjanjian ini kepada PBI sehingga PBI mengambilalih tanggung jawab
Perseroan berdasarkan perjanjian lisensi tersebut.
4.7. Penjualan, Pemasaran dan Pelanggan
Produk-produk Perseroan dijual sebagai bahan baku kunci untuk memproduksi berbagai jenis produk
pelanggan dan industri. Perseroan telah menjual olefin dan produk sampingan serta polyethylene di
pasar dalam negeri maupun pasar ekspor, dan menjual polypropylene di pasar dalam negeri. Untuk
periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, 75,6% dari penjualan bersih Perseroan
berasal dari penjualan kepada para pelanggan di Indonesia dan sisanya berasal dari penjualan
ekspor. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2012,
serta periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2013,
masing-masing 28,5%, 22,8%, 20,6% dan 40,5% dari pendapatan olefin Perseroan berasal dari
penjualan kepada para pelanggan di Indonesia dan sisanya berasal dari penjualan ekspor. Untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2012, serta periodeperiode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2013, masing-masing
96,3%, 96,4%, 96,4% dan 98,3% dari pendapatan polyethylene Perseroan berasal dari penjualan
kepada para pelanggan di Indonesia dan sisanya berasal dari penjualan ekspor. Selama periodeperiode yang sama ini, Perseroan telah menjual hampir semua produk polypropylene Perseroan di
dalam negeri akibat adanya permintaan domestik yang sangat tinggi oleh karena Indonesia terus
menjadi importir polypropylene.
Perseroan telah menjual styrene monomer di pasar domestik maupun pasar ekspor. Untuk tahuntahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2012, serta periode-periode
enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2013, 55,7%, 61,1%, 59,2% dan
63,8% dari pendapatan styrene monomer Perseroan berasal dari penjualan kepada para pelanggan
di Indonesia dan sisanya berasal dari penjualan ekspor. Perseroan telah menjual produk-produk
sampingan styrene monomer di pasar domestik. Tidak ada hambatan distribusi yang dihadapi
Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir ini.
Perseroan memiliki divisi-divisi terpisah untuk mendukung penjualan olefin dan polyethylene. Divisi
penjualan olefin terdiri dari enam personil dan bertanggung jawab atas pemasaran dan penjualan
ethylene, pygas dan mixed C4. Divisi penjualan polyethylene terdiri dari 21 personil dan bertanggung
jawab untuk menegosiasikan perjanjian dengan para distributor dan penjualan langsung dengan
pelanggan.
Divisi styrene monomer terdiri dari empat personil yang bertanggung jawab atas penjualan domestik
dan ekspor. Divisi ini juga melakukan pengadaan bahan baku, bahan mentah dan bahan kimia
lainnya, serta kebutuhan energi untuk produksi styrene monomer Perseroan.
Kegiatan promosi yang dilakukan Perseroan diantaranya menyelenggarakan temu pelanggan,
seminar dan ikut serta dalam pameran.
Perseroan memiliki tim teknis yang akan melakukan observasi terhadap produk yang tidak sesuai
dengan spesifikasi standar. Apabila ditemukan produk yang tidak sesuai maka Perseroan akan
menarik produk tersebut, selama belum diolah oleh pelanggan.
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4.7.1. Penjualan
a. Olefins dan produk-produk sampingan
Berikut adalah tabel pendapatan bersih dalam negeri dari penjualan Olefins dan produk-produk
sampingan Perseroan dalam satuan ribuan dollar Amerika:

Sumber: Perseroan

Berikut adalah tabel pendapatan bersih ekspor dari penjualan Olefins dan produk-produk sampingan
Perseroan dalam satuan ribuan dollar Amerika:

Sumber: Perseroan

i. Ethylene
Perseroan memakai sebagian besar produksi ethylene-nya untuk kedua jalur produksi polyethylene
Perseroan dan sebagian kecil untuk pabrik styrene monomer Perseroan. Sisa produksi ethylene
dijual terutama kepada para pelanggan industri dalam negeri dan terkadang dijual di pasar spot.
Perseroan pada waktu-waktu tertentu mengekspor produk-produk ethylene ke negara-negara lain
seperti Singapura, Jepang, Korea, dan Thailand. Perseroan memiliki kontrak pasokan ethylene
dengan pelanggan-pelanggan utama, di mana sebagian besar merupakan pelanggan domestik.
Kontrak pasokan Perseroan dengan para pelanggan utama secara otomatis diperbarui pada setiap
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triwulan. Sedangkan sisanya diperbaharui setiap tahun. Kontrak tersebut memuat ketentuan bahwa
Perseroan akan menerima pembayaran dalam dolar AS sesuai dengan formula penetapan harga
yang didasarkan pada biaya ditambah harga spot.
Semua penjualan ethylene Perseroan dalam negeri masing-masing pada tahun 2011 dan 2012 serta
periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dikirim melalui saluran pipa.
ii. Propylene
Perseroan menggunakan hampir seluruh propylene yang diproduksi Perseroan dari kompleks olefin
sebagai bahan baku bagi produk-produk polypropylene Perseroan. Propylene diangkut secara
langsung dari kompleks olefin Perseroan ke pabrik polypropylene Perseroan, sehingga Perseroan
mampu menyediakan produk-produk petrokimia hulu dan hilir yang terintegrasi. Perseroan pada
waktu-waktu tertentu mengekspor produk-produk propylene ke negara-negara lain seperti Jepang
dan Singapura.
iii. Pygas
Perseroan telah menjual sebagian besar pygas-nya kepada para pedagang asing dan pelanggan
akhir asing sesuai dengan perjanjian-perjanjian pemasokan yang diperbarui setiap enam bulan
atau setiap tahun. Perseroan mengeskpor pygas ke negara-negara lain seperti Korea, Singapura,
Jepang, Thailand, dan Malaysia. Penjualan pygas umumnya dilakukan setiap bulan. Harga-harganya
ditentukan dengan diperbandingkan dengan tolok ukur global terkait yang dinyatakan dalam Dollar
Amerika Serikat dan umumnya disesuaikan per bulan. Para pelanggan diberikan penawaran, ditagih
dan diharuskan untuk membayar dalam Dollar Amerika Serikat.
iv. Mixed C4
Perseroan telah menjual sebagian besar mixed C4-nya kepada para pelanggan di Thailand dan
Korea berdasarkan kontrak pasokan dan juga terikat dalam beberapa penjualan spot. Kontrak
pasokan berisi ketentuan bahwa Perseroan dibayar dalam Dollar Amerika Serikat sesuai dengan
formula penetapan harga terkait dengan harga-harga butadiene dan MOPJ (CFR naphtha Jepang
yang dinyatakan dalam Platts) + alpha atau premium.
Perseroan akan terus menjual mixed C4 dalam pasar terbuka sepanjang penjualan dengan cara
tersebut lebih menguntungkan bagi Perseroan daripada menggunakannya sebagai aliran daur ulang.
Dengan mulai beroperasinya pabrik butadiene, maka seluruh produksi mixed C4 yang diproduksi akan
digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi butadiene, yang mana hal ini merupakan nilai
tambah bagi produk-produk mixed C4. Butadiene tersebut akan dijual di dalam negeri dan diekspor.
b. Polyolefins
Berikut adalah tabel pendapatan bersih dalam negeri dari Polyolefins Perseroan dalam satuan
ribuan dollar Amerika:

Sumber: Perseroan
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Berikut adalah tabel pendapatan bersih ekspor dari Polyolefins Perseroan dalam satuan ribuan
dollar Amerika:

Sumber: Perseroan

i. Polyethylene
Perseroan memasarkan polyethylene di dalam negeri, melalui distributor lokal maupun melalui
penjualan langsung. Pemasaran dilakukan secara langsung melalui staf penjualan maupun secara
tidak langsung melalui para distributor independen. Secara substansial semua pelanggan Perseroan
dibayar oleh Perseroan dalam dolar Amerika Serikat.
Perseroan menetapkan harga polyethylene berdasarkan harga pasar spot CFR SEA ditambah
premium yang mencerminkan tarif impor yang berlaku serta pembebasan tarif yang tersedia bagi
para pelanggan Perseroan dan tingkat-tingkat persediaan pada pihak distributor maupun pelanggan
langsung. Perseroan menetapkan harga-harga polyethylene domestik dalam Dollar Amerika Serikat.
Harga-harga tersebut berfluktuasi sesuai dengan kondisi pasar internasional maupun domestik. Para
pelanggan dikenakan harga eceran (list price), dan dapat diberikan potongan harga berdasarkan
kuantitas pada saat pesanan diberikan. Perseroan mengirimkan produk-produk mengikuti jadwal
pengiriman para pelanggan Perseroan untuk bulan di mana Perseroan menerima pesanan mereka.
Melalui jaringan layanan penjualan dan layanan teknis Perseroan, Perseroan menjaga hubungan
secara berkala dengan para pelanggan akhir dari produk-produk polyethylene Perseroan. Para
personel dari jaringan ini bertemu secara langsung dengan para pelanggan akhir untuk mendiskusikan
kebutuhan mereka serta mengenai produk-produk polyethylene Perseroan di samping untuk
menanggapi masukan dari pelanggan.
Sebagai bagian dari proses pengendalian mutu, departemen teknis menganalisa produk-produk
polyethylene Perseroan antara lain terkait dengan tingkat kepadatan, kandungan bahan tambahan
(aditif), warna, bau dan campuran, sebelum dikemas dan disalurkan.
ii. Polypropylene
Perseroan telah menjual hampir semua produk polypropylene Perseroan di Indonesia akibat
besarnya kebutuhan domestik di Indonesia yang merupakan negara pengimpor polypropylene.
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, Perseroan telah menjual 454 kt atau
99,1% dari polypropylene yang diproduksinya kepada para pelanggan domestik. Untuk periodeperiode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, Perseroan telah menjual 100%
produksi polypropylene Perseroan kepada pelanggan domestik. Penetapan harga didasarkan pada
harga polypropylene CFR SEA tertinggi yang dikeluarkan oleh ICIS, ditambah dengan premium.
Sebagian besar transaksi Perseroan dilakukan dalam dolar AS. Perseroan menggunakan jasa
pengangkutan lokal untuk mendistribusikan semua volume penjualan domestiknya. Perseroan
melakukan penawaran dan menyepakati biaya tarif pengiriman dengan sedikit penyesuaian harga
setiap dua tahun sekali.
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c. Styrene monomer dan produk-produk sampingannya
Berikut adalah tabel pendapatan bersih penjualan dalam negeri dari Styrene monomer dan produkproduk sampingannya Perseroan dalam satuan ribuan dollar Amerika:

Sumber: Perseroan
Keterangan (1):
(1) Termasuk ethyl benzene, toluene dan campuran benzene toluene

Berikut adalah tabel pendapatan bersih penjualan dalam negeri dari Styrene monomer dan produkproduk sampingannya Perseroan dalam satuan ribuan dollar Amerika:

Sumber: Perseroan
Keterangan (1):
(1) Termasuk ethyl benzene, toluene dan campuran benzene toluene

Perseroan telah menjual styrene monomer di pasar domestik maupun pasar ekspor. Untuk tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, Perseroan telah menjual 188 kt, atau 60,8% dari
styrene monomer dan produk-produk sampingan dari styrene monomer ke para pelanggan domestik
dan 121 kt styrene monomer, atau 39,2%, ke pasar ekspor. Untuk periode-periode enam bulan yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, Perseroan telah menjual 95 kt atau 62,5% styrene monomer dan
produk-produk sampingan dari styrene monomer ke pelanggan domestik dan 57 kt, atau 37,5% ke
para pelanggan ekspor. Penjualan domestik sebagian besar dilakukan melalui perjanjian penjualan
untuk periode satu tahun. Sebagian besar pelanggan mencakup para pengguna akhir. Penentuan
harga didasarkan pada rata-rata nilai tengah untuk harga spot CFR SEA dan CFR Cina yang
diterbitkan oleh ICIS LOR, ditambah dengan premium untuk keseluruhan bulan pengiriman. Transaksi
dilakukan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat. Penyerahan dikontrakkan ke perusahaan logistik
di Indonesia, yakni PT Richland Logistics Indonesia.
Untuk bisnis ekspor, Perseroan menggunakan gabungan antara transaksi spot dan kontrak. Untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, Perseroan telah menjual 75 kt styrene
monomer untuk ekspor melalui kontrak dan 47 kt secara spot. Untuk periode-periode enam bulan
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, Perseroan telah menjual semua styrene monomer

133

sebanyak 20 kt ke pasar ekspor dengan kontrak. Para pelanggan ekspor Perseroan mencakup
para pelanggan yang berada di Thailand, Singapura, Jepang, Hong Kong dan Cina. Untuk kontrak
penjualan, penentuan harga didasarkan pada rata-rata harga spot CFR Cina yang diterbitkan oleh
ICIS LOR dan Platts untuk pengiriman satu bulan dan harga ditentukan dan dibayarkan dalam
mata uang dolar Amerika Serikat. Untuk penjualan spot, maka penentuan harga ditetapkan melalui
negosiasi dengan pelanggan. Penyerahan diatur oleh Perseroan untuk pelanggan Perseroan yang
tertentu, sedangkan yang lain diatur oleh pembeli.
4.7.2. Pelanggan utama
Sebagian besar pelanggan Perseroan berada di Indonesia. Perseroan telah menjual produk-produk
Perseroan ke berbagai pelanggan. Dengan melakukan penjualan ke beragam pelanggan, Perseroan
yakin bahwa ketergantungan Perseroan pada pelanggan tertentu menjadi terbatas. Tabel di bawah ini
menjabarkan penjualan bersih Perseroan kepada 10 pelanggan peringkat teratas yang merupakan
38% dari total untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
Pelanggan

Produk

Pelanggan 1....................................................................................

Persentase
Pelanggan
Penjualan Bersih
Sejak

Lokasi

Mixed C4 & Pygas

6%

2003

Korea

Pygas

6%

2011

Thailand

Pelanggan 3....................................................................................

Styrene Monomer

5%

2004

Indonesia

Pelanggan 4....................................................................................

Polypropylene & Polyethylene

5%

1995

Indonesia

Pelanggan 5....................................................................................

Polypropylene & Polyethylene

4%

1995

Indonesia

Pelanggan 6....................................................................................

Mixed C4

3%

2004

Korea

Pelanggan 7....................................................................................

Styrene Monomer

3%

2003

Jepang

Pelanggan 8....................................................................................

Ethylene

2%

1995

Indonesia

Pelanggan 9....................................................................................

Ethylene

2%

2007

Indonesia

Pelanggan 10. ................................................................................

Styrene Monomer

2%

1994

Indonesia

Pelanggan 2....................................................................................

% dari Penjualan Bersih dari 10 Pelanggan Peringkat Teratas........................................................

38%

Tabel di bawah ini menjabarkan penjualan bersih Perseroan kepada 10 pelanggan peringkat teratas
untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013:
Pelanggan

Produk

Pelanggan A. .................................................................................
Pelanggan B..................................................................................
Pelanggan C..................................................................................

Persentase
Pelanggan
Penjualan Bersih
Sejak

Lokasi

Mixed C4 & Pygas

7%

2011

Thailand

Styrene Monomer

6%

2004

Indonesia

Mixed C4 & Pygas

5%

2003

Korea

Pelanggan D..................................................................................

Polypropylene & Polyethylene

4%

1995

Indonesia

Pelanggan E..................................................................................

Polypropylene & Polyethylene

4%

1995

Indonesia

Pelanggan F. .................................................................................

Ethylene

4%

1995

Indonesia
Indonesia

Pelanggan G..................................................................................

Ethylene

3%

2007

Pelanggan H..................................................................................

Styrene Monomer

2%

2003

Jepang

Pelanggan I....................................................................................

Styrene Monomer

2%

1994

Indonesia

Pelanggan J...................................................................................

Ethylene

2%

2005

Indonesia

% dari Penjualan Bersih dari 10 Pelanggan Peringkat Teratas......................................................

38%

4.7.3. Persaingan
Perseroan bersaing dengan produsen petrokimia lain berdasarkan harga, layanan, mutu produk,
waktu pengiriman dan layanan pelanggan secara keseluruhan. Para pesaing Perseroan mencakup
sejumlah perusahaan kimia besar di dunia serta perusahaan minyak terintegrasi berskala besar, yang
beberapa di antaranya memiliki sumber daya finansial yang lebih besar dan juga secara vertikal lebih
terintegrasi dengan sumber bahan baku mereka sendiri. Perseroan berkeyakinan bahwa beberapa
kunci untuk bersaing dalam industri ini antara lain termasuk hubungan dengan pelanggan, posisi
di pasar, skala fasilitas produksi, biaya bahan baku yang rendah, keragaman produk serta proses
teknologi.
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Harga produk-produk petrokimia ditentukan oleh faktor-faktor pasar seperti keseimbangan pasokan/
permintaan serta biaya bahan baku yang berada di luar kendali Perseroan. Secara umum, Perseroan
menjual produk-produk tersebut dengan harga pasar yang berlaku seperti yang dilakukan oleh para
pesaing, namun dalam beberapa kesempatan Perseroan melakukan negosiasi harga.
Perseroan mengantisipasi persaingan bisa berasal dari negara-negara di Timur Tengah seperti
Iran, Kuwait, Qatar, Arab Saudi dan negara-negara di Asia seperti Malaysia, Singapura, Taiwan,
Thailand, Korea Selatan dan Jepang. Perusahaan-perusahaan ini bisa merupakan para pedagang
perantara dari Jepang seperti Marubeni Corporation, Mitsui & Co. dan perusahaan-perusahaan
minyak dan petrokimia yang lebih terintegrasi seperti ExxonMobil, Petroleum Authority of Thailand
(PTT) dan Sabic.
4.7.4. Kepatuhan terhadap Lingkungan Hidup
Perseroan tunduk kepada peraturan dan perundang-undangan Indonesia serta pemerintah daerah
kota Cilegon, yang mengatur penggunaan, penyimpanan, pengangkutan dan pembuangan bahanbahan beracun dan berbahaya, termasuk pembuangan air limbah dan emisi ke lingkungan dan lainnya
dalam kaitannya dengan perlindungan lingkungan hidup. Kegiatan-kegiatan operasional Perseroan
diawasi oleh beberapa badan pemerintah, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Negara
Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Dampak Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Angkutan
Laut Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah Kota Cilegon yang bertanggung jawab
atas pelaksanaan dan pemantauan peraturan dan kebijakan pengendalian polusi pada industri
petrokimia di Indonesia.
Undang-undang Indonesia mensyaratkan perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan manufaktur
yang kegiatan-kegiatan usahanya diperkirakan menimbulkan dampak penting yang potensial
terhadap lingkungan hidup untuk menyusun analisa dampak lingkungan hidup, rencana pemantauan
lingkungan hidup serta rencana pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan kegiatan-kegiatan
operasional tertentu yang dianggap bisa berdampak terhadap lingkungan hidup. Laporan analisa
dampak lingkungan hidup (Andal) harus diserahkan kepada suatu komisi yang terdiri dari para
perwakilan dari berbagai badan pemerintah pusat dan daerah serta lembaga swadaya masyarakat
sebelum membangun suatu fasilitas. Setelah komisi tersebut menyetujui laporan analisa dampak
lingkungan hidup (Andal) yang menjabarkan berbagai standar kepatuhan dan kewajiban-kewajiban
lain, perubahan terhadap laporan analisa dampak lingkungan hidup harus diserahkan kepada
sebuah komisi yang serupa terkait dengan dimulainya kegiatan-kegiatan operasional perusahaan
yang dimaksud. Untuk fasilitas awal, semua persyaratan lingkungan hidup yang diwajibkan telah
dipenuhi. Seiring dengan upaya Perseroan untuk melakukan meningkatkan fasilitas Perseroan,
Perseroan melanjutkan dengan pengajuan persyaratan lingkungan hidup tambahan yang diperlukan.
Perseroan menggunakan kontraktor pihak ketiga untuk menyusun dokumentasi yang diperlukan
guna diserahkan kepada pemerintah pusat dan daerah serta lembaga swadaya masyarakat.
Perseroan menerima sertifikasi dan penghargaan atas upaya-upaya yang dilakukan untuk
memastikan kualitas produk serta proses-proses produksi yang ramah lingkungan. Perseroan telah
dianugerahi sertifikat pengelolaan kualitas ISO 9001 dan sertifikat kepatuhan di bidang lingkungan
hidup ISO 14001, yang merupakan standar internasional terhadap sistem manajemen lingkungan
hidup dari SGS S.A. (dulu Société Générale de Surveillance), sebuah lembaga audit yang diakui
di dunia internasional. Sertifikat ISO 9001 Perseroan berlaku sampai dengan bulan Oktober 2013
sedangkan sertifikat ISO 14001 Perseroan berlaku hingga bulan Februari 2014. Di samping itu, dari
bulan Oktober 2004 sampai dengan bulan April 2005, 2010, serta pada tahun 2012, Kementerian
Lingkungan Hidup menganugerahkan peringkat “hijau” kepada Perseroan yang berarti “melebihi
yang dipersyaratkan.” Perseroan juga menerima Piagam Penghargaan Industri Hijau dari Kementrian
Perindustrian Republik Indonesia pada bulan Desember 2012.
Perseroan yakin bahwa kegiatan-kegiatan operasional Perseroan dalam semua aspek material
sesuai dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku saat ini. Perseroan
belum pernah melakukan pelanggaran/mengalami kecelakaan terkait dengan lingkungan hidup
yang menyebabkan kerusakan dan/atau klaim. Perseroan telah mengalokasikan anggaran tahunan
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untuk pengendalian lingkungan hidup antara lain untuk pengelolaan limbah, analisa lab, perijinan
serta peralatan lingkungan hidup. Semua perijinan lingkungan hidup berlaku penuh. Di samping itu,
Perseroan telah menandatangani perjanjian pengelolaan pembuangan limbah Perseroan dengan
PT Holcim Indonesia yang berlaku dari tanggal 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2012. Perseroan
juga menandatangani perjanjian pengelolaan limbah dengan PT Prasadha Pamunah Limbah Industri
yang berlaku dari tanggal 1 September 2010 hingga 31 Agustus 2012. Pada tanggal Prospektus
ini diterbitkan, Perseroan masih dalam proses memperbarui dan memperpanjang kedua perjanjian
tersebut.
Instalasi air limbah Perseroan mematuhi keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, sementara
pembuangan limbah (beracun dan berbahaya) dilakukan bersama sebuah lembaga pemerintah,
yaitu Pengelolaan Limbah Indonesia.
4.7.5. Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja Perseroan terfokus pada prinsip utama bahwa setiap
karyawan bertanggung jawab tidak hanya atas keselamatan dirinya sendiri, namun juga keselamatan
sesama pekerja. Perseroan memiliki program pelatihan yang berkelanjutan untuk semua tahap dari
sistem keselamatan kerja dari perlengkapan di pabrik dan penggunaannya hingga izin keselamatan
kerja serta data keselamatan kerja. Semua tingkatan dalam organisasi di pabrik ikut terlibat dalam
pertemuan bulanan yang membahas mengenai kepedulian terhadap keselamatan kerja. Perseroan
juga melakukan inspeksi di tempat untuk melakukan verifikasi terhadap kondisi keselamatan
kerja, kegiatan para pekerja serta tata graha. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, Perseroan
menyerahkan laporan pertemuan bulanan tentang keselamatan kerja kepada Kantor Dinas Sosial
dan Tenaga Kerja, yakni otoritas setempat.
Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan tentang kesehatan dan keselamatan kerja menanamkan
rasa kesadaran yang tinggi terhadap keselamatan kerja karyawan Perseroan. Pada tanggal 30
Juni 2013, fasilitas produksi Perseroan berhasil mencapai lebih dari 8,6 juta jam kerja hilangnya
waktu kerja akibat kecelakaan. Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan nyaris mencapai 10 juta
jam kerja pertamanya tanpa hilangnya waktu kerja akibat kecelakaan setelah mencapai 6 juta jam
kerja tanpa hilangnya waktu kerja akibat kecelakaan pada tanggal 31 Agustus 2013. Pada tanggal
18 Februari 2013, Perseroan menerima penghargaan nihil kecelakaan dari Gubernur Provinsi Banten
sebagai pengakuan atas prestasinya dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Perseroan
belum pernah mengalami kecelakaan-kecelakaan yang serius setelah dilakukan merger untuk
mempertahankan catatan keselamatan yang baik dengan tanpa insiden atau kecelakaan yang serius
pada pabrik produksi Perseroan.
Di pabrik, Perseroan mempekerjakan para petugas pengawas dengan beragam kualifikasi untuk
menjaga integritas pabrik, Perseroan melakukan inspeksi rutin terhadap peralatan statis dengan
berbagai metode. Para petugas pengawas bidang peralatan statis bertanggung jawab atas kepatuhan
terhadap peraturan di tingkat daerah dan nasional mengenai bejana tekan serta perlengkapan
pemadam kebakaran. Perseroan juga memiliki petugas pengawas untuk semua mesin. Tim pengawas
Perseroan membantu memastikan bahwa pabrik dalam keadaan yang aman. Hasil dari pemeriksaan
terhadap bejana-bejana tekan dilaporkan dan didaftarkan pada Kementerian Tenaga Kerja sebagai
otoritas tingkat nasional.
Perseroan memastikan dipatuhinya ketentuan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup
yang telah diresmikan oleh lembaga yang berwenang di tingkat daerah dan nasional. Sebagai contoh,
Perseroan mengambil sampel limbah cair setiap hari dari pabrik olefin dan polyolefin, kecuali pabrik
polypropylene di mana pengambilan contoh limbah cair dilakukan seminggu sekali. Perseroan juga
memeriksa hal-hal lainnya seperti pH, suhu, kekeruhan, kandungan minyak, padatan tersuspensi,
kebutuhan oksigen kimia dan biokimia. Pada umumnya, hasil yang diperoleh Perseroan sesuai
dengan spesifikasi yang disyaratkan. Perseroan melaporan hasil data ini setiap bulan kepada
instansi setempat yang berwenang, Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi,
serta Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
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Untuk memastikan dipatuhinya tingkat penumpukan emisi, tekanan panas dan survey kebisingan
udara, Perseroan mengandalkannya kepada analisa pihak ketiga. Analisa ini dilakukan setiap tiga
bulan sekali dan dilaporkan kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
Peraturan pemerintah daerah mensyaratkan dilakukannya pemeriksaan setiap tiga bulan sekali
terhadap saluran air keluar menuju laut dari cooling water system exchangers. Perseroan melengkapi
analisa tersebut dari pihak ketiga dan melaporkan informasi tersebut kepada otoritas setempat yang
berwenang.
Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan telah mematuhi semua peraturan keselamatan kerja
yang telah diresmikan.
4.8. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)
Dalam mengoperasikan bisnisnya, Perseroan berkomitmen untuk senantiasa mempertimbangkan,
melakukan pencegahan, meminimalkan serta mengelola dampak dari pengoperasian dan bisnisnya
melalui berbagai kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Perseroan juga ikut mendorong
pembangunan yang berkesinambungan, bekerja bersama karyawan, masyarakat lokal, serta
publik serta para pemegang saham agar mampu meningkatkan kualitas hidup. Sebagai bukti atas
komitmennya tersebut, Perseroan telah menerima beberapa penghargaan, seperti Silver Award from
Corporate Forum for Community Development (CFCD) pada tahun 2011, serta peringkat ke-3 dalam
kompetisi CSR yang diselenggarakan oleh SGS Indonesia pada tahun 2010. Menurut SGS Indonesia
konsep CSR Perseroan, pelaksanaan serta pelaporannya telah dikelola dengan sangat baik dan
memberikan manfaat kepada publik, khususnya di tempat-tempat di mana Perseroan beroperasi.
Kegiatan-kegiatan CSR Perseroan mencakup:
1.1. Program kesehatan – Perseroan menjalankan Program “Ayo ke Posyandu” sebagai upaya
untuk meningkatkan kesadaran ibu di daerah Cilegon dan Anyer mengenai kesehatan balita
mereka. Sebagai hasil dari program ini, 80%-90% balita di daerah-daerah sasaran program ini
telah secara teratur mengunjungi Posyandu bersama ibu mereka untuk pemeriksaan kesehatan,
dan tingkat mortalitas dari balita serta ibu mereka telah turun menjadi 0%.
1.2. Program Pendidikan – Perseroan memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi untuk
kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Tirtayasa. Di samping itu, Perseroan
telah menyumbangkan ratusan buku teks secara cuma-cuma kepada tiga sekolah di sekitar
tempat kerjanya dengan tema “Berbagi Buku Jendela Dunia”.
1.3. Program Bantuan Sosial – Perseroan melakukan konservasi terhadap lahan kering di Cilegon
dengan bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Cilegon melalui program penanaman
4.000 anakan pohon serta memfasilitasi kebun percontohan.
1.4. Program Peningkatan Ekonomi - Perseroan memberikan kredit bebas bunga kepada 160
pedagang kecil serta menyumbangkan ternak kepada peternak sebagai peluang untuk
meningkatkan usaha mereka.
4.9 Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Komitmen terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Dasar hukum dari pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Indonesia merujuk kepada
Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengakomodasi beberapa
prinsip tata kelola perusahaan seperti prinsip keadilan di antara struktur-struktur Perusahaan. Tata
Kelola Perusahaan yang Baik menjelaskan dengan gamblang hak dan kewajiban Dewan Komisaris
serta Direksi; prinsip kebersamaan Dewan Komisaris, serta mengatur keberadaan komisaris
independen serta komisaris perwakilan.
Dengan memahami pentingnya menjalankan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, maka Dewan
Komisaris serta Direksi telah menjadikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai bagian dari
pengelolaan Perseroan melalui implementasi suatu sistem yang mencerminkan prinsip-prinsip
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transparansi, akuntabilitas, keadilan serta tanggungjawab. Implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola
Perusahaan yang Baik mampu menciptakan keunggulan kompetitif bagi Perseroan dalam menghadap
persaingan dan memberikan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan.
Perseroan berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai upaya untuk
menciptakan bisnis yang sukses agar mampu memberikan manfaat optimal kepada para pemangku
kepentingan secara etis, legal, berkelanjutan serta mempertimbangkan kepentingan dan kesetaraan
bagi para pemangku kepentingan.
Tujuan dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perseroan:
1. Untuk mengarahkan dan mengendalikan hubungan kerja di antara struktur Perseroan, yakni
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris serta Direksi;
2. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Perseroan kepada pemegang saham dengan
mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan;
3. Untuk menciptakan hubungan kerja di antara Perseroan dan para pemangku kepentingan;
4. Untuk mendorong dan mendukung pengembangan bisnis, pengelolaan sumberdaya serta
manajemen risiko dengan lebih efektif untuk meningkatkan nilai Perseroan;
5. Untuk mengarahkan pencapaian visi dan strategi korporasi Perseroan;
6. Untuk meningkatkan profesionalisme SDM;
7. Menjadi basis pelaksanaan dan pengembangan kultur Perseroan.
Perseroan juga telah memiliki suatu Piagam Unit Audit Internal sebagai pedoman bagi Unit Audit
Internal Perseroan yang bertugas memberikan layanan keyakinan dan konsultasi yang bersifat
independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional
perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan
efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan. Berdasarkan Piagam
ini, Unit Audit Internal bertanggung jawab untuk:
1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko
sesuai dengan kebijakan perusahaan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan,
akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan
lainnya, serta melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
4. Memberikan saran dan perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa
pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur
dan Dewan Komisaris melalui Presiden Direktur;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah
disarankan;
7. Bekerjasama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan
Transparansi
Perseroan menyajikan informasi sebanyak-banyaknya kepada publik dan pemegang saham, sesuai
dengan peraturan yang berlaku melalui laporan yang dipublikasikan secara berkala dan tepat waktu
dalam dua bahasa (bahasa Indonesia dan Inggris).
Akuntabilitas
Perseroan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas melalui laporan Direksi kepada Dewan Komisaris
sebagai salah satu cara untuk merespon berbagai isu yang timbul dari pembagian otoritas di antara
struktur-struktur di dalam Perseroan.
Tanggungjawab
Perseroan memastikan bahwa pengelolaannya dilakukan dengan mengikuti aturan dan peraturan
sebagai cerminan tanggungjawab perusahaan sebagai warga negara korporat yang baik.
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Independensi
Perseroan berupaya mengelola perusahaan secara profesional tanpa adanya konflik kepentingan
serta pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku
serta prinsip-prinsip korporat yang baik.
Keadilan
Perseroan menjamin perlakuan yang adil kepada semua pemangku kepentingan pada setiap kegiatan
yang dilakukan serta senantiasa mengupayakan agar pihak-pihak terkait bisa memahami hak dan
kewajiban mereka sesuai dengan undang-undang yang belaku.
5.

Prospek Usaha

Petrokimia adalah produk-produk kimia yang berasal dari minyak serta unsur-unsur hidrokarbon lainnya.
Pada tahun 2012, total pendapatan industri dunia untuk sektor ini diperkirakan mencapai kurang lebih
US$3 triliun. Kegunaan utama dari produk-produk petrokimia adalah sebagai bahan mentah bagi industri
plastik. Mengingat kegunaannya yang sangat bervariasi, maka industri petrokimia memiliki peranan yang
terintegrasi, baik pada sektor manufaktur maupun sektor konsumer. Mengingat terbatasnya ketersediaan
produk pengganti yang ekonomis, maka industri petrokimia merupakan komponen penting dalam
perekonomian dunia. Pasar pengguna akhir dari industri petrokimia mencakup transportasi, pengepakan,
konstruksi, pertanian, tekstil, barang konsumen serta elektronik..
Tabel di bawah ini menetapkan prospek produk-produk petrokimia dan polimer pada tahun 2012 serta
Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan (“CAGR”) yang diharapkan dari tahun 2013-2019:
Dasar
Pembentuk

Ethylene

Propylene

Butadiene

Catatan
Sumber

Derivatif

Pemakaian utama

Global

ASEAN

Indonesia

Permintaan
2012

CAGR

Permintaan
2012

CAGR

Permintaan
2012

CAGR

kt

(2013-2019)F

kt

(2013-2019)F

kt

(2013-2019)F

Polyethylene

Pengepakan, pertanian, otomotif, konstruksi

78.579

4,6

5.264

4,6

973

5,0

EG

Tekstil, pengepakan, otomotif

22.838

5,5

1.754

5,8

592

4,5

Styrene

Pengepakan, elektronik, otomotif, konstruksi

27.544

3,0

1.439

2,5

162

5,6

PVC

Konstruksi, pengepakan

38.681

5,2

1.821

5,3

382

7,2

Polypropylene

Pengepakan, tekstil, otomotif, konstruksi

52.231

4,7

4.497

5,1

1.100

5,1

Asam Akrilik

Perawatan diri, otomotif, konstruksi

4.706

5,1

204

2,7

31

8,8

Karet SB

Ban, selang dan pipa, segel, alas kaki

4.642

3,6

461

5,7

172

6,5

Karet Butadiene Ban, otomotif, pengubah dampak

3.000

3,1

218

5,2

71

4,3

ABS

6.646

4,8

506

8,4

119

7,9

Peralatan rumah tangga, elektronik (TV),
otomotif, pipa dan soket

: F= Prediksi							
: Nexant, September 2013. 							

								

6.

Kebijakan pengelolaan risiko

Kebijakan pengelolaan risiko keuangan Perseroan beserta Entitas Anak ditujukan untuk memastikan
bahwa terdapat cukup sumber dana untuk mengembangkan Perseroan beserta Entitas Anak melalui
manajemen risiko nilai tukar, risiko suku bunga, risiko likuiditas serta risiko pinjaman. Kebijakan manajemen
risiko keuangan Perseroan beserta Entitas Anak adalah sebagai berikut:
a.

Risiko nilai tukar
Sebagian besar pendapatan, biaya dan pinjaman Perseroan adalah dalam dan ditransaksikan dalam
mata uang dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, oleh karena Perseroan beroperasi di Indonesia,
maka terdapat kondisi di mana Perseroan dapat terkena dampak fluktuasi nilai tukar antara Rupiah
Indonesia dengan dolar Amerika Serikat, terutama terkait dengan pajak yang dibayar dalam mata
uang Rupiah Indonesia. Pada saat ini, Perseroan tidak menggunakan instrumen derivatif atau lindung
nilai (hedging) untuk mengurangi risiko ini.
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b.

Risiko suku bunga
Kami berkeyakinan bahwa Perseroan pada saat ini berada dalam posisi yang kuat dan dengan
demikian kami berkeyakinan bahwa risiko suku bunga tidak tinggi oleh karena Perseroan
mempertimbangkan saldo optimum antara suku bunga tetap dan suku bunga mengambang yang
dibayar di muka. Di samping itu, Perseroan dapat mengadakan perjanjian swap suku bunga untuk
melakukan swap antara suku bunga mengambang dan suku bunga tetap jika Perseroan merasa
bahwa tingkat suku bunga di luar batasan yang wajar.
Persetujuan dari Direksi serta Dewan Komisaris harus diperoleh sebelum Perseroan melakukan
komitmen terhadap instrumen manapun untuk mengelola risiko suku bunga tersebut.

c.

Risiko likuiditas
Sebagian besar risiko likuiditas Perseroan berasal dari uang tunai Perseroan, yakni uang tunai yang
berasal dari kegiatan operasional, fasilitas pendanaan perdagangan, pinjaman jangka pendek, dan
pinjaman subordinasi. Modal Perseroan serta Entitas Anak sebagian besar digunakan untuk modal
kerja, biaya modal serta pelunasan pinjaman. Pada tanggal 30 Juni 2013, Perseroan dan Entitas
Anak memiliki kas dan setara kas US122,2 juta dan pinjaman senilai US$343,9 juta. Penggunaan
modal Perseroan bisa berubah dan bergantung pada sejumlah faktor. Jika Perseroan memerlukan
tambahan pendanaan untuk mendukung kebutuhan modal kerjanya atau kebutuhan modal lainnya,
maka Perseroan dapat meningkatkan pendanaannya melalui publik atau pihak ketiga.

d.

Risiko kredit
Perseroan mengakui bahwa, meskipun penjualan produk-produknya paling baik dilakukan secara
tunai atau LC, akan tetapi penjualan secara kredit adalah yang paling lazim di industri ini dan
ketersediaannya merupakan faktor penting pada keputusan pembelian oleh pelanggan. Oleh
karena alasan di atas, maka Perseroan memperbolehkan penjualan secara kredit. Akan tetapi,
untuk memperkecil risiko yang timbul dari praktek pembelian ini, maka Perseroan telah membentuk
komite kredit yang bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dan pengendalian risiko kredit.
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IX. Regulasi
PERATURAN-PERATURAN TERKAIT DI INDONESIA
Industri petrokimia di Indonesia diatur, memerlukan izin, dan diawasi oleh BKPM, Kementerian
Perindustrian, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan,
Kementerian Komunikasi, dan Departemen Tenaga Kerja. Dikarenakan pabrik Perseroan berlokasi
di Cilegon, maka Perseroan juga terikat pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Daerah Kota Cilegon.
Peraturan-Peraturan di Bidang Investasi
Pada tanggal 26 April 2007, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 25 tentang Penanaman Modal
(“UU No. 25/2007”). UU No. 25/2007 menyatakan bahwa segala bidang usaha atau jenis usaha adalah
terbuka bagi kegiatan penanaman modal asing, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan
tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Berdasarkan UU No. 25/2007 dan Peraturan Pemerintah
No. 36 tahun 2010, kegiatan usaha Perseroan merupakan kegiatan usaha yang terbuka bagi penanaman
modal asing bagi penanaman modal asing 100% dari saham yang Perseroan miliki.
Izin prinsip yang wajib dimiliki oleh Perusahaan Penanaman Modal Asing (“PMA”) atau Penanaman
Modal Dalam Negeri (“PMDN”) yang bergerak di bidang usaha industri petrokimia di Indonesia diberikan
oleh BKPM. Penggabungan antara PT Chandra Asri dan PT Tri Polyta Indonesia Tbk telah mendapatkan
persetujuan dari BKPM pada tanggal 31 Desember 2010 (“Persetujuan Penggabungan”), yang
memberikan izin kepada Perseroan untuk dapat melakukan kegiatan produksi atas ethylene, propylene,
pyrolysis gasoline, polyethylene, crude C4 dan polypropylene.
Selain itu, berdasarkan Persetujuan Penggabungan, Perseroan memiliki kewajiban untuk memberikan
laporan kegiatan penanaman modal setiap 6 (enam) bulan sekali kepada BKPM.
Peraturan-Peraturan di Bidang Ketenagakerjaan
Sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku Indonesia, Perseroan telah membuat laporan
tahunan atau laporan wajib ketenagakerjaan mengenai kondisi ketenagakerjaan Perseroan dan
memberikan laporan tersebut kepada kantor daerah terkait. Perseroan juga diwajibkan untuk mendapatkan
persetujuan untuk rencana penggunaan tenaga kerja asing.
Tarif
Beberapa jenis tarif bea impor dikenakan atas produk-produk petrokimia tertentu yang diimpor ke dalam
Indonesia.
Pengelolaan Jetty
Sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran (“UU No. 17 tahun 2008”),
pengaturan mengenai pengelolaan pelabuhan telah diamandemen. Berdasarkan UU No. 17 tahun
2008, Otoritas Pelabuhan memiliki kewenangan utama untuk mengatur dan mengawasi pelabuhan yang
beroperasi secara komersial dan akan berperan sebagai wakil Pemerintah untuk memberikan konses
kepada Badan Usaha Pelabuhan (“BUP”) untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang
diusahakan secara komersial. UU No. 17 tahun 2008 juga mengatur bahwa, oleh karena Perseroan
menjalankan kegiatan komersial, yang merupakan sebagian kecil dari kegiatan operasional Perseroan,
Perseroan perlu mendirikan suatu BUP.
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Sebagai pengelola pelabuhan, sebuah BUP berkewajiban untuk:
(a) Menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
(b) Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang
ditetapkan oleh Pemerintah;
(c) Menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;
(d) Ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan;
(e) Memelihara kelestarian lingkungan;
(f) Memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian dengan Otoritas Pelabuhan; dan
(g) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional.
Berkaitan dengan kegiatan usaha non-komersial Perseroan dalam mengoperasikan pelabuhan, Perseroan
telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Perhubungan atas Jetty T Type dan Jetty Dolphin Type di
pelabuhan Banten dan tetap menjalankan kegiatan usaha komersial berdasarkan Surat dari Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut No. PU.60/6/17/DP-09 tanggal 30 April 2009.
Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (“PP No. 61 tahun 2009”) mengatur
bahwa sebuah BUP dapat melakukan kegiatan pengusahaan pada satu atau beberapa terminal dalam
satu pelabuhan. Untuk dapat memperoleh izin usaha sebagai sebuah BUP, persyaratan-persyaratan
berikut ini harus dipenuhi:
(a) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
(b) Berbentuk badan usaha milik Negara (“BUMN”), badan usaha milik daerah (“BUMD”), atau perseroan
terbatas yang khusus didirikan di bidang kepelabuhanan;
(c) Memiliki akte pendirian perusahaan; dan
(d) Memiliki keterangan domisili perusahaan.
Sebuah pelabuhan yang beroperasi berdasarkan suatu konsesi akan diberikan melalui prosedur
pelelangan dimana jangka waktu suatu konsesi dapat bervariasi sesuai dengan kemampuan BUP untuk
mengembalikan dana investasi dan mendapatkan yang wajar.
PP No. 61 tahun 2009 juga menetapkan bahwa suatu perjanjian konsesi paling sedikit mengatur
mengenai lingkup pengelolaan, masa konsesi pengusahaan, tarif awal dan formula penyesuaian tarif,
hak dan kewajiban para pihak, termasuk resiko yang dipikul para pihak dimana alokasi resiko harus
didasarkan pada prinsip pengalokasian resiko secara efisien dan seimbang, standar kinerja pelayanan
serta prosedur penanganan keluhan masyarakat, sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi perjanjian
pengusahaan, penyelesaian sengketa, pemutusan atau pengakhiran perjanjian pengusahaan, sistem
hukum yang berlaku terhadap perjanjian pengusahaan adalah hukum Indonesia, keadaan kahar dan
perubahan-perubahannya.
Penyediaan Tenaga Listrik
Pada tanggal 23 September 2009, Undang-Undang Ketenagalistrikan yang baru berlaku yaitu UndangUndang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (“UU No. 30 tahun 2009”), yang mencabut dan
menggantikan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan yang lama yaitu UndangUndang No. 15 tahun 1985 (“UU No. 15 tahun 1985”). Berdasarkan UU No. 30 tahun 2009, peraturan
pelaksana dari UU No. 15 tahun 1985 tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti
berdasarkan UU No. 30 tahun 2009.
UU No. 30 tahun 2009 dirancang untuk mendorong partisipasi sektor swasta yang lebih besar di dalam
industri ketenagalistrikan. Berdasarkan UU No. 30 tahun 2009, penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh
Negara dan penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, melalui
BUMN seperti PLN, dan BUMD. UU No. 30 tahun 2009 juga mengatur bahwa selain PLN, badan usaha
swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik,
namun BUMN diberikan prioritas pertama dalam melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan umum dibandingkan dengan badan usaha lainnya.
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UU No. 30 tahun 2009 membagi industri ketenagalistrikan menjadi dua bagian yaitu usaha penyediaan
tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik. Usaha penyediaan tenaga listrik selanjutnya dibagi
menjadi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan usaha penyediaan tenaga listrik
untuk kepentingan sendiri, dan meliputi jenis usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik,
distribusi tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik. Usaha penunjang tenaga listrik dibagi menjadi usaha
jasa penunjang tenaga listrik dan usaha industri penunjang tenaga listrik.
Sebelumnya berdasarkan UU No. 15 tahun 1985, izin usaha penyediaan tenaga listrik diberikan dalam
bentuk: (i) Izin Usaha Kelistrikan Umum (“IUKU”), (ii) Izin Usaha Kelistrikan Sendiri (“IUKS”), dan (iii)
Pemegang Kuasa Usaha Kelistrikan (“PKUK”). Menurut UU No. 15 tahun 1985, PLN adalah pemegang
PKUK.
Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah
No. 26 tahun 2006 (“PP No. 10 tahun 1989”) mengatur bahwa IUKU diberikan kepada koperasi atau
badan usaha swasta yang akan menjalankan kegiatan usaha di bidang penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan umum dan IUKS diberikan kepada koperasi badan usaha swasta, BUMN, atau lembaga
Negara lainnya untuk menjalankan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
IUKS wajib dimiliki bagi badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan sendiri yang membangkitkan tenaga listrik lebih dari 200 kVA. IUKS diberikan sesuai dengan
sifat penggunaannya yaitu (i) penggunaan utama; (ii) penggunaan cadangan; (iii) penggunaan darurat,
dan (iii) penggunaan sementara.
UU No. 30 tahun 2009 tidak lagi mengenal IUKU, IUKS, dan PKUK sebagai izin usaha penyediaan tenaga
listrik melainkan izin usaha penyediaan tenaga listrik diberikan dalam bentuk: (i) Izin Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik (“IUPTL”) bagi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, atau (ii) Izin
Operasional (“IO”) bagi usaha penyediaan listrik untuk penggunaan sendiri. UU No. 30 tahun 2009 juga
mengatur bahwa IO juga wajib dimiliki untuk pembangkit listrik dengan kapasitas tertentu yang selanjutnya
akan diatur dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam.
Peraturan Lingkungan
Di Indonesia, perlindungan terhadap lingkungan hidup diatur dalam beberapa Undang-Undang, peraturanperaturan dan keputusan-keputusan termasuk diantaranya adalah:
(a) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU
Lingkungan”);
(b) Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
(c) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (“AMDAL”)
(“Permen No. 5/2012”); dan
(d) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 tahun 2013 tentang Audit Lingkungan (“Permen
No. 3/2013”).
UU Lingkungan mengatur mengenai beberapa hal berikut ini:
•

•

Izin lingkungan yang baru (“Izin Lingkungan”), yang harus dimiliki oleh perusahaan yang wajib memiliki
AMDAL atau UKL/UPL. Izin Lingkungan tersebut merupakan suatu persyaratan bagi perusahaan
untuk mendapatkan izin usaha lainnya dan apabila izin lingkungan perusahaan tersebut dicabut, izin
usaha yang dimiliki akan dinyatakan tidak berlaku lagi. UU Lingkungan mewajibkan agar seluruh izin
sehubungan dengan pengelolaan lingkungan untuk diintegrasikan menjadi suatu Izin Lingkungan
dalam jangka waktu 1 tahun sejak tanggal berlakunya UU Lingkungan;
Audit lingkungan diperlukan untuk (i) bidang usaha yang wajib namun belum memiliki AMDAL,
(ii) bidang-bidang usaha dan/atau kegiatan-kegiatan yang termasuk memiliki resiko yang tinggi
bagi lingkungan atau (iii) perusahaan-perusahaan yang belum memenuhi kewajiban-kewajibannya
sehubungan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Meskipun Permen
No. 3/2013 berlaku, peraturan tersebut tidak mengatur mengenai cara-cara yang harus dilakukan
dalam melakukan audit.
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•
•
•
•

•

Seluruh pemegang Izin Lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan di bank pemerintah untuk
pemulihan fungsi lingkungan hidup.
Segala usaha yang berpotensi memiliki dampak yang material terhadap lingkungan hidup wajib
melaksanakan risiko analisis lingkungan hidup.
Perusahaan yang membuang limbahnya wajib memiliki izin untuk melaksanakan aktivitas tersebut
di suatu daerah tertentu yang ditentukan oleh Menteri Lingkungan Hidup.
Usaha-usaha perbaikan dan pencegahan serta sanksi-sanksi (yang antara lain adalah kewajiban
rehabilitasi atas wilayah yang tercemar, dikenakannya sanksi pidana dan denda serta pencabutan
keputusan-keputusan) dapat dikenakan sebagai ganti rugi atau pencegahan polusi yang disebabkan
karena kegiatan operasional.
Sanksi pidana maksimal 15 tahun akan dikenakan bagi setiap orang yang menyebabkan polusi
lingkungan atau kerusakan lingkungan dan/atau denda sebesar Rp 500 juta sampai dengan Rp 15
miliar. Sanksi pidana dan denda tersebut akan diperberat 1/3 dalam hal pelanggaran-pelanggaran
tersebut dilakukan atas nama perseroan. Sanksi finansial dapat dikenakan dalam rangka kewajiban
merehabilitasi areal yang tercemar.

Permen No. 5/2012 mengatur, antara lain, perusahaan yang bergerak di bidang industri petrokimia
hulu, yang operasionalnya memiliki dampak material terhadap lingkungan hidup ataupun lingkungan
masyarakat, diwajibkan untuk mempersiapkan dan memiliki dokumen AMDAL yang terdiri dari Kerangka
Acuan Analisis Dampak Lingkungan (“KA ANDAL”), Analisis Dampak Lingkungan (“ANDAL”), Rencana
Pengelolaan Lingkungan (“RKL”) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (“RPL”).
Sebelum penggabungan, kegiatan operasional CA termasuk dalam ruang lingkup perusahaan yang
wajib memiliki AMDAL. Berdasarkan surat No. 660/4053-BAPEDAL/2006 tanggal 6 Oktober 2006
yang diterbitkan oleh Gubernur Banten, ANDAL, Kelayakan Lingkungan dan RKL/RPL Dalam Rencana
Pembangunan Perpipaan Gas Jalur Ciwandan-Bojonegara-Puloampel Kota Cilegon telah disetujui.
Dokumen RKL/RPL akan diperiksa setiap 5 tahun sekali dan dapat diperbaiki dalam hal terjadi suatu
perkembangan/kegiatan usaha yang berarti yang mempengaruhi tingkat ramah lingkungan dan kapasitas
lingkungan.
Sebelum penggabungan, TPI tidak diwajibkan untuk memiliki AMDAL dan sebaliknya, diwajibkan untuk
memiliki UKL/UPL. Berdasarkan Surat Keterangan No. 660/402/UKL&UPL-PDL/2007 tanggal 12 Juli
2007 dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kota Cilegon serta Surat
Keterangan No. 660/177/APPL tanggal 18 Februari 2011 dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota
Cilegon, dokumen UKL/UPL TPI telah disetujui.
Perseroan telah memiliki beberapa izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa Surat
Keputusan Walikota Cilegon No. 658.31/Kep.432-BLH/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Izin
Pengeluaran Limbah Industri yang berlaku sejak tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal
24 Agustus 2013. Izin tersebut wajib diperbaharui 3 bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
Perseroan juga telah memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut:
a
b
c

Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 21 Tahun 2011 tentang Izin Pembuangan
Air Limbah Ke Laut yang berlaku sejak tanggal 11 Februari 2011 sampai dengan tanggal 11 Februari
2016 dan dapat diperpanjang;
Surat Keputusan Walikota Cilegon No. 658.31/Kep.231-BLH/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Izin
Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang berlaku selama 5 tahun sejak tanggal
23 Juni 2010; dan
Surat Keputusan Walikota Cilegon No. 658.31/Kep.265-BLH/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Izin
Penyimpanan Limbah B3 yang berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 19 Juli 2010.

Pembuangan limbah cair diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (“PP No. 82 tahun 2001”). PP No. 82 tahun 2001
mewajibkan para pihak yang bertanggungjawab, termasuk perusahaan petrokimia, untuk membuat
laporan mengenai pembuangan limbah airnya dalam rangka kepatuhannya terhadap peraturan-peraturan
terkait. Laporan-laporan tersebut akan disampaikan setiap 3 bulan kepada walikota atau bupati setempat
dengan tembusan pada Menteri Lingkungan Hidup.
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Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha
dan/atau Kegiatan Industri Petrokimia Hulu (“Permen No. 8”) mengatur limbah air dari perusahaanperusahaan petrokimia. Permen No. 8 mewajibkan perusahaan-perusahaan petrokimia untuk, antara
lain (i) melakukan pengelolaan air limbah; (ii) menggunakan saluran pembuangan air limbah yang
kedap air untuk mencegah kebocoran air limbah ke lingkungan; (iii) memasang alat ukur debit atau laju
alir air limbah dan melakukan pencatatan debit harian; (iv) tidak melakukan pengenceran air limbah;
(v) melakukan pencatatan penggunaan bahan baku bulanan senyatanya; (vi) memisahkan saluran
buangan air limbah dengan saluran limpasan air hujan; (vii) melakukan pemantauan harian kadar
parameter baku mutu air limbah untuk parameter pH dan COD; (viii) menetapkan titik penataan untuk
pengambilan contoh uji; dan (ix) memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah setiap bulan ke
laboratorium yang telah terakreditasi. Permen No. 8 mengatur bahwa perusahaan petrokimia harus
mematuhi seluruh peraturan-peraturan sesuai dengan izinnya dalam hal pembuangan limbah air dan
menyampaikan analisis air limbah dan laju air harian setiap 3 bulan pada bupati dan walikota setempat
dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Lingkungan hidup serta pejabat pemerintah terkait
lainnya.
Perusahaan petrokimia juga harus mematuhi peraturan-peraturan lainnya, termasuk Peraturan Pemerintah
No. 18 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 85 tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2001
tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, terkait dengan pengelolaan bahan dan limbah
tertentu. Limbah mudah terbakar, beracun atau berbahaya yang dihasilkan dari kegiatan operasional
petrokimia tunduk pada peraturan-peraturan ini kecuali Perseroan dapat membuktikan secara ilmiah
bahwa limbah tersebut tidak termasuk dalam kategori yang diatur dalam peraturan-peraturan tersebut.
Peraturan-peraturan ini mengatur bahwa perusahaan yang menggunakan bahan atau menghasilkan
limbah tersebut diwajibkan untuk memperoleh izin untuk menyimpan, mengumpulkan, menggunakan,
mengelola dan menimbun limbah tersebut. Izin ini dapat dicabut dan kegiatan operasional perusahaan
dapat diwajibkan untuk dihentikan apabila perusahaan melanggar peraturan terkait.
Baku Mutu Emisi
Terkait dengan baku mutu emisi, Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara membagi sumber emisi menjadi sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber
tidak bergerak, dan sumber tidak bergerak spesifik. Sumber tidak bergerak spesifik secara lebih lanjut
dijelaskan sebagai sumber tidak bergerak yang berasal dari pembakaran sampah dan kebakaran hutan.
Di lain sisi, sumber tidak bergerak didefinisikan sebagai sumber emisi yang berasal dari suatu tempat
tertentu. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak
bergerak, sebagaimana kemudian diamandemen dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
No. 7 tahun 2007 (“Permen No. 13 tahun 1995 dan Perubahannya”) menyatakan bahwa penangung
jawab kegiatan yang memiliki sumber emisi tidak bergerak memiliki kewajiban sebagai berikut:
•
•
•
•
•

Membuat cerobong emisi yang dilengkapi dengan sarana pendukung dan alat pengaman;
Melakukan pengujian emisi yang dikeluarkan dari setiap cerobong paling sedikit 2 (dua) kali selama
periode operasi setiap tahunnya bagi ketel uap yang telah beroperasi selama 6 (enam) bulan atau
lebih;
Melakukan pengujian emisi yang telah dikeluarkan dari setiap cerobong paling sedikit 1 (satu) kali
selama periode operasi setiap tahunnya bagi ketel uap yang telah beroperasi selama 6 (enam) bulan
atau lebih;
Menggunakan laboratorium yang terakreditasi dalam pengujian emisi;
Memasang alat ukur pemantauan yang meliputi kadar dan laju volume untuk setiap cerobong emisi
yang tersedia serta alat ukur arah dan kecepatan angin.

Peraturan-peraturan tersebut berlaku terhadap Perseroan, serta mewajibkan Perseroan untuk
menyampaikan laporan kepada bupati Serang/walikota Cilegon dengan tembusan kepada Gubernur
Banten dan Menteri Negara Lingkungan Hidup sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali, serta
laporan kepada bupati Serang/walikota Cilegon dengan tembusan kepada Gubernur Banten dan Menteri
Negara Lingkungan Hidup dalam hal terhadap hal-hal yang tidak biasa atau keadaan darurat yang dapat
mengakibatkan emisi berlebihan serta rincian mengenai pengendalian terhadap keadaan tersebut,
berdasarkan persyaratan dalam Permen No. 13 tahun 1995 dan Perubahannya.
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X. Ikhtisar Data Keuangan Penting
Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan atau dihitung berdasarkan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir
30 Juni 2013 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Osman Bing Satrio & Eny (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dan Akuntan Tenly Widjaja
dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan
Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2011 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu
Limited) dan Akuntan Bing Harianto, S.E. dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
Laporan Posisi Keuangan Konsolidan
30 Jun 2013
US$ ‘000

31 Des 2012
US$ ‘000

31 Des 2011
US$ ‘000

31 Des 2010
US$ ‘000

122.224

123.393

54.703

173.212

20.329
155.905
8.312
272.128
14.886
1.368
98.075
693.227

25.603
128.886
3.117
275.744
12.459
3.819
121.828
694.849

2.326
129.807
1.821
281.079
23.236
3.366
155.469
651.807

112.760
1.474
215.993
11.434
2.671
107.636
625.180

ASET TIDAK LANCAR
Investasi pada entitas asosiasi
Uang muka pembelian aset tetap
Aset tetap – bersih
Rekening yang dibatasi penggunaannya
Instrumen keuangan derivatif
Aset tidak lancar lainnya
Jumlah Aset Tidak Lancar

3.279
990.909
13.244
1.868
5.122
1.014.422

3.279
971.833
14.323
2.831
992.266

5.706
2.025
928.200
14.854
2.330
953.115

5.192
25
836.732
14.838
4.530
861.317

JUMLAH ASET

1.707.649

1.687.115

1.604.922

1.486.497

25.000

5.000

25.000

-

97.067
337.290
13.458
1.196
5.693
7.518

115.644
329.996
3.113
983
6.852
2.645

8.026
314.479
3.293
1.788
14.210
3.471

266.258
1.509
4.077
18.332
1.945

33.210
65
520.497

20.010
62
484.305

95
370.362

82
292.203

ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas
Piutang usaha
Pihak berelasi
Pihak ketiga – bersih
Piutang lain-lain
Persediaan – bersih
Uang muka
Biaya dibayar di muka
Pajak dibayar di muka
Jumlah aset lancar

LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang bank
Utang usaha
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Utang lain-lain
Utang pajak
Biaya yang masih harus dibayar
Uang muka pelanggan
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu
tahun:
Utang bank
Sewa pembiayaan
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
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30 Jun 2013

31 Des 2012

31 Des 2011

31 Des 2010

US$ ‘000

US$ ‘000

US$ ‘000

US$ ‘000

130.248

129.541

153.094

167.106

310.233

331.351

62.338

-

-

-

202.725

218.095

LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas pajak tangguhan – bersih
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang
jatuh tempo dalam satu tahun:
Utang bank
Obligasi yang dijamin dan bersifat senior – bersih

88

122

2.222

2.317

Instrumen keuangan derivatif

Sewa pembiayaan

267

1.091

-

951

Liabilitas imbalan pasca kerja

19.005

17.905

14.623

9.608

1.876

1.970

1.889

1.555

461.717

481.980

436.891

399.632

341.030

341.030

341.030

81.015

-

-

-

121.499

(255)

(59)

-

591.689

Estimasi biaya pembongkaran aset tetap
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
EKUITAS
Ekuitas yang dapat diatributasikan kepada pemilik Entitas
Induk
Modal saham
Tambahan modal disetor
Komponen ekuitas lainnya
Saldo laba (defisit)
Ditentukan penggunaannya
Tidak ditentukan penggunaannya
Jumlah ekuitas yang dapat diatributasikan kepada pemilik
Entitas Induk
Kepentingan non pengendali
Jumlah Ekuitas
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
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3.939

3.939

3.339

2.177

369.830

365.309

453.300

(1.718)

714.544

710.219

797.669

794.662

10.891

10.611

-

-

725.435

720.830

797.669

794.662

1.707.649

1.687.115

1.604.922

1.486.497

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian
Periode enam
bulan yang
berakhir pada
tanggal:

Periode satu tahun yang berakhir pada tanggal:

30 Jun 2013

31 Des 2012

31 Des 2011

31 Des 2010

US$ ‘000

US$ ‘000

US$ ‘000

US$ ‘000

Pendapatan Bersih

1.217.903

2.285.158

2.197.484

1.858.170

Beban Pokok Pendapatan

1.180.131

2.262.369

2.092.868

1.724.687

Laba Kotor

37.772

22.789

104.616

133.483

Beban penjualan

(20.155)

(35.942)

(27.634)

(20.151)

Beban umum dan administrasi

(11.988)

(26.725)

(30.715)

(25.480)

Beban keuangan

(11.328)

(45.936)

(48.688)

(47.228)

Keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan
derivatif

2.335

(1.306)

-

-

Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing – bersih

1.978

(10.508)

(2.258)

4.394

Kerugian atas pelunasan obligasi

-

(14.626)

-

-

Bagian laba bersih entitas asosiasi

-

455

514

420

Keuntungan dan kerugian lain-lain – bersih

8.882

1.161

2.034

(1.927)

Laba (Rugi) Sebelum Pajak

7.496

(110.638)

(2.131)

43.511

(2.504)

23.425

10.138

(94.653)

Manfaat (Beban) Pajak
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN

4.992

(87.213)

8.007

(51.142)

Pendapatan Komprehensif Lain

(387)

(116)

-

(25)

JUMLAH LABA RUGI KOMPREHENSIF

4.605

(87.329)

8.007

(51.167)

4.521

(87.391)

8.007

(51.142)

Laba (rugi) bersih periode berjalan yang dapat
diatrubusikan kepada:
Pemilik Entitas Induk
Kepentingan non-pengendali
Laba (rugi) bersih periode berjalan

471

178

-

-

4.992

(87.213)

8.007

(51.142)

4.325

(84.450)

8.007

(51.142)

Jumlah laba rugi komprehensif yang dapat
diatrubusikan kepada:
Pemilik Entitas Induk
Kepentingan non-pengendali

280

121

-

-

Jumlah laba rugi komprehnsif

4.605

(87.329)

8.007

(51.142)
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Rasio-rasio Penting
Periode enam
bulan yang
berakhir pada
tanggal:

Periode satu tahun yang berakhir pada tanggal:

30 Jun 2013

31 Des 2012

31 Des 2011

31 Des 2010

US$ ‘000

US$ ‘000

US$ ‘000

US$ ‘000

Rasio Pertumbuhan
Pendapatan Bersih (%)

*)

4,0%

18,3%

*)

Beban Pokok Pendapatan (%)

*)

8,1%

21,3%

*)

Laba (Rugi) Kotor (%)

*)

-78,2%

-21,6%

*)

Laba (Rugi) Sebelum Pajak (%)

*)

-5.091,8%

-104,9%

*)

Laba (Rugi) Bersih (%)

*)

-1.189,2%

-115,7%

*)

Jumlah Aset (%)

1,2%

5,1%

8,0%

*)

Jumlah Liabilitas (%)

1,6%

19,7%

16,7%

*)

Jumlah Ekuitas (%)

0,6%

-9,6%

0,4%

*)

0,38%

-3,82%

0,36%

-2,8%

Jumlah Hari Tertagihnya Piutang Usaha (hari)

24,4

22,6

20,1

*)

Jumlah Hari Pembayaran Hutang Usaha (hari)

67,1

61,1

50,6

*)

Jumlah Hari Dalam Persediaan (hari)

41,8

44,3

42,8

*)

133,2%

143,5%

176,0%

214,0%

Rasio Usaha
Laba Rugi Komprehensif Terhadap Pendapatan Bersih (%)

Rasio Keuangan
Rasio Likuiditas
Imbal Hasil Aset (ROA)

0,3%

-5,3%

0,5%

*)

Imbal Hasil Ekuitas (ROE)

0,7%

-11,5%

1,0%

*)

135,4%

134,1%

101,2%

87,1%

32,0%

33,0%

27,0%

22,0%

3,1

3,9

*)

*)

*)

*)

2,2

2,2

Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas
Rasio Jumlah Pinjaman Terhadap Utang
Interest Service Coverage Ratio
Fixed Charge Coverage Ratio
*) Tidak dapat diperbandingkan.

149

XI. Ekuitas
Tabel di bawah ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2011 dan 2012 serta periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013.
31 Des 2011
US$ ‘000

31 Des 2012
US$ ‘000

30 Jun 2013
US$ ‘000

341.030
-

341.030
(59)

341.030
(255)

3.339
453.300

3.939
365.309

3.939
369.830

797.669

710.219

714.544

797.669

10.611
720.830

10.891
725.435

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Tambahan modal disetor
Komponen ekuitas yang lain
Saldo Laba
Ditentukan penggunaannya
Tidak ditentukan penggunaannya
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik
entitas induk
Kepentingan non pengendali
Jumlah Ekuitas

Tabel Proforma Ekuitas
Sehubungan dengan PUT I ini, berdasarkan Undertaking to exercise the Rights and subscribe for New
Shares tanggal 8 Oktober 2013, SCG Chemical Co. Ltd. menyatakan bahwa SCG Chemicals Co. Ltd. tidak
akan mengalihkan HMETD miliknya dan akan melaksanakan HMETD miliknya sesuai dengan bagiannya.
Dan sesuai dengan surat pernyataan PT Barito Pacific Tbk. tanggal 17 Oktober 2013 menyatakan bahwa
tidak akan melaksanakan HMETD miliknya.
Jika SCG Chemicals, Marigold Resources dan masyarakat melaksanakan seluruh HMETD mereka,
maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT I secara
proforma adalah sebagai berikut:
Keterangan

Sebelum Pelaksanaan PUT I

Setelah Pelaksanaan PUT I

Nilai Nominal Rp1.000 per saham

Nilai Nominal Rp1.000 per saham

Jumlah Saham
Modal Dasar

Nominal (Rp)

(%)

Jumlah Saham

12.264.785.664 12.264.785.664.000

Nominal (Rp)

(%)

12.264.785.664 12.264.785.664.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- PT Barito Pacific Tbk.
- SCG Chemicals Co., Ltd.

1.819.769.755

1.819.769.755.000

59,35

1.819.769.755

1.819.769.755.000

55,36

923.444.925

923.444.925.000

30,12

989.932.960

989.932.960.000

30,12

- Marigold Resources Pte. Ltd.

169.362.186

169.362.186.000

5,52

181.556.263

181.556.263.000

5,52

- Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)

153.619.550

153.619.550.000

5,01

164.680.158

164.680.158.000

5,01

-

-

-

131.023.422

131.023.422.000

3,99

- Magna Recources Corporation Pte. Ltd.
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh

3.066.196.416

3.066.196.416.000 100,00

3.286.962.558

3.286.962.558.000 100,00

Jumlah Saham dalam Portepel

9.198.589.248

9.198.589.248.000

8.977.823.106

8.977.823.106.000
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Jika Barito Pacific, Marigold Recources dan masyarakat tidak melaksanakan seluruh HMETD maka
struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT I secara
proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan
Modal Dasar

Sebelum Pelaksanaan PUT I

Setelah Pelaksanaan PUT I

Nilai Nominal Rp1.000 per saham

Nilai Nominal Rp1.000 per saham

Jumlah
Saham

Nominal (Rp)

Jumlah
Saham

(%)

12.264.785.664 12.264.785.664.000

Nominal (Rp)

(%)

12.264.785.664 12.264.785.664.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1.819.769.755

1.819.769.755.000

59,35

1.819.769.755

1.819.769.755.000

55,36

- SCG Chemicals Co., Ltd.

- PT Barito Pacific Tbk.

923.444.925

923.444.925.000

30,12

989.932.960

989.932.960.000

30,12

- Marigold Resources Pte. Ltd.

169.362.186

169.362.186.000

5,52

169.362.186

169.362.186.000

5,15

-

-

-

154.278.107

154.278.107.000

4,69

153.619.550

153.619.550.000

5,01

153.619.550

153.619.550.000

4,67
100,00

- Magna Resources Corporation Pte. Ltd.
- Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh

3.066.196.416

3.066.196.416.000 100,00

3.286.962.558

3.286.962.558.000

Jumlah Saham dalam Portepel

9.198.589.248

9.198.589.248.000

8.977.823.106

8.977.823.106.000
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XII. Kebijakan Dividen
Dengan memperhatikan pembatasan-pembatasan dan pertimbangan-pertimbangan yang diungkapkan
pada bab ini, kebijakan dividen Perseroan adalah untuk membagikan dividen kepada pemegang saham
Perseroan dalam jumlah sekitar 30% dari laba bersih. Jumlah dividen Perseroan akan bergantung pada
kas yang tersedia dan rencana investasi, serta persyaratan berdasarkan perjanjian kredit, peraturan
perundang-undangan dan persyaratan lainnya.
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai
pembagian dividen ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS Tahunan
berdasarkan rekomendasi Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun berjalan sepanjang
Perseroan mencatatkan saldo laba positif dan setelah mengalokasikan untuk cadangan.
Rekomendasi, penetapan jumlah, dan pembagian dividen akan diusulkan oleh Direksi dan disetujui
oleh Dewan Komisaris berdasarkan kebijaksanaan mereka dan akan tergantung pada sejumlah faktor
termasuk laba bersih Perseroan, ketersediaan cadangan wajib, kebutuhan belanja modal, hasil operasi,
dan arus kas. Hal tersebut selanjutnya bergantung pada berbagai macam faktor meliputi keberhasilan
dalam mengimplementasikan strategi bisnis, keuangan, persaingan dan peraturan yang berlaku, kondisi
perekonomian secara umum dan faktor-faktor lain yang spesifik terkait Perseroan dan industri Perseroan.
Sebagian besar faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan.
Sebelum berakhirnya tahun buku, Perseroan dapat membagikan dividen interim sepanjang hal tersebut
diperkenankan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan selama dividen interim tersebut tidak menyebabkan
jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah
cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah
disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian, dividen interim
yang sudah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi
bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal
dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.
Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen kas, dividen kas tersebut akan dibayar dalam
Rupiah. Pemegang saham pada Tanggal Pencatatan yang berlaku akan berhak atas sejumlah penuh
dividen kas yang disetujui, dan dapat dikenai pajak penghasilan (withholding tax) yang berlaku di
Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham asing akan dikenakan pajak penghasilan
Indonesia maksimum sebesar 20%.
Investor yang memperoleh saham dalam PUT I ini berhak atas hak yang sama dan setara dengan
pemegang saham lainnya, termasuk hak untuk menerima dividen.
Kebijakan dividen kas Perseroan adalah sebuah pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat
secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Direksi dan
pemegang saham pada RUPS.
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XIII. Perpajakan
Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang
Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai Perubahan Keempat
Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (“UUPPh”), penerima dividen atau
pembagian keuntungan yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi,
Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha
yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan
sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:
1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan,
2. Bagi Perseroan Terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima
dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh
lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
Berdasarkan Pasal 17 ayat (2c) UU PPh No.36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun
2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi
Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam
negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final. Sesuai dengan Pasal
2 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan
Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi
Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% di atas dilakukan melalui
pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada
saat dividen disediakan untuk dibayarkan.
Pasal 23 ayat (1a) UU PPh No. 36 tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau
disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri
atau bentuk usaha tetap dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh
pihak yang wajib membayarkan (Perseroan). Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh
dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggal 100%
daripada tarif pajak yang seharusnya dikenakan atau sebesar 30% dari jumlah bruto dividen.
Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1a) UU PPh No. 36 tahun 2008 di
atas antara lain tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh No. 36 tahun 2008 (sebagaimana disebutkan di paragraf pertama
di atas) dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c)
UU PPh No. 36 tahun 2008.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009
tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang
Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan, dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana
pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada perseroan terbatas
yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.
Berdasarkan Pasal 26 ayat (1a) UU PPh No. 36 tahun 2008, dividen yang dibayarkan, disediakan untuk
dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri
(“WPLN”), dipotong Pajak Penghasilan sebesar 20% atas jumlah bruto penghasilan oleh Perseroan,
atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada penduduk suatu negara yang telah
menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) dengan Indonesia.
Agar WPLN tersebut dapat menerapkan tarif sesuai ketentuan P3B, maka sesuai dengan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak (“DJP”) No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan DJP No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (“SKD”)/ Certificate of Domicile
of Non Resident for Indonesia Tax Withholding, yaitu:
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i.
ii.

iii.

Form-DGT 1 untuk selain WPLN yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.
Form-DGT 2 untuk WPLN bank; WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui
Kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang
diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen; dan WPLN
yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
di negera mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia.
Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat digunakan dalam
hal pejabat yang berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan menandatangani Form-DGT 1/
Form-DGT 2. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris dan harus memenuhi
persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) PER-24/PJ/2010. Form-DGT 1/
Form DGT-2 cukup ditandatangani WPLN penerima penghasilan yang merupakan lampiran Form
SKD negara mitra P3B.

Di samping persyaratan Form DGT-1 atau Form DGT-2 atau Form SKD negara mitra P3B, sesuai dengan
Peraturan DJP No. PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan Peraturan DJP No. PER62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN
penerima dividen wajib memenuhi persyaratan beneficial owner, yaitu sebagai berikut:
i
pendirian perusahaan atau pengaturan struktur/ skema transaksi tidak semata-mata ditujukan untuk
pemanfaatan P3B; dan
ii
kegiatan usaha dikelola oleh manajemen sendiri yang mempunyai kewenangan yang cukup untuk
menjalankan transaksi; dan
iii perusahaan mempunyai pegawai; dan
iv mempunyai kegiatan atau usaha aktif; dan
v penghasilan yang bersumber dari Indonesia terutang pajak di negara penerimanya; dan
vi tidak menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total penghasilannya untuk memenuhi
kewajiban kepada pihak lain dalam bentuk, seperti: bunga, royalti, atau imbalan lainnya, tidak
termasuk pemberian imbalan kepada karyawan yang diberikan secara wajar dalam hubungan
pekerjaan dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan oleh WPLN dalam menjalankan usahanya
dan pembagian keuntungan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham.
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan dan Perseroan telah memenuhi kewajiban
perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.
Perseroan juga telah menyampaikan SPTTahunan untuk tahun 2011 dan 2010, masing-masing pada
tanggal 30 April 2012 dan 30 April 2011. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan
tidak memiliki tunggakan pajak.
CALON PEMBELI SAHAM DALAM PUT I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN
KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI
PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PUT I INI.
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XIV. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam PUT I ini adalah sebagai berikut:
Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny
(anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited)
The Plaza Office Tower 32nd Floor
Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30
Jakarta 10350, Indonesia
Telepon
: (62 21) 231 2879, 231 2955
Faksimili
: (62 21) 381 0649, 231 3325
No. STTD
No.IAPI
Pedoman Kerja

: 197/BL/STTD-AP/2002
: 1913
: Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Penunjukan oleh Perseroan melalui surat perikatan No. 398/06/2013/GA/
TW tanggal 18 Juni 2013
Penunjukan oleh SMI melalui surat perikatan No. 399/06/2013/GA/TW
tanggal 18 Juni 2013
Penunjukan oleh PBI melalui surat perikatan No. 400/06/2013/GA/TW
tanggal 18 Juni 2013
Tugas dan tanggung jawab akuntan publik dalam rangka PUT I adalah
untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan
oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan
akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar akuntan
publik memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas
dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar
pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan
dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi
yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta
penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
Konsultan Hukum

Assegaf Hamzah & Partners Law Firm
Menara Rajawali Lantai 16
Jalan Mega Kuningan Lot #5.1
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950, Indonesia
Telepon
: (62 21) 2555 7800
Faksimili
: (62 21) 2555 7899
Nama Partner
No. STTD
Asosiasi
Pedoman Kerja

: Ahmaf Fikri Assegaf, S.H., LL.M.
: 343/PM/STTD-KH/2000 tanggal 29 Desember 2000
: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
No. 200101
: Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal

Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum dalam PUT I adalah
melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang
dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan
keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan
oleh Perseroan. Hasil pemeriksanaan dan penelitian mana telah dimuat
dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari
segi hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti
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informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi
hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah
sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku
guna melaksanakan prinsip keterbukaan.
Notaris

Kantor Notaris Fathiah Helmi, SH
Graha Irama, Lantai 6, Ruang 6 C
Jl. HR Rasuna Said X-1 Kav 1&2, Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telp
: (6221) 5290 7304 - 06
Faks
: (6221) 526 1136
No. STTD
:
No. Asosiasi
:
Pedoman Kerja
:
			

02/STTD-N/PM/1996 tanggal 12 Februari 1996
Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.003.027.260958
Pernyataan Undang-Undang No.30 tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris
Indonesia

				
Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka
PUT I antara lain menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala
aspek dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I, kecuali rapat-rapat
yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi
pemasaran, menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka PUT I,
yaitu membuat Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Perjanjian
Pembelian Sisa Saham.
Biro Administrasi Efek

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, Lantai 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930, Indonesia
Telepon
: (62 21) 252 5666
Faksimili : (62 21) 252 5028
No. STTD
Asosiasi
Pedoman Kerja

: Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.
KEP-79/PM/1991 tanggal 18 September 1991
: Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) No.
ABI/IV/2011 – 004 tanggal 6 April 2011
: Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam PUT I
adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang
berlaku, meliputi menyiapkan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas
HMETD, mendistribusikan Sertifikat Bukti HMETD dalam bentuk elektronik
ke dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”),
menerima permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan rekonsiliasi
dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan Bank yang ditunjuk
emiten, melakukan penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk
warkat maupun bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta
melaksanakan proses pengembalian uang pemesanan pembelian saham.
Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan baik secara langsung maupun tidak
langsung tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam
Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
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XV. Keterangan Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(HMETD)
Saham yang ditawarkan dalam PUT I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan
selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian efek.
Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini dapat diperdagangkan selama
masa perdagangan.
Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:
1.

Pihak yang Berhak Menerima Sertifikat Bukti HMETD

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal 13 November 2013 sampai dengan pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli
saham dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 500 (lima ratus) Saham Lama memiliki 36 (tiga puluh
enam) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli
sebanyak 1 (satu) Saham Baru dalam Perseroan dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp6.750,- (enam
ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah).
2.

Pemegang Sertifikat HMETD yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:
a. Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan pada tanggal 13 November 2013 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang berhak
menerima HMETD dan yang Sertifikat Bukti HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode
perdagangan HMETD, atau
b Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen Sertifikat
Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD, atau
c Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode
perdagangan HMETD
3.

Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya selama periode
perdagangan Sertifikat Bukti HMETD yaitu mulai tanggal 15 November 2013 sampai dengan 21 November
2013.
Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
di wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan
ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan Bursa Efek Indonesia, serta peraturan KSEI. Bila
pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi
dengan penasihat investasi, manajer investasi atau penasihat profesional lainnya.
HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sedangkan
HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian
perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atas
Rekening Efek atas nama Anggota Bursa atau Bank Kustodian di KSEI.
Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD
menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.
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Berdasarkan Surat Edaran PT Bursa Efek Jakarta No.SE-006/BEJ/1998, satu-satuan perdagangan
HMETD ditetapkan sebanyak 500 (lima ratus) HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan
perdagangan HMETD dilakukan di Pasar Negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang
terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan pada setiap hari bursa dari pukul 09.00 sampai dengan pukul
12.00 waktu Jakarta Automated Trading System (“JATS”) kecuali hari Jumat dari pukul 09.00 sampai
dengan pukul 11.30 waktu JATS. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada hari bursa
yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+ 0) selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui
Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian.
4.

Bentuk dari Sertifikat Bukti HMETD

Ada 2 (dua) bentuk HMETD yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:
a. Bagi pemegang saham Yang Berhak yang telah melakukan penitipan sahamnya secara elektronik
melalui KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan
pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang
ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.
b. Bagi pemegang saham yang belum melakukan penitipan sahamnya secara elektronik melalui
KSEI, maka HMETD yang akan diterbitkan dalam bentuk SBHMETD yang mencantumkan nama
dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan
untuk membeli saham, jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah
pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.
5.

Nilai HMETD

Nilai Bukti SBHMETD yang ditawarkan oleh Pemegang Bukti SBHMETD yang sah akan berbeda-beda
dari Pemegang Bukti SBHMETD satu dengan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran pasar
yang ada.
Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung
nilai Bukti SBHMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah
nilai HMETD yang sesungguhnya berlaku di pasar Penjelasan di bawah ini diharapkan akan memberikan
gambaran umum untuk menghitung nilai Bukti SBHMETD:
Asumsi:
Harga pasar satu saham
=
Harga saham PUT I
=
Jumlah Saham yang beredar sebelum PUT I
=
Jumlah Saham yang ditawarkan dalam PUT I =
					
Harga Teoritis Saham Baru ex-HMETD
=
Harga SBHMETD per saham
6.

Rpa
Rpb
A
B
( Rpa x A ) + ( Rpb x B )
(A+B)
= RpX

= RpX – Rpb

Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada Pemegang HMETD untuk membeli Saham
baru. SBHMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang belum melakukan konversi saham dan
digunakan untuk memesan Saham Baru. SBHMETD tidak berlaku dalam fotokopi. SBHMETD tidak dapat
ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang
HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank
Kustodiannya.
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7.

Pecahan HMETD

Sesuai dengan Peraturan No.IX.D.1, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk
pecahan, maka HMETD tersebut tidak diserahkan kepada pemegang saham, namun akan dikumpulkan
oleh Perseroan untuk dijual sehingga Perseroan akan mengeluarkan HMETD dalam bentuk bulat, daa
selanjutnya hasil penjualannya tersebut dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.
8.

Lain-lain

Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban Pemegang Sertifikat Bukti
HMETD atau calon pemegang HMETD. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai HMETD, investor dapat
menghubungi Biro Administrasi Efek Perseroan untuk PUT I ini.
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XVI. Keterangan Tentang Pembeli Siaga
Berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham tanggal 25 September 2013 sebagaimana diubah dan
dinyatakan kembali dengan Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham
No. 31 tanggal 16 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta (“Perjanjian
Pembelian Sisa Saham”), Magna Resources akan bertindak sebagai pembeli siaga dan akan membeli
seluruh sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang HMETD dalam PUT I (“Sisa Saham”).
Kewajiban Pembeli Siaga berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham adalah bersyarat pada
dipenuhinya seluruh persyaratan pendahuluan selambat-lambatnya sebelum RUPSLB atau
dikesampingkannya persyaratan pendahuluan secara tertulis oleh Pembeli Siaga selambat-lambatnya
sebelum RUPSLB:
a. Pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan Perseroan, seperti yang tercantum dalam Perjanjian
Pembelian Sisa Saham adalah tepat dan benar pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pembelian
Sisa Saham dan pada tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dan Perseroan telah memenuhi
ketentuan Perjanjian Pembelian Sisa Saham;
b. Diperolehnya surat dari OJK yang memberitahukan bahwa OJK tidak memerlukan informasi tambahan
dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut secara tertulis atas Pernyataan Pendaftaran yang telah
disampaikan OJK;
c. (i) Perjanjian Pembelian Sisa Saham masih berlaku, (ii) Perseroan dan Pembeli Siaga tidak melanggar
atau lalai dalam memenuhi kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, dan
(iii) persyaratan pendahuluan telah dipenuhi atau dikesampingkan;
d. Perseroan telah menyampaikan pendapat dari segi hukum yang dikeluarkan oleh Assegaf Hamzah &
Partners, konsultan hukum Perseroan, yang ditujukan kepada Perseroan sebagaimana disyaratkan
oleh OJK dalam rangka PUT I, kepada Pembeli Siaga dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2
Hari Kerja sebelum tanggal RUPSLB.
Perjanjian ini berlaku pada saat penandatanganan Perjanjian dan berakhir secara otomatis apabila:
(i) Persetujuan RUPSLB tidak diperoleh atau
(ii) Telah terpenuhinya seluruh kewajiban Perseroan dan Pembeli Siaga.
Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak selambat-lambatnya 2 Hari Kerja sebelum RUPSLB
apabila:
(i). Setelah tanggal Perjanjian ini terjadi (a) perubahan politik atau kondisi perekonomian di Indonesia atau
internasional yang berdampak negatif kepada Perseroan, atau (b) penundaan atau pembatasan yang
material atas perdagangan efek di Bursa Efek, atau (c) gangguan atas penyelesaian transaksi efek
di Indonesia atau jasa kliring di Indonesia, atau (d) terjadi perang atau bencana nasional di Indonesia
yang dampak mempengaruhi secara langsung serta berdampak negatif terhadap Penawaran Umum
Terbatas I; atau
(ii). Salah satu pihak lalai memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian dan kelalaian tersebut tidak
diperbaiki dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum RUPSLB.
Berdasarkan Surat Pernyataan Magna Resources Corporation Pte. Ltd. tanggal 27 September 2013 perihal
Kecukupan Dana Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Terbatas I kepada Pemegang Saham
dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, Magna Resources
menyatakan bahwa sehubungan dengan PUT I, Magna Resources telah setuju untuk bertindak selaku
pembeli siaga untuk membeli seluruh sisa saham yang akan dikeluarkan dalam PUT I yang tidak diambil
bagian oleh para pemegang saham saat ini, dan Magna Resources memiliki dana yang cukup dan
sanggup untuk membeli dan mengambil bagian seluruh sisa saham yang akan dikeluarkan dalam PUT I.
Magna Resources adalah afiliasi dari Perseroan dimana Magna Resources merupakan pengendali
tidak langsung Perseroan (melalui PT Barito Pacific Tbk yang merupakan pemegang saham mayoritas
Perseroan).
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Informasi mengenai Pembeli Siaga:
Magna Resources adalah perusahaan yang tunduk pada hukum negara Singapura, beralamat di
1 Raffles Place, # 39-01, One Raffles Place, Singapura 048616. Magna Resources dimiliki sepenuhnya
oleh Thelveton Global Asset Limited.
Kegiatan Usaha
Kegiatan usaha Magna Resources antara lain menjalankan usaha sebagai perusahaan induk (holding
company).
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggota Direksi Magna Resources adalah sebagai berikut:
Direktur
: Prajogo Pangestu
Direktur
: Nancy Pangestu Tabardel
Direktur
: Goh Hui Chen (Wu Huizhen).
Ikhtisar Data Keuangan

Total Aset
Total Liabilitas
Jumlah Ekuitas
Pendapatan
Beban Pokok Pendapatan
Laba Bersih Periode Berjalan

31 Des2012
US$ ‘000
2.206.511
1.111.322
1.095.188
2.295.023
2.282.248
(275.349)
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31 Des 2011
US$ ‘000
2.174.493
938.869
1.235.624
2.207.131
2.104.760
5.412

XVII. Persyaratan Pemesanan Pembelian Saham
Perseroan telah menunjuk PT Raya Saham Registra untuk mengelola Pelaksanaan Pengelolaan
Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan PUT I Perseroan sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan
Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan PUT I Perseroan No. 36 tanggal 20 September 2013 yang
dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
1.

Pemesan Yang Berhak
Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal 13 November 2013 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa
setiap pemegang 500 (lima ratus) Saham Lama memiliki 36 (tiga puluh enam) HMETD, dimana
setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu)
Saham Baru dalam Perseroan dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp6.750,- (enam ribu tujuh ratus
lima puluh Rupiah). Apabila terdapat pecahan atas saham hasil pelaksanaan HMETD maka akan
diadakan pembulatan ke bawah dan pecahan tersebut menjadi milik Perseroan dan harus dijual
oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan.
Pemesan yang berhak melakukan pembelian Efek adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu
Pemegang Saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD terakhir yang
namanya tercantum di dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom Endorsemen pada Sertifikat
Bukti HMETD atau Daftar Pemegang HMETD yang dikeluarkan KSEI. Pemesan dapat terdiri dari
perorangan dan atau Lembaga dan atau Badan Hukum baik Indonesia/Asing sebagaimana diatur
dalam UUPM dan Peraturan Pelaksanaannya.

2.

Distribusi Sertifikat Bukti HMETD
Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, HMETD akan didistribusikan
ke dalam rekening efek di KSEI secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa dan/atau
Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal
DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 14 November 2013. Prospektus, Formulir Pemesanan
Pembelian Saham Tambahan (“FPPS Tambahan”) dan formulir lainnya akan didistribusikan oleh Biro
Administrasi Efek atau BAE kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masingmasing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.
Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif KSEI, akan
diberikan SBHMETD atas nama Pemegang Saham yang dapat diambil oleh Pemegang Saham yang
berhak atau kuasanya setiap Hari Kerja dan jam kerja sejak tanggal 14 November 2013 di kantor
BAE PT Raya Saham Registra, dengan membawa:
a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi
anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib
menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku
baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa
wajib diperlihatkan).

3.

Prosedur Pelaksanaan HMETD
Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 15 November 2013 sampai dengan 21 November
2013.
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A.

Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif
1.
2.

3.

4.

5.

B.

Pemegang HMETD memberikan instruksi Pelaksanaan HMETD kepada Anggota Bursa/
Bank Kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke
dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI;
Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya Instruksi Pelaksanaan HMETD
oleh Anggota Bursa/Bank Kustodian kepada KSEI, maka:
a. KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub-rekening Pemegang HMETD
yang memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan
menggunakan fasilitas C-BEST;
b. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang
ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemiindahbukuan uang Harga Pelaksanaan
HMETD dari rekening bank yang ditunjuk KSEI tersebut ke Rekening Bank Khusus
pada hari yang sama
1 (Satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima Instruksi Pelaksanaan HMETD, KSEI akan
menyampaikan kepada BAE dokumen sebagai berikut:
a. Daftar rincian Instruksi Pelaksanaan HMETD yang diterima KSEI, berikut rincian data
Pemegang HMETD (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan
domisili) Pemegang HMETD yang melakukan Pelaksanaan HMETD;
b. Surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD yang dilakukan
oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam rekening bank khusus;
c. Instruksi untuk mendapatkan sejumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD ke
dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI
Segera setelah BAE menerima dari KSEI dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam
butir A.3 di atas, BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari
Instruksi Pelaksanaan HMETD, bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD
ke dalam Rekening Bank Khusus berdasarkan data pada Rekening Bank Khusus serta
instruksi untuk mendepositokan sejumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD.
Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan Pelaksanaan HMETD diterima
dari KSEI dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (in good funds) di
Rekening Bank Khusus, BAE akan menerbitkan/mendepositokan sejumlah Saham Baru
Hasil Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI dan
KSEI akan langsung mendistribusikan Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD dengan
menggunakan fasilitas C-BEST. Selanjutnya, setelah melakukan pendistribusian Saham
Baru Hasil Pelaksanaan HMETD tersebut maka KSEI akan memberikan laporan hasil
distribusi Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD tersebut kepada Perseroan dan BAE.

Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif
1.
2.

Pendaftaran Pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor pusat BAE
Pemegang HMETD yang berada diluar Penitipan Kolektif yang akan melakukan Pelaksanaan
HMETD harus membayar Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam Rekening Bank Khusus
serta menyerahkan dokumen sebagai berikut:
a. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
b. Asli Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan HMETD.
c. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari Pemegang HMETD (perorangan) yang akan
melakukan Pelaksanaan HMETD (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Izin Tinggal
Terbatas); atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/
pengurus dari Pemegang HMETD (lembaga/badan hukum) yang akan melakukan
Pelaksanaan HMETD.
d. Asli Surat Kuasa, jika Pelaksanaan HMETD dilakukan oleh Pemegang HMETD melalui
kuasanya dan dilampirkan fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemberi dan
penerima kuasa (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Izin Tinggal Terbatas).
e. Apabila Pemegang HMETD menghendaki Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD
dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, maka permohonan pelaksanaan HMETD kepada
BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk dengan
menyerahkan dokumen tambahan berupa:
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•

3.
4.

4.

Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian
untuk mengajukan permohonan Pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan
Efek atas Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD dalam penitipan kolektif KSEI
atas nama pemberi kuasa;
•
Asli formulir penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan
ditandatangani dengan lengkap;
•
Untuk proses konversi tersebut akan dikenakan biaya sebesar Rp1.650,- per
Sertifikat HMETD atau minimum Rp25.000,- ditambah PPN sebesar 10%.
BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk Pelaksanaan
HMETD sebagaimana dimaksud dalam butir B.2 di atas.
Selambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan Pelaksanaan HMETD diterima oleh
Biro Administrasi Efek dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (in good
funds) ke dalam Rekening Bank Khusus, Biro Administrasi Efek akan menerbitkan sejumlah
Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham, jika
pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan
HMETD dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif.

Pemesanan Saham Tambahan
Pemegang saham yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya
tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI dapat
memesan Saham Tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi Kolom Pemesanan
Pembelian Saham Tambahan dan/atau FPPS Tambahan yang telah disediakan.
Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI dan pemegang HMETD dalam bentuk warkat/
Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik
harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank
Kustodian. Sedangkan pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham
hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/fisik Surat Kolektif Saham dapat mengajukan sendiri
permohonannya kepsada BAE Perseroan.
Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil
penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan
melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
1. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
2. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk
mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan
efek atas saham hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin
diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi
kuasa.
3. Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran
Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum).
4. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan
dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
5. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan
pendistribusian saham hasil pelaksanaan BAE Perseroan.
6. Untuk proses konversi tersebut akan dikenakan biaya sebesar Rp1.650,- per Sertifikat HMETD
atau minimum Rp25.000,- ditambah PPN sebesar 10%.
Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan
yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
1. Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-BEST
yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam
Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).
2. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan
pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE Perseroan.
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3.
4.

Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan
dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
Untuk proses tersebut akan dikenakan biaya Rp1.650,- per FPPS Tambahan atau minimum
Rp25.000,- ditambah PPN 10%.

Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham
hasil penjatahannya dalam bentuk warkat/fisik Surat Kolektif Saham harus mengajukan permohonan
kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
1. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
2. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran
Dasar dan lampiran susuna Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum).
3. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri
dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
4. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan
dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada
rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 25 November 2013, dalam keadaan baik
(in good funds). Pemesan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pememesanan
dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.
5.

Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan
Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal 26 November 2013
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Tambahan tidak melebihi
jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka seluruh pesanan atas Saham
Tambahan akan dipenuhi.
b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Tambahan melebihi
jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka kepada pemesan yang melakukan
pemesanan Saham Tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional,
berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham
yang meminta pemesanan saham tambahan.
Manajer penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK
mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan BAPEPAM
No.VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek
Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan BAPEPAM No.IX.A.7 Tentang tanggung Jawab
Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum,
paling lambat 30 hari sejak tanggal penjatahan.

6.

Persyaratan Pembayaran
Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PUT I yang permohonan pemesanannya
diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (in good funds) dalam mata uang
Rupiah atau Dollar Amerika pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet, giro atau
pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor
FPPS Tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan pada:
Rekening dalam mata uang Rupiah:
PT Bank DBS Indonesia
Cabang: Ciputra World 1
No. Rekening: 3320018568
Atas Nama: PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
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Rekening dalam mata uang Dollar Amerika:
PT Bank DBS Indonesia
Cabang: Ciputra World 1
No. Rekening: 3320018577
Atas Nama: PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.

Pembayaran yang dilakukan dengan mata uang Dollar Amerika sesuai dengan Nilai Kurs Tengah
Bank Indonesia pada Tanggal Daftar Pencatatan Pemegang Saham yang berhak mendapatkan
HMETD (Recording Date). Pembayaran yang dilakukan dengan mata uang Rupiah, maka Perseroan
akan mengkonversikan nilai Rupiah tersebut ke dalam mata uang Dollar Amerika pada saat setelah
pengembalian dana karena kelebihan pemesanan.
Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan
cek dan wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian
saham dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet/
giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/
giro yang dananya telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan tersebut di atas.
Untuk pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana
pembayaran tersebut harus diterima dengan baik (in good funds) dalam rekening Perseroan paling
lambat tanggal 25 November 2013.
Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PUT I ini menjadi beban pemesan.
Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.
7.

Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham
Perseroan melalui BAE yang ditunjuk Perseroan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham
akan menyerahkan kepada pemesan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan
ditandatangani yang merupakan bukti pada saat mengambil saham dan pengembalian uang untuk
pesanan yang tidak dipenuhi.
Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan
pelaksanaaan HMETD (exercise) melalui C-BEST melalui Pemegang Rekening KSEI.

8.

Pembatalan Pemesanan Saham
Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham, baik sebagian atau secara keseluruhan
dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan
saham akan diumumkan bersamaan dengan penjatahan atas pesanan.
Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:
a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syaratsyarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus;
b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran; dan
c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9.

Pengembalian Uang Pemesanan
Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham yang lebih
besar daripada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, pengembalian
uang dilakukan oleh Perseroan selambat-lambatnya tanggal 28 November 2013. Apabila terjadi
keterlambatan pengembalian, uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan
mulai hari ke 3 (tiga) setelah tanggal penjatahan atau setelah diumumkannya pembatalan PUT I
sampai dengan tanggal pengembalian uang dengan memperhatikan tingkat jasa giro yang berlaku
pada Perseroan pada tanggal pengembalian uang pemesanan, kecuali keterlambatan tersebut
disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang
telah ditentukan. Pengembalian uang dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan
cek atau pemindahbukuan ke rekening Pemesan.
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Uang yang dikembalikan dalam bentuk cek dapat diambil di:
PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, Lantai 2
Jl. Jend Sudirman Kav 47-48
Jakarta 12930
Tel: (62 21) 252 5666
Fax: (62 21) 252 5028
dengan menunjukkan KTP asli atau Tanda Bukti Diri asli lainnya (bagi perorangan) yang masih
berlaku, fotokopi Anggaran Dasar dan surat kuasa (bagi Badan Hukum/Lembaga) serta menyerahkan
Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian saham asli dan menyerahkan fotokopi KTP atau
Tanda Bukti Diri. Pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya transfer untuk jumlah yang
dikembalikan tersebut.
10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek
Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya
melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan
pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di
rekening Perseroan.
Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan
HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya
2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah
diterima dengan baik oleh Perseroan.
Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan Saham Tambahan akan tersedia untuk diambil
SKS-nya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif KSEI selambatlambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengambilan dilakukan BAE yang ditunjuk
Perseroan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
a. Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau
b. Fotokopi Anggaran Dasar (bagi Lembaga/Badan Hukum) dan susunan Direksi/Komisaris atau
Pengurus yang masih berlaku
c. Asli surat kuasa sah (bagi Lembaga/Badan Hukum atauperorangan yang dikuasakan) bermaterai
Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan
Penerima Kuasa
d. Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham
11. Alokasi Terhadap HMETD Yang Tidak Dilaksanakan
Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD,
maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham publik lainnya atau pemegang HMETD
yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD
atau FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.
Apabila setelah alokasi kepada pemesan lebih masih terdapat sisa saham baru, maka, Magna
Resources berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham akan membeli seluruh sisa saham
yang ditawarkan dan tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham Perseroan dalam PUT I. Magna
Resources telah setuju untuk membeli seluruh sisa saham yang ditawarkan dan tidak diambil bagian
oleh masyarakat dalam PUT I dengan harga pelaksanaan sebesar Rp6.750 ,- (enam ribu tujuh ratus
lima puluh Rupiah).
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12. Pendaftaran Sertifikat Bukti HMETD
Pendaftaran dilakukan sendiri atau dikuasakan dengan dilengkapi dokumen-dokumen tersebut di
bawah ini melalui:
PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, Lantai 2
Jl. Jend Sudirman Kav 47-48
Jakarta 12930
Tel: (62 21) 252 5666
Fax: (62 21) 252 5028
dengan membawa:
a. Sertifikat Bukti HMETD asli yang telah ditandatangani dan diisi lengkap
b. Bukti Pembayaran asli dari Bank berupa bukti transfer bilyet giro/cek/tunai asli dari bank
c. Fotokopi KTP/SIM/Paspor (untuk perorangan) yang masih berlaku, fotokopi Angggaran Dasar
(bagi Badan Hukum/Lembaga)
d. Surat Kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi fotokopi
KTP yang memberi dan diberi kuasa. Bagi pemesan berkewarganegaraan asing, disamping
mencantumkan nama dan alamat pemberi kuasa secara lengkap dan jelas, juga wajib
mencantumkan nama dan alamat luar negeri domisili hukum yang sah dari pemberi kuasa
secara lengkap dan jelas (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan)
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XVIII. Penyebarluasan Prospektus Dan Sertifikat Bukti Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)
Prospektus, Sertifikat Bukti HMETD, FPPS Tambahan dan Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti
HMETD dapat diambil langsung oleh Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan tanggal 13 November 2013 pukul 16.00 WIB di:
PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, Lantai 2
Jl. Jend Sudirman Kav 47-48
Jakarta 12930
Tel: (62 21) 252 5666
Fax: (62 21) 252 5028
Apabila sampai dengan tanggal 21 November 2013 Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 13 November 2013 pukul 16.00 WIB belum mengambil
Prospektus dan Sertifikat Bukti HMETD dan tidak menghubungi BAE, maka seluruh risiko kerugian
bukan menjadi tanggung jawab BAE ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para
Pemegang Saham yang bersangkutan.
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XIX. Informasi Tambahan
Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila Pemegang Saham
menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PUT I ini, para Pemegang saham dipersilakan
menghubungi:
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
Kantor Pusat
Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Letjen S Parman Kav 62-63, Jakarta 11410
Telepon: (62-21) 530 7950
Faksimili: (62-21) 530 7943
U.P. : Corporate Secretary
Website: http://www.chandra-asri.com
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