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BAPEPAM–LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK
JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG
BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PT BAYAN RESOURCES Tbk. DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA
ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG
TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA

PT BAYAN RESOURCES Tbk.
Bidang Usaha
Bergerak Dalam Bidang Usaha Pertambangan Batubara melalui Anak Perusahaan
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
Kantor Pusat
Gedung Graha Irama, Lantai 12, Jl. HR Rasuna Said Blok X-1, Kav. 1 –2, Jakarta 12950, Indonesia
Telepon: (021) 526 9868, Faksimili: (021) 526 9866
Email: corpsec@bayan.com.sg
PENAWARAN UMUM
Sebanyak 833.333.500 (delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus) saham biasa atas nama
yang terdiri dari sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham biasa atas nama milik Pemegang Saham Penjual
(saham divestasi) dan sebanyak 333.333.500 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus)
lembar saham biasa atas nama baru (saham baru) dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang
ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp5.800 (lima ribu delapan ratus Rupiah) setiap saham yang
harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah Penawaran Umum
adalah sebesar Rp4.833.334.300.000 (empat triliun delapan ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga
ratus ribu Rupiah)
Selain itu , dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dalam Penawaran Umum, Pemegang Saham Penjual memberikan
opsi kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk dapat melakukan penjatahan lebih (“over allotment”) sampai dengan
sebanyak-banyaknya 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) saham biasa atas nama dengan Harga Penawaran
Rp5.800 (lima ribu delapan ratus Rupiah). Untuk keperluan penjatahan tersebut, Jenny Quantero dan Engki Wibowo,
pemegang saham Perseroan, akan meminjamkan sahamnya sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 125.000.000
(seratus dua puluh lima juta) saham. Dana hasil penjatahan lebih tersebut senilai Rp725.000.000.000 (tujuh ratus dua puluh
lima miliar Rupiah) akan digunakan oleh Agen Stabilisasi untuk melakukan pembelian saham di Pasar Sekunder guna menjaga
harga Saham pada tingkat harga yang tidak lebih rendah dari Harga Penawaran. Pembelian Saham tersebut dapat dilakukan
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Pencatatan dan dapat dihentikan setiap saat.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek

Para Penjamin Emisi Efek
• PT AmCapital Indonesia • PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas • PT Asia Kapitalindo Securities Tbk
• PT Bahana Securities • PT Bapindo Bumi Sekuritas • PT Bumiputera Capital Indonesia
• PT CIMB-GK Securities Indonesia • PT Ciptadana Sekuritas • PT Danareksa Sekuritas • PT Danatama Makmur
• PT Dhanawibawa Arthacemerlang • PT e-Capital Securities • PT Indomitra Securities
• PT IndoPremier Securities • PT Kim Eng Securities • PT Kresna Graha Securindo Tbk • PT Lautandhana Securindo
• PT Madani Securities • PT Mandiri Sekuritas • PT Mega Capital Indonesia • PT Minna Padi Investama
• PT Optima Kharya Capital Securities • PT Panca Global Securities • PT Panin Sekuritas Tbk
• PT Phillip Securities Indonesia • PT Pratama Capital Indonesia • PT Recapital Securities • PT Reliance Securities Tbk
• PT Semesta Indovest • PT Transpacific Securindo • PT Victoria Sekuritas • PT Yulie Sekurindo Tbk
Para Penjamin Emisi Efek menjamin secara kesanggupan penuh (full Commitment)
terhadap Penawaran Umum ini
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO HARGA BATUBARA YANG BERUBAH-UBAH
(CYCLICAL) DAN PENURUNAN HARGA YANG SIGNIFIKAN DAPAT MEMBAWA DAMPAK NEGATIF YANG
MATERIAL TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, HASIL OPERASIONAL DAN DAMPAK
PROSPEK USAHA BAYAN GROUP
RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.
SAHAM INI BUKAN MERUPAKAN PRODUK PERBANKAN DAN TIDAK DIJAMIN OLEH PEMERINTAH
PT BAYAN RESOURCES Tbk. TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN 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 6 Agustus 2008

PT Bayan Resources Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran
Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) di Jakarta dengan surat No. 330/BR-BPPM-LK/VI/2008 pada tanggal
16 Juni 2008 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8
tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun
1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 (selanjutnya disebut “UU Pasar Modal”) dan peraturan
pelaksanaannya.
Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada Bursa
Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara
Perseroan dengan BEI pada tanggal 28 Juli 2008, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan
oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal
demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan
ketentuan dalam UU Pasar Modal.
Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam
rangka Penawaran Umum ini bertanggungjawab sepenuhnya atas semua 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 Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan
dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa
memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan PT Trimegah Securities Tbk sebagai
Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan
afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar
Modal.
PT Trimegah Securities Tbk sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek beserta para Penjamian Emisi Efek
lainnya dan Profesi Penunjang Lembaga Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini dengan tegas
menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana
didefinisikan dalam UU Pasar Modal.
DALAM RANGKA STABILISASI HARGA EFEK, PIHAK YANG MELAKUKAN STABILISASI HARGA
WAJIB MEMBELI EFEK DENGAN TUJUAN UNTUK MEMPERTAHANKAN HARGA PENAWARAN
UMUM ATAU MEMPERTAHANKAN HARGA PADA TINGKAT HARGA YANG TIDAK LEBIH TINGGI
DARI YANG MUNGKIN TERJADI DI BURSA EFEK SEKIRANYA TIDAK DILAKUKAN STABILISASI
HARGA. STABILISASI HARGA YANG DILAKUKAN OLEH AGEN STABILISASI TIDAK DIMAKSUDKAN
UNTUK TUJUAN MANIPULASI HARGA DI PASAR.
PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN
LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA
PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN
PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM
TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU YANG
BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA.
PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH
PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK
MENYESATKAN PUBLIK.
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DEFINISI DAN SINGKATAN
Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya
menyatakan lain:
“Adendum Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek“

Perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau
pembaharuan-pembaharuan terhadap Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

“Affiliasi “

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat
kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris
dari pihak tersebut;
c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih
anggota direksi atau komisaris yang sama;
d. hubungan antara perusahaan dengan suatu 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

“Agen Penjual Internasional“

Merrill Lynch (Singapore) Pte. Ltd

“Agen Stabilisasi“

PT Trimegah Securities Tbk

“Anak Perusahaan”

Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan
sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia

“Balikpapan Coal Terminal
(BCT)”

Terminal batubara yang berlokasi di Balikpapan yang miliki oleh DPP

“BCM”

Bank Cubic Meter

“Bayan Group “

Bayan Group yang terdiri dari Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan
baik yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung

“BAE”

Biro Administrasi Efek yaitu PT Raya Saham Registra, berkedudukan di
Jakarta

“Bapepam-LK”

Adalah singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Pasar
Modal.

“BEI”

Adalah singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta

“Cadangan batubara”

Endapan batubara yang telah diketahui ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas
dan kualitasnya dan yang secara ekonomis, teknis, hukum, lingkungan dan
sosial dapat ditambang pada saat perhitungan dilakukan.

“Calorie (cal)”

Satuan yang dipergunakan untuk mengukur tingkat kandungan energi yang
dihasilkan oleh batubara

“Crusher”

Alat penghancur untuk memperkecil ukuran batubara
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“Daftar Pemegang Saham
(DPS)”

Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang
kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI
berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI

“Daftar Pemesanan
Pembelian Saham (DPPS)”

Daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah yang dipesan
oleh masing-masing Pemjamin Emisi Efek menurut ukuran masuknya
pesanan

“ESA”

Adalah singkatan dari Employee Stock Allocation.

“ESOP”

Adalah singkatan dari Employee Stock Ownership Program.

“Floating Transfer Station”

Terminal terapung dengan kapasitas sekitar 50.000 batubara ton sebelum
dimuat di kapal-kapal besar, memiliki separator magnet dan sistem sampling
secara otomastis

“FOB- Freight On Board”

Yaitu harga penjualan batubara sampai diatas kapal/tongkang

“Formulir Konfirmasi
Penjatahan (FKP)”

Formulir hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan
saham-saham di pasar perdana

“Formulir Pemesanan
Pembelian Saham (FPPS)”

Formulir asli yang disediakan Perseroan bersama-sama dengan Penjamin
Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam
rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek

“Hari Bursa”

Hari diselenggarakannya perdagangan efek di bursa efek yaitu hari Senin
sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional
atau dinyatakan libur oleh bursa efek

“Hari Kerja”

Hari kerja biasa kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari yang oleh Pemerintah
ditetapkan sebagai hari libur nasional

‘JORC”

Laporan tentang cadangan batubara Bayan Group yang sesuai dengan
Australian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources
and Ore Resources (edisi 2004) (“The 2004 JORC Code”) yang dipublikasikan
oleh Joint Ore Reserves Committee dari The Australian Institue of Mining
and Metallurgy, Australian Institue of Geoscientist and Mineral Council of
Australia

“Kuasa Pertambangan (KP)”

Ijin yang diberikan oleh Pemerintah (Pusat atau Daerah) untuk kegiatan
penambangan kepada Perusahaan yang memenuhi persyaratan yang
ditentukan. Tahap-tahap KP adalah: ijin Prinsip Usaha Penambangan (Skip),
Penyelidikan Umum, KP Eksplorasi, KP Eksploitasi

“KSEI”

Adalah singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan
terbatas berkedudukan di Jakarta, yang bertugas mengadministrasikan
penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran efek pada Penitipan
Kolektif.

“MSOP”

Adalah singkatan dari Management Stock Option Plan.

“Masyarakat”

Perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun
warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum
asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia
maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia

“Migas”

Minyak dan Gas bumi
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“Minarco-MineConsult”

Konsultan teknis independent yang mengeluarkan laporan pakar dalam
prospektus ini

“Opsi Penjatahan Lebih”

Adalah opsi yang diberikan oleh Pemegang Saham Penjual kepada Penjamin
Pelaksana Emisi Efek dalam rangka memenuhi kelebihan pemesanan.

“Overburden removal”

Pengupasan Tanah

“Pemegang Saham
Pengendali”

Berarti Dato’ Low Tuck Kwong

“Pemegang Saham Penjual”

Berarti Jenny Quantero dan Engki Wibowo

“Penawaran Umum”

Penawaran sebanyak 833.333.5000 (delapan ratus tigapupuh tiga juta tiga
ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai
nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada
masyarakat, dengan harga penawaran Rp5.800 (lima ribu delapan ratus
Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan
Formulir Pemesanan Pembelian Saham

“Penjamin Emisi Efek”

Berarti Perseroan Terbatas yang menandatangani perjanjian dengan
Perseroan dan Pemegang saham Penjual untuk melakukan Penawaran
Umum yang akan menjamin penjualan saham yang akan ditawarkan, dan
melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan dan
pemegang Saham Penjual melalui Penjamin Pelaksana Emsisi Efek sesuai
dengan Porsi penjaminan, dengan memperhatikan syarat dan ketentuan
dalam PPEE.

“Penjamin Pelaksana
Emisi Efek”

Berarti Penjamin Emisi Efek yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan
penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi saham dalam
Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT Trimegah Securities Tbk

“Perjanjian Fasilitas
Pinjaman ING”

Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dengan ING.NV Bank yang dilakukan
pada tanggal 10 April 2008

“Pernyataan Pendaftaran”

Dokumen yang wajib diajukan kepada Bapepam-LK oleh Perseroan bersamasama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum melakukan
Penawaran Umum atas saham-saham kepada Masyarakat, berikut lampiranlampiran serta semua perubahan, tambahan dan pembetulannya yang dibuat
sesuai ketentuan dalam UU Pasar Modal

“Pernyataan Efektif”

Berarti pernyataan yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK yang menyatakan
bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, sehingga Perseroan dan
Pemegang Saham Penjual melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat
menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

“Para Pemesan Khusus”

Berarti para karyawan dan manajemen Perseroan selain Komisaris
Independen, yang sejak tanggal dimulainya Masa Penawaran dan selama
Masa Penawaran dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru
Yang Ditawarkan kepada Perseroan atau pihak lain yang ditunjuk oleh
Perseroan dalam jumlah maksimum 10% dari Saham baru Yang Ditawarkan,
sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab
Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam
Penawaran Umum
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“Pasar Perdana”

Berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan

“PKP2B”

Berarti Perjanjian Kerjasama Pengusahaan dan Penambangan Batubara atau,
sebelumnya dikenal sebagai Kontrak Karya Batubara (KKB) atau Kontrak
Karya Kerjasama (KKS) yaitu Kontrak Perjanjian antara Pemerintah Republik
Indonesia dengan kontraktor dengan pengusahaan dan penambangan batubara

“Perseroan”

Badan hukum yang melakukan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah
PT Bayan Resources Tbk, berkedudukan di Jakarta

“Prospektus”

Pernyataan dan informasi mengenai fakta-fakta penting dan relevan tentang
Perseroan dan saham-saham yang dikeluarkan dalam rangka Penwaran
Umum sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal

“Prospektus Awal”

Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam prospektus
yang disampaikan kepada Bapepam-LK, sebagai bagian dari Pernyataan
Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjaminan
Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan pernyataan penawaran
yang belum dapat ditentukan.

“Prospektus Ringkas”

Berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan dari
prospektus Awal, yang diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat
kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional dalam
waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah disampaikannya
Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam-LK

“RUPS”

Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan

“RUPSLB”

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan

“Saham Baru”

Berarti saham –saham baru yang dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan
sebanyak 333.333.500 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh
tiga ribu lima ratus) saham dalam rangka Penawaran Umum.

“Saham Yang Dipinjam”

Saham milik Jenny Quantero dan Engki Wibowo dalam jumlah sebanyakbanyaknya 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) saham untuk memenuhi
kelebihan permintaan pada Masa Penawaran

“Saham Yang Ditawarkan”

Berarti Saham Baru dan saham-saham milik Pemegang Saham penjual (Jenny
Quantero dan Engki Wibowo) sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham
(saham divestasi) yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui
Penawaran Umum, atau seluruhnya sebanyak 833.333.500 (delapan ratus
tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus) saham, masingmasing dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) yang selanjutnya akan
dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.

“Shiploader”

Peralatan yang digunakan untuk memuat batubara kedalam kapal/tongkang

“Stockpiling”

Tempat penampungan/pengumpulan batubara

“Strip ratio”

Perbandingan antara BCM tanah yang dikupas dengan 1 ton batubara yang
dihasilkan (Nisbah Kupas)

“Trillion Cubic Feet”

Satuan yang dipergunakan untuk mengukur tingkat produksi gas bumi

“Washing Plant”

Sarana / fasilitas pencucian batubara
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Singkatan Nama Perusahaan
PT Dermaga Perkasapratama
PT Indonesia Pratama
PT Perkasa Inakakerta
PT Wahana Baratama Mining
PT Bayan Energy
PT Firman Ketaun Perkasa
PT Teguh Sinar Abadi
PT Metalindo Prosestama
PT Kaltim OTR Tyres
PT Fajar Sakti Prima
PT Bara Tabang
PT Brian Anjat Sentosa
PT Gunungbayan Pratamacoal
Bayan Internasional Pte Ltd (d/h Manhattan Energy Pte Ltd)
PT Jaya Sumpiles Indonesia
PT Leighton Contractors Indonesia
PT Muji Lines
PT Bangun Karya Pratama Lestari
PT Mineral Exportindo
PT Kalimantan Citra Bara
PT Kaltim Supacoal
PT Petrosea Tbk
PT Nirmala Matranusa

vii

DPP
IP
PIK
WBM
BE
FKP
TSA
MP
KOTR
FSP
BT
BAS
GBP
BI
JSI
Leighton
Muji
BKPL
Mineral Exportindo
Citrabara
Kaltim Supacoal
Petrosea
Nirmala Matranusa

RINGKASAN
Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci,
termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian serta risiko usaha yang
tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi laporan keuangan konsolidasian Perseroan disusun
dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.
Riwayat Singkat Perseroan
Perseroan, berkedudukan di Jakarta, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan dengan nama
PT Bayan Resources berdasarkan dan diatur menurut undang-undang Republik Indonesia berdasarkan
Akta No. 12 tanggal 7 Oktober 2004, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta.
Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan
Keputusan No. C-30690 HT.01.01.TH.2004 tanggal 21 Desember 2004 dan didaftarkan di kantor Pendaftaran
Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No.1886/BH.09.03/VIII/2005 tanggal 21 Juli 2005. Akta Pendirian
tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65, tanggal 16 Agustus 2005,
Tambahan No. 8773.
Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir
adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
No. 7 tanggal 2 Juni 2008 dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris Pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris
di Jakarta (“Akta 7/2008”). Akta 7/2008 memuat perubahan beberapa ketentuan di Anggaran Dasar dalam
rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta seluruh peraturan
pelaksanaannya. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
No. AHU-AH.01.10 TH.2008 tanggal 9 Juni 2008. Berdasarkan surat keterangan Notaris Sutjipto S.H.,
tertanggal 15 Juli 2008, Tanda Daftar Perusahaan dan Berita Negara Republik Indonesia untuk Akta 7/2008
sedang dalam proses pengurusan.
Kegiatan Usaha Bayan Group
Bayan Group merupakan grup perusahaan batubara terbesar kedelapan di Indonesia menurut volume
produksi pada tahun 2007, menurut AME, yang melakukan penambangan, pemrosesan dan operasi logistik
secara terintegrasi. Bayan Group melakukan penambangan batubara thermal dan diyakini sebagai salah
satu produsen batubara yang menambang dan menjual batubara berkalori tinggi. Bayan Group juga
memproduksi batubara jenis lainnya termasuk batubara yang ramah lingkungan, rendah kandungan belerang,
sub-bituminous dan semi soft coking.
Bayan Group memiliki cadangan terbukti dan terduga yang signifikan untuk memenuhi permintaan konsumen
batubara. Per tanggal 31 Maret 2008, cadangan terbukti dan terduga di area konsesi Bayan Group berjumlah
sekitar 476,9 juta ton, yang terdiri dari cadangan terbukti sebesar 78,7 juta ton dan cadangan terduga
sebesar 398,2 juta ton. Cadangan terbukti dan terduga ini telah diestimasi secara independen oleh MinarcoMineConsult.
Bayan Group memiliki konsesi pertambangan pertama pada bulan November 1997 yaitu cadangan Muara
Tae di Kalimantan Timur melalui akuisisi GBP oleh pemegang saham pendiri Bayan Group . Sejak saat itu,
Perseroan terus melakukan akuisisi konsesi-konsesi baru melalui berbagai transaksi yang dilakukan antara
tahun 2005 dan kuartal kedua tahun 2008, Perseroan telah terkonsolidasi.
Bayan Group memiliki hak eksklusif untuk melakukan kegiatan penambangan melalui 8 (delapan) perusahaan
tambang, lima diantaranya berdasarkan PKP2B yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan
3 (tiga) tambang lainnya berdasarkan KP yang diberikan oleh pemerintah daerah, dengan total area
konsesi 81.265 hektar. Kedelapan perusahaan ini mengoperasikan 6 (enam) proyek pertambangan yang di
dalamnya terdapat 8 (delapan) area konsesi:
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-

Proyek Blok II Gunungbayan, terdiri dari 1 (satu) PKP2B yang dimiliki oleh GBP
Proyek Blok I Gunungbayan, merupakan PKP2B yang sama dengan Proyek Blok II Gunungbayan
namun terpisah secara geografis dan operasional.
Proyek Wahana, terdiri dari 1 (satu) PKP2B yang dimiliki oleh WBM
Proyek Perkasa, terdiri dari 1 (satu) PKP2B yang dimiliki oleh PIK
Proyek Teguh/Firman, terdiri dari 2 (dua) PKP2B yang dimiliki oleh TSA dan FKP
Proyek FTB, terdiri dari 3 (tiga) KP yang dimiliki oleh FSP, BT dan BAS

Proyek Gunungbayan Blok II telah memproduksi batubara sejak tahun 1998 dan pada tahun 2007 telah
menghasilkan 87,8% dari total produksi dan mewakili 58,3% dari total volume penjualan batubara. Perseroan
telah melakukan eksploitasi dan produksi dengan berbagai tingkat variasi di semua proyek Perseroan yang
terdiri dari 6 (enam) proyek.
Pada tahun 2005, 2006, 2007 dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008, Perseroan
telah memproduksi 4,3 juta, 5,1 juta, 4,7 juta dan 1,3 juta ton batubara. Kecuali Proyek Gunungbayan Blok
II, dimana perseroan melakukan sendiri operasional pengangkatan batubara dan operasional sebagian
besar coal haulage, dan Proyek Teguh/Firman dimana Perseroan sedang dalam proses pemilihan kontraktor
tambahan, Perseroan telah membuat kontrak kerjasama dengan kontraktor untuk melakukan seluruh kegiatan
overburden removal, penambangan, pengangkutan dan pengapalan batubara.
Bayan Group mengekspor semua batubara yang diproduksi ke perusahaan pembangkit listirk, perusahaan
perdagangan komoditas yang terkenal dan pelanggan industri di negara-negara seperti Italia, Jepang, Taiwan,
Korea, Philipina, India dan China. Bayan Group juga menjual batubara dalam jumlah tertentu ke pasar
domestik. Sekitar 88,0% dari total produksi Bayan Group pada tahun 2007 dan sekitar 77,3% dari total
produksi pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008, terdiri dari batubara dengan
nilai kalori diatas 6.301 kcal/kg, sementara sekitar 12,0% dari total produksi pada tahun 2007 dan 22,7%
dari total produksi pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008, terdiri dari batubara
yang berkalori dibawah 6.301 kcal/kg. Bayan Group memperkirakan persentase batubara berkalori tinggi
terhadap total produksi akan menurun seiring dengan meningkatnya produksi di tambang-tambang baru
Bayan Group . Perseroan meyakini bahwa reputasi dan kemampuan dalam melakukan pengiriman batubara
berkalori tinggi dapat menarik pelanggan dalam jumlah besar dari industri pembangkit listrik dan industri
lainnya. Dengan cadangan batubara yang berada di 8 (delapan) area konsesi, Perseroan dapat memproduksi
berbagai jenis batubara, dari yang berkalori tinggi hingga batubara berkalori rendah yang mengandung
sedikit belerang.
Bayan Group memiliki dan mengoperasikan salah satu terminal batubara terbesar di Indonesia yang berada
di Balikpapan, Kalimantan Timur dengan kapasitas sebesar 15 juta ton per tahun (Balikpapan Coal Terminal
atau “BCT”). Saat ini Bayan Group merupakan satu-satunya perusahaan produsen batubara yang menyewa
Floating Transfer Station dengan kapasitas sekitar 50.000 batubara ton sebelum dimuat di kapal-kapal
besar, memiliki separator magnet dan sistem sampling secara otomastis. Bayan Group memiliki opsi
untuk membeli Floating Transfer Station yang tertera dalam Perjanjian Penyewaan. Pada bulan Maret
2008, Perseroan memberitahu pemilik Floating Transfer Station bahwa Perseroan berniat untuk melakukan
opsi beli. Anak Perusahaan, Muji, akan membeli Floating Transfer Station sekitar US$34.0 juta, tergantung
dari penyesuaian harga nilai buku bersih pada saat transaksi itu diselesaikan. Perseroan dan Muji
memperkirakan dapat menyelesaikan akuisisi Floating Transfer Station ini pada kuartal ketiga tahun 2008.
Pada bulan Juni 2008, Perseroan membeli saham Muji. Muji memiliki 1 (satu) set kapal penderek dan
kapal tongkang dan Perseroan berniat untuk membeli tambahan 5 (lima) set kapal penderek dan kapal
tongkang, melalui Muji, di pertengahan tahun 2008. BCT dan akuisisi Floating Transfer Station serta
penambahan kapal tongkang menjadikan aspek logistik Perseroan semakin lengkap, menguntungkan dalam
segi biaya sehingga kegiatan operasional yang berupa pencampuran, penyimpanan, transportasi dan
pengiriman melalui kapal dapat dilakukan Perseroan dengan lebih efisien.
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Penjualan batubara berjangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih menghasilkan sekitar 83,5% dari volume
penjualan batubara kotor ditahun 2007 yang sesuai dengan Perjanjian Penyediaan Batubara, dan diimbangi
dengan penjualan melalui kontrak-kontrak jangka pendek dan spot market. Untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2005, 2006 dan 2007, total pendapatan dari penjualan batubara adalah masingmasing sebesar Rp1.455,3 miliar, Rp2.878,0 miliar dan Rp3.308,9 miliar, dan total pendapatan masingmasing sebesar Rp1.671,2 miliar, Rp2.995,8 miliar dan Rp3.451,1 miliar. Untuk periode tiga bulan pertama
yang berakihir pada tanggal 31 Maret 2007 dan 2008, total penjualan Perseroan adalah sebesar Rp885,2
miliar dan Rp749,4 miliar dan total pendapatan sebesar Rp912,5 miliar dan Rp772,1 miliar.
Keterangan tentang Anak Perusahaan

Nama Perusahaan

Jenis Usaha

Persentase
Kepemilikan

Kepemilikan Langsung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

PT Dermaga Perkasapratama (DPP)
PT Indonesia Pratama (IP)
PT Perkasa Inakakerta (PIK)
PT Wahana Baratama Mining (WBM)
PT Bayan Energy (BE)
PT Firman Ketaun Perkasa (FKP)
PT Teguh Sinar Abadi (TSA)
PT Metalindo Prosestama (MP)
PT Kaltim OTR Tyres (KOTR)
PT Fajar Sakti Prima (FSP)
PT Bara Tabang (BT)
PT Brian Anjat Sentosa (BAS)
PT Muji Lines (Muji)

Jasa bongkar muat batubara
Jasa kontraktor pertambangan
Pertambangan batubara
Pertambangan batubara
Perdagangan
Pertambangan batubara
Pertambangan batubara
Perdagangan
Industri vulkanisir ban
Pertambangan batubara
Pertambangan batubara
Pertambangan batubara
Pelayaran

62,4
75,0
75,0
75,0
99,9
75,0
75,0
95,24
90,0
90,0
90,0
90,0
75,0

Kepemilikan Tidak Langsung (melalui MP)
14

PT Gunungbayan Pratamacoal (GBP)

Pertambangan batubara

97,4

Kepemilikan Tidak Langsung (melalui BE)
15
16
17
18
19
20
21

PT Dermaga Perkasapratama (DPP)
PT Wahana Baratama Mining (WBM)
PT Perkasa Inakakerta (PIK)
PT Firman Ketaun Perkasa (FKP)
PT Teguh Sinar Abadi (TSA)
PT Indonesia Pratama (IP)
PT Muji Lines (Muji)

Jasa bongkar muat batubara
Pertambangan batubara
Pertambangan batubara
Pertambangan batubara
Pertambangan batubara
Jasa kontraktor Pertambangan
Pelayaran

x

25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0

Keunggulan Kompetitif
Bayan Group percaya bahwa hal-hal berikut ini adalah termasuk keunggulan kompetitif Bayan Group :
-

Posisi yang baik untuk mengambil manfaat dari bagusnya pertumbuhan peluang pasar batubara thermal
(seaborne thermal coal) yang sangat menarik
Permintaan batubara thermal secara global didorong oleh pertumbuhan industri, terutama pertumbuhan
pada konsumsi listrik yang menjadi penyebab utama permintaan pembangkit listrik tenaga batubara,
khususnya di China, India dan negara lainnya di Asia Tenggara. Pada tahun 2005 sekitar 53% dari
permintaan global untuk batubara thermal berasal dari Asia. Permintaan global untuk batubara thermal
secara historis didorong oleh pembangkit listrik tenaga batubara, yaitu sekitar 43,0% dari total produksi
tenaga listrik di tahun 2007. Batubara akan terus meraih pangsa pasar energi yang lebih besar karena
efektifitas biaya batubara yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan sumber energi lainnya. Sebagai
akibatnya terjadi peningkatan jumlah pembangkit listrik batubara yang dibangun di Asia, untuk
menggantikan minyak atau sumber energi lainnya. Di Indonesia khususnya, sesuai dengan program
percepatan Pemerintah, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN), berniat mengembangkan
pembangkit listrik tenaga batubara di 40 (empat puluh) lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia.
Sebaliknya, penurunan produksi batubara di beberapa negara maju disebabkan oleh biaya-biaya tinggi
yang ditimbulkannya dan deplesi cadangan batubara yang menyebabkan pasokan berkurang di negaranegara tersebut.
Didukung lokasi dan metode produksi yang digunakan, produsen batubara Indonesia berada diposisi
yang kuat untuk memasok batubara yang berkualitas sama tetapi dengan biaya pengangkutan yang
lebih menguntungkan dibandingkan dengan para kompetitornya di kawasan. Menurut AME, sejak
tahun 2005, Indonesia telah melampaui Australia, sebagai pengekspor batubara thermal terbesar di
dunia karena pertumbuhan ekspor Australia terhambat oleh keterbatasan infrastruktur yang
berkepanjangan. Biaya produksi batubara di perusahaan pertambangan di Indonesia rata-rata lebih
rendah dibandingkan perusahaan pertambangan pada kawasan Asia Pasifik. Hal ini tentu saja
menguntungkan bagi Bayan Group dibandingkan dengan produsen batubara pada pasar lainnya karena
Bayan Group mengekspor seluruh batubara yang diproduksi.
Sebagai produsen batubara di Indonesia, Bayan Group berada pada posisi yang tepat untuk mengambil
peluang yang terus tumbuh karena Bayan Group memiliki cadangan batubara berkualitas tinggi,
ekspektasi peningkatan produksi, dan kedekatan lokasi tambang-tambang milik Bayan Group dengan
fasilitas bongkar muat tongkang, dan konsumen Bayan Group di China, India dan negara Asia lainnya.

-

Berbasis cadangan batubara yang besar dan berkualitas tinggi yang demikian banyak untuk
memfasilitasi pertumbuhan produksi yang berkesinambungan
Per tanggal 31 Maret 2008, Bayan Group memiliki cadangan terbukti dan terduga sebanyak 476,9 juta
ton, yang terdiri atas cadangan terbukti sebesar 78,7 juta ton dan cadangan terduga sebesar 398,2
juta ton, yang telah diukur menurut standar JORC yang diakui secara internasional. Bayan Group
percaya memiliki beberapa cadangan batubara terbukti dan terduga dengan kalori tertinggi di Indonesia.
Per 31 Maret 2008, Bayan Group memiliki sekitar 103,8 juta ton cadangan batubara terbukti dan
terduga dengan kalori tinggi, yang terdiri dari 18,7 juta ton cadangan batubara terbukti dan 85,1 juta
ton cadangan batubara terduga, dengan tingkat kalori diatas 6.301 kcal/kg, termasuk 2,0 juta ton
cadangan terduga batubara semi soft-coking di Proyek Gunungbayan Blok I. Cadangan batubara
terbukti dan terduga tersebut memiliki karakteristik superior karena tingkat kelembapan yang rendah
dan kadar belerang yang rendah hingga normal serta batubara dengan kualitas yang lebih baik
dibandingkan standar batubara secara umum di Asia Pasifik (seperti pada pelabuhan batubara
Newcastle di Australia).
Bayan Group telah meningkatkan dan terus membangun sarana infrastruktur seperti mess, haul road,
fasilitas crushing dan stockpiling, fasilitas tongkang dan reklamasi, dan berbagai peralatan di proyekproyek baru, yang dipercaya membuat Bayan Group berada pada posisi yang tepat untuk meningkatkan
produksinya. Bayan Group memulai produksi komersial di Proyek Perkasa dan di Proyek Wahana
pada kuartal ketiga dan keempat tahun 2007, dan di Proyek Firman/Teguh pada kuartal kedua tahun
2008. Penambangan batubara dari area konsesi FSP, yang sebelumnya dialihkan kepada afiliasinya,
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akan dimasukkan dalam angka perhitungan produksi mulai di bulan Mei 2008 hingga seterusnya.
Proyek-proyek tersebut akan memberi kontribusi terhadap pertumbuhan produksi pada tahun 2008
seiring dengan area konsesi BT dan BAS yang termasuk dalam Proyek FTB yang direncanakan untuk
beroperasi penuh di tahun 2009.
-

Beragam kualitas cadangan batubara dengan produk batubara yang bervariasi untuk memenuhi
kebutuhan konsumen
Dengan cadangan batubara yang tersebar di 6 (enam) proyek yang mencakup 8 (delapan) area konsesi
di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, Bayan Group mampu memproduksi berbagai jenis batubara.
Produk Bayan Group bervariasi dari mulai batubara semi soft-coking, hingga, batubara sub bituminous
dengan nilai kalori rendah dan kandungan abu serta belerang yang rendah. Perbedaan kualitas dari
cadangan batubara Bayan Group memberikan keuntungan dalam biaya pencampuran yang efisiensi
atas berbagai jenis produk batubara nilai realisasi per ton. Sebagai tambahan kemampuan Bayan
Group dalam melakukan pencampuran batubara di BCT dan Floating Transfer Station, membuat Bayan
Group dapat memenuhi spesifikasi konsumen secara tepat, sekaligus mengoptimalkan penggunaan
cadangan batubara Bayan Group dan karakteristik kualitas batubara yang melekat pada Bayan Group.

-

Akses terhadap infrastruktur berteknologi mutakhir dengan kapasitas untuk berkembang
Bayan Group memiliki dan mengoperasikan BCT, salah satu terminal batubara terbesar di Indonesia.
BCT dapat menangani kapasitas hingga 15,0 juta ton per tahun dan 16 stockpile dengan kapasitas
keseluruhan sekitar 1,0 juta ton. BCT memiliki fasilitas reklamasi dan conveying yang dikontrol oleh
komputer untuk mencampur hingga 4 stockpile batubara untuk menghasilkan batubara dengan spesifikasi
yang berbeda-beda. Bayan Group juga memiliki lahan sekitar BCT yang mempermudah Bayan Group
untuk memperbesar kapasitas BCT tersebut di masa datang, bila memang layak untuk dilakukan.
Selain itu, Bayan Group juga mengoperasikan Floating Transfer Station, untuk mengantisipasi
kekurangan kapasitas terminal batubara di Kalimantan Selatan. Floating Transfer Station dapat
dipindahtempatkan untuk mengantisipasi lokasi dengan permintaan yang besar atau untuk menghindari
cuaca buruk. Bayan Group dapat memposisikan Floating Transfer Station untuk melakukan bongkar
muat kapal-kapal besar Capesize, dimana hal ini tidak bisa dilakukan oleh terminal-terminal daratan di
Indonesia. Dengan adanya efisiensi seperti diatas, Bayan Group dapat melayani pasar dimana produsen
batubara lainnya tidak mampu melakukannya. Floating Transfer Station memiliki kapasitas sekitar
50.000 ton batubara sebelum dilakukan vessel loading dan sistem sampling yang terkomputerisasi.
Seperti BCT, Floating Transfer Station juga memiliki berbagai fasilitas untuk melakukan pencampuran
batubara melalui dua compartment tongkang. Di bulan Maret 2008, Bayan Group memberitahu pemilik
Floating Transfer Station bahwa Bayan Group berniat melakukan opsinya untuk membeli Floating
Transfer Station yang diharapkan selesai di semester ke dua tahun 2008.

-

Pengalaman dalam sektor pertambangan Indonesia sejak tahun 1980an
Pemegang saham pengendali, Dato’ Low Tuck Kwong telah memiliki pengalaman dselama lebih dari
35 tahun di bidang jasa konstruksi dan industri pertambangan di Indonesia. Sebelum terlibat dalam
konsesi pertambangan yang pertama kali dilakukan pada bulan November 1997, Dato’ Low Tuck Kwong
adalah salah satu kontraktor pertambangan terbesar di Indonesia melalui JSI. Pengalaman yang demikian
luas ini telah membuat Bayan Group memiliki ahli-ahli profesional yang bekerja untuk Bayan Group
dalam mengelola kegiatan operasional dan mengawasi para kontraktor. Anggota inti tim manajemen
memiliki pengalaman kerja dengan JSI, begitu pula dengan pengalaman dalam kontrak pertambangan
batubara, earthwork dan pekerjaan-pekerjaan sipil.

-

Basis konsumen yang beragam dan berkualitas tinggi berdasarkan kontrak jangka panjang
Bayan Group menjaga keragaman basis konsumen di seluruh kawasan, termasuk konsumen-konsumen
dari pembangkit listrik, perusahaan baja dan perusahaan pembangkit listirk dan perusahaan perdagangan
komoditas terkemuka. Bayan Group yakin keragaman ini dapat mempermudah mengurangi risiko
yang terkait dengan fluktuasi permintaan. 5 (lima) besar konsumen Bayan Group di tahun 2007
berdasarkan penjualan adalah Enel, Mitsui, TNB, Taipower dan Constellation mewakili 76,9% dari total
penjualan untuk tahun 2007. 5 (lima) konsumen terbesar Bayan Group untuk periode tiga bulan pertama
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008 menurut penjualan, yaitu Enel, Vitol, Coal and Oil Company,
Mitsui dan Adani, mewakili 78,4% dari total penjualan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada
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tanggal 31 Maret 2008. Konsumen-konsumen lainnya termasuk Sojitz. Per tanggal 1 Juni 2008,
Bayan Group memperkirakan akan menjual 9,9 juta ton batubara di tahun 2008, dimana 9,4 juta ton
batubara yang akan dikirimkan berdasarkan kontrak yang ada. Dari 9,4 juta ton batubara yang akan
dikirimkan berdasarkan kontrak yang ada, 71,8% memiliki harga pasti atau indeks yang terkait indeks,
yang akan terjadi pada harga tetap karena transaksi lindung nilai yang dilakukan Bayan Group.
-

Tim manajemen yang berpengalaman dengan track record yang mengagumkan
Pemegang saham pendiri Bayan Group, bersama–sama dengan tim manajemen memulai usaha
pertambangan dan eksplorasi dari awal hingga saat ini, sebagai produsen batubara terintegrasi yang
terbesar ke delapan di Indonesia, dalam waktu kurang dari 10 (sepuluh) tahun. Bekerjasama sebagai
tim, tim manajemen Bayan Group telah menunjukkan track record yang sukses dalam mengakuisis
dan mengembangkan aset yang berkualitas, ekspansi operasional dan meningkatkan pendapatan
Bayan Group . Bayan Group memiliki keunggulan tersendiri karena memiliki pengalaman atas peraturanperaturan yang berlaku di Indonesia untuk mendapatkan konsesi batubara dan mengembangkan konsesi
itu sejak eksplorasi hingga produksi. Tim manajemen juga memiliki hubungan yang begitu kuat dalam
rentang waktu yang lama dengan sebagian besar konsumen-konsumen besar maupun kontraktorkontraktor pihak ketiga.

-

Risiko operasional yang berkurang karena diversifikasi lokasi-lokasi tambang
Bayan Group mengoperasikan 8 (delapan) area konsesi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan,
dengan area seluas 81.265 hektar. Hal ini juga memudahkan Bayan Group untuk mengurangi risiko
yang behubungan dengan tenaga kerja, cuaca atau gangguan lainnya. Hal ini juga dapat mengurangi
potensi gangguan di BCT dengan menggunakan kapal bongkar muat independen di PIK dan secara
terpisah pada WBM melalui Floating Transfer Station. Bayan Group percaya bahwa keragaman lokasi
dan manajemen persediaan stockpile yang efektif di berbagai lokasi tambang dapat mengurangi risiko
gangguan dalam proses produksi yang akhirnya akan memberi dampak negatif pada Bayan Group bila
tidak dapat memenuhi komitmen kontrak terhadap konsumen.

Strategi Usaha
Hal-hal berikut adalah kunci utama dari strategi pertumbuhan Bayan Group :
mendayagunakan cadangan batubara dan infrastruktur yang ada untuk memenuhi pertumbuhan tingkat
produksi batubara yang berkesinambungan
bekerjasama dengan para kontraktor pihak ketiga yang terpercaya untuk meningkatkan produktifitas
dan efisiensi kinerja operasional
meningkatkan marjin operasional melalui berbagai cara penghematan biaya dan penciptaan nilai tambah
melakukan akuisisi strategis terhadap perusahaan batubara dan Kuasa Pertambangan, untuk
meningkatkan kualitas portfolio Bayan Group
memperluas efektifitas usaha penjualan dan pemasaran untuk mengembangkan dan mempererat
hubungan dengan konsumen
memperluas dan meningkatkan jaringan infrastruktur batubara Bayan Group
membangun sistem manajemen yang efektif dan meningkatkan tata kelola perusahaan
Risiko Usaha
Risiko yang dihadapi oleh Bayan Group adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.

Harga batubara yang berubah-ubah (cyclical), dan penurunan harga yang signifikan dapat membawa
dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan
prospek usaha Bayan Group .
Kegiatan operasional Bayan Group tergantung dari kemampuannya untuk mendapatkan,
mempertahankan, dan memperbaharui ijin-ijin dan berbagai persetujuan/perjanjian lainnya, serta menjaga
hak penambangan yang dibutuhkan dari Pemerintah maupun instansi pemerintah terkait lainnya.
Bayan Group memiliki ketergantungan terhadap kontraktor dalam melakukan kegiatan operasional
pertambangan.
Bayan Group dan para kontraktornya menghadapi tantangan sehubungan dengan program
pengembangan.
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5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Bayan Group menghadapi risiko kenaikan harga bahan bakar diesel yang merupakan komponen penting
untuk produksi batubara, pengangkutan batubara dan biaya operasional terminal batubara.
Bayan Group kemungkinan menghadapi kelangkaan terhadap pasokan ban off-the-road, truk pengangkut,
dan kebutuhan peralatan tambang lainnya, dimana hal ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan
peralatan-peralatan tersebut oleh perusahaan-perusahaan pertambangan lainnya yang melampaui
kapasitas pemasok.
Fluktuasi harga suku cadang (terutama ban) dan bahan peledak dapat mempengaruhi produksi batubara
Bayan Group
Bayan Group tergantung pada sarana, mesin-mesin, dan peralatan yang ada untuk beroperasi.
Bayan Group dapat menghadapi kemungkinan tidak memenuhi jumlah produksi batubara yang cukup
untuk memenuhi permintaan pelanggan, yang disebabkan oleh gangguan-gangguan yang tidak
diperkirakan sebelumnya, hal ini dapat mengakibatkan hubungan baik Bayan Group dan pelanggan
terganggu serta berfluktuasinya perolehan hasil operasi Bayan Group pada tahun buku tersebut.
Bayan Group bergantung pada karyawan utama dan keberadaan karyawan teknis yang berkualitas.
Ketidakmampuan Bayan Group untuk membina hubungan baik dengan penduduk setempat yang
berdekatan dengan area konsesi Bayan Group yang dapat secara material berdampak negatif bagi
kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Bayan Group.
Adanya ketidakpastian atas interpretasi dan implementasi dari peraturan penyelenggaraan Pemerintah
Daerah dapat memberi dampak buruk bagi Bayan Group.
Bayan Group membutuhkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah untuk melakukan penjualan kepada
pihak yang terafiliasi.
Pasar batubara sangat kompetitif dan dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar kendali Bayan Group.
Ketersediaan batubara internasional yang berlebihan di masa datang dapat menimbulkan dampak
negatif terhadap keuntungan Bayan Group.
Kehilangan ataupun turunnya pembelian yang signifikan oleh pelanggan terbesar Bayan Group dapat
berdampak negatif pada penjualan.
Bayan Group mungkin tidak dapat mengambil keuntungan dari naiknya harga batubara sebagai akibat
dari sebagian besar penjualan batubara adalah berdasarkan perjanjian penyediaan batubara jangka
panjang.
Penambangan ilegal dapat mempengaruhi kegiatan penambangan Bayan Group, dan ijin penambangan
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dimana dapat bertentangan dengan PKP2B dan KP Bayan
Group.
Kegiatan Bayan Group membuat tantangan lingkungan yang sulit dan mahal, dan perubahan dalam
peraturan dan undang-undang di bidang lingkungan atau penafsiran atau penerapannya, atau dampak
lingkungan yang tidak diharapkan dari kegiatan operasional Bayan Group, dapat mengakibatkan
peningkatan biaya maupun timbulnya biaya baru.
Bayan Group bergantung pada agen pemasaran internasional untuk penjualan ekspor batubara.
Kegiatan usaha Bayan Group dapat terkena dampak negatif dalam jangka panjang bila sumber daya
yang tersedia tidak dapat diubah menjadi cadangan di area konsesi atau bila Bayan Group tidak bisa
memperoleh sumber-sumber dan cadangan-cadangan batubara tambahan.
Bayan Group menghadapi ketidakpastian dalam mengestimasi cadangan batubara yang dapat
diperbaharui secara ekonomis.
Bayan Group mempunyai kewajiban reklamasi dan rehabilitasi tambang secara kontinu yang signifikan.
Penggantian pajak pertambahan nilai yang diajukan oleh Bayan Group dapat ditolak oleh Pemerintah.
Menurut PKP2B, semua batubara yang terdapat dalam wilayah pertambangan Bayan Group merupakan
milik Pemerintah.
Biaya per unit dapat berfluktuasi selama masa hidup penambangan dan peningkatan dalam unit biaya
produksi dapat memberi dampak negatif bagi kegiatan usaha, kinerja operasi, keuangan, dan prospek
usaha Bayan Group.
Fluktuasi biaya transportasi laut dan gangguan transportasi dapat mempengaruhi permintaan terhadap
batubara serta meningkatkan persaingan antar produsen batubara di dunia dan Asia.
Karakterisitk batubara dapat menyulitkan penggunanya memenuhi kewajiban standar lingkungan
berkaitan dengan pembakaran batubara (coal combustion), menyebabkan pelanggan Bayan Group
beralih kepada energi pengganti yang dapat mempengaruhi volume penjualan Bayan Group.
Asuransi yang dimiliki Bayan Group tidak mencakup semua potensi kerugian yang mungkin dihadapi
Bayan Group.
Pemegang saham pengendali Bayan Group telah memberikan dukungan finansial dimasa lalu dan
pendanaan alternatif yang mungkin sesuai atau tidak sesuai bagi Bayan Group.
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31. Kemampuan Bayan Group untuk mematuhi syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman
ING, sangat tergantung pada aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bukan
dalam kontrol Bayan Group
32. Bayan Group telah melakukan lindung nilai yang dapat mengakibatkan perubahan signifikan ekuitas
pemegang saham dari waktu ke waktu.
33. Kinerja keuangan Bayan Group dapat terkena dampak negatif bila terjadi kerugian kurs yang disebabkan
oleh lemahnya nilai Rupiah terhadap mata uang asing khususnya US$.
34. Undang-undang atau peraturan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat berdampak negatif bagi
hasil kegiatan operasional dan ijin yang dimiliki Grup Bayan
35. Adanya ketidakpastian atas interpretasi dan implementasi terhadap undang-undang dan peraturan
pemerintahan daerah di Indonesia dapat berdampak negatif bagi Grup Bayan
36. Pemilik saham pendiri, yang mungkin memiliki kepentingan yang berbeda dengan investor, mempunyai
pengaruh besar terhadap Perseroan
37. Harga saham dapat berfluktuasi di masa datang
38. Perseroan mungkin tidak dapat membayarkan dividen
39. Turunnya harga saham dibawah harga penawaran perdana dan pembeli mengalami dilusi kepemilikan
saham di Perseroan
40. Penjualan saham di masa datang dan tersedianya saham dalam jumlah besar untuk dijual sehingga
menekan harga saham tersebut.
41. Adanya gugatan terhadap Kepemilikan saham dalam GBP
Keterangan lengkap mengenai risiko usaha yang dihadapi Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus
ini.
Kinerja Keuangan
Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar laporan keuangan konsolidasian penting Perseroan untuk tahuntahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, 2006, 2005 dan untuk periode tiga bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2008 dan 2007.
Informasi ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk periode tiga bulan
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008 dan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2007 yang telah diaudit oleh KAP Haryanto Sahari & Rekan (Anggota dari
PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sesuai dengan prinsip akuntansi
yang berlaku di Indonesia. Informasi ini juga bersumber dari gabungan laporan keuangan konsolidasian
pada tanggal dan tahun yang berakhir 31 Desember 2006 dan 2005 yang telah diaudit oleh KAP Haryanto
Sahari & Rekan (Anggota dari PricewaterhouseCoopers) setelah penyajian kembali atas penyatuan
kepemilikan (“pooling of interest”) MP, FSP, BT dan BAS, pada tahun 2007, seolah-olah transaksi tersebut
telah terjadi sejak awal periode pelaporan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 38
(Revisi 2004) ”Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali”. Selain itu, informasi ini juga bersumber
dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk periode tiga bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2007 yang tidak diaudit.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2006 dan 2005, yang telah disajikan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Anggota dari Ernst & Young), berdasarkan
standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (”IAPI”) (dahulu Ikatan Akuntan
Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (”IAI-KAP”), dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, sebelum
disajikan kembali sehubungan dengan penerapan akuntansi transaksi restrukturisasi entitas sepengendali
secara retrospektif yang dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2007 sesuai dengan PSAK No. 38
(Revisi 2004) yang berlaku di Indonesia. Laporan keuangan konsolidasi tersebut tidak tercantum dalam
prospektus ini.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2004, yang telah disajikan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia,
telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Anggota dari Ernst & Young), berdasarkan standar
auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (”IAPI”) (dahulu Ikatan Akuntan Indonesia-
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Kompartemen Akuntan Publik (”IAI-KAP”), dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan
konsolidasian ini hanya bersifat informasi tambahan mengingat laporan keuangan konsolidasian ini tidak
memperhitungkan dampak penerapan akuntansi transaksi restrukturisasi entitas sepengendali secara
retrospektif yang dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2007 terhadap laporan keuangan tahun 2004 dan
dengan demikian, laporan keuangan konsolidasian tahun 2004 tidak dapat diperbandingkan dengan laporan
keuangan konsolidasian tahun 2005, 2006, 2007 serta periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2008 dan
2007. Laporan keuangan konsolidasi tersebut tidak tercantum dalam prospektus ini.
Laporan Rugi Laba Konsolidasian
(dalam miliaran Rupiah)
Periode tiga bulan
yang berakhir pada
tanggal 31 Maret
2008

Pendapatan
Biaya sehubungan dengan pendapatan
Laba Kotor
Beban Usaha
Laba Usaha
Pendapatan/(beban) lain-lain
Laba Sebelum Pajak Penghasilan
Beban Pajak Penghasilan-bersih
Laba sebelum Hak Minoritas
Hak minoritas atas laba bersih Anak Perusahaan
Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali
Laba Bersih
(1)

(2)

2007
(Tidak
diaudit)
912,5
(664,0)
248,5
(128,4)
120,1
20,9
141,0
(40,9)
100,1
100,1

772,1
(621,2)
150,9
(146,5)
4,4
20,8
25,2
(6,1)
19,1
(2,6)
16,5

Tahun yang berakhir 31 Desember

2007

3.451,1
(2.484,6)
966,5
(556,1)
410,4
(42,7)
367,7
(112,9)
254,8
(2,1)
252,7

2006
(Disajikan
kembali) (1)
2.995,8
(2.319,6)
676,2
(454,2)
222,0
(36,8)
185,2
(64,1)
121,1
(0,1)
121,0

2005
(Disajikan
kembali) (1)
1.671,2
(1.363,8)
307,4
(65,8)
241,6
(118,0)
123,6
(41,9)
81,7
(0,1)
81,6

2004(2)

114,6
(80,1)
34,5
(11,4)
23,2
(20,7)
2,4
(2,3)
0,1
(0,1)
0,0

Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun 2005 dan 2006 telah disajikan kembali, setelah penyatuan kepemilikan (“pooling of onterest”) MP, FSP, BT, dan BAS seolah-olah transaksi
tersebut telah terjadi pada tanggal 1 Januari 2005, seperti yang telah diungkapkan Catatan No. 3 dan 21 dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004, yang telah disajikan berdasarkan prinsip akuntansi yang
berlaku umum di Indonesia, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Anggota dari Ernst & Young), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan
Publik Indonesia (”IAPI”) (dahulu Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (”IAI-KAP”), dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan konsolidasian
ini hanya bersifat informasi tambahan mengingat laporan keuangan konsolidasian ini tidak memperhitungkan dampak penerapan akuntansi transaksi restrukturisasi entitas sepengendali
secara retrospektif yang dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2007 terhadap laporan keuangan tahun 2004 dan dengan demikian, laporan keuangan konsolidasian tahun 2004 tidak dapat
diperbandingkan dengan laporan keuangan konsolidasian tahun 2005, 2006, 2007 serta periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2008 dan 2007. Laporan keuangan konsolidasi tersebut
tidak tercantum dalam prospektus ini.

Neraca Konsolidasi
(dalam miliaran Rupiah)
Uraian

AKTIVA LANCAR
Kas dan setara kas
Piutang usaha (2)
Piutang lain-lain
Persediaan(3)
Pajak dibayar dimuka
Uang muka dan pembayaran dimuka
JUMLAH AKTIVA LANCAR
AKTIVA TIDAK LANCAR
Piutang Usaha – Pihak yang memiliki
hubungan istimewa
Piutang lain-lain
Kas yang dibatasi penggunaannya
Pajak dibayar dimuka
Aktiva Tetap (4)
Biaya Eksplorasi dan Pengembangan yang
ditangguhkan (5)
Piutang dari Pemegang Konsesi
Aktiva pajak tangguhan - bersih
Biaya Pengupasan tanah yang ditangguhkan
Aktiva tidak lancar lainnya
JUMLAH AKTIVA TIDAK LANCAR
JUMLAH AKTIVA

Per 31 Maret
2008
2007
(Tidak
diaudit)

2007

189,6
353,1
17,4
286,2
7,9
49,9
904,1

148,1
309,6
165,5
158,8
6,4
36,6
825,0

291,4
401,1
20,3
135,2
53,1
47,0
948,1

50,3
134,9
11,1
271,3
144,5
36,7
648,8

38,6
44,5
2,6
186,8
15,8
12,7
301,0

6,9
16,4
2,7
15,9
0,8
13,4
56,0

39,6
49,8
93,0
1.111,4

21,2
46,1
39,8
1.056,2

4,4
46,2
22,6
1.091,4

18,5
34,4
7,6
1.139,4

1,1
32,8
102,6
782,8

1,9
428,3

249,3
0,1
63,4
470,7
58,1
2135,4
3.039,5

162,4
3,1
32,2
244,1
2,7
1.607,8
2.432,8

233,4
0,3
58,7
428,1
0,5
1.885,6
2.833,7

136,9
8,4
39,3
223,1
0,6
1.608,2
2.257,0

63,3
6,2
53,5
182,1
1,0
1.225,4
1.526,4

24,6
1,7
27,1
0,4
484,1
540,1
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Per 31 Desember
2006
2005
Disajikan
(Disajikan
(kembali) (1)
kembali) (1)

2004 (6)

Uraian

Per 31 Maret
2008
2007
(Tidak
diaudit)

2007

184,3
664,4
48,2
237,8

432,0
44,0
167,7

431,7
109,1
244,6

305,7
59,4
199,7

243,8
213,9
19,9
167,4

35,7
4,6
6,3

312,4

364,2

353,7

437,0

230,9

105,5

13,3

12,8

13,6

13,6

12,2

4,6

184,2
3,1
78,9

7,5
115,3

205,2
70,2

1,1
87,0

40,3
75,7

4,0

1.726,6

1.143,5

1.428,1

1.103,5

1.004,1

160,7

947,0

1.239,6

1.067,4

1.199,0

708,9

255,7

7,9
9,5

13,1
7,3

10,7
8,9

13,3
6,6

8,3
5,0

4,5
0,8

135,3
39,3

3,1
12,3

70,4
30,5

3,3
6,1

-

-

2,6
0,2

1,5

1,4

1,6

1,7

-

JUMLAH KEWAJIBAN TIDAK LANCAR

1.141,8

1.276,9

1.189,3

1.229,9

723,9

261,0

JUMLAH KEWAJIBAN

2.868,4

2.420,4

2.617,4

2.333,4

1.728,0

421,7

4,9

0,4

2,6

0,2

0,1

-

300,0
0,5
8,0

10,0
17,0

300,0
0,5
1,2

10,0
21,6

10,0
(16,8)

5,0
(47,9)

(77,7)
253,5
(297,2)

(108,2)
104,4
(11,2)

(77,7)
237,0
(226,4)

(125,7)
21,9
(4,4)

(165,2)
(29,7)
-

161,3
0.1
-

(20,9)

-

(20,9)

-

-

-

KEWAJIBAN LANCAR
Pinjaman jangka pendek
Hutang Usaha
Hutang Pajak
Beban yang masih harus dibayar
Pinjaman Jangka Panjang yang akan
jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun
Sewa Pembiayaan yang akan jatuh tempo
dalam satu tahun
Kewajiban derivatif yang akan jatuh tempo
dalam satu tahun
Uang muka dari pelanggan
Kewajiban lain-lain
JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR
Pinjaman Jangka Panjang setelah dikurangi
bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun
Sewa pembiayaan setelah dikurangi bagian
yang akan jatuh tempo dalam satu tahun
Penyisihan imbalan kerja karyawan
Kewajiban derivatif, setelah dikurangi bagian
yang akan jatuh tempo dalam satu tahun
Kewajiban Pajak Tangguhan, bersih
Penyisihan untuk pembongkaran, pemindahan,
dan restorasi lokasi
Kewajiban Lain-lain

HAK MINORITAS
EKUITAS
Modal Saham
Modal Donasi
Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas
sepengendali
Laba ditahan/(akumulasi kerugian)
Cadangan nilai wajar lindung nilai
Selisih nilai dari transaksi penambahan saham
pada anak perusahaan
JUMLAH EKUITAS (Defisiensi Ekuitas)
JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Per 31 Desember
2006
2005
Disajikan
(Disajikan
(kembali) (1)
kembali) (1)

2004 (6)

166,2

12,0

213,7

(76,6)

(201,7)

118,4

3.039,5

2.432,8

2.833,7

2.257,0

1.526,4

540,1

Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun 2005 dan 2006 telah disajikan kembali setelah penyatuan kepemilikan (“pooling of interest”) MP, BT,
FSP, dan BAS seolah-olah transaksi tersebut telah terjadi pada tanggal 1 Januari 2005, seperti yang telah diungkapkan dalam Catatan No. 3 dan
21 dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
Disajikan bersih setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu senilai Rp0,1 miliar, Rp nihil dan Rp nihil pada tahun 2005, 2006, dan 2007, serta
Rp nihil dan Rp nihil per tanggal 31 Maret 2007 dan 2008
Disajikan bersih setelah dikurangi penyisihan persediaan usang senilai Rp1,5 miliar, Rp0,3 miliar dan Rp2,1 miliar pada tahun 2005, 2006, dan
2007, serta Rp1,3 miliar dan Rp2,8 miliar per tanggal 31 Maret 2007 dan 2008
Disajikan bersih setelah dikurangi akumulasi depresiasi senilai Rp550,5 miliar, Rp779,2 miliar dan Rp970,3 miliar pada tahun 2005, 2006, dan 2007,
serta Rp809,2 miliar dan Rp988,6 miliar per tanggal 31 Maret 2007 dan 2008
Disajikan bersih setelah dikurangi akumulasi amortisasi senilai Rp nihil, Rp nihil dan Rp5,1 miliar pada tahun 2005, 2006, dan 2007, serta Rp nihil
dan Rp10,3 miliar per tanggal 31 Maret 2007 dan 2008.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004, yang telah disajikan
berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Anggota dari Ernst &
Young), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (”IAPI”) (dahulu Ikatan Akuntan IndonesiaKompartemen Akuntan Publik (”IAI-KAP”), dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan konsolidasian ini hanya bersifat
informasi tambahan mengingat laporan keuangan konsolidasian ini tidak memperhitungkan dampak penerapan akuntansi transaksi restrukturisasi
entitas sepengendali secara retrospektif yang dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2007 terhadap laporan keuangan tahun 2004 dan dengan
demikian, laporan keuangan konsolidasian tahun 2004 tidak dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan konsolidasian tahun 2005, 2006,
2007 serta periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2008 dan 2007. Laporan keuangan konsolidasi tersebut tidak tercantum dalam prospektus ini.
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Penawaran Umum
Sebanyak 833.333.500 (delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus) saham
biasa atas nama yang terdiri dari sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham biasa atas nama
milik Pemegang Saham Penjual (saham divestasi) dan sebanyak 333.333.500 (tiga ratus tiga puluh tiga juta
tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus) lembar saham biasa atas nama baru (saham baru) dengan nilai
nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran
Rp5.800 (lima ribu delapan ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan
Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp4.833.334.300.000
(empat triliun delapan ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu Rupiah)
Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan
modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma
menjadi sebagai berikut:
Modal Saham
Terdiri Dari Saham Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) Setiap Saham
Keterangan

Sebelum Penawaran Umum
Jumlah
Saham

A. Modal Dasar
B. Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
- Dato’ Low Tuck Kwong
- Jenny Quantero
- Engki Wibowo
C. Masyarakat
Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh
D. Saham Dalam Portepel

Sesudah Penawaran Umum

Jumlah Nilai
Nominal

%

12.000.000.000 1.200.000.000.000

Jumlah
Saham

Jumlah Nilai
Nominal

%

12.000.000.000 1.200.000.000.000

2.250.000.000
450.000.000
300.000.000
0

225.000.000.000
45.000.000.000
30.000.000.000
0

75,0%
15,0%
10,0%

2.250.000.000
150.000.000
100.000.000
833.333.500

225.000.000.000
15.000.000.000
10.000.000.000
83.333.350.000

67,5%
4,5%
3,0%
25,0%

3.000.000.000
9.000.000.000

300.000.000.000 100,0%
900.000.000.000

3.333.333.500
8.666.666.500

333.333.350.000
866.666.650.000

100,0%

Selain itu , dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dalam Penawaran Umum, Pemegang Saham Penjual
memberikan opsi kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk dapat melakukan penjatahan lebih (“over
allotment”) sampai dengan sebanyak-banyaknya 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) saham biasa atas
nama dengan Harga Penawaran Rp5.800 (lima ribu delapan ratus Rupiah). Untuk keperluan penjatahan tersebut,
Jenny Quantero dan Engki Wibowo, pemegang saham Perseroan, akan meminjamkan sahamnya sampai
dengan jumlah sebanyak-banyaknya 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) saham. Dana hasil penjatahan
lebih tersebut senilai Rp725.000.000.000 (tujuh ratus dua puluh lima miliar Rupiah) akan digunakan oleh Agen
Stabilisasi untuk melakukan pembelian saham di Pasar Sekunder guna menjaga harga Saham pada tingkat
harga yang tidak lebih rendah dari Harga Penawaran. Pembelian Saham tersebut dapat dilakukan dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Pencatatan dan dapat dihentikan setiap saat.
Susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sesudah Penawaran Umum dengan kondisi apabila
Opsi Penjatahan Lebih tidak dilaksanakan dan Opsi Penjatahan Lebih dilaksanakan adalah sebagai berikut:
Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) Setiap Saham
Keterangan

Sesudah Penawaran Umum
Jika Seluruh Opsi Tidak Dilaksanakan
Jumlah
Saham

Jumlah Nilai
Nominal

Sesudah Penawaran Umum
Jika Seluruh Opsi Dilaksanakan
%

A. Modal Dasar
12.000.000.000 1.200.000.000.000
B. Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
- Dato’ Low Tuck Kwong
2.250.000.000
225.000.000.000
67,5%
- Jenny Quantero
150.000.000
15.000.000.000
4,5%
- Engki Wibowo
100.000.000
10.000.000.000
3,0%
C. Masyarakat
833.333.500
83.333.350.000
25,0%
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
3.333.333.500
333.333.350.000 100,0%
D. Saham Dalam Portepel
8.666.666.500
866.666.650.000

xviii

Jumlah
Saham

Jumlah Nilai
Nominal

%

12.000.000.000 1.200.000.000.000
2.250.000.000
75.000.000
50.000.000
958.333.500

225.000.000.000
7.500.000.000
5.000.000.000
95.833.350.000

67,5%
2,2%
1,5%
28,8%

3.333.333.500
8.666.666.500

333.333.350.000
866.666.650.000

100,0%

Bersamaan dengan pencatatan sejumlah 500.000.000 (lima ratus juta) saham biasa atas nama yang
merupakan divestasi Pemegang Saham Penjual dan 333.333.500 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus
tiga puluh tiga ribu lima ratus) saham biasa atas nama baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini
atau sebesar 25,0% (dua puluh lima persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran
Umum, Perseroan atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum akan mencatatkan 3.000.000.000
(tiga miliar) saham biasa atas nama sehingga jumlah seluruh saham biasa atas nama yang akan dicatatkan
pada Bursa Efek Indonesia sebesar berjumlah 3.333.333.500 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga
ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus) saham atau 100,0% (seratus persen) dari seluruh jumlah Modal
Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum.
Dalam penawaran umum ini, Perseroan dan Pemegang Saham Penjual dapat mengalokasikan sebanyakbanyaknya 333.333.500 saham, atau sebesar 39,9% dari jumlah penawaran umum yang sebesar 833.333.500
(delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus) saham, kepada satu atau lebih
investor cornerstone di harga penawaran, menurut beberapa kondisi tertentu, antara lain cornerstone investor
tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan di masa datang. Pihak yang menjadi cornerstone
investor adalah Enel Investment Holding B.V, yaitu anak perusahaan Enel S.p.A , perusahaan pembangkit
listrik terbesar di Italia dan perusahaan terbesar kedua dalam segi kapasitas pembangkit listrik yang tercatat
di bursa saham di Eropa. Dengan akses Enel yang demikian besar di Eropa, kemitraan ini dapat meningkatkan
akses Perseroan untuk masuk ke pasar batubara Eropa dan tempat lainnya dimana Enel beroperasi.
Sehubungan dengan pembelian oleh cornerstone investor atas cornerstone shares, Perseroan akan, sesuai
dengan kondisi dan persyaratan pembelian tersebut, melakukan perjanjian jual beli batubara jangka panjang
yang kedua dengan Enel. Bayan Group memperkirakan perjanjian ini mewajibkan Bayan Group mengirim
batubara dalam jumlah tertentu kepada Enel setiap tahunnya dari bulan Januari 2010 hingga berakhir pada
bulan Desember 2016. Sehubungan dengan berakhirnya syarat-syarat perjanjian terdahulu, Bayan Group
memperkirakan perjanjian dapat diperbaharui secara otomatis untuk jangka waktu 3 tahun tambahan
berikutnya hingga bulan Desember 2019. Akan tetapi setelah berakhirnya tahap awal, Bayan Group
memperkirakan jumlah batu bara yang akan dikirimkan kepada Enel setiap tahunnya menurut perjanjian
akan berkurang secara proporsional jika target produksi batubara GBP turun dibawah 4 juta ton per tahun
karena terjadi penurunan cadangan batubara GBP.
Bayan Group memperkirakan harga batubara dasar yang akan dikirimkan menurut perjanjian ini dihitung
dengan menggunakan rumus index-linked yang ditetapkan dalam perjanjian. Akan tetapi, Bayan Group
memperkirakan juga bahwa perjanjian ini mendukung Bayan Group untuk melakukan lindung nilai terhadap
harga index-linked batubara yang dikirimkan (hingga kuantitas batubara yang ditentukan) dengan mengalihkan
harga index-linked untuk volume yang ditetapkan menjadi harga tetap.
Berdasarkan perjanjian ini, Bayan Group berharap dapat memenuhi beberapa standar internasional mengenai
tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility). Pelanggaran terhadap provisi ini dapat
memberikan Enel hak untuk mengakhiri perjanjian penjualan batubara dan klaim atas kerusakan yang
terjadi.
Bayan Group memperkirakan provisi material lainnya dari perjanjian ini secara substansial sama dengan
perjanjian penjualan batubara kepada Enel tertanggal 1 Januari 2007.
Bayan Group dan Enel setuju untuk melakukan negosiasi dengan iktikad baik untuk menyelesaikan ketentuan
dan kondisi yang dipersyaratkan dalam perjanjian penjualan batubara yang diajukan. Bayan Group tidak
menjamin bahwa ketentuan yang disebutkan tidak akan berubah sebagai dampak dari negosiasi atau
Bayan Group dan Enel akan menyetujui untuk menerima secara komersial semua ketentuan akhir. Jika
investasi yang diajukan oleh Cornerstone Investor tidak terjadi, maka Bayan Group tidak wajib untuk melakukan
perjanjian penjualan batubara dengan Enel.
Dari jumlah saham baru yang akan ditawarkan, sebanyak-banyaknya 3,0% (tiga persen) akan dijatahkan
secara khusus untuk program ESA Perseroan atau sejumlah Rp58 miliar.
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Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Atas dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham lama milik Pemegang Saham Penjual (saham divestasi)
termasuk bila Opsi Penjatahan Lebih dilaksanakan secara penuh, Perseroan tidak menerima apapun.
Dalam penawaran umum ini, Perseroan juga akan menerbitkan saham baru. Penerimaan yang diperoleh
dari hasil penerbitan saham baru tersebut setelah dikurangi biaya dan komisi penjaminan emisi serta
biaya-biaya lain yang menjadi beban/tanggungan Perseroan, menurut rencana akan digunakan untuk:
-

sekitar Rp 313,4 miliar (sekitar US$ 34,0 juta) untuk mengakuisisi Floating Transfer Station
sekitar Rp 360,2 miliar (sekitar US$ 39,1 juta) untuk pengembangan Proyek Wahana
sekitar Rp 322,8 miliar (sekitar US$ 35,0 juta) untuk pengembangan Proyek Perkasa
sekitar Rp 148,3 miliar (sekitar US$ 16,1 juta) untuk pengembangan Proyek FTB
sekitar Rp 711,9 miliar (sekitar US$ 77,2 juta) untuk modal kerja Perseroan dan kepentingan umum
lainnya (transaksi yang juga disebut sebagai “Transaksi Lain-lain”). Dalam hal ini, apabila terdapat
kesempatan yang layak pada masa yang akan datang, Perseroan akan mencari aset batubara dan
aset-aset terkait lainnya untuk diambilalih. Dana untuk pengambilalihan aset-aset tersebut akan diambil
dari sisa dana dari penawaran umum.

Keterangan lebih lengkap mengenai rincian penggunaan dana akan diuraikan pada Bab II Prospektus ini.
Kebijakan Dividen
Setelah Penawaran Umum Perseroan merencanakan akan membayar dividen tunai kepada seluruh
pemegang saham hingga 60,0% (enampuluh persen) dari laba bersih setiap tahunnya dimulai dari tahun
buku 2009, setelah menyisihkan cadangan dana yang diharuskan. Pembayaran dividen akan tergantung
dari arus kas dan rencana investasi dari Perseroan dan rekomendasi-rekomendasi lain dari Dewan Direksi.
Dividen akan dibayarkan dalam mata uang Rupiah. Pemegang saham yang tercatat pada tanggal yang
telah ditentukan berhak atas jumlah dividen disetujui secara penuh setelah dipotong pajak yang berlaku di
Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham asing akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan
yang berlaku di Indonesia. Untuk definisi pemegang saham asing dan informasi mengenai perpajakan di
Indonesia dapat dilihat pada bagian Perpajakan dalam prospektus ini.
Perkembangan Hukum Yang Dihadapi oleh Perseoan dan Anak Perusahaan
-

Somasi Hukum dari Sukamto Sia
Pada tanggal 10 Juli 2008, Bayan Group bersama dengan pemegang saham pengendali, Dato’ Low
Tuck Kwong, menerima dua halaman surat pemberitahuan dari kantor hukum Hotman Paris & Partners
yang menyatakan bahwa Bapak Sukamto Sia berhak atas 50,0% dari seluruh saham Perseroan dan
anak-anak perusahaannya termasuk Bayan Group. Melalui pengacaranya, Bapak Sia menyatakan
bahwa pemegang saham pengendali Bayan Group telah setuju untuk memberikan saham tersebut
kepadanya atas bantuan keuangan dengan jumlah yang belum diketahui yang diduga telah diberikan
oleh Bapak Sia kepada pemegang saham pengendali Bayan Group pada tahun 1996.
Bayan Group tidak memiliki hubungan apapun dengan Bapak Sia dan pemegang saham pengendali
Bayan Group telah memberitahukan Bayan Group bahwa Dato’ Low Tuck Kwong tidak memiliki
hubungan apapun dengan Bapak Sia selain atas keadaan, dimana Bayan Group tidak terlibat di
dalamnya.
Keterangan lebih lengkap mengenai rincian somasi hukum di atas akan diuraikan pada Bab VIII
Keterangan Tentang Perseroan dan Anak Perusahaan dalam prospektus ini.
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-

Surat dari PLT Bupati Kutai tentang penghentian operasi di PIK
Pada tanggal 18 Juli 2008, Bayan Group menerima surat tertanggal 11 Juli 2008 dari PLT Bupati Kutai
Timur, yang menginstruksikan 2 perusahaan tambang, salah satunya PIK, untuk berhenti beroperasi.
Surat tersebut menyatakan bahwa PIK wajib memiliki ijin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan dan
dengan tidak adanya ijin pinjam pakai tersebut PIK telah melanggar peraturan perundangan kehutanan
yang berlaku.
Bayan Group yakin bahwa tuduhan tersebut tidak beralasan. PIK memiliki PKP2B yang masih berlaku,
dan memberikan laporan kepada Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. Perseroan telah
menerima Surat No. 1721/30/DJB/2008 tanggal 31 Juli 2008 dari Menteri Energi dan Sumber Daya
Manusia yang menyatakan bahwa PIK tetap dapat melakukan kegiatan dalam wilayah PKP2B.
Keterangan lebih lengkap mengenai rincian kasus di atas akan diuraikan pada Bab VIII Keterangan
Tentang Perseroan dan Anak Perusahaan dalam prospektus ini.

-

Surat Somasi mengenai Perjanjian Jual Beli Saham GBP
Pada tanggal 25 Juli 2008, Bayan Group menerima surat tertanggal 22 Juli 2008 dari sebuah Kantor
Hukum yang mewakili 3 mantan pemegang saham Gunungbayan, yang dialamatkan ke PT Kaltim
Bara Sentosa (Bara Sentosa), perusahaan sepengendali dengan Perseroan. Bara Sentosa, bersamasama dengan Dato’ Low Tuck Kwong (Pemegang saham pengendali) dan Engki Wibowo (Pemegang
saham pendiri) membeli 90% saham Gunungbayan dari 3 mantan pemegang saham Gunungbayan,
berikut dari 1 orang lagi yang memiliki 10%, menurut perjanjian jual beli pada bulan November 1997.
Melalui kuasa hukumnya, 3 mantan pemegang saham Gunungbayan tersebut , antara lain menyatakan
bahwa penjualan saham mereka di Gunungbayan kepada Bara Sentosa, Dato’ Low Tuck Kwong dan
Engki Wibowo pada bulan November 1997, adalah tidak sah dan mengancam akan mulai melakukan
tindakan hukum.
Bayan Group percaya, dan Bara Sentosa serta Dato Low Tuck Kwong dan Engki Wibowo telah
menyatakan bahwa gugatan ini tidak beralasan dan tidak memiliki dasar hukum. Apabila terjadi litigasi,
Bayan Group berniat untuk melakukan pembelaan dan Bara sentosa, Dato’ Low Tuck Kwong serta
Engki Wibowo telah menyatakan niatnya untuk melawan gugatan tersebut.
Keterangan lebih lengkap mengenai rincian somasi di atas akan diuraikan pada Bab VIII Keterangan
Tentang Perseroan dan Anak Perusahaan dalam prospektus ini.
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I. PENAWARAN UMUM
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek untuk dan atas nama Perseroan dan Pemegang
Saham Penjual dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 833.333.500 (delapan ratus tiga puluh
tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus) saham biasa atas nama yang mewakili sejumlah 25,0%
dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang
terdiri dari:
-

sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham biasa atas nama milik Pemegang Saham Penjual
(saham divestasi) dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada
masyarakat dengan harga penawaran Rp5.800 (lima ribu delapan ratus Rupiah) setiap saham
sebanyak 333.333.500 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus) lembar
saham biasa atas nama baru (saham baru) dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham,
yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp5.800 (lima ribu delapan ratus
Rupiah) setiap saham (saham divestasi)

Keseluruhan saham tersebut diatas ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp5.800
(lima ribu delapan ratus Rupiah) setiap saham dan harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS.
Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp4.833.334.300.000 (empat triliun delapan ratus tiga puluh tiga
miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu Rupiah)
Selain itu , dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dalam Penawaran Umum, Pemegang Saham Penjual
memberikan opsi kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk dapat melakukan penjatahan lebih (“over
allotment”) sampai dengan sebanyak-banyaknya 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) saham biasa atas
nama dengan Harga Penawaran Rp5.800 (lima ribu delapan ratus Rupiah). Untuk keperluan penjatahan tersebut,
Jenny Quantero dan Engki Wibowo, pemegang saham Perseroan, akan meminjamkan sahamnya sampai
dengan jumlah sebanyak-banyaknya 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) saham. Dana hasil penjatahan
lebih tersebut senilai Rp725.000.000.000 (tujuh ratus dua puluh lima miliar Rupiah) akan digunakan oleh Agen
Stabilisasi untuk melakukan pembelian saham di Pasar Sekunder guna menjaga harga Saham pada tingkat
harga yang tidak lebih rendah dari Harga Penawaran. Pembelian Saham tersebut dapat dilakukan dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Pencatatan dan dapat dihentikan setiap saat.

PT Bayan Resources Tbk.
Bidang Usaha
Bergerak Dalam Bidang Usaha Pertambangan Batubara melalui Anak Perusahaan
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
Kantor Pusat
Gedung Graha Irama, Lantai 12, Jl. HR Rasuna Said Blok X-1, Kav. 1 –2, Jakarta 12950, Indonesia
Telepon: (021) 526 9868, Faksimili: (021) 526 9866
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO HARGA BATUBARA YANG
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Perseroan, berkedudukan di Jakarta, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan
diatur menurut undang-undang Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 12 tanggal 7 Oktober 2004, dibuat
di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C-30690 HT.01.01.TH.2004
tanggal 21 Desember 2004 dan didaftarkan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan
dibawah No. 1886/BH.09.03/VIII/2005 tanggal 21 Juli 2005. Akta Pendirian tersebut telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia No. 65, tanggal 16 Agustus 2005, Tambahan No. 8773.
Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir
adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
No. 7 tanggal 2 Juni 2008 dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris Pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris
di Jakarta (“Akta 7/2008”). Akta 7/2008 memuat perubahan beberapa ketentuan di Anggaran Dasar dalam
rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta seluruh peraturan
pelaksanaannya.
Sebagai persiapan dalam melakukan Penawaran Umum ini, Perseroan melakukan Restrukturisasi Organisasi
melalui beberapa transaksi yang dilakukan pada tahun 2005 hingga kuartal kedua tahun 2008, dengan
mengkonsolidasikan berbagai perusahaan yang berada dibawah pengendali yang sama, yaitu pemegang
saham pendiri Perseroan. Perseroan menjadi perusahaan induk yang membawahi beberapa perusahaan
dan perusahaan yang beroperasi di bidang pengembangan infrastruktur serta usaha terkait lainnya yang
dimiliki dan dikontrol oleh Pemegang Saham Pendiri dan afiliasinya.
Perseroan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam-LK pada tanggal 4 Agustus 2008 dengan
surat No. S-5141/BL/2008.
Komposisi Modal Saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) Setiap Saham
Keterangan
A. Modal Dasar
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- Dato’ Low Tuck Kwong
- Jenny Quantero
- Engki Wibowo
C. Masyarakat
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
D. Saham Dalam Portepel

Jumlah Saham

Jumlah Nilai Nominal
(Rupiah)

12.000.000.000

1.200.000.000.000

2.250.000.000
450.000.000
300.000.000
0
3.000.000.000
9.000.000.000

225.000.000.000
45.000.000.000
30.000.000.000
0
300.000.000.000
900.000.000.000

Persentase
(%)

75,0%
15,0%
10,0%
100,0%

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan
modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma
menjadi sebagai berikut:
Modal Saham
Terdiri Dari Saham Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) Setiap Saham
Keterangan

Sebelum Penawaran Umum
Jumlah
Saham

A. Modal Dasar
B. Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
- Dato’ Low Tuck Kwong
- Jenny Quantero
- Engki Wibowo
C. Masyarakat
Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh
D. Saham Dalam Portepel

Jumlah Nilai
Nominal

Sesudah Penawaran Umum
%

12.000.000.000 1.200.000.000.000

Jumlah
Saham

Jumlah Nilai
Nominal

%

12.000.000.000 1.200.000.000.000

2.250.000.000
450.000.000
300.000.000
0

225.000.000.000
45.000.000.000
30.000.000.000
0

75,0%
15,0%
10,0%

2.250.000.000
150.000.000
100.000.000
833.333.500

225.000.000.000
15.000.000.000
10.000.000.000
83.333.350.000

67,5%
4,5%
3,0%
25,0%

3.000.000.000
9.000.000.000

300.000.000.000 100,0%
900.000.000.000

3.333.333.500
8.666.666.500

333.333.350.000
866.666.650.000

100,0%

2

Apabila Penjamin Pelaksana Emisi Efek mempergunakan seluruh opsinya untuk meningkatkan jumlah
saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum, yang terdiri dari Opsi Penjatahan Lebih, maka susunan
modal saham dan pemegang saham Perseroan sesudah Penawaran Umum dengan kondisi apabila Opsi
Penjatahan Lebih tidak dilaksanakan dan Opsi Penjatahan Lebih dilaksanakan secara proforma adalah
sebagai berikut:
Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) Setiap Saham
Keterangan

Sesudah Penawaran Umum
Jika Seluruh Opsi Tidak Dilaksanakan
Jumlah
Saham

A. Modal Dasar
B. Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
- Dato’ Low Tuck Kwong
- Jenny Quantero
- Engki Wibowo
C. Masyarakat
Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh
D. Saham Dalam Portepel

Jumlah Nilai
Nominal

Sesudah Penawaran Umum
Jika Seluruh Opsi Dilaksanakan
%

Jumlah
Saham

12.000.000.000 1.200.000.000.000

Jumlah Nilai
Nominal

%

12.000.000.000 1.200.000.000.000

2.250.000.000
150.000.000
100.000.000
833.333.500

225.000.000.000
15.000.000.000
10.000.000.000
83.333.350.000

67,5%
4,5%
3,0%
25,0%

2.250.000.000
75.000.000
50.000.000
958.333.500

225.000.000.000
7.500.000.000
5.000.000.000
95.833.350.000

67,5%
2,2%
1,5%
28,8%

3.333.333.500
8.666.666.500

333.333.350.000 100,0%
866.666.650.000

3.333.333.500
8.666.666.500

333.333.350.000
866.666.650.000

100,0%

Bersamaan dengan pencatatan sejumlah 500.000.000 (lima ratus juta) saham biasa atas nama yang
merupakan divestasi Pemegang Saham Penjual dan 333.333.500 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus
tiga puluh tiga ribu lima ratus) saham biasa atas nama baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini
atau sebesar 25,0% (dua puluh lima persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran
Umum, Perseroan atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum akan mencatatkan 3.000.000.000
(tiga miliar) saham biasa atas nama sehingga jumlah seluruh saham biasa atas nama yang akan dicatatkan
pada Bursa Efek Indonesia sebesar berjumlah 3.333.333.500 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga
ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus) saham atau 100,0% (seratus persen) dari seluruh jumlah Modal
Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum.
Dari jumlah saham baru yang akan ditawarkan, sebanyak-banyaknya 10,0% (sepuluh persen) akan dijatahkan
secara khusus kepada Karyawan Perseroan yang diambil dari saham baru Perseroan.
Pemegang Saham Penjual memberikan opsi kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek (Opsi Penjatahan
Lebih) yang dapat dilaksanakan, sebagian atau seluruhnya, dari tiap-tiap Pemegang Saham Penjual atas
Opsi Penjatahan Lebih yang direncanakan adalah sebagai berikut:
Keterangan
- Jenny Quantero
- Engki Wibowo
Total

Saham Yang Dikeluarkan Oleh Pemegang Saham Penjual Jika Opsi Dilaksanakan
Jumlah Saham

Jumlah Nilai Nominal

%

75.000.000
50.000.000

7.500.000.000
5.000.000.000

60,0%
40,0%

125.000.000

12.500.000.000

100,0%

Dilusi terhadap kepemilikan yang dialami oleh Pemegang Saham Penjual jika Opsi Penjatahan Lebih
dilaksanakan adalah Jenny Quantero mengalami dilusi sebesar 48,9% dan Engki Wibowo mengalami
dilusi sebesar 50,0%.
Perseroan tidak bermaksud untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham baru dan/atau efek lainnya
yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pencatatan.
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OPSI PENJATAHAN LEBIH DAN STABILISASI HARGA
Jika terjadi kelebihan pemesanan atas saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum, maka Penjamin
Pelaksana Emisi Efek dapat melakukan penjatahan lebih hingga sebanyak-banyaknya 125.000.000 (seratus
dua puluh lima juta) saham. Untuk keperluan tersebut, Jenny Quantero dan Engki Wibowo akan meminjamkan
sahamnya sampai dengan jumlah saham Opsi Penjatahan Lebih tersebut.
Adapun tujuan dilakukannya penjatahan lebih berdasarkan Opsi Penjatahan Lebih ini adalah agar Penjamin
Pelaksana Emisi Efek melalui Agen Stabilisasi dapat menggunakan dana hasil penjatahan lebih tersebut
untuk melakukan pembelian Saham di Pasar Sekunder untuk menjaga harga Saham pada tingkat harga
yang tidak lebih rendah dari Harga Penawaran (“Stabilisasi Harga”). pembelian saham tersebut dapat dilakukan
dalam Periode Stabilisasi dan dapat dihentikan setiap saat.
Opsi Penjatahan Lebih tersebut dapat dilaksanakan sebagian, seluruhnya atau tidak sama sekali oleh
Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada setiap saat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak
Tanggal Pencatatan (“Periode Stabilisasi”) pada Harga Penawaran tergantung pada hasil kegiaatn Stabilisasi
Harga. dalam hal Opsi Penjatahan Lebih dilaksanakan, baik seluruhnya maupun sebagian, maka Pemegang
Saham Penjual akan menjual dan menyerahkan Saham Opsi Penjatahan Lebih kepada Penjamin Pelaksana
Emisi Efek yang selanjutnya akan digunakan untuk mengembalikan saham yang dipinjam dari Jenny
Quantero dan Engki Wibowo melalui agen Stabilisasi.
Mekanisme kegiatan Stabilisasi Harga adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.

Stabilisasi Harga hanya dapat dilakukan dalam Periode Stabilisasi (30 hari)
Jumlah Saham yang dapat dibeli oleh Agen Stabilisasi dalam rangka Stabilisasi Harga dibatasi maksimal
sejumlah Saham Opsi Penjatahan Lebih, yaitu 125.000.000 (seratus sua puluh lima juta) saham dengan
Harga penawaran Rp5.800 (lima ribu delapan ratus Rupiah)
Agen stabilisasi hanya dapat melakukan pembelian Saham di Pasar Sekunder bila harga pasar Saham
Perseroan jatuh dibawah Harga Penawaran
Agen Stabilisasi dalam melakukan Stabilisasi Harga wajib menjaga independensinya dan menghindari
potensi terjadinya benturan kepentingan
Agen Stabilisasi wajib melaporkan pelaksanaan Stabilisasi Harga kepada Bapepam-LK, Penjamin
Pelaksana Emisi Efek dan Pemegang Saham Penjual.

Dalam mengembalikan saham yang dipinjam dari Pemegang Saham Penjual, Agen Stabilisasi akan
melakukan:
a. Agen Stabilisasi akan mengembalikan saham yang dipinjam beserta seluruh hak yang melekat
didalamnya dan bebas dari segala bentuk pembebanan.
b. Agen Stabilisasi dapat mengembalikan saham yang dipinjam dengan cara mengeksekusi opsi
penjatahan lebih.
c. Pengembalian saham dapat dilakukan melalui :
i. klriring dan penyelesaian atau penyimpanan, termasuk melalui KSEI, dengan cara pembayaran
dari Agen Stabilisasi sejumlah saham opsi penjatahan lebih yang dibeli bedasarkan perjanjian
opsi, dan pengenyampingan oleh Agen Stabilisasi atas kewajiban dari Pemegang Saham Penjual
untuk menyerahkan saham;
ii. atau cara lain yg disetujui para pihak.
Pada akhir masa stabilisasi, seluruh dana yang tersisa dalam rekening penampungan seluruhnya akan
dikembalikan pada Pemegang Saham Penjual.
2.1. Share Lending Agreement (Perjanjian Peminjaman Saham)
Agen Stabilisasi yaitu PT Trimegah Securities Tbk, atas nama Penjamin Emisis Efek dan Agen Penjual
Internasional, telah membuat perjanjian peminjaman saham tertanggal 24 Juli 2008, dengan Pemegang
Saham Penjual (Jenny Quantero dan Engki Wibowo), untuk meminjam saham hingga sebesar 15,0% dari
jumlah saham yang ditawarkan dan saham Opsi Pemesanan Lebih (bila ada) dari Pemegang Saham
Penjual untuk tujuan memfasilitasi settlemen Opsi Penjatahan Lebih sehubungan dengan Penawaran Umum
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ini. Agen Stabilisasi akan mengembalikan saham yang sama jumlahnya dengan saham yang dipinjam
yang tertera dalam perjanjian ini, paling lambat 4 hari kerja setelah berakhirnya 30 hari dari tanggal penjatahan
atau (bila lebih cepat) pada tanggal Opsi Penjatahan Lebih dilakukan secara penuh.
Peminjaman dan Saham Pinjaman
Pemegang Saham Penjual sepakat untuk meminjamkan Saham Pinjaman sebanyak yang tertera pada
Permintaan Peminjaman yang diberikan kepada Agen Stabilisasi dan Agen Stabilisasi harus meminjam
Saham Pinjaman tersebut dari Pemegang Saham Penjual dengan mengikuti syarat dan tergantung kepada
ketentuan dari Perjanjian ini. Permohonan pinjaman saham dibuat oleh Agen Stabilisasi melalui sebuah
panggilan telepon, dimana percakapan telelpon tersebut yang berkaitan dengan Permintaan Pinjaman
harus direkam, dan dikonfirmasikan dalam tertulis dengan Permintaan Pinjaman tidak lebih telat daripada
jam 10 pagi waktu Jakarta pada Hari Kerja berikutnya setelah hari dimana permintaan pinjaman tersebut
telah dilakukan.
Pengembalian Saham Pinjaman
Agen Stabilisasi harus memberitahukan kepada Pemegang Saham Penjual sedikitnya 1 (satu) Hari Kerja
sebelum pengembalian atas pinjaman saham (saham ekuivalen). Agen Stabilisasi akan memberikan kembali
Saham Ekuivalen kepada Pemegang Saham Penjual sesuai dengan Pasal 5 dalam 5 (lima) Hari Kerja
setelah tanggal pengakhiran Perjanjian ini. Dalam hal Agen Stabilisasi gagal mengembalikan Saham Ekuivalen
kepada Pemegang Saham Penjual sebelum Tanggal Pengembalian atau, pada saat terjadinya Peristiwa
Kelalaian atau berakhirnya Perjanjian ini, Agen Stabilisasi harus mengganti kerugian kepada Pemegang
Saham Penjual untuk seluruh biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan, termasuk tetapi tidak terbatas
pada, biaya kliring, materai, pajak transaksi dan biaya dan komisi broker yang dikenakan kepada Pemegang
Saham Penjual sebagai hasil dari pembelian saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Penjual di
pasar. Jika pembelian saham di pasar tersebut telah selesai dilakukan, kewajiban Agen Stabilisasi untuk
melakukan pengembalian Saham Ekuivalen akan berakhir. Alternatifnya, Pemegang Saham Penjual berhak
untuk mendapat uang tunai yang sama dengan harga penutupan di hari pengembalian tersebut sebagaimana
dipublikasikan di website BEI.
Pernyataan dan Jaminan
1.

Pemegang Saham Penjual memiliki hak, kewenangan dan kapasitas penuh untuk menandatangani
Perjanjian ini dan transaksi-transaksi yang dimaksud dalam perjanjian ini dan untuk melakukan
kewajibannya seperti yang tertera dalam perjanjian (termasuk meminjamkan Saham Pinjaman kepada
Agen Stabilisasi). Perjanjian ini telah ditandatangani oleh Pemegang Saham Penjual dan merupakan
perjanjian yang berlaku dan mengikat dan dapat dilaksanakan terhadapnya sesuai dengan syaratsyaratnya

2.

Saham Pinjaman yang telah dikeluarkan, telah dibayar penuh seluruhnya. Pemegang Saham Penjual
tersebut memiliki dan pada tanggal settlement akan memiliki hak milik yang sah dan berlaku untuk
Saham Pinjaman yang akan dipinjamkan olehnya dibawah perjanjian ini, bebas dari jaminan berupa
apapun dan tidak dikenakan tuntutan kapanpun dan dari siapapun dan pada saat pemberian Saham
Pinjaman tersebut, Agen Stabilisasi, delegasinya atau seseorang yang menerima pemberian Saham
Pinjaman sehubung dengan perjanjian ini akan menerima hak milik yang sah dan berlaku untuk Saham
Pinjaman, bebas dari jaminan berupa apapun dan tidak dikenakan tuntutan kapanpun dan dari siapapun.
Saham Pinjaman yang dipinjamkan oleh Pemegang Saham Pembeli boleh bebas dipindahtangankan
kepada Agen Stabilisasi sesuai dengan yang ketentuan dalam perjanjian ini;

Dalam hal Agen Stabilisasi:
1.
2.
3.

Agen Stabilisasi adalah Perseroan Terbatas yang diatur menurut hukum Republik Indonesia;
Agen Stabilisasi memiliki hak, kuasa, otoritas dan kapasitas penuh untuk menandatangani perjanjian ini
dan untuk mengembalikan Saham Ekuivalen kepada setiap Pemegang Saham Penjual. Perjanjian ini telah
diatur, dieksekusi dan diberikan oleh Agen Stabilisasi dan merupakan perjanjian yang sah dan mengikat.
Peminjaman saham menurut Perjanjian ini bertujuan untuk melaksanakan penjatahan lebih atau
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mempengaruhi transaksi saham biasa atau efek lainnya yang berhubungan pada pasar over the counter
atau sebaliknya yang bertujuan untuk mendukung harga pasar Saham yang ditawarkan pada tingkat harga
yang lebih tinggi dari harga yang mungkin terjadi di pasar untuk periode terbatas setelah tanggal pembayaran.
Pengakhiran Perjanjian
1.
2.

melalui kesepakatan antara Agen Stabilisasi dan masing-masing Pemegang Saham Penjual
melalui pemberitahuan yang berlaku secara langsung yang diberikan oleh Agen Stabilisasi kepada
Pemegang Saham Penjual pada saat pengakhiran antara Perjanjian Penjamin Emisi Efek

Jumlah dana untuk melakukan stabilisasi harga adalah sebesar Rp725 miliar dan sumber dananya adalah
dari penjualan saham Opsi Penjatahan Lebih dimana dana tersebut akan dipegang oleh Agen Stabilisasi
Harga selama 30 hari.Saham-saham yang diperoleh selama dilaksanakan stabilisasi harga akan
dikembalikan kepada Pemegang Saham Penjual dan tidak akan digunakan untuk tujuan apapun (saham ini
tidak untuk spekulasi dan tidak untuk profit taking).
2.2. Option Agreement (Perjanjian Opsi)
Pemegang Saham Penjual dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Agen Stabilisasi telah membuat
Perjanjian Opsi tertanggal 23 Juli 2008 (Addendum I pada tanggal 31 Juli 2008), untuk memberikan penjatahan
lebih kepada para pembeli dan untuk tujuan menstabilisasikan harga saham Perseroan di pasar.
Beberapa poin yang ada dalam perjanjian ini antara lain:
-

Pemegang Saham Penjual memberikan Opsi Penjatahan Lebih untuk membeli saham Pemegang
Saham Penjual sebesar 15,0% dari total penawaran umum yang tujuannya untuk menutup penjatahan
lebih yang dilakukan dalam penawaran ini. Opsi ini dilakukan selama 30 hari setelah tanggal pencatatan.

-

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan agen stabilisasi dapat melakukan Opsi Penjatahan Lebih dengan
memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Saham Penjual.

-

Pembayaran oleh Agen Stabilisasi kepada kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dilakukan setelah
dikurangi biaya penjaminan

-

Masing-masing Pemegang Saham Penjual setuju bahwa aktivitas stabilisasi sebagai Agen Stabilisasi
dapat dilakukan melalui afiliasi atau agen-agennya.

-

Saat Agen Stabilisasi melakukan Opsi Penjatahan Lebih, masing-masing Pemegang Saham Penjual
menyerahkan (i) sertifikat dan (ii) opini, surat-surat dan sertifikat-sertifikat lainnya yang diperlukan
pada saat melakukan opsi tersebut

-

Perjanjian ini diatur menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia

-

bila terjadi perselisihan maka diselesaikan di BAPMI

-

pengakhiran perjanjian ini dilakukan dengan persetujuan bersama antara Pemegang Saham Penjual
dan Agen Stabilisasi

Sisa dana stablisasi yang tidak terpakai akan dikembalikan kepada Pemegang Saham Penjual. Setelah
seluruh saham yang dipinjam dari Pemegang saham Penjual dikembalikan, dan masih terdapat sisa dana,
maka akan dikembalikan seluruhnya ke Pemegang Saham Penjual tersebut.
Employee Stock Allocation Plan (ESA) atau Program Penjatahan Saham Karyawan
Merujuk pada Peraturan Bapepam No.IX.A.7, Perseroan menyediakan saham dalam Program Penjatahan
Saham Karyawan Program (“Saham ESA”) sampai sebanyak-banyaknya 10% dari Saham Baru yang
ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang akan diberikan kepada karyawan staf Bayan Group yang
terdaftar per tanggal 31 Maret 2008, Direktur and Komisaris (kecuali Komisaris Independen).
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Saham ESA yang dikeluarkan dalam Penawaran umum ini adalah sebesar 10.000.000 saham atau sekitar
3,0% dari saham baru yang di tawarkan dalam Penawaran Umum ini. Biaya yang akan dikeluarkan oleh
Perseroan sehubungan dengan Program ESA adalah sekitar Rp 58 miliar sehubungan dengan pengeluaran
saham bonus di semester kedua tahun 2008. Pembelian saham ESA ini akan menggunakan dana talangan
dari Perseroan dan Anak-anak Perusahaan.
Setiap karyawan staf, Direktur dan Komisaris (kecuali Komisaris Independen) akan menerima:
a. bonus dalam bentuk saham yang apabila dihitung dengan Harga Penawaran, adalah sama dengan
antara gaji tiga hingga enam bulan (berdasarkan gaji pokok per 31 Maret 2008) tergantung dari lamanya
masa bekerja, atau
b. sejumlah saham yang jumlahnya akan ditentukan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris
berdasarkan lamanya masa bekerja dan jabatan yang diduduki oleh karyawan tersebut.
Saham ESA tidak dapat dijual atau dialihkan selama satu tahun sejak saham Perseroan dicatatkan di BEI.
Karyawan lainnya yang secara umum terdiri dari karyawan non-staf akan diberikan bonus berupa uang
sebagai pengganti Saham ESA dalam jumlah yang setara dengan 6 (enam) hingga 12 (dua belas) bulan
gaji (berdasarkan gaji pokok per 31 Maret 2008) tergantung dari lamanya masa bekerja. Bayan Group
memperkirakan akan mengeluarkan biaya sekitar Rp18,434 miliar sehubungan dengan pemberian bonus
berupa uang di semester kedua tahun 2008.
Management Stock Allocation Plan (MSOP) atau Program Penjatahan Saham Manajemen
Berdasarkan Program MSOP Perseroan dengan Akta berita Acara RUPS Luar Biasa No.87 tanggal 18
Maret 2008 yang dibuat di hadapan Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta , Bayan Group berencana untuk
memberikan hak opsi kepada diberikan kepada Dewan Komisaris (kecuali Komisaris Independen), Direksi,
manajemen dan karyawan senior untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan (“Saham
MSOP”) yang jumlahnya sebanyak-banyaknya 5,0% (lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor
Perseroan per posisi modal Perseroan pada saat dilakukan pencatatan di BEI. Program MSOP ini mengacu
kepada peraturan Bapepam No. IX.D.4. yang memberikan batas maksimum sebesar 5,0% saham baru
yang dapat diterbitkan oleh perusahaan publik dalam periode 3 (tiga) tahun tanpa memberikan hak terlebih
dulu kepada pemegang saham lama.
Hak opsi ini akan diberikan dalam tiga tahap, yaitu:
-

opsi untuk membeli sampai sebanyak-banyaknya 40,0% (empat puluh persen) dari total Saham MSOP
akan diberikan pada satu bulan setelah rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan yang
menyetujui laporan keuangan tahun 2008 (“tanggal pemberian MSOP awal”);

-

opsi untuk membeli sampai sebanyak-banyaknya 30,0% (tiga puluh persen) dari total Saham MSOP
akan diberikan pada tahun kedua setelah tanggal pemberian MSOP awal;

-

opsi untuk membeli sampai sebanyak-banyaknya 30,0% (tiga puluh persen) dari total Saham MSOP
akan diberikan pada tahun ketiga setelah tanggal pemberian MSOP awal.

Opsi yang diberikan dapat diakhiri apabila peserta MSOP mengundurkan diri, diputus hubungan kerjanya
atau peserta MSOP dijatuhi sanksi oleh Direksi.
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II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI
HASIL PENAWARAN UMUM
Atas dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham lama milik Pemegang Saham Penjual (saham divestasi)
termasuk bila Opsi Penjatahan Lebih dilaksanakan secara penuh, Pemegang Saham Penjual menerima
Rp3.625 miliar dan Perseroan tidak menerima apapun.
Dana hasil penjualan Saham Divestasi yang ditawarkan dalam penawaran umum ini akan diterima oleh
Pemegang Saham penjual setelah dikurangi biaya-biaya emisi secara proporsional dengan hasil emisi
Saham Baru. Perseroan tidak menerima dana hasil penjulana Saham Divestasi tersebut. Dana yang diperoleh
dari penjualan saham oleh Pemegang Saham Penjual akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Penjual.
Pemegang Saham Penjual akan menanggung biaya-biaya emisi saham Pemegang Saham Penjual.
Dalam penawaran umum ini, Perseroan juga akan menerbitkan saham baru sebanyak 333.333.500 (tiga
ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus) saham biasa atas nama. Penerimaan
yang diperoleh dari hasil penerbitan saham baru tersebut yaitu sebesar Rp1.933 miliar setelah dikurangi
biaya –biaya emisi yang dihitung secara proporsional dengan biaya-biaya emisi hasil penawaran dan komisi
penjaminan emisi serta biaya-biaya lain yang menjadi beban/tanggungan Perseroan, menurut rencana
akan digunakan untuk:
-

sekitar Rp313,4 miliar (US$34.0 juta) untuk mengakuisisi Floating Transfer Station
Keterangan Mengenai Floating Transfer Station
Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal (Standard Bareboat Charter) yang dibuat antara DPP
dan ASL Energy pada tanggal 12 November 2004 maka diberikan opsi kepada DPP untuk melakukan
pembelian Floating Transfer Station dari ASL Energy di setiap saat selama jangka waktu sewa, dengan
harga pembelian sebesar nilai buku bersih dari Floating Transfer Station dan persentase premi atas
nilai buku bersih tersebut pada saat DPP melaksanakan opsi pembelian. Jumlah premium yang akan
dibayarkan adalah sebesar 10,5% jika opsi dilaksanakan pada bulan pertama setelah Floating Transfer
Station dikirimkan, dan meningkat sebesar 0,5% setiap bulan berikutnya sehingga mencapai 19,0%
pada bulan ke 18 (delapan belas). Setelah bulan ke 18 (delapan belas) tidak ada lagi premi yang akan
dibayarkan. Pada bulan Maret 2008, DPP telah memberitahukan ASL Energy sebagai pemilik Floating
Transfer Station bahwa DPP berniat untuk melaksanakan opsinya untuk membeli Floating Transfer
Station. Baik DPP, atau Muji selaku pihak yang ditunjuk oleh DPP, akan membeli Floating Transfer
Station dengan total harga pembelian yang diperkirakan sebesar US$34.0 juta, tergantung dengan
penyesuaian berdasarkan nilai buku bersih pada tanggal transaksi tersebut dilaksanakan.
Akuisisi ini dijadwalkan selesai pada kuartal ke tiga tahun 2008. Dana hasil IPO ini akan dialihkan
Perseroan untuk membeli Floating Transfer Station melalui kombinasi hutang dan ekuitas kepada Muji.
Transaksi sebagaimana disebut diatas disebut sebagai “Transaksi Akuisisi Floating Transfer Station”

-

Sekitar Rp360,2 miliar (sekitar US$39,1 juta) untuk pengembangan Proyek Wahana, yang meliputi
pembangunan sebuah Intermediate Crushing Facility di area penambangan, pembangunan berbagai
fasilitas seperti kantor, pemukiman, pasokan air dan listrik, serta penambahan initial stockpile. Dana
hasil IPO ini akan dialihkan Perseroan kepada WBM melalui kombinasi hutang dan ekuitas. Ekspansi
ini dijadwalkan akan berlangsung dari kuartal ke tiga tahun 2008 hingga kuartal ke empat 2009.
Transaksi sebagaimana disebut diatas disebut sebagai “Transaksi Ekspansi Proyek Wahana”

-

sekitar Rp322,8 miliar (sekitar US$35,0 juta) untuk pengembangan Proyek Perkasa, yang meliputi pelebaran
jetty sepanjang 1 kilometer sehingga dapat secara langsung melakukan bongkar muat di kapal Panamax,
perluasan kapasitas initial coal stockpile yang sudah ada dengan membangun 4 stockpile tambahan.
Dana hasil IPO ini akan dialihkan Perseroan kepada PIK melalui kombinasi hutang dan ekuitas. Ekspansi
ini dijadwalkan akan berlangsung dari kuartal ke tiga tahun 2008 hingga kuartal ke empat 2009.
Transaksi sebagaimana disebut diatas disebut sebagai “Transaksi Ekspansi Proyek Perkasa”
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-

sekitar Rp148,3 miliar (sekitar US$16,1 juta) untuk pengembangan Proyek FTB, yang meliputi konstruksi
haul road sepanjang 70 km dan fasilitas bongkar muat tongkang di Empkau yang berlokasi di Sungai
Kedang Kepala. Dana hasil IPO ini akan dialihkan Perseroan kepada FTB melalui kombinasi hutang
dan ekuitas. Ekspansi ini dijadwalkan akan berlangsung dari kuartal ke tiga tahun 2008 hingga kuartal
ke empat 2009. Transaksi sebagaimana disebut diatas disebut sebagai “Transaksi Ekspansi Proyek
FTB”

-

dan sisanya sekitar Rp 711,9 miliar (sekitar US$ 77,2 juta) untuk modal kerja Perseroan dan kepentingan
umum lainnya (transaksi yang juga disebut sebagai “Transaksi Lain-lain”). Dalam hal ini, apabila terdapat
kesempatan yang layak pada masa yang akan datang, Perseroan akan mencari aset batubara dan
aset-aset terkait lainnya untuk diambilalih. Dana untuk pengambilalihan aset-aset tersebut akan diambil
dari sisa dana dari penawaran umum.

Dana hasil penjualan MSOP seluruhnya digunakan sebagai tambahan modal kerja Perseroan.
Dana stablisisasi seluruhnya berasal dari hasil penjualan opsi penjatahan lebih sebesar Rp725.000.000.000
(tujuh ratus dua puluh lima miliar Rupiah), dan biaya-biaya sehubungan dengan kegiatan stabilisasi akan
ditanggung oleh dana tersebut.
Dalam hal transaksi Akuisisi Floating Transfer Station, Transaksi Ekspansi Proyek Wahana, Transaksi
Ekspansi Proyek Perkasa dan Transaksi Ekspansi Proyek FTB dalam pelaksanaannya merupakan transaksi
material dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan, Perseroan akan memenuhi ketentuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapapam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan
Kegiatan Usaha Utama dan/arau Peraturan bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi
Tertentu.
Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada Bapepam-LK sesuai dengan
Peraturan No.X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan pada Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (RUPS).
Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dananya tidak seperti yang tercantum dalam
prospektus, maka rencana tersebut harus terlebih dahulu dilaporkan kepada Bapepam-LK dengan
mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus
mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham.
Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam-LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang
Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, jumlah biaya
emisi adalah sekitar 4,539% dari nilai Penawaran Umum dengan rincian sebagai berikut:
No Uraian
1 Biaya Jasa Penjamin Emisi Efek
2 Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal
Akuntan Publik
Konsultan Hukum
Jasa Penilai
Notaris
3 Biaya Jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal
Biro Administrasi Efek
4 Biaya Jasa Lain-lain
Konsultan Pakar
Konsultan keuangan
5 Biaya Lain-lain
Publik Ekspose, Roadshow dan Lain-lain
ESA (Program Penjatahan Saham Karyawan)
TOTAL
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Jumlah
1.000%
0.190%
0.467%
0.019%
0.019%
0.001%
0.057%
1.302%
0.286%
1.198%
4.539%

III. PERNYATAAN HUTANG
Data kewajiban per tanggal 31 Maret 2008 yang disajikan berikut ini diambil dari laporan keuangan
konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan (Anggota
dari PricewaterhouseCoopers), dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Kewajiban - kewajiban tersebut
terdiri dari kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar sebagaimana tertera pada Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan.
Rincian dari kewajiban-kewajiban pada tanggal 31 Maret 2008 adalah sebagai berikut:

Keterangan
KEWAJIBAN LANCAR
Pinjaman jangka pendek
- Pihak ketiga
Hutang usaha:
- Pihak ketiga
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa
Hutang pajak
Beban masih harus dibayar
Pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun
- Pihak ketiga
- Pihak yang memiliki hubungan istimewa
Sewa pembiayaan yang akan jatuh tempo dalam satu tahun
Kewajiban derivatif yang akan jatuh tempo dalam satu tahun
Uang muka dari pelanggan
- Pihak ketiga
- Pihak yang memiliki hubungan istimewa
Kewajiban lain-lain
- Pihak ketiga
- Pihak yang memiliki hubungan istimewa
Jumlah Kewajiban Lancar

(dalam miliaran Rupiah)
Jumlah

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:
- Pihak ketiga
- Pihak yang memiliki hubungan istimewa
Sewa pembiayaan setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun
Penyisihan imbalan kerja karyawan
Kewajiban derivatif, setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun
Kewajiban pajak tangguhan, bersih
Penyisihan untuk pembongkaran, pemindahan, dan restorasi lokasi
Kewajiban lain-lain:
- Pihak yang memiliki hubungan istimewa
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar
JUMLAH KEWAJIBAN

184,3
589,1
75,3
48,2
237,8
142,1
170,3
13,3
184,2
3,1
63,7
15,2
1.726,6

542,5
404,5
7,9
9,5
135,3
39,3
2,6
0,2
1.141,8
2.868,4

KEWAJIBAN LANCAR
1.

Pinjaman jangka pendek
Pinjaman jangka pendek Group Bayan per tanggal 31 Maret 2008 adalah Rp184,3 miliar yang berasal
dari pihak ketiga yaitu Merrill Lynch Credit Products LLC dimana pada tanggal 5 Maret 2008, Bayan
Group memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dengan pagu pinjaman sebesar US$20 juta dan
harus dibayar kembali sebesar US$10 juta, US$5 juta dan US$5 juta masing-masing pada hari ke 45
(empat puluh lima), 90 (sembilan puluh) dan pada akhir bulan keempat setelah tanggal perjanjian.
Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar LIBOR ditambah marjin sebesar 4,5%, 5,0%, 6,0% dan 7,0%
untuk bulan pertama, kedua, ketiga dan keempat dan dijamin dengan jaminan pribadi Low Tuck Kwong
dan 5,0% saham Low Tuck Kwong pada Bayan Group . Bayan Group tidak memiliki pinjaman jangka
pendek yang berasal dari pihak yang memiliki hubungan istimewa.
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2.

Hutang usaha
Hutang usaha Perseroan per tanggal 31 Maret 2008 adalah Rp664,4 miliar yang terdiri dari:
a)

Hutang usaha kepada pihak ketiga sebesar Rp589,1 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan
PT Petrosea Tbk
PT Indika Inti Corpindo
PT Pelayaran Segara Niaga Utama
PT Bukit Makmur Mandiri Utama
PT Leighton Contractors Indonesia
PT AE Automotion Indonesia
PT Bangun Karya Pratama Lestari
PT Kartika Selabumi Mining
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10.000)
b)

(dalam miliaran Rupiah)
Jumlah
144,5
102,2
78,5
66,2
32,4
21,1
21,0
15,4
107,8

Hutang usaha kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa sebesar Rp75,3 miliar dengan
rincian sebagai berikut:
(dalam miliaran Rupiah)
Jumlah
55,5
11,5
6,6
1,7

Keterangan
Nirmala Matranusa
Pan Assets Indonesia
PT Lian Beng Energy
BI
3.

Hutang pajak
Hutang pajak yang masih harus dibayarkan oleh Bayan Group per 31 Maret 2008 adalah sebesar
Rp48,2 miliar.

4.

Beban masih harus di bayar
Jumlah beban masih harus dibayar Bayan Group per 31 Maret 2008 adalah sebesar Rp237,8 miliar.
Beban yang masih harus di bayar Bayan Group adalah sebagai berikut:
(dalam miliaran Rupiah)
Jumlah
117,7
37,9
20,0
10,7
10,1
7,5
7,1
6,8
6,7
0,6
12,7

Keterangan
Pengupasan tanah
Bahan bakar
Bahan peledakan
Bunga
Jasa professional
Pembangunan aktiva tetap
Ganti rugi tanaman
Biaya pengangkutan
Denda keterlambatan kapal
Sewa peralatan
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp5.000)
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5.

Pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun
Pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun per 31 Maret 2008 adalah sebesar
Rp312,4 miliar yang terdiri dari:
a)

Pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun kepada pihak ketiga adalah
sebesar Rp142,1 miliar, yang terdiri dari:
Keterangan
Vitol Asia Pte. Ltd.
SMBC dan Korea Development Bank
Italmatic (Singapore) Pte. Ltd.

b)

Jumlah (Rp. Miliaran)
60,3
81,6
0,2

Pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun kepada pihak yang memiliki
hubungan istimewa adalah sebesar Rp170,3 miliar yang berasal dari Bayan International Pte.
Ltd.

6.

Sewa pembiayaan yang akan jatuh tempo dalam satu tahun
Bayan Group mempunyai sewa pembiayaan yang akan jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp13,3
miliar per 31 Maret 2008.

7.

Kewajiban derivatif yang akan jatuh tempo dalam satu tahun
Kewajiban derivatif yang akan jatuh tempo dalam satu tahun per 31 Maret 2008 adalah sebesar Rp184,2
miliar yang terdiri dari:
Keterangan
Vitol S.A
SMBC

Jumlah (Rp. Miliar)
180,5
3,7

8.

Uang muka dari pelanggan
Bayan Group mempunyai uang muka dari pelanggan sebesar Rp3,1 miliar per 31 Maret 2008 yang
merupakan uang muka dari pelanggan yang merupakan pihak ketiga.

9.

Kewajiban lain-lain
Kewajiban lain-lain Bayan Group per 31 Maret 2008 adalah sebesar Rp78,9 miliar yang terdiri dari
kewajiban lain-lain kepada pihak ketiga sebesar Rp63,7 miliar dan kewajiban lain-lain kepada pihak
yang memiliki hubungan istimewa sebesar Rp15,2 miliar .

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR
1.

Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun Bayan
Group per 31 Maret 2008 adalah sebesar Rp947,0 miliar yang terdiri dari:
a)

Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun
kepada pihak ketiga sebesar Rp542,5 miliar; Pinjaman jangka panjang oleh pihak ketiga terdiri
dari:
Keterangan
Vitol Asia Pte. Ltd
SMBC dan Korea Development Bank

b)

Jumlah (Rp. Juta)
397,4
145,1

Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun
kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa sebesar Rp404,5 miliar yang berasal dari Bayan
Internasional Pte. Ltd
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2.

Sewa pembiayaan setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun
Sewa pembiayaan setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun Bayan Group per
31 Maret 2008 adalah sebesar Rp7,9 miliar.

3.

Penyisihan imbalan kerja karyawan
Penyisihan imbalan kerja karyawan Perseroan per 31 Maret 2008 adalah sebesar Rp9,5 miliar.

4.

Kewajiban derivatif, setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun
Kewajiban derivatif, setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun Bayan Group
per 31 Maret 2008 adalah sebesar Rp135,3 miliar.

5.

Kewajiban pajak tangguhan
Kewajiban pajak tangguhan Bayan Group per 31 Maret 2008 adalah sebesar Rp39,3 miliar.

6.

Penyisihan untuk pembongkaran, pemindahan dan restorasi lokasi
Bayan Group mempunyai penyisihan untuk pembongkaran, pemindahan dan restorasi lokasi sebesar
Rp2,6 miliar per 31 Maret 2008.

7.

Kewajiban lain-lain
Kewajiban lain-lain Bayan Group dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sebesar
Rp0,2 miliar.

Komitmen dan Kontijensi
Perjanjian-perjanjian penting, komitmen dan kontinjensi Perseroan adalah sebagai berikut:
a.

Kontrak jasa pertambangan
IP
Pada tanggal 1 Februari 2005, IP mengadakan perjanjian jasa pertambangan dengan PAI, pihak yang
memiliki hubungan istimewa. PAI yang mendapatkan hak untuk melaksanakan kegiatan pertambangan
di wilayah konsesi milik FSP di Kutai Kartanegara, menugaskan IP untuk melakukan jasa pertambangan,
termasuk pertambangan, pengangkutan, penghancuran, dan bongkar muat batubara. Jangka waktu
perjanjian adalah selama lima puluh dua (52) bulan kalender sampai dengan bulan Juni 2009 dan dapat
diperpanjang selama tiga tahun.
IP mengadakan perjanjian jasa penggalian penambangan dengan PT Madhani Talatah Nusantara untuk
pengerjaan pengupasan 120,8 juta bank cubic meter (“bcm”) tanah dan 53,7 juta Metrik Ton (“MT”)
Run of Mine (“ROM”) batubara.
GBP
Pada tanggal 2 Maret 2004, GBP mengadakan perjanjian dengan PT Bangun Karya Pratama Lestari
untuk jasa pengupasan tanah di wilayah Blok - II. Kontrak tersebut akan berakhir pada tanggal 2 Maret
2009 atau setelah kontraktor telah melakukan pengupasan tanah sebesar 61,1 juta bcm, mana yang
terlebih dahulu. Perjanjian ini mengatur tingkat dan perubahan harga, harga bahan bakar dan perubahan
harga bahan bakar, dan jarak rata-rata atas pengangkutan pengupasan tanah.
Pada bulan Desember 2004, GBP mengadakan perjanjian dengan PT Petrosea Tbk untuk jasa
pengupasan tanah di wilayah Blok - II. Berdasarkan perjanjian yang terakhir, perjanjian ini akan berakhir
tanggal 31 Desember 2008 atau setelah kontraktor selesai melakukan pengupasan tanah sebesar 141
juta bcm, mana yang terlebih dahulu. Kontrak tersebut mengatur tingkat harga dan perubahan harga,
harga bahan bakar dan perubahan harga bahan bakar, harga bahan peledak dan pengaturan penggunaan
bahan peledak, denda atas produksi yang dibawah target, denda bunga atas keterlambatan bayar, dan
jarak rata-rata pengangkutan pengupasan tanah.
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Pada tanggal 9 Oktober 2007, GBP mengadakan perjanjian dengan PT Bukit Makmur Mandiri Utama
(“BUMA”) untuk jasa pengupasan tanah di wilayah Blok - II. Kontrak tersebut akan berakhir pada
tanggal 1 Desember 2011 atau setelah kontraktor selesai melakukan pengupasan tanah sebesar 140
juta bcm, mana yang terlebih dahulu. Kontrak tersebut mengatur tingkat harga dan perubahan harga,
harga bahan bakar dan perubahan harga bahan bakar, denda atas produksi yang dibawah target,
pengaturan penggunaan bahan peledak, dan jarak rata-rata pengangkutan pengupasan tanah.
Pada tanggal 29 Februari 2008, GBP mengadakan perjanjian dengan PT Hareda Krida Utama untuk
jasa pengupasan tanah di wilayah Blok Timur. Kontrak tersebut akan berakhir setelah kontraktor telah
melakukan pengupasan tanah sebesar 11 juta bcm. Perjanjian ini mengatur harga dan penyesuaian
harga dan jarak rata-rata atas pengangkutan pengupasan tanah.
PIK
Pada tanggal 30 Januari 2007, PIK mengadakan perjanjian pengupasan tanah dan pertambangan
batubara dengan BUMA untuk pengerjaan penggalian lima puluh empat (54) juta bcm material pengupasan
tanah dan dua belas (12) juta MT ROM batubara. Berdasarkan surat yang diajukan ke BUMA tanggal
16 November 2007, PIK akan meningkatan produksi batubara sebesar 15% seiring dengan peningkatan
rasio pengupasan tanah sebesar 6,50:1 dengan total volume pengupasan tanah sebesar 85,3 bcm.
Perjanjian ini dimulai sejak tanggal 1 Mei 2007 dan berlaku selama lima tahun atau sampai jumlah
yang disetujui telah dicapai, mana yang terlebih dahulu.
WBM
Pada tanggal 3 Agustus 2007, WBM mengadakan perjanjian pengupasan tanah dan pertambangan
batubara dengan PT Leighton Contractors Indonesia. Kontrak tersebut dimulai bulan November 2007
untuk melakukan pengupasan tanah sejumlah 276,5 juta bcm dan 26,5 juta ton batubara. Pada tanggal
12 November 2007, WBM mengubah jumlah pengupasan tanah menjadi 324,6 juta bcm dan batubara
yang ditambang menjadi 34,5 juta ton. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan bulan November
2014 atau sampai target produksi tercapai, mana yang terlebih dahulu. WBM menyediakan bank
garansi sebesar US$7,8 juta yang diterbitkan oleh PT ANZ Panin Bank. Garansi tersebut berlaku
untuk satu tahun sampai dengan 31 Agusus 2008.
Bank Garansi ini dapat diklaim oleh PT Leighton Contractors Indonesia jika WBM tidak dapat memenuhi
kewajiban pembayarannya.
FSP
Pada tanggal 1 Februari 2005, FSP mengadakan perjanjian pertambangan batubara dengan PAI. Halhal yang diatur dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:
FSP memberikan hak kepada PAI untuk melaksanakan kegiatan pertambangan, untuk dan atas
nama FSP, atas semua cadangan batubara di wilayah kontrak sesuai dengan ketentuan dan
persyaratan Kuasa Pertambangan.
PAI akan menanggung semua biaya dan resiko dalam melaksanakan semua kegiatan pertambangan
batubara, kecuali pungutan pembangunan daerah, iuran tetap, dan pajak bumi dan bangunan.
FSP akan menerima bagi hasil:
(i) US$1/ton bila produksi tahunan yang terealisasi kurang dari 1,2 juta ton;
(ii) US$0,9/ton bila produksi tahunan yang terealisasi antara 1,2 hingga 2,4 juta ton;
(iii) US$0,8/ton bila produksi tahunan yang terealisasi lebih dari 2,4 juta ton.
PAI adalah agen tunggal untuk penjualan batubara yang diproduksi dalam wilayah kontrak.
Perjanjian ini telah berakhir efektif 1 Mei 2008, sesuai dengan perjanjian pengakhiran yang telah
ditandatangan pada tanggal 30 April 2008.
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b.

Perjanjian kerjasama
DPP
Pada tanggal 16 Februari 2001, DPP mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT (Persero) Pelabuhan
Indonesia IV yang antara lain, melakukan pembagian pendapatan atas jasa dermaga yang dikenakan
bagi kapal-kapal yang berlabuh di BCT oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV. Perjanjian ini berlaku
untuk periode sejak 17 Februari 2001 sampai dengan tanggal 16 Februari 2005 dan telah diperpanjang
sampai dengan tanggal 16 Februari 2010.

c.

Kontrak jasa bongkar muat batubara
DPP
Pada tanggal 1 Juni 2004, DPP mengadakan perjanjian dengan PT Indominco Mandiri, PT Kitadin, PT
Trubaindo Coal Mining, PT Jorong Barutama Greston, dan PT Bharinto Ekatama untuk memberikan
jasa bongkar muat batubara di BCT. Berdasarkan perubahan terakhir, DPP akan melakukan jasa
bongkar muat batubara sejumlah 3.000.000 ton pertahun dan kontrak tersebut akan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2008. Kontrak tersebut mengatur tingkat harga, denda atau bonus atas jangka
waktu berlabuh, pengoperasian pelabuhan dan jangka waktu berlabuh.
PIK
Pada tanggal 1 Agustus 2007, PIK mengadakan perjanjian bongkar muat dengan PT Indah Buana
Samudera yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.

d.

Jaminan reklamasi
GBP
Pada tanggal 31 Maret 2008, GBP menyediakan jaminan reklamasi kepada Pemerintah dalam bentuk
bank garansi sebesar Rp 11.990 atau setara dengan US$1.302.500 untuk tahun 2007 dan 2008. Jaminan
ini sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi yang
menetapkan jaminan reklamasi untuk periode 2007 - 2011 sebesar Rp 29.896.
Bank Garansi ini dapat diklaim oleh Pemerintah jika GBP tidak melaksanakan rencana reklamasi
seperti yang telah disetujui dengan Pemerintah untuk periode-periode tersebut.
FSP
Berdasarkan Surat Keputusan dari Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi tanggal
26 April 2006, jaminan reklamasi untuk tahun 2005 hingga 2009 adalah sebesar Rp 3.596. Pada
tanggal 6 Februari 2008, FSP menyediakan jaminan reklamasi untuk tahun 2005 dan 2006 ke Kabupaten
Kutai Kartanegara dalam bentuk Bank Garansi sebesar Rp 2.864 atau setara dengan US$311.148
pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Jaminan tersebut berlaku untuk satu tahun sampai dengan
31 Desember 2008.
Bank Garansi ini dapat diklaim oleh Kabupaten Kutai Kartanegara jika FSP tidak menjalankan rencana
reklamasi seperti yang telah disetujui oleh Kabupaten untuk periode-periode tersebut.

e.

Komitmen sewa
DPP
Pada tanggal 12 November 2004, DPP mengadakan perjanjian sewa terminal ponton terapung dengan
ASL Energy Pte. Ltd., pihak yang memiliki hubungan istimewa, untuk periode sepuluh tahun, dengan
biaya sewa sebesar US$5.000.000 per tahun. Perjanjian tersebut berlaku selama 10 tahun.
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Grup Bayan
Pada tanggal 7 Januari 2008, Perseroan, DPP, FKP, TSA, WBM, BE, IP, GBP, MP, PIK, dan KOTR
mengadakan perjanjian sewa ruangan kantor dan penggantian biaya pemeliharaan kantor dengan
PT Nirmala Matranusa, pihak yang memiliki hubungan istimewa, untuk jangka waktu 10 tahun, untuk
total biaya sewa kantor sebesar US$193.006 per tahun (termasuk PPN) dan pemeliharaan kantor
sejumlah US$78.957 per tahun. Perjanjian tersebut efektif sejak 1 Januari 2008 sampai 31 Desember
2017 dan dapat diperpanjang sampai 2 tahun lagi.
IP
Pada tangal 18 Januari 2007, IP mengadakan perjanjian sewa peralatan dan pemakaian fasilitas
perumahan dengan PT Kaltim Supacoal, pihak yang memiliki hubungan istimewa, untuk konstruksi
pabrik di site PT Kaltim Supacoal. Biaya atas perjanjian ini berkisar antara US$12 hingga US$169,
dimana kedua belah pihak telah menyetujui tarif tersebut tetapi sampai tanggal laporan keuangan
konsolidasian ini, perjanjian tersebut masih dalam proses. Perjanjian ini berlaku sampai dengan
penyelesaian konstruksi pabrik tersebut.
f.

Komisi keagenan
Perseroan, GBP, dan WBM
Perseroan, GBP, dan WBM memiliki beberapa perjanjian keagenan dengan agen pihak ketiga untuk
memasarkan batubara mereka kepada pelanggan-pelanggan tertentu. Agen tersebut akan mendapatkan
komisi berdasarkan persentase penjualan kepada pelanggan-pelanggan tersebut.

g.

Tuntutan hukum
Pada tanggal 20 Mei 2005, Abdul Sokeng, mewakili sekelompok masyarakat yang terdiri dari 76 warga
yang mengatasnamakan kelompok Masyarakat Adat Kampung Muara Tae dan Kampung Mancong,
Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai (“Penggugat”), mengajukan gugatan perdata kepada GBP di
Pengadilan Negeri Tenggarong (“PN”), untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp 1.663.000 atas kerusakan
lahan yang disebabkan oleh GBP. PN dalam putusannya tanggal 1 Maret 2006, menyatakan bahwa
GBP tidak melakukan kelalaian dan tidak melanggar hukum, sehingga Penggugat tidak memiliki dasar
untuk mengajukan tuntutan hukum. Pada tanggal 14 Maret 2006, Penggugat mengajukan banding ke
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang dalam putusannya tanggal 3 Mei 2007 menguatkan putusan
PN. Selanjutnya, Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (“MA”)
sesuai dengan Akte Permohonan Kasasi tertanggal 15 Agustus 2007 dan GBP telah mengajukan
Kontra Memori Kasasi tertanggal 29 Oktober 2007 ke MA. Saat ini perkara sedang dalam proses
pemeriksaan di MA.
Pada tahun 2007, GBP diinvestigasi oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan, dan Tim Gabungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral,
Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
sehubungan dengan masalah harga jual batubara dalam salah satu perjanjian jual beli batubara jangka
panjang dengan pelanggan pihak ketiga. GBP berkeyakinan bahwa berdasarkan informasi yang diterima
dari pihak berwenang sebagaimana disebutkan di atas, setelah dilakukannya pemeriksaan tersebut,
tidak akan ada tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap GBP.

h.

Perjanjian konstruksi reclaiming conveyors 9 dan 13
DPP
Pada tanggal 11 Agustus 2007, DPP mengadakan perjanjian dengan PT Nirmala Matranusa, pihak
yang memiliki hubungan istimewa, untuk membangun reclaiming conveyors 9 dan 13 di BCT. Nilai
kontrak tersebut sebesar US$0,7 juta atau setara dengan Rp 6.250.
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Pada tanggal 8 Oktober 2007, DPP mengadakan perjanjian dengan PT AE Automotion untuk instalasi
dan comissioning struktur besi dan komponen mekanik atas reclaiming conveyors 9 dan 13 yang
berlokasi di BCT. Nilai kontrak tersebut sebesar US$0,3 juta atau setara dengan Rp 2.756.
Pada tanggal 30 Oktober 2007, DPP mengadakan perjanjian dengan PT Cipta Total Solusindo untuk
instalasi dan comissioning atas pengerjaan sistem secara elektronik dan sistem pengendalian pada
reclaiming conveyors 9 dan 13 yang berlokasi di BCT. Nilai kontrak tersebut sebesar US$0,1 juta atau
sekitar Rp 957.
i.

Biaya kehutanan
WBM dan GBP
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (“PP”) No. 2 tanggal 4 Februari 2008, seluruh perusahaan yang
memiliki aktivitas di dalam area hutan produksi dan hutang lindung namun kegiatannya tidak berhubungan
dengan kegiatan kehutanan memiliki kewajiban untuk membayar iuran kehutanan sebesar Rp 1,2
sampai Rp 3 per hektar per tahun. Iuran ini berlaku sejak 2008. Untuk pelaksanaan PP No. 2 tersebut
masih menunggu adanya Peraturan Menteri Kehutanan dan Menteri Keuangan yang mengatur tata
cara pembayaran dan mekanismenya sehingga Grup Bayan belum dapat menentukan penerapan
peraturan tersebut terhadap kemungkinan biaya yang timbul dari peraturan ini.

j.

Perjanjian pengiriman dan pengangkutan batubara
Perseroan
Pada tanggal 2 Oktober 2006, Perseroan mengadakan perjanjian pengiriman batubara dengan
PT Pelayaran Segara Niaga Utama (“PSNU”) untuk periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember
2007. Pada tanggal 5 November 2007, perjanjian ini diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2008,
dan pada tanggal 19 Maret 2008, perjanjian ini dihentikan.
Pada tanggal 18 Desember 2007, Perseroan mengadakan perjanjian dengan PSNU untuk periode
Januari 2008 sampai dengan Desember 2008. Pada tanggal 11 Maret 2008, Perseroan mengadakan
perubahan terhadap perjanjian ini, yaitu mengenai perubahan jumlah kuantitas batubara yang dikirimkan
dan periode kontrak hingga 31 Desember 2012. Total kuantitas pengiriman selama lima tahun adalah
sebesar 29,5 juta MT dengan tingkat toleransi sebesar 20%.
GBP
Pada tanggal 5 Desember 2006, GBP mengadakan perjanjian dengan PSNU dan telah diperpanjang
pada tanggal 5 Februari 2008 untuk periode satu tahun dimulai dari 1 Januari 2008 sampai 31 Desember
2008 untuk melakukan pengiriman batubara melalui perairan dari wilayah konsesi perusahaan menuju
ke BCT. Pada tanggal 11 Maret 2008, GBP mengadakan perubahan terhadap perjanjian ini, mengenai
jumlah kuantitas batubara yang dikirimkan, periode kontrak, serta perubahan tarif. Perjanjian ini berlaku
untuk jangka waktu 5 tahun. Total kuantitas pengiriman selama lima tahun adalah sebesar 5,8 juta MT
dengan tingkat toleransi sebesar 20%.
PIK
Pada tanggal 3 Desember 2007, PIK mengadakan perjanjian pengangkutan dan pemindahan batubara
dengan PSNU untuk jumlah batubara yang diangkut sebanyak 1,8 juta MT dengan tingkat toleransi
sebesar 20%.
Kontrak ini berlaku sejak tanggal 3 Desember 2007 dan berlaku selama satu tahun atau sampai
jumlah atas batubara yang diangkut yang disetujui telah dicapai, mana yang terakhir terjadi. Pada
tanggal 19 Maret 2008, PIK telah mengakhiri perjanjian ini dan berlaku efektif sejak 11 Maret 2008.
Pada tanggal yang sama, PIK mengadakan perjanjian yang baru dengan PSNU untuk periode perjanjian
sejak tanggal 11 Maret 2008 sampai dengan 31 Desember 2012 dan tarif yang digunakan adalah
berdasarkan Free In Stowed/Out and Trimmed (“FIOST”). Total kuantitas pengiriman selama lima
tahun adalah sebesar 13 juta MT dengan tingkat toleransi sebesar 20%.
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TSA
Pada tanggal 8 November 2007, TSA mengadakan perjanjian pengiriman batubara dengan PSNU
berkenaan dengan jasa muat dan transportasi batubara dari lokasi dermaga ke terminal batubara.
Perjanjian ini berlaku sampai 31 Desember 2012 dan tarif yang digunakan adalah berdasarkan FIOST.
Pada tanggal 19 Maret 2008, TSA mengadakan perubahan terhadap perjanjian ini, mengenai kuantitas
batubara yang dikirimkan. Total kuantitas pengiriman selama lima tahun adalah sebesar 11,6 juta MT
dengan tingkat toleransi sebesar 20%.
WBM
Pada tanggal 3 Agustus 2007, WBM mengadakan perjanjian dengan PT Lian Beng Energy, pihak yang
memiliki hubungan istimewa, untuk memberikan jasa pengangkutan batubara sebanyak 5,75 juta MT.
Perjanjian ini berlaku sampai 1 Oktober 2009 atau sampai target produksi tercapai, mana yang terlebih
dahulu. Kontrak ini telah diperbaharui pada tanggal 12 November 2007 untuk meningkatkan jumlah
batubara yang diangkut sebesar 9 juta MT.
Pada tanggal 19 Maret 2008, WBM mengadakan perjanjian pengiriman batubara dengan PSNU untuk
periode perjanjian sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2012. Jumlah kuantitas
pengiriman batubara selama lima tahun adalah sebesar 32 juta MT dengan tingkat toleransi sebesar
20% dan tarif yang digunakan adalah berdasarkan FIOST.
FKP
Pada tanggal 19 Maret 2008, FKP mengadakan perubahan terhadap perjanjian pengiriman batubara
dengan PSNU yang telah dibuat pada tanggal 11 Februari 2008, mengenai perubahan kuantitas batubara
yang dikirimkan menjadi 11,3 juta MT dan tarif yang digunakan adalah berdasarkan FIOST. Perjanjian
ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun.
IP
Pada tanggal 7 Januari 2008, IP mengadakan perjanjian pengiriman batubara dengan PSNU untuk
periode perjanjian sejak 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2012.
k.

Perjanjian penjualan dan pembelian batubara
Penjual
BR

Pembeli
Vitol Asia Pte. Ltd.

Jangka waktu perjanjian
1 Januari 2008 - 31 Desember 2012

Kuantitas penjualan
(dalam MT)
18.000.000

Vitol S. A

1 Januari 2007 - 31 Desember 2008

1.500.000

Enel Trade S.p.A.

1 Januari 2007 - 31 Desember 2009

2.000.000
per tahun

Constellation Energy
Commodities Group, Inc.

Januari 2007 - Desember 2013

7.250.000

1 Januari 2008 - 31 Desember 2012
1 Januari 2008 - 31 Desember 2008

600.000
per tahun
500.000

Coal and Oil Company
DMCC, Dubai
Mitsui Bussan Raw Materials
Development Corporation

1 April 2007 - 31 Maret 2008

90.000

Mitsui & Co., Ltd.

1 April 2007 - 31 Maret 2008
1 Oktober 2007 - 30 September 2010

70.000
300.000
per tahun

Sojitz Corporation

1 Maret 2007 - 31 Maret 2010

3.198.000

PT Indopasifik Mining

9 Juli 2007 - tanggal dipenuhinya
kuantitas yang disetujui

700.000

Adani Global Pte. Ltd.

1 September 2007 - 31 Desember 2008

710.000
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Penjual

Pembeli

Jangka waktu perjanjian

PIK

Adani Global Pte. Ltd.

1 September 2007 - 31 Desember 2008

Coal and Oil Company DMCC,
Dubai

Juli 2007 - Desember 2012

Mitsui & Co., Ltd.

1 Januari 2008 - 31 Januari 2008

GBP

Coal and Oil Company DMCC,
Dubai

IP

Kuantitas penjualan
(dalam MT)
650.000
2.880.000
58.000

1 Januari 2008 - 31 Desember 2008
1 Januari 2008 - 31 Desember 2012
28 Januari 2008 - 30 April 2008

50.000
1.000.000
75.000

Taiwan Power Company

2005 - 2010

TNB

10 Oktober 2005 - 1 September 2011

3.000.000
700.000
per tahun

Mitsui Bussan Raw Materials
Development Corporation

1 Januari 2008 - 31 Desember 2008

TNB

16 Februari 2005 - 31 Desember 2009

94.365
1.680.000

Berdasarkan kontrak penjualan batubara antara GBP, IP, dan TNB, GBP dan IP harus menyerahkan
jaminan kesanggupan dalam bentuk Bank Garansi sebesar US$1.462.310.
Perseroan
Pembeli

Penjual

Jangka waktu perjanjian

BR

PT Indika Inti Corpindo Indonesia

1 Januari 2008 - 31 Desember 2008

PT Kartika Selabumi Mining

9 Juli 2007 - tanggal dipenuhinya
kuantitas yang disetujui
1 Desember 2006 - tanggal
dipenuhinya kuantitas yang disetujui

PT Pan Asset Indonesia

1 Februari 2005 - 30 Juni 2009

PT Sarana Asia Raya

23 Maret 2008 - 21 April 2008

PT Jaladana Bahari

1 Januari 2007 - tanggal dipenuhinya
kuantitas yang disetujui

(dalam MT)
500.000
700.000
600.000
10.500.000
42.500
100.000

Perseroan (sebagai penerima jaminan) mengadakan perjanjian penjaminan dengan Constellation Energy
Group Inc. (sebagai penjamin) sehubungan dengan perjanjian induk pembelian dan penjualan batubara
antara kedua belah pihak tersebut. Bedasarkan perjanjian penjaminan terakhir, jaminan tersebut berlaku
dari tanggal 13 Desember 2007 sampai 31 Desember 2009.
Pada tanggal 7 Desember 2006, GBP (sebagai penjamin) mengadakan perjanjian penjaminan Perseroan
dengan Constellation Energy Commodities Group Inc., sehubungan dengan perjanjian induk pembelian
dan penjualan batubara antara Constellation Energy Commodities Group Inc. dan perusahaan. Jaminan
tersebut berlaku sampai dengan 31 Mei 2008.
Pada tanggal 25 November 2007, GBP, WBM, dan TSA (sebagai penjamin), Perseroan (sebagai penjual),
dan Vitol Asia Pte. Ltd. (sebagai pembeli) mengadakan perjanjian penjaminan terkait dengan kontrak
pembelian dan penjualan batubara antara Perseroan dengan Vitol Asia Pte. Ltd. Jaminan ini berlaku
sampai dengan perjanjian pembelian dan penjualan batubara dihentikan.
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l.

Pembuatan tempat penimbunan batubara dan dermaga pemuatan batubara
WBM
Pada tanggal 12 Maret 2007, WBM mengadakan perjanjian dengan PT Nirmala Matranusa untuk
pembangunan tempat penimbunan dan dermaga pemuatan batubara di Kecamatan Sungai Danau
Satui, Kalimantan Selatan, dengan nilai kontrak sebesar US$4.558.000.
Pada tanggal 24 Agustus 2007, WBM mengadakan perjanjian dengan PT Arutmin Indonesia (“Arutmin”),
dimana Arutmin memperbolehkan WBM membangun jalan pengangkutan batubara (haul roads) di
daerah PKP2B Arutmin sehingga WBM memperoleh akses bebas hambatan dalam mengangkut
batubara di sepanjang haul roads.
Pada tanggal 15 November 2007, WBM mengadakan perjanjian dengan PT Cipta Total Solusindo
untuk pembangunan dermaga pemuatan batubara tahap 2, dengan nilai kontrak sebesar US$760.057.
Pada tanggal 19 Februari 2008, WBM mengadakan perjanjian dengan PT Nirmala Matranusa untuk
pembangunan fasilitas penimbunan batubara (Tahap 2) di daerah Satui, Tanah Bumbu, Kalimantan
Selatan dengan nilai kontrak sebesar US$2.368.000. Pekerjaan dimulai pada tanggal 3 Maret 2008
dengan estimasi periode pengerjaan selama delapan bulan.
Pada tanggal 17 Maret 2008, WBM mengadakan perjanjian dengan PT Nirmala Matranusa untuk
pembangunan fasilitas penimbunan batubara (Tahap 1 dan 2) di daerah Satui, Tanah Bumbu, Kalimantan
Selatan dengan nilai kontrak sebesar US$2.500.000. Pekerjaan dimulai pada tanggal 31 Maret 2008
dengan estimasi periode pengerjaan selama tiga belas bulan.
FKP
Pada tanggal 22 Desember 2006, FKP mengadakan perjanjian dengan PT Nirmala Matranusa untuk
pembangunan tempat penimbunan batubara tahap I serta fasilitas pemuatan batubara di lokasi Muara
Bunyut, Melak dengan nilai kontrak sebesar US$3.465.000.
IP
Pada tanggal 22 Februari 2008, IP mengadakan perjanjian dengan PT Nirmala Matranusa untuk
pembangunan fasilitas penimbunan batubara sementara (intermediate coal stockpiles) di daerah
Empaku, Kutai Timur, Kalimantan Timur dengan nilai kontrak sebesar US$2.060.135. Pekerjaan dimulai
pada tanggal 5 Maret 2008 dengan estimasi periode pengerjaan selama sepuluh bulan.
Pada tanggal 19 Maret 2008, IP mengadakan perjanjian dengan PT Nirmala Matranusa untuk
pembangunan fasilitas penimbunan batubara sementara (intermediate coal stockpiles) di daerah Gunung
Sari, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur dengan niilai kontrak sebesar US$955.000. Pekerjaan dimulai
pada tanggal 2 April 2008 dengan estimasi periode pengerjaan selama delapan bulan.
PIK
Pada tanggal 15 Februari 2008, PIK mengadakan perjanjian dengan PT Nirmala Matranusa untuk
membuat fasilitas dermaga pemuatan batubara (Jetty) (Tahap 2) di daerah Lubuk Tutung, Bengalon,
Kutai Timur, Kalimantan Timur dengan nilai kontrak sebesar US$2.368.000. Pekerjaan dimulai pada
tanggal 29 Februari 2008 dengan estimasi periode pengerjaan selama sepuluh bulan.

m. Fasilitas bank
Perseroan
Pada tanggal 10 Agustus 2007, Perseroan mengadakan perjanjian fasilitas kredit dengan PT Bank
Danamon Indonesia Tbk. Perjanjian tersebut telah mengalami perubahan beberapa kali. Berdasarkan
perubahan terakhir tanggal 4 Februari 2008, perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 30 Oktober
2008. Fasilitas yang disediakan berdasarkan perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:
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Tipe fasilitas
Gabungan Surat Penjaminan (L/G Line) yang terdiri atas:
- Sight Letter of Credit Import
- Usance Letter of Credit
- Bank Garansi
- Standby Letter of Credit
- Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)

Batas

Fasilitas yang tersedia

US$4.650.000

US$4.650.000

GBP
Pada tanggal 30 Oktober 2006, GBP mengadakan perjanjian fasilitas kredit dengan PT Bank Danamon
Indonesia Tbk. Perjanjian tersebut telah mengalami perubahan beberapa kali. Berdasarkan perubahan
terakhir tanggal 29 November 2007, perjanjian tersebut akan berakhir tanggal 30 Oktober 2008. Fasilitas
yang disediakan berdasarkan perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:
Tipe fasilitas

Batas

Fasilitas yang tersedia

Gabungan Surat Penjaminan (L/G Line) yang terdiri atas:
- Sight Letter of Credit Import
- Usance Letter of Credit
- Bank Garansi
- Standby Letter of Credit
- Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)

US$4.900.000

US$1.824.042

Pre-Settlement Exposure

US$1.500.000

US$1.500.000

Pada tanggal 31 Maret 2008, fasilitas Bank Garansi yang terpakai sebesar US$3.075.958 terdiri dari
Bank Garansi atas jaminan reklamasi GBP dan FSP masing-masing sebesar US$1.302.500 dan
US$311.148 dan Jaminan Kesanggupan GBP dan IP sehubungan dengan kontrak penjualan batubara
dengan TNB sebesar US$1.462.310. Pada tanggal 31 Maret 2008, GBP menempatkan kas di
PT Bank Danamon Indonesia Tbk., sebesar US$2.686.279 sebagai jaminan atas Bank Garansi tersebut.
FSP
Pada tanggal 4 Februari 2008, FSP mengadakan perjanjian fasilitas kredit dengan PT Bank Danamon
Indonesia Tbk., dengan masa periode dari 4 Februari 2008 sampai 31 Desember 2008. Fasilitas yang
disediakan berdasarkan perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:
Tipe fasilitas
Gabungan Surat Penjaminan (L/G Line) yang terdiri atas:
- Sight Letter of Credit Import
- Usance Letter of Credit
- Bank Garansi
- Standby Letter of Credit
- Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)

n.

Batas

Fasilitas yang tersedia

US$350.000

US$350.000

Perjanjian pembangunan infrastruktur
WBM
Pada tanggal 18 Februari 2008, WBM mengadakan perjanjian dengan PT Gemini Astrikarya untuk
pembangunan satu unit gedung perkantoran dengan luas 1.243 m2 yang terletak di areal pertambangan
WBM di Satui, Tanah Bumbu Kalimantan Selatan senilai Rp 5.293.
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KOTR
Pada tanggal 26 Februari 2008, KOTR mengadakan perjanjian dengan PT Nirmala Matranusa untuk
pembangunan bengkel fasilitas tempat kerja di daerah Tanjung Batu, Balikpapan, Kalimantan Timur
dengan nilai kontrak US$0,7 juta. Pekerjaan dimulai pada tanggal 5 Maret 2008 dengan estimasi
periode pengerjaan selama delapan bulan.
o.

Perjanjian penjualan peralatan berat
BE
Pada tanggal 2 Januari 2007, BE mengadakan perjanjian untuk menjual tiga peralatan berat kepada
PT KTH Mining Engineering (“KTH”), pihak ketiga. Pada tanggal 31 Maret 2008, saldo piutang atas
transaksi tersebut sebesar Rp 9.825 (31 Maret 2007: Rp 15.746 – tidak diaudit dan 31 Desember
2007: Rp 10.041). Berdasarkan perjanjian tersebut, KTH akan membayar melalui angsuran sebanyak
23 kali, dimana untuk angsuran pertama adalah sebesar US$83.894 dan untuk setiap angsuran berikutnya
adalah sebesar US$71.065.

p.

Perjanjian pembelian mesin
KOTR
Pada bulan Februari 2007, KOTR mengadakan perjanjian dengan Italmatic (Singapore) Pte. Ltd., untuk
pembelian mesin dengan nilai kontrak sebesar EUR 900.000 atau Rp 13.103. Berdasarkan perjanjian
tersebut, mesin tersebut akan diterima oleh Perseroan pada tahun 2008. Uang muka pembelian mesin
sebesar EUR 270.000 atau Rp 3.931 telah dibayarkan kepada Italmatic (Singapore) Pte. Ltd., di tahun
2008 dan 2007.

q.

Perjanjian sewa pembiayaan
Grup Bayan kecuali BAS, BT, KOTR, dan FSP
Pada tanggal 26 Juli 2006, Grup Bayan kecuali BAS, BT, KOTR, dan FSP mengadakan perjanjian
induk sewa pembiayaan dengan PT Austindo Nusantara Jaya Finance (“ANJF”). Berdasarkan perubahan
perjanjian terakhir tanggal 29 Maret 2007, nilai kontrak tersebut sebesar US$25 juta dan meniadakan
keikutsertaan DPP dari perjanjian tersebut. Berdasarkan perjanjian pengalihan piutang sewa pembiayaan
tanggal 26 Juli 2006 antara Australia and New Zealand Banking Group Limited (“ANZ”) dan ANJF, ANJF
telah mengalihkan semua tagihan berdasarkan perjanjian induk sewa pembiayaan kepada ANZ.
Selain itu, ANZ juga memberikan fasilitas pinjaman kepada BI berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal
25 April 2007, dengan nilai fasilitas maksimum sebesar US$25 juta.
Perjanjian induk sewa pembiayaan dan fasilitas pinjaman di atas dijamin dengan pembayaran sehubungan
dengan perjanjian jual beli batubara GBP antara Perseroan dengan Mitsui & Co., Ltd., tanggal
1 Januari 2007 dan jaminan dari Perseroan, GBP, dan WBM.

r.

Perjanjian pemeliharaan
GBP
Pada tanggal 21 November 2005, GBP mengadakan kontrak pemeliharaan dengan PT United Tractors
Tbk untuk pemeliharaan peralatan. Perjanjian tersebut berlaku untuk jangka waktu tiga tahun dengan
biaya yang berkisar antara US$0,10/jam sampai US$8,33/jam
Pada tanggal 22 Juni 2005, GBP mengadakan kontrak pemeliharaan armada dengan PT Chakra Jawara
untuk pemeliharaan alat. Perjanjian tersebut berlaku untuk jangka waktu tiga tahun. Bedasarkan
perubahan perjanjian terakhir tanggal 8 Februari 2007, biaya yang dibebankan berkisar antara US$0,11/
km hingga US$0,25/km.
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s.

Perjanjian penjaminan hutang
GBP dan IP
Pada tanggal 1 Desember 2005, GBP dan IP (sebagai penjamin) menandatangani perjanjian penjaminan
hutang bank BI kepada SMBC sebesar US$60 juta.

Peristiwa setelah tanggal neraca
Pada tanggal 10 April 2008, Perseroan memperoleh beberapa fasilitas kredit sindikasi sejumlah US$300 juta
untuk jangka waktu lima tahun dari ING Bank N.V., Cabang Singapura, Standard Chartered Bank, Cabang
Jakarta, dan SMBC. Berdasarkan perjanjian tersebut, Standard Chartered Bank, Cabang Hongkong, ditunjuk
sebagai agen fasilitas. Fasilitas kredit tersebut mensyaratkan Grup Bayan untuk mempertahankan rasio
keuangan tertentu dan dijamin dengan perjanjian sewa menyewa terminal ponton terapung, perjanjian jual beli
batubara dan piutang tertentu, dan aktiva tetap DPP. Pada tanggal 15 April 2008, Perseroan telah menarik
dana sebesar US$150 juta dari fasilitas tersebut yang digunakan diantaranya untuk pelunasan pinjaman
jangka pendek dan jangka panjang seperti dijelaskan dibawah ini. Pada tanggal 29 Juli 2008, Perseroan telah
menarik dana sebesar US50 juta dari fasilitas tersebut dan masih belum ditentukan penggunaannya.
Terdapat fakta material yang mengakibatkan perubahan kewajiban/ikatan baru setelah tanggal neraca sampai
dengan tanggal efektifnya Pendaftaran Pendaftaran seperti tercantum dalam laporan keuangan konsolidasian,
yaitu:
Pada tanggal 10 April 2008, Perseroan memperoleh beberapa fasilitas kredit sindikasi sejumlah US$300
juta untuk jangka waktu lima tahun dari ING Bank N.V., Cabang Singapura, Standard Chartered Bank,
Cabang Jakarta, dan SMBC. Berdasarkan perjanjian tersebut, Standard Chartered Bank, Cabang
Hongkong, ditunjuk sebagai agen fasilitas.
Pada tanggal 16 April 2008, seluruh pinjaman WBM, FKP, DPP dan GBP ke BI sejumlah Rp574.765
juta telah dilunasi seluruhnya.
Pada tanggal 18 April 2008, seluruh pinjaman DPP ke SMBC dan Korea Development Bank sejumlah
Rp226.739 juta telah dilunasi seluruhnya. Pada tanggal yang sama perjanjian swap tingkat suku bunga
dengan SMBC telah diakhiri.
Pada tanggal 18 April 2008, seluruh pinjaman Perseroan ke Merrill Lynch telah dilunasi seluruhnya.
Bayan Group tidak memiliki kewajiban-kewajiban lain selain dari yang telah dinyatakan dan diungkapkan
dalam laporan keuangan konsolidasian serta disajikan dalam Prospektus ini.
Dengan melihat kondisi keuangan Bayan Group, manajemen Bayan Group yakin sanggup untuk
menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
Pada tanggal 7 April 2008, GBP mengadakan perjanjian dengan PT Kalimantan Citra Bara (“Citra Bara”),
pihak yang memiliki hubungan istimewa, atas penggunaan haul roads Citra Bara dan fasilitas bongkar
muat batubara di Tanjung Harapan, Sungai Mahakam. Biaya yang dikenakan atas penggunaan haul roads
adalah sebesar US$0,30/MT dan US$2,50/MT untuk jasa lainnya yang diatur dalam perjanjian ini. Biaya
tersebut akan naik sebesar 2% pada 1 Januari 2009 dan pada setiap awal tahun. Perjanjian tersebut
berlaku sampai dengan berakhirnya PKP2B GBP atau ketika GBP menghentikan operasi pertambangannya
di Blok I dan menyatakan penghentian perjanjian ini kepada Citra Bara.
Pada tanggal 9 April 2008, Perusahaan mengadakan perjanjian jasa pemasaran dan penjualan batubara
dengan Constellation Energy Commodities Group Inc (“CEC”). Dalam perjanjian tersebut, CEC ditunjuk
untuk mencari potensial pelanggan serta melakukan negosiasi harga termasuk mengusulkan jadwal
pengiriman yang di sesuaikan dengan kondisi yang disepakati. Berdasarkan kontrak tersebut, CEC akan
menerima komisi penjualan dari Perusahaan sebesar 2% dari harga jual batubara dikali dengan kuantitas
batubara yang terjual. Perjanjian tersebut berlaku sejak 1 Januari 2009 sampai 31 Desember 2018.
Pada tanggal 18 April 2008, FKP dan TSA mengadakan perjanjian pengupasan tanah dan penambangan dan
pengangkutan batubara dengan PT Bangun Karya Pratama Lestari. Perjanjian tersebut efektif sejak tanggal
1 Mei 2008. Kontrak tersebut akan berakhir pada 13 April 2013 atau setelah kontraktor telah melakukan pengupasan
tanah sebesar 50 juta bcm dan menambang 3,75 juta ton batubara, yang mana yang terlebih dahulu.
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Grup mengadakan perjanjian pembuatan tempat penimbunan dan dermaga pemuatan batubara sebagai
berikut:
(i)

Pada tanggal 2 April 2008, PIK mengadakan perjanjian dengan Nirmala Matranusa untuk pembangunan
dermaga pemuatan batubara (Jetty) (tahap 3) di daerah Lubuk Tutung, Bengalon, Kutai Timur, Kalimantan
Timur, dengan total nilai kontrak US$27.000.000. Pekerjaan akan dimulai pada tanggal 16 April 2008
dan periode pengerjaan adalah selama 24 bulan.

(ii) Pada tanggal 15 April 2008, WBM mengadakan perjanjian dengan Nirmala Matranusa untuk
pembangunan fasilitas penimbunan batubara (tahap 3) di daerah Satui, Tanah Bumbu, Kalimantan
Selatan dengan total nilai kontrak US$3.500.000. Pekerjaan akan dimulai pada tanggal 30 April 2008
dan periode pengerjaan adalah selama 8 bulan.
(iii) Pada tanggal 17 April 2008, IP mengadakan perjanjian dengan Nirmala Matranusa untuk pembangunan
fasilitas penimbunan batubara sementara (intermediate coal stockpiles) di daerah daerah Tabang,
Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan total nilai kontrak US$978.050. Pekerjaan akan dimulai
pada tanggal 1 Mei 2008 dan periode pengerjaan adalah selama 8 bulan.
(iv) Pada tanggal 22 Mei 2008, FKP mengadakan perjanjian dengan Nirmala Matranusa untuk pembangunan
dermaga pemuatan batubara (Jetty) (tahap 2) di daerah Muara Bunyut, Melak, Kutai Barat, Kalimantan
Timur, dengan total nilai kontrak US$8.100.000. Pekerjaan akan dimulai pada tanggal 31 Mei 2008
dan periode pengerjaan adalah selama 12 bulan
(v)

Pada tanggal 23 Mei 2008, WBM mengadakan perjanjian dengan Nirmala Matranusa untuk
pembangunan fasilitas penimbunan batubara (tahap 3) di daerah Satui, Tanah Bumbu, Kalimantan
Selatan, dengan total nilai kontrak US$10.200.000. Pekerjaan akan dimulai pada tanggal 31 Mei 2008
dan periode pengerjaan adalah selama 12 bulan.

Pada tanggal 5 Mei 2008, WBM mengadakan perjanjian kegiatan eksploitasi batubara dan pembangunan
sarana tambang di areal PKP2B WBM yang tumpang tindih dengan areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman
Industri milik PT Hutan Rindang Banua. WBM akan membayar kompensasi kepada PT Hutan Rindang
Banua sebesar Rp 8.893 yang akan dilunasi dalam 3 kali cicilan sampai dengan tanggal 7 Agustus 2008.
Pembatasan-Pembatasan
1.

Perjanjian Pemberian Fasilitas Omnibus Trade Finance Dengan Margin Deposit 100%
No. SPK/112A/Omnibus/CBDV/III/07 antara PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (“Bank”) dan
Perseroan (“Debitor”) tanggal 10 Agustus 2007, sebagaimana diubah oleh Surat Penawaran
dari Bank kepada Debitor, Nirmala Matranusa, dan GBP tanggal 26 Nopember 2007 (“Perjanjian
Kredit”).

Hal-Hal Yang Harus Dilaksanakan oleh Debitor:
Kecuali ditentukan lain oleh Bank, maka Debitor wajib melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain :
1.
2.
3.
4.

Senantiasa memberikan ijin kepada Bank untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatancatatan, atau administrasi dari Debitor serta melakukan peninjauan kedalam proyek atau bangunanbangunan lain yang digunakan oleh Debitor;
memperoleh, mempertahankan, memperpanjang atau memperbaharui ijin-ijin usaha atau ijin lainnya;
membayar pajak-pajak dan beban-beban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah;
menempatkan kewajiban pembayaran Fasilitas berdasarkan Perjanjian Kredit ini lebih tinggi dari
kewajiban membayar pinjaman kepada pemegang saham Debitor.
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Hal-Hal yang Tidak Boleh Dilaksanakan oleh Debitor:
Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan dilunasinya
seluruh kewajiban yang terhutang oleh Debitor berdasarkan Perjanjian ini, Debitor dilarang melakukan hal
sebagai berikut, antara lain:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.

menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan pemakaian seluruh atau sebagian
harta kekayaan Debitor, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari Debitor;
mengikatkan diri sebagai penjamin bagi kepentingan pihak ketiga;
memberikan pinjaman kepada pemegang saham dan atau anak perusahaan atau afiliasinya atau
menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
merubah susunan pengurus, susunan pemegang saham dan nilai saham Debitor;
melakukan merger, konsolidasi, atau akuisisi perusahaan;
membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang
sekarang dan/atau kemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham Debitor baik berupa
jumlah pokok, bunga atau lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.
US$50.000.000 Facility Agreement tanggal 25 November 2007 antara Perseroan (“Debitor”)
dan Vitol Asia Pte. Ltd. (“Kreditur”) (“Perjanjian Kredit”)

Perubahan Kontrol:
Apabila Dato Low Tuck Kwong tidak lagi memiliki Controlling Interest dalam Debitor, DPP dan GBP (berlaku
kepada GBP sepanjang GBP menjadi pemilik tambang yang berproduksi) maka Debitor harus segera
memberitahukan Kreditur dan Kreditur tidak diwajibkan memenuhi permintaan penarikan pinjaman oleh
Debitor.
Kreditur dapat membatalkan komitmen pinjaman dan menyatakan semua pinjaman yang telah ditarik jatuh
tempo.
Controlling Interest berarti:
-

kepemilikan atau kontrol atas hak suara dalam Debitor atau kemampuan mempengaruhi pemberian
suara dalam rapat umum pemegang saham dalam Debitor di mana (i) sebelum Penawaran Umum Perdana
(yaitu penawaran umum perdana atas 15% atau lebih permodalan Debitor atau perusahaan induknya),
tidak kurang dari 51%, dan (ii) setelah Penawaran Umum Perdana, tidak kurang dari 30%; atau

-

sebelum Penawaran Umum Perdana, hak atau kemampuan untuk mempengaruhi dan mengontrol
pelaksanaan hak, mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris dari Debitor, DPP atau GBP
(untuk GBP, sepanjang menjadi pemilik tambang produksi) dan memegang hak suara mayoritas dalam
rapat direksi dan komisaris.

Hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Debitor:
Antara lain:
(i)

Memastikan bahwa total hutang terkonsolidasi dari Debitor dan Perusahaan Terkait (DPP, GBP, WBM,
TSA dan BI – “Penjamin”) tidak melebihi 4 x dari EBITDA.
(ii) Apabila berdasarkan Bond Financing Perseroan diwajibkan untuk menjaga rasio total hutang
terkonsolidasi terhadap EBITDA dan total hutang terkonsolidasi diperbolehkan untuk lebih tinggi dari
4 kali EBITDA, maka hal tersebut harus berlaku juga untuk Perjanjian Kredit ini selama diperbolehkan
dalam Bond Financing.
(iii) Masing-masing Debitor dan Penjamin menjaga keberlakuan dari perijinan mereka.
Melakukan pelaporan Pinjaman Komersil Luar Negeri (PKLN) kepada institusi terkait.
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Hal-Hal yang tidak boleh dilaksanakan oleh Debitor:
Antara lain:
(i) BE, Debitor dan Penjamin menjaminkan kembali asetnya yang dijaminkan dalam Perjanjian Kredit ini.
(ii) Debitor dan Penjamin dalam satu atau serangkaian transaksi (berhubungan atau tidak, sukarela atau
tidak) menjual, menyewakan, mengalihkan atau melepaskan atau menyebabkan pembatalan atau
penyitaan atas:
bagi Debitor: saham Penjamin dan BE yang dimiliki oleh Debitor, kecuali dengan persetujuan
Kreditur;
bagi BE: saham DPP, IP, PIK atau WBM yang dimiliki oleh BE, kecuali dengan persetujuan
Kreditur;
bagi masing-masing Debitor dan Penjamin yang menjadi pihak dalam suatu Perjanjian Pengadaan
Batubara (Coal Supply Contract, yaitu perjanjian dengan periode lebih dari 12 bulan antara masingmasing GBP, TSA dan WBM dengan Debitor): hak dan kepentingannya dalam setiap perjanjian
tersebut;
Perijinan pertambangan yang dipegang oleh GBP, TSA dan WBM; dan
dalam hal DPP, semua hak dan kepentingan atas Balikpapan Coal Terminal atau mesin-mesin di
dalamnya dengan ketentuan bahwa penjualan, penyewaan, pengalihan dan pelepasan, sehubungan
dengan penjualan, sewa, pengalihan atau pelepasan hak lainnya, lebih tinggi dari nilai pasar dan
net consideration receivable tidak melebihi US$5.000.000 setiap tahun.
(iii) Debitor dan Penjamin melakukan merger, de-merger, rekonstruksi atau korporasi tanpa persetujuan
Kreditur sebelumnya.
(iv) Perubahan substansial terhadap bidang usaha Debitor dan Penjamin tanpa persetujuan Kreditur.
(v) Debitor dan Penjamin memberikan persetujuan untuk mengesampingkan pelaksanaan dari kewajiban
dalam, mengubah, menambah, mengalihkan atau mengakhiri Dokumen Bayan (Kontrak Karya, Perjanjian
Pengadaan Batubara, Perjanjian KFT dan Perjanjian Satu) yang apabila dilakukan dapat menimbukan
efek material;
(vi) Distribusi berupa pembayaran, pembayaran kembali, deviden, perjumpaan utang, penagihan kembali
dalam bentuk tunai atau dengan barang apabila terjadi Default dan berkelanjutan kecuali diijinkan oleh
Kreditur.
(vii) Mengubah dokumen konstitusional atau hak yang melekat pada saham Debitor, mengeluarkan saham
atau membeli kembali, membatalkan, menebus atau memperoleh saham-sahamnya yang dapat
menimbulkan efek material dalam pandangan Kreditur;
Mengadakan perjanjian dengan GBP di mana seluruh atau sebagian pinjaman dalam Perjanjian Kredit ini
akan digunakan atas atau untuk kepentingan GBP.
Kejadian Kelalaian Antara lain:
(i) Debitor tidak mematuhi Kewajiban Keuangan (Financial Covenant).
(ii) Cross Default
Hutang Grup Debitor dan Penjamin tidak dibayar waktu jatuh tempo;
Hutang Grup Debitor dan Penjamin dinyatakan jatuh tempo sebelum waktunya sebagai akibat
keadaan wanprestasi;
Komitmen Hutang dari Grup Debitor dan Penjamin dibatalkan atau disuspensi oleh krediturnya
akibat keadaan wanprestasi;
Kreditur dari Grup Debitor dan Penjamin menjadi berhak untuk menyatakan Hutang jatuh tempo
sebelum waktunya sebagai akibat keadaan wanprestasi;
Wanprestasi tidak terjadi dalam angka (ii) ini apabila keseluruhan jumlah Hutang adalah Hutang
yang kepada pihak selain Kreditur atau afiliasi dari Kreditur yang kurang dari US$5.000.000.
(iii) Ekspropriasi, penyitaan atau eksekusi yang mempengaruhi aset dari Grup Debitor dan Penjamin yang
bernilai total US$5.000.000 dan tidak dilepas dalam 15 hari.
(iv) Kreditur menentukan bahwa suatu kejadian yang menyebabkan efek material terjadi atau diperkirakan
akan terjadi.
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Dokumen Penjaminan berhenti atau tidak memberikan jaminan yang dimaksudkan, atau sebagian dari
jaminan yang lahir dari Dokumen Jaminan tersebut, atau hak, kewenangan atau ganti rugi bagi Kreditur
dalam Dokumen Jaminan tersebut menjadi lewat waktu, cacat atau berhenti memiliki kekuatan dan berlaku.
3.

Facilities Agreement US$300.000.000 Term Loan, Revolving And Working Capital Facilities
(“Perjanjian Kredit“) antara (i) Perseroan sebagai debitur; (ii) ING Bank N.V., Cabang
Singapura, Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta, dan Sumitomo Mitsui Banking
Corporation sebagai mandated lead arranger; (iii) bank dan institusi keuangan yang terdapat
di Lampiran 1 Perjanjian Kredit sebagai revolving credit dan working capital facility lenders
(“Kreditor“); (iv) Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited sebagai agent dan offshore
security trustee (“Agent“); (v) Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai onshore
security agent (“Agen Jaminan“); (vi) Standard Chartered bank, Cabang Singapura sebagai
account bank (“Account Bank“); dan (vii) ING Bank N.V., Standard Chartered Bank, Cabang
Jakarta dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura sebagai original
approved swap providers, tanggal 10 April 2008, sebagaimana diubah oleh Supplemental
Deed antara (i) Perseroan sebagai debitur; (ii) BI, DPP, FKP, GBP, Muji, PIK, TSA, WBM sebagai
security party; (iii) INGBank N.V., Cabang Singapura, Standard Chartered Bank, Cabang
Jakarta, dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation sebagai mandated lead arrangers;
(iv) Kreditur; (v) Agent; (vi) Agen Jaminan; (vii) Account Bank; dan (viii) ING Bank N.V., Standard
Chartered Bank, Cabang Jakarta dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura
sebagai original approved swap providers tanggal 10 Juli 2008 (“Perjanjian Kredit atau ING
Facilities“).

Perubahan Kontrol:
Perseroan harus segera memberitahukan kepada Agent jika terjadi perubahan kontrol dan Perseroan dilarang
untuk melakukan penarikan Fasilitas. Setelah terjadinya perubahan kontrol, Agent akan, dengan memberikan
pemberitahuan 45 hari sebelumnya kepada Perseroan, membatalkan seluruh Fasilitas dan menyatakan
bawa seluruh hutang yang ada telah jatuh tempo.
Perubahan kontrol terjadi jika Dato’ Low Tuck kwong, Kwan Jenny Quantero, Engki Wibowo, Lim Chai
Hock dan Chin Wai Fong:
1.
2.
3.
4.

secara bersama-sama berhenti mengendalikan, langsung maupun tidak langsung, mayoritas direksi
di masing-masing BI dan Subsidiarinya serta Perseroan dan Subsidiarinya (”Group”).
secara bersama-sama berhenti mengendalikan, langsung maupun tidak langsung, keputusan bisnis
yang penting di masing-masing anggota Group.
sebelum Penawaran Umum Perdana, tidak memiliki, langsung maupun tidak langsung, sekurangkurangnya 51% saham di masing-masing anggota Group;
setelah Penawaran umum Perdana, tidak memiliki, langsung maupun tidak langsung, sekurangkurangnya 30% saham di masing-masin aggota Group;

Subsidiari BI atau Perseroan diartikan sebagai perusahaan yang:
1.
2.
3.

dikendalikan, langsung maupun tidak langsung, oleh Perseroan atau BI;
lebih dari setengah saham yang dikeluarkannya, langsung maupun tidak langsung, dimiliki oleh
Perseroan atau BI;
lebih dari setengah dividennya diberikan kepada Perseroan atau BI;

merupakan Subsidiari dari Subsidiari Perseroan atau BI.
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Hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Perseroan:
Antara lain:
(i)

Memberikan pemberitahuan kepada Agent jika terjadi hal-hal sebagai berikut, antara lain:
a. terjadinya Kejadian Kelalaian;
b. adanya kasus litigasi, arbitrase atau segketa lainnya yang mempunyai dampak material bagi
anggota Group;
c. klaim asuransi yang melebihi US$10,000,000;
d. terjadinya pelanggaran dibidang lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, atau keamanan yang
mempunyai dampak material terhadap anggota Group;
e. adanya inter-company loan yang diberikan oleh Perseroan kepada anggota Group lainnya, dalam
waktu 30 hari sejak diberikannya intercompany loan tersebut.
(ii) Memastikan bahwa ijin-ijin Perseroan dan anggota Group lainnya tetap berlaku untuk menjalankan
kegiatan usahanya.
(iii) Memastikan bahwa Perseroan dan anggota Group lainnya mematuhi hukum dan perundang-undangan
yang berlaku;
Memastikan bahwa pada tanggal 30 September 2008, BI telah melepas 49% saham yang dimilikinya di
Kaltim Supacoal.
Hal-Hal yang tidak boleh dilaksanakan oleh Perseroan Antara lain:
(i)

Melakukan merger, de-merger, konsolidasi atau corporate reconstruction, kecuali dilakukan berdasarkan
Perjanjian Kredit ini atau terhadap anggota Group lainnya dalam rangka Penawaran Umum Perdana;
(ii) Mengubah kegiatan usaha, kecuali dilakukan berdasarkan Perjanjian Kredit ini atau dalam rangka
Penawaran Umum Perdana;
(iii) menjaminkan asetnya, dan Perseroan harus memastikan bahwa tidak ada anggota Grup lainnya yang
menjaminkan asetnya, kecuali dilakukan berdasarkan Perjanjian Kredit ini atau yang telah ada pada
saat penandatanganan Perjanjian Kredit ini;
(iv) kecuali:
1. pembagian dividen oleh anggota Group lainnya kepada Perseroan atau BI;
2. pembagian Dividen yang dilakukan oleh Perseroan atau BI kepada pemegang saham Perseroan
atau BI jika hal-hal berikut ini telah dilaksanakan:
a. seluruh pembayaran prioritas sehubungan dengan collection account telah dilakukan;
b. Debt Service Ratio telah mencapai 1,3:1; dan
c. Tidak terjadi Default yang berkelanjutan;
3. pembagian Dividen yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit ini,
membagikan dividen dan Perseroan harus memastikan bahwa tidak ada anggota Group lain yang
membagikan Dividen.
(v) Mengeluarkan saham baru, kecuali sehubungan dengan Permitted Share Issue dan Perjanjian Kredit
ini.
Permitted Share Issue didefinisikan sebagai:
1. pengeluaran saham sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham (dengan syarat saham
tersebut dikeluarkan kepada anggota Group lainnya);
2. pengeluaran saham oleh anak perusahaan Perseroan dan saham tersebut hanya diberikan kepada
Perseroan, BE, MP atau perusahaan lainnya yang disetujui oleh mayoritas Leder;
3. pengeluaran saham oleh anak perusahaan BI dan saham tersebut hanya diberikan kepada BI, pemegang
saham BI, atau perusahaan lainnya yang disetujui oleh mayoritas Leder
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Kejadian Kelalaian Antara lain:
(i) Perseroan dan pemberi jaminan lainnya tidak mematuhi Kewajiban Keuangan (Financial Covenant).
(ii) Cross Default
Hutang Perseroan dan pemberi jaminan lainnya tidak dibayar waktu jatuh tempo;
Hutang Perseroan dan pemberi jaminan lainnya dinyatakan jatuh tempo sebelum waktunya sebagai
akibat keadaan wanprestasi;
Kreditur dari Perseroan dan pemberi jaminan lainnya menjadi berhak untuk menyatakan Hutang
jatuh tempo sebelum waktunya sebagai akibat keadaan wanprestasi;
Wanprestasi tidak terjadi dalam angka (ii) ini apabila keseluruhan jumlah Hutang adalah Hutang
yang kepada pihak selain Kreditur atau afiliasi dari Kreditur yang kurang dari US$10.000.000.
(iii) Ekspropriasi, penyitaan atau eksekusi yang mempengaruhi aset dari Grup Debitor dan Penjamin yang
bernilai total US$10.000.000 dan tidak dilepas dalam 30 hari.
(iv) terjadinya proses litigasi yang menimbulkan kewajiban kepada anggota Group lainnya yang jumlahnya
melebihi US$25.000.000.
Kreditur menentukan bahwa suatu kejadian yang menyebabkan efek material terjadi atau diperkirakan
akan terjadi.

29

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Informasi yang disajikan dibawah ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasian
Perseroan dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian serta informasi-informasi keuangan lain yang
tercantum pada bagian-bagian lain dalam Prospektus ini, termasuk bab Analisis dan Pembahasan oleh
Manajemen.
Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan atau dihitung berdasarkan
laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tanggal dan periode tiga bulan
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 dan 31 Maret 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2005, 2006 dan 2007.
Laporan keuangan untuk tanggal dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008 dan
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 telah diaudit oleh KAP Haryanto Sahari & Rekan
(Anggota dari PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku di Indonesia. Informasi ini juga bersumber dari gabungan laporan keuangan
konsolidasian untuk tanggal dan tahun yang berakhir 31 Desember 2006 dan 2005 yang telah diaudit oleh
KAP Haryanto Sahari & Rekan (Anggota dari PricewaterhouseCoopers) setelah penyajian kembali atas
penyatuan kepemilikan (“pooling of interest”) MP, FSP, BT, dan BAS pada tahun 2007, seolah-olah transaksi
tersebut telah terjadi sejak awal periode pelaporan, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
No. 38 (Revisi 2004) “Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali”. Selain itu informasi ini juga bersumber
dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tanggal dan periode tiga bulan yang berakhir pada
tanggal 31 Maret 2007 yang tidak diaudit.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2006 dan 2005, yang telah disajikan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Anggota dari Ernst & Young), berdasarkan
standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (”IAPI”) (dahulu Ikatan Akuntan
Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (”IAI-KAP”), dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, sebelum
disajikan kembali sehubungan dengan penerapan akuntansi transaksi restrukturisasi entitas sepengendali
secara retrospektif yang dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2007 sesuai dengan PSAK No. 38
(Revisi 2004) yang berlaku di Indonesia. Laporan keuangan konsolidasi tersebut tidak tercantum dalam
prospektus ini.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2004, yang telah disajikan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia,
telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Anggota dari Ernst & Young), berdasarkan
standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (”IAPI”) (dahulu Ikatan Akuntan
Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (”IAI-KAP”), dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan
keuangan konsolidasian ini hanya bersifat informasi tambahan mengingat laporan keuangan konsolidasian
ini tidak memperhitungkan dampak penerapan akuntansi transaksi restrukturisasi entitas sepengendali
secara retrospektif yang dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2007 terhadap laporan keuangan tahun
2004 dan dengan demikian, laporan keuangan konsolidasian tahun 2004 tidak dapat diperbandingkan
dengan laporan keuangan konsolidasian tahun 2005, 2006, 2007 serta periode 3 bulan yang berakhir
31 Maret 2008 dan 2007. Laporan keuangan konsolidasi tersebut tidak tercantum dalam prospektus ini.
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Neraca Konsolidasi
(dalam miliaran Rupiah)
Uraian

Per 31 Maret

Per 31 Desember

2008

2007
(Tidak
diaudit)

2007

2006
(Disajikan
kembali) (1)

AKTIVA LANCAR
Kas dan setara kas
Piutang usaha (2)
Piutang lain-lain
Persediaan(3)
Pajak dibayar dimuka
Uang muka dan pembayaran dimuka

189,6
353,1
17,4
286,2
7,9
49,9

148,1
309,6
165,5
158,8
6,4
36,6

291,4
401,1
20,3
135,2
53,1
47,0

50,3
134,9
11,1
271,3
144,5
36,7

38,6
44,5
2,6
186,8
15,8
12,7

6,9
16,4
2,7
15,9
0,8
13,4

JUMLAH AKTIVA LANCAR

904,1

825,0

948,1

648,8

301,0

56,0

39,6
49,8
93,0
1.111,4
249,3
0,1
63,4
470,7
58,1

21,2
46,1
39,8
1.056,2
162,4
3,1
32,2
244,1
2,7

4,4
46,2
22,6
1.091,4
233,4
0,3
58,7
428,1
0,5

18,5
34,4
7,6
1.139,4
136,9
8,4
39,3
223,1
0,6

1,1
32,8
102,6
782,8
63,3
6,2
53,5
182,1
1,0

1,9
428,3
24,6
1,7
27,1
0,4

JUMLAH AKTIVA TIDAK LANCAR

2135,4

1.607,8

1.885,6

1.608,2

1.225,4

484,1

JUMLAH AKTIVA

3.039,5

2.432,8

2.833,7

2.257,0

1.526,4

540,1

184,3
664,4
48,2
237,8

432,0
44,0
167,7

431,7
109,1
244,6

305,7
59,4
199,7

243,8
213,9
19,9
167,4

35,7
4,6
6,3

312,4
13,3
184,2
3,1
78,9

364,2
12,8
7,5
115,3

353,7
13,6
205,2
70,2

437,0
13,6
1,1
87,0

230,9
12,2
40,3
75,7

105,5
4,6
4,0

1.726,6

1.143,5

1.428,1

1.103,5

1.004,1

160,7

947,0

1.239,6

1.067,4

1.199,0

708,9

255,7

7,9
9,5

13,1
7,3

10,7
8,9

13,3
6,6

8,3
5,0

4,5
0,8

135,3
39,3

3,1
12,3

70,4
30,5

3,3
6,1

-

-

2,6
0,2

1,5

1,4

1,6

1,7

-

JUMLAH KEWAJIBAN TIDAK LANCAR

1.141,8

1.276,9

1.189,3

1.229,9

723,9

261,0

JUMLAH KEWAJIBAN

2.868,4

2.420,4

2.617,4

2.333,4

1.728,0

421,7

4,9

0,4

2,6

0,2

0,1

-

300,0
0,5
8,0
(77,7)
253,5
(297,2)

10,0
17,0
(108,2)
104,4
(11,2)

300,0
0,5
1,2
(77,7)
237,0
(226,4)

10,0
21,6
(125,7)
21,9
(4,4)

10,0
(16,8)
(165,2)
(29,7)
-

5,0
(47,9)
161,3
0.1
-

(20,9)

-

(20,9)

-

-

-

166,2

12,0

213,7

(76,6)

(201,7)

118,4

3.039,5

2.432,8

2.833,7

2.257,0

1.526,4

540,1

AKTIVA TIDAK LANCAR
Piutang Usaha – Pihak yang memiliki hubungan istimewa
Piutang lain-lain
Kas yang dibatasi penggunaannya
Pajak dibayar dimuka
Aktiva Tetap (4)
Biaya Eksplorasi dan Pengembangan yang ditangguhkan (5)
Piutang dari Pemegang Konsesi
Aktiva pajak tangguhan - bersih
Biaya Pengupasan tanah yang ditangguhkan
Aktiva tidak lancar lainnya

KEWAJIBAN LANCAR
Pinjaman jangka pendek
Hutang Usaha
Hutang Pajak
Beban yang masih harus dibayar
Pinjaman Jangka Panjang yang akan jatuh tempo
dalam jangka waktu satu tahun
Sewa Pembiayaan yang akan jatuh tempo dalam satu tahun
Kewajiban derivatif yang akan jatuh tempo dalam satu tahun
Uang muka dari pelanggan
Kewajiban lain-lain
JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR
Pinjaman Jangka Panjang setelah dikurangi bagian yang
akan jatuh tempo dalam satu tahun
Sewa pembiayaan setelah dikurangi bagian yang akan jatuh
tempo dalam satu tahun
Penyisihan imbalan kerja karyawan
Kewajiban derivatif, setelah dikurangi bagian yang akan jatuh
tempo dalam satu tahun
Kewajiban Pajak Tangguhan, bersih
Penyisihan untuk pembongkaran, pemindahan, dan
restorasi lokasi
Kewajiban Lain-lain

HAK MINORITAS
EKUITAS
Modal Saham
Modal Donasi
Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali
Laba ditahan/(akumulasi kerugian)
Cadangan nilai wajar lindung nilai
Selisih nilai dari transaksi penambahan saham pada
anak perusahaan
JUMLAH EKUITAS (Defisiensi Ekuitas)
JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN
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2005 2004(6)
(Disajikan
kembali) (1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun 2005 dan 2006 telah disajikan kembali setelah penyatuan kepemilikan (“pooling of interest”) MP, BT,
FSP, dan BAS seolah-olah transaksi tersebut telah terjadi pada tanggal 1 Januari 2005, seperti yang telah diungkapkan dalam Catatan No. 3 dan
21 dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
Disajikan bersih setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu senilai Rp0,1 miliar, Rp nihil dan Rp nihil pada tahun 2005, 2006, dan 2007, serta
Rp nihil dan Rp nihil per tanggal 31 Maret 2007 dan 2008
Disajikan bersih setelah dikurangi penyisihan persediaan usang senilai Rp1,5 miliar, Rp0,3 miliar dan Rp2,1 miliar pada tahun 2005, 2006, dan 2007,
serta Rp1,3 miliar dan Rp2,8 miliar per tanggal 31 Maret 2007 dan 2008
Disajikan bersih setelah dikurangi akumulasi depresiasi senilai Rp550,5 miliar, Rp779,2 miliar dan Rp970,3 miliar pada tahun 2005, 2006, dan 2007,
serta Rp809,2 miliar dan Rp988,6 miliar per tanggal 31 Maret 2007 dan 2008
Disajikan bersih setelah dikurangi akumulasi amortisasi senilai Rp nihil, Rp nihil dan Rp5,1 miliar pada tahun 2005, 2006, dan 2007, serta Rp nihil
dan Rp10,3 miliar per tanggal 31 Maret 2007 dan 2008.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004, yang telah disajikan
berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Anggota dari Ernst &
Young), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (”IAPI”) (dahulu Ikatan Akuntan IndonesiaKompartemen Akuntan Publik (”IAI-KAP”), dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan konsolidasian ini hanya bersifat informasi
tambahan mengingat laporan keuangan konsolidasian ini tidak memperhitungkan dampak penerapan akuntansi transaksi restrukturisasi entitas
sepengendali secara retrospektif yang dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2007 terhadap laporan keuangan tahun 2004 dan dengan demikian,
laporan keuangan konsolidasian tahun 2004 tidak dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan konsolidasian tahun 2005, 2006, 2007 serta
periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2008 dan 2007. Laporan keuangan konsolidasi tersebut tidak tercantum dalam prospektus ini.

Laporan Rugi Laba Konsolidasian
(dalam miliaran Rupiah)
Periode tiga bulan
yang berakhir pada
tanggal 31 Maret
2008

Pendapatan
Biaya sehubungan dengan pendapatan
Laba Kotor
Beban Usaha
Laba Usaha
Pendapatan/(beban) lain-lain
Laba Sebelum Pajak Penghasilan
Beban Pajak Penghasilan-bersih
Laba sebelum Hak Minoritas
Hak minoritas atas laba bersih Anak Perusahaan
Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

772,1
(621,2)
150,9
(146,5)
4,4
20,8
25,2
(6,1)
19,1
(2,6)
-

Laba Bersih
(1)

(2)

16,5

2007
(Tidak
diaudit)

Tahun yang berakhir
31 Desember
2007

2006
(Disajikan
kembali) (1)

912,5
3.451,1
(664,0) (2.484,6)
248,5
966,5
(128,4)
(556,1)
120,1
410,4
20,9
(42,7)
141,0
367,7
(40,9)
(112,9)
100,1
254,8
(2,1)
-

2.995,8
(2.319,6)
676,2
(454,2)
222,0
(36,8)
185,2
(64,1)
121,1
(0,1)
-

1.671,2
(1.363,8)
307,4
(65,8)
241,6
(118,0)
123,6
(41,9)
81,7
(0,1)
-

114,6
(80,1)
34,5
(11,4)
23,2
(20,7)
2,4
(2,3)
0,1
(0,1)

121,0

81,6

0,0

100,1

252,7

2005 2004(2)
(Disajikan
kembali) (1)

Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun 2005 dan 2006 telah disajikan kembali, setelah penyatuan kepemilikan (“pooling of onterest”) MP,
FSP, BT, dan BAS seolah-olah transaksi tersebut telah terjadi pada tanggal 1 Januari 2005, seperti yang telah diungkapkan Catatan No. 3 dan 21
dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004, yang telah disajikan
berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Anggota dari Ernst &
Young), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (”IAPI”) (dahulu Ikatan Akuntan IndonesiaKompartemen Akuntan Publik (”IAI-KAP”), dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan konsolidasian ini hanya bersifat informasi
tambahan mengingat laporan keuangan konsolidasian ini tidak memperhitungkan dampak penerapan akuntansi transaksi restrukturisasi entitas
sepengendali secara retrospektif yang dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2007 terhadap laporan keuangan tahun 2004 dan dengan demikian,
laporan keuangan konsolidasian tahun 2004 tidak dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan konsolidasian tahun 2005, 2006, 2007 serta
periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2008 dan 2007. Laporan keuangan konsolidasi tersebut tidak tercantum dalam prospektus ini.
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Rasio Operasional
Uraian

Pendapatan/total aktiva
Acid Test Ratio (1)
Inventory Turnover (2)
Return on Asset (ROA) (%) (3)
Return on Equity (ROE) (%) (4)
Beban Usaha terhadap Laba Usaha
Rasio Modal Kerja Bersih(8) terhadap pendapatan (%)
Rasio pertumbuhan pendapatan terhadap pertumbuhan
arus kas diperoleh dari/digunakan untuk kegiatan operasi
Rasio jumlah arus kas bersih terhadap kewajiban lancar
Jumlah hari pembayaran hutang usaha (hari) (5)
Jumlah hari penjualan persediaan (hari) (6)
Jumlah hari tertagihnya piutang (hari) (7)
Cash Conversion Cycle (hari) (9)
(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

(8)
(9)

(10)

(11)

Periode tiga bulan
yang berakhir pada
tanggal 31 Maret

(10)

31 Desember

2008

2007

2007

2006

2005

2004(11)

0,25
0,35
2,95
0,54
9,92
32,95
-106,53

0,38
0,54
3,09
4,12
831,04
1,07
-34,89

1,22
0,50
12,22
8,92
118,26
1,35
-13,91

1,33
0,18
10,13
5,36
-157,97
2,05
-15,18

1,09
0,09
5,35
-40,48
0,27
-42,07

0,21
0,15
0,49
93,53

12,50
-0,06
79,39
30,09
43,96
-5,35

0,09
49,99
29,15
21,92
1,07

6,84
0,17
63,42
29,86
42,43
4,040

-420,6
0,01
48,10
36,05
16,43
6,10

0,02
57,24
9,73
-

2,90
0,04
162,86
72,35
52,25
38,27

Dihitung dengan membagi aktiva lancar (setelah dikurangi biaya dibayar dimuka uang muka biaya dan persediaan setelah dikurangi penyisihan
persediaan usang) dengan kewajiban lancar.
Dihitung dengan membagi biaya sehubung dengan pendapatan untuk periode tersebut dengan persediaan rata-rata (setelah dikurangi penyisihan
persediaan usang)
Dihitung dengan membagi laba bersih dengan total aktiva.
Dihitung dengan membagi laba bersih dengan total ekuitas/defisiensi ekuitas.
Dihitung dengan membagi hutang usaha di akhir periode dengan biaya sehubungan dengan pendapatan untuk periode tersebut dikalikan 90 hari
untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret dan dikalikan 365 hari untuk tahun yang berakhir 31 Desember
Dihitung dengan membagi persediaan rata-rata setelah dikurangi penyisihan persediaan usang dengan biaya sehubungan dengan pendapatan untuk
periode tersebut dan dikalikan 90 hari untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret dan dikalikan 365 hari untuk tahun yang
berakhir 31 Desember. Rata-rata persediaan setelah dikurangi penyisihan persediaan usang dihitung dengan membagi dua jumlah persediaan
setelah dikurangi penyisihan persediaan usang awal dan akhir untuk periode
Dihitung dengan membagi piutang usaha bersih setelah penyisihan piutang ragu-ragu di akhir periode dengan pendapatan untuk periode tersebut
dan dikalikan 90 hari untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret dan dikalikan 365 hari untuk tahun yang berakhir 31 Desember
Dihitung dengan mengurangkan total kewajiban lancar dengan total aktiva lancar.
Dihitung dengan menambahkan jumlah hari tertagihnya piutang dan jumlah hari penjualan persediaan dikurangi dengan jumlah hari pembayaran
hutang usaha.
Dihitung dengan membagi kenaikan/(penurunan) pendapatan dengan kenaikan/(penurunan) arus kas diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas
operasi, masing-masing periode dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004, yang telah disajikan
berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Anggota dari Ernst &
Young), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (”IAPI”) (dahulu Ikatan Akuntan IndonesiaKompartemen Akuntan Publik (”IAI-KAP”), dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan konsolidasian ini hanya bersifat informasi
tambahan mengingat laporan keuangan konsolidasian ini tidak memperhitungkan dampak penerapan akuntansi transaksi restrukturisasi entitas
sepengendali secara retrospektif yang dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2007 terhadap laporan keuangan tahun 2004 dan dengan demikian,
laporan keuangan konsolidasian tahun 2004 tidak dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan konsolidasian tahun 2005, 2006, 2007 serta
periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2008 dan 2007. Laporan keuangan konsolidasi tersebut tidak tercantum dalam prospektus ini.

Arus kas
(dalam miliaran Rupiah)
Uraian

Periode tiga bulan
yang berakhir pada
tanggal 31 Maret
2008

2007

31 Desember

2007

(Tidak
diaudit)
Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/ diperoleh dari
aktivitas operasi
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi
Arus kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk)
aktivitas pendanaan
(1)

2006

2005

(Disajikan
kembali)

(Disajikan
kembali)

2004(1

(57,1)
(91,3)

243,3
(93,8)

411,7
(169,3)

127.8
(564,1)

157,5
(463,7)

39,6
(90,8)

46,5

(51,7)

(1,3)

448,0

330,7

57,4

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004, yang telah disajikan
berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Anggota dari Ernst & Young),
berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (”IAPI”) (dahulu Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan
Publik (”IAI-KAP”), dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan konsolidasian ini hanya bersifat informasi tambahan mengingat
laporan keuangan konsolidasian ini tidak memperhitungkan dampak penerapan akuntansi transaksi restrukturisasi entitas sepengendali secara
retrospektif yang dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2007 terhadap laporan keuangan tahun 2004 dan dengan demikian, laporan keuangan
konsolidasian tahun 2004 tidak dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan konsolidasian tahun 2005, 2006, 2007 serta periode 3 bulan yang
berakhir 31 Maret 2008 dan 2007. Laporan keuangan konsolidasi tersebut tidak tercantum dalam prospektus ini.
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Ukuran Kinerja Yang Tidak Dipersyaratkan Oleh Standar Akuntansi Keuangan
(dalam miliaran Rupiah)
Uraian

Periode tiga bulan
yang berakhir pada
tanggal 31 Maret

EBITDA*

31 Desember

2008

2007

2007

2006

2005

2004

119,8

240,7

758,3

535,8

420,3

63,6

*EBITDA merupakan parameter tambahan atas kinerja Bayan Group yang tidak dipersyaratkan, ataupun disajikan menurut Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia (“PSAK”) . EBITDA bukan merupakan ukuran kinerja keuangan atau likuiditas menurut PSAK dan tidak boleh
disajikan sebagai pengganti laba bersih, laba operasi atau ukuran kinerja lainnya sesuai dengan PSAK ataupun pengganti arus kas dari kegiatan
operasi sebagai parameter likuiditas.

Penyajian EBITDA Bayan Group mungkin tidak dapat dibandingkan dengan ukuran sejenis yang disajikan
oleh perusahaan lain. EBITDA Bayan Group tidak dapat dibandingkan dengan EBITDA yang disajikan oleh
perusahaan lain karena tidak semua perusahaan menggunakan definisi yang sama. Bayan Group
memasukkan EBITDA karena EBITDA merupakan parameter indikasi atas kinerja operasional Bayan Group
dan digunakan oleh investor dan analis untuk mengevaluasi perusahaan-perusahaan dalam Bayan Group.
Tabel berikut adalah rekonsiliasi antara laba bersih menurut PSAK dengan EBITDA sesuai definisi Bayan
Group pada periode-periode berikut:
(dalam miliaran Rupiah)
Uraian

Periode tiga bulan
yang berakhir pada
tanggal 31 Maret

Laba bersih
Penambahan:
Beban bunga
Beban pajak penghasilan
Depresiasi
Amortisasi
EBITDA

31 Desember

2008

2007

2007

2006

2005

2004

100,1

16,5

252,7

121,0

81,6

0,0

32,3
40,9
67,4
240,7

27,5
6,1
64,5
5,2
119,8

118,7
112,9
268,9
5,1
758,3

119,5
64,1
231,2
535,8

86,5
41,9
210,3
420,3

18,0
2,3
43,3
63,5

Belanja modal
Tabel di bawah ini, menunjukkan jumlah anggaran untuk belanja modal Bayan Group untuk periode sebagai
berikut:
Tahun yang berakhir
31 Maret
2008

31 Desember
2007

31 Desember
2006

31 Desember
2005

31 Desember
2004

Mesin dan Peralatan
Bangunan dan Fasilitas Pelabuhan
Alat Pengangkutan
Lainnya

344,2
1.239,6
41,9
230,9

135,0
296,1
10,0
4,0

329,9
202,4
55,5
6,4

215,9
156,7
75,7
15,2

65,0
209,4
3,2
5,5

Total

1.856,6

445,1

594,2

463,5

283,0

34

Pembatasan-Pembatasan (Negative Covenant)
31 Maret 2008
Debitur Kreditur

Jumlah
fasilitas

Suku
bunga

Tahun jatuh
tempo

BR

Vitol Asia Pte.Ltd.

US$50.000.000

SIBOR +
1,75%

2012

- Jumlah pinjaman konsolidasian adalah
maksimum sebesar 4 kali EBITDA
(Laba sebelum Bunga, Pajak Penghasilan,
Penyusutan dan Amortisasi).
Pada tanggal 31 Maret 2008, Perseroan
memiliki rasio pinjaman terhadap EBITDA
sebesar 3,82 yang memenuhi apa yang
dipersyaratkan.
- Pinjaman ini dijamin dengan 8% saham
Perseroan dan 8% saham Perusahaan
pada PIK, IP, TSA, FKP, dan WBM.

SMBC dan
Korea Development
Bank

US$40.000.000

SIBOR +
2,5%

2010

- Mempertahankan rasio Korea
Development pinjaman terhadap EBITDA
tidak lebih dari 5 kali. Pada tanggal 31 Maret
2008, DPP memiliki rasio pinjaman terhadap
EBITDA sebesar 3,44 yang memenuhi apa
yang dipersyaratkan.
- Memiliki rekening bank dalam Dolar
Amerika Serikat dan Rupiah dalam jumlah
tertentu.
- Dijamin dengan:
a. saham DPP
b. aktiva tetap DPP
c. penerimaan dari kontrak
penjualan antara GBP dan
Taiwan Power Company
d. rekening bank di SMBC
e. kontrak jasa bongkar muat
batubara DPP dengan
Perseroan dan GBP
f . jaminan perusahaan dari BI

SMBC dan Korea
Development Bank

US$40.000.000

SIBOR +
2,5%

2010

- Mempertahankan rasio pinjaman terhadap
EBITDA tidak lebih dari 5 kali.
- Memiliki rekening bank dalam Dolar
Amerika Serikat dan Rupiah dalam jumlah
tertentu.
- Dijamin dengan:
a. saham DPP
b. aktiva tetap DPP
c. penerimaan dari kontrak penjualan
antara GBP dan Taiwan Power
Company
d. rekening bank di SMBC
e. kontrak jasa bongkar muat batubara
DPP dengan Perseroan dan GBP
f . jaminan perusahaan dari BI
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Persyaratan dan jaminan

31 Desember 2007
Debitur Kreditur

Jumlah
fasilitas

Suku
bunga

Tahun jatuh
tempo

BR

Vitol Asia Pte.Ltd.

US$50.000.000

SIBOR +
1,75%

2012

- Jumlah pinjaman konsolidasian adalah
maksimum sebesar 4 kali EBITDA (Laba
sebelum Bunga, Pajak Penghasilan,
Penyusutan dan Amortisasi).
- Pinjaman ini dijamin dengan 8% saham
Perseroan dan 8% saham Perseroan
pada PIK, IP, TSA, FKP, dan WBM.

SMBC dan
Korea Development

US$40.000.000

SIBOR +
2,5%

2010

- Mempertahankan rasio pinjaman terhadap
EBITDA tidak lebih dari 5 kali.
- Memiliki rekening bank dalam Dolar
Amerika Serikat dan Rupiah dalam jumlah
tertentu.
- Dijamin dengan:
a. saham DPP
b. aktiva tetap DPP
c. penerimaan dari kontrak penjualan
antara GBP dan Taiwan Power
Company
d. rekening bank di SMBC
e. kontrak jasa bongkar muat batubara
DPP dengan Perseroan dan GBP
f . jaminan perusahaan dari BI

Persyaratan dan jaminan

31 Desember 2006 (Disjikan kembali)
Debitur Kreditur
SMBC dan Korea
Development Bank

Jumlah
fasilitas

Suku
bunga

Tahun jatuh
tempo

US$40.000.000

SIBOR +
2,5%

2010

Persyaratan dan jaminan
- Mempertahankan rasio pinjaman
terhadap EBITDA tidak lebih dari 5 kali.
- Memiliki rekening bank dalam Dolar
Amerika Serikat dan Rupiah dalam
jumlah tertentu.
- Dijamin dengan:
a. saham DPP
b. aktiva tetap DPP
c. penerimaan dari kontrak penjualan
antara GBP dan Taiwan Power
Company
d. rekening bank di SMBC
e. kontrak jasa bongkar muat batubara
DPP dengan Perseroan dan GBP
f . jaminan perusahaan dari BI

31 Desember 2005 (Disjikan kembali)
Debitur Kreditur
Sojitz Corporation

Jumlah
fasilitas

Suku
bunga

Tahun jatuh
tempo

US$35.775.291

SIBOR +

2006
1,65%

Persyaratan dan jaminan
- Dijamin dengan tanah DPP seluas
327.648 meter persegi

Fasilitas kredit jangka panjang ini terutama digunakan untuk pembiayaan modal dan modal kerja Perseroan.
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V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasian
Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XIX dari Prospektus ini. Informasi
yang disajikan berikut bersumber dari laporan keuangan konsolidasian untuk periode tiga bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 dan 2008 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2007, 2006 dan 2005.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada
tanggal 31 Maret 2008 dan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007
telah diaudit oleh KAP Haryanto Sahari & Rekan (Anggota dari PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat
wajar tanpa pengecualian sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Gabungan laporan
keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006 dan
2005 juga telah diaudit oleh KAP Haryanto Sahari & Rekan (Anggota dari PricewaterhouseCoopers) setelah
penyajian kembali atas penyatuan kepemilikan (“pooling of interests”) MP, FSP, BT, dan BAS pada tahun
2007, seolah-olah transaksi tersebut telah terjadi sejak awal periode pelaporan, sesuai dengan Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan No. 38 (Revisi 2004), “Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali”.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada
tanggal 31 Maret 2007 tidak diaudit.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2006 dan 2005, yang telah disajikan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Anggota dari Ernst & Young), berdasarkan
standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (”IAPI”) (dahulu Ikatan Akuntan
Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (”IAI-KAP”), dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, sebelum
disajikan kembali sehubungan dengan penerapan akuntansi transaksi restrukturisasi entitas sepengendali
secara retrospektif yang dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2007 sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2004)
yang berlaku di Indonesia. Laporan keuangan konsolidasi tersebut tidak tercantum dalam prospektus ini.
Kecuali dinyatakan lain, semua informasi keuangan yang berhubungan dengan Perseroan adalah
terkonsolidasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Umum
Bayan Group merupakan produsen batubara terbesar kedelapan di Indonesia, berdasarkan jumlah produksi
tahun 2007, menurut AME, yang melakukan operasi penambangan, pengolahan dan logistik secara
terintegrasi. Sebagian besar pendapatan Bayan Group berasal dari penjualan batubara. Melalui berbagai
Anak Perusahaannya, Bayan Group memiliki hak eksklusif untuk melakukan penambangan berdasarkan
5 (lima) PKP2B yang ditandatangani dengan Pemerintah Indonesia dan 3 (tiga) KP yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah dengan total area konsesi sebesar 81.265 hektar.
Sebagai persiapan dalam melakukan Penawaran Umum ini, Bayan Group melakukan restrukturisasi
organisasi melalui beberapa transaksi yang dilakukan pada tahun 2005 hingga kuartal kedua tahun 2008,
dimana berbagai perusahaan yang berada dibawah kendali pemegang saham pendiri dikonsolidasikan
dibawah Perseroan. Mengacu pada reorganisasi yang telah dilakukan, Perseroan menjadi perusahaan
induk untuk kegiatan penambangan batubara, pemasaran, operasi pengembangan infrastruktur, dan kegiatan
usaha terkait yang dimiliki dan dikendalikan oleh pemegang saham pendiri dan afiliasinya. Restrukturisasi
tersebut secara umum telah diselesaikan pada tanggal 15 Juni 2008. Informasi lebih lanjut mengenai
reorganisasi dapat dilihat pada Bab IX Prospektus ini.
Pada 2005, 2006, dan 2007, Bayan Group memproduksi 4,3 juta, 5,1 juta dan 4,7 juta ton batubara. Untuk
periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 dan 31 Maret 2008, Bayan Group memproduksi
0,9 juta dan 1,3 juta ton batubara. Bayan Group mengekspor semua produksi batubaranya dan juga menjual
batubara yang dibeli dalam jumlah terbatas untuk pasar domestik. Penetapan harga, penagihan dan
pembayaran untuk sebagian besar penjualan batubara Bayan Group dilakukan dalam US$ dan perhitungan
sebagian besar biaya terkait pendapatan dan biaya operasional juga dilakukan dalam US$.
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Pelanggan Bayan Group termasuk perusahaan pembangkit listrik, pabrik baja, perusahaan perdagangan
komoditas berskala internasional dan industri lain dari negara-negara seperti Italia, Jepang, Taiwan, Korea,
Filipina, India dan China. Sekitar 88,0% dari total produksi Bayan Group pada tahun 2007 dan sekitar
77,3% dari total produksi pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008, terdiri dari
batubara dengan nilai kalori diatas 6.301 kcal/kg, sementara sekitar 12,0% dari total produksi pada tahun
2007 dan 22,7% dari total produksi pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008,
terdiri dari batubara yang berkalori dibawah 6.301 kcal/kg. Bayan Group memperkirakan persentase batubara
berkalori tinggi terhadap total produksi akan menurun seiring dengan meningkatnya produksi di tambangtambang baru Bayan Group . Pada tahun 2008, Bayan Group memperkirakan sekitar 66,3% dari total
produksi akan terdiri dari batubara dengan nilai kalori diatas 6.301 kcal/kg.
Bayan Group memiliki dan mengoperasikan salah satu terminal batubara terbesar di Indonesia yang terletak
di Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan kapasitas sebesar 15,0 juta ton per tahun. Bayan Group pada
saat ini adalah satu-satunya grup perusahaan penghasil batubara di Indonesia yang menggunakan Floating
Transfer Station yang memiliki kapasitas mencapai sekitar 50.000 ton batubara sebelum dimuat ke dalam
kapal dan juga memiliki separator magnetik dan sistem sampling secara otomatis.
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, 2006, dan 2007, total pendapatan dari penjualan
batubara Bayan Group masing-masing sebesar Rp1.455,3 miliar, Rp2.878,0 miliar dan Rp3.308,9 miliar,
dan total keseluruhan pendapatan Bayan Group masing-masing sebesar Rp1.671,2 miliar, Rp2.995,8 miliar
dan Rp3.451,1 miliar. Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 dan 31 Maret
2008, total pendapatan dari penjualan batubara masing-masing sebesar Rp885,2 miliar dan Rp749,4 miliar,
dan total pendapatan Bayan Group adalah sebesar Rp912,5 miliar dan Rp772,1 miliar.

2. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi
Bayan Group
Kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil kegiatan operasional Bayan Group dipengaruhi oleh beberapa
faktor penting dimana sebagian dari faktor-faktor tersebut diyakini akan terus mempengaruhi kondisi keuangan
dan hasil operasi Bayan Group di masa depan.
-

Permintaan dan Fluktuasi Harga Batubara Secara Global
Fluktuasi harga batubara global telah memberi dampak, dan akan terus berdampak terhadap kinerja dan
arus kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional Bayan Group. Bayan Group menetapkan harga
batubara bedasarkan harga batubara global yang cenderung sangat berubah-ubah (cyclical) dan fluktuatif.
Sebagai produk komoditi, harga batubara global pada prinsipnya dipengaruhi oleh pasokan dan permintaan
di pasar ekspor batubara dunia. Pasar ekspor tersebut sangat kompetitif dan sensitif terhadap perubahanperubahan dalam industri pertambangan (termasuk pembukaan dan penutupan tambang-tambang baru,
penemuan cadangan-cadangan baru dan ekspansi usaha di pertambangan yang berjalan), gangguan
dalam distribusi batubara (termasuk yang disebabkan oleh cuaca buruk), permintaan dari pengguna
batubara (seperti pembangkit listrik dan fasilitas-fasilitas industri), dan kondisi ekonomi secara global,
dimana faktor-faktor tersebut di atas telah memberi dampak dan akan terus berdampak terhadap harga
jual, hasil operasi dan arus kas Bayan Group . Kenaikan harga batubara global dapat mendorong grup
perusahaan penghasil batubara lainnya untuk mengembangkan kapasitasnya.
Kenaikan surplus batubara dapat menurunkan harga batubara global dan harga jual batubara Bayan
Group kepada pelanggan berdasarkan perjanjian penjualan batubara yang baru, perjanjian penjualan
batubara dengan harga indeks dan perjanjian penjualan batubara dengan harga spot. Bayan Group
berusaha memitigasi risiko fluktuasi harga batubara global dengan memberikan harga tetap selama
periode 12 (dua belas) bulan dalam perjanjian penjualan batubara dengan para pelanggannya. Kebijakan
Bayan Group adalah melakukan perjanjian penjualan batubara yang didasarkan pada sebagian besar
dari estimasi jumlah produksi kotor tahun berikutnya.

-

Produksi
Pendapatan dari penjualan batubara Bayan Group sangat tergantung pada volume dan harga batubara
yang diproduksi dan dijual dalam jangka waktu tersebut. Volume produksi batubara Bayan Group
tergantung dari kinerja para kontraktor penambangan dan juga kinerja Bayan Group pada tambang
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yang dimilikinya, yang dibatasi oleh kapasitas penanganan batubara dalam proses produksi batubara
Bayan Group . Tingkat produksi Bayan Group dapat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian dan kondisi
operasional yang dapat mengganggu proses produksi batubara. Pada tahun 2007, total volume produksi
Bayan Group turun 8,5% dibandingkan dengan volume produksi pada tahun 2006 yang disebabkan
oleh menurunnya kinerja salah satu kontraktor di Proyek Gunungbayan Blok II dan cuaca buruk yang
terjadi pada bulan Mei 2007.
Pada tahun 2008, berdasarkan rencana penambangan, Bayan Group berencana untuk dapat meningkatkan
produksinya secara signifikan hingga mencapai 9,0 juta ton, yang dapat dicapai melalui ekspansi pada
Proyek Perkasa yang mulai produksi pada pertengahan tahun 2007, Proyek Wahana yang mulai produksi
di akhir tahun 2007 dan Proyek Teguh/Firman yang mulai produksi di kuartal kedua tahun 2008, yang
telah memulai produksinya di pertengahan tahun 2007. Sebagai tambahan, batubara yang dihasilkan
dari area konsesi FSP, yang terletak di dalam Proyek FTB, akan dimasukkan dalam bagian produksi
Bayan Group terhitung efektif sejak bulan Mei 2008. Berdasarkan perjanjian tertanggal 1 Februari 2005,
FSP melakukan perjanjian dengan Pan Assets Indonesia (“Pan Assets Indonesia”), entitas sepengendali
dengan Perseroan, dimana FSP mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan KP yang dimilikinya
kepada Pan Assets Indonesia dan memberikan hak sepenuhnya kepada Pan Assets Indonesia untuk
menambang semua cadangan batubara pada area konsesi FSP. Perseroan membeli batubara tersebut
dari Pan Assets Indonesia sesuai dengan perjanjian yang diadakan pada tanggal yang sama. Pada
tahun 2007, konsesi FSP menghasilkan sekitar 349.100 ton batubara (berdasarkan jumlah dari batubara
dalam tongkang), dimana Perseroan membeli sebanyak 337.100 ton batubara dari Pan Assets Indonesia.
Perseroan mengakhiri perjanjian dengan Pan Assets Indonesia tersebut yang berlaku efektif pada tanggal
1 Mei 2008 sehubungan dengan restrukturisasi organisasi Bayan Group.
Kesepakatan dengan Pan Assets Indonesia yang telah diakhiri terdiri dari (1) pengalihan hak dan
kewajiban sehubungan atas batubara dari konsesi FSP, (2) jasa kontrak penambangan dengan IP,
(3) pembelian batubara oleh Perseroan dari Pan Assets Indonesia. Sebagai dampaknya, efektif sejak
tanggal 1 Mei 2008, Bayan Group mengikutsertakan batubara yang diproduksi dari konsesi FSP dalam
total produksi Bayan Group . Bayan Group juga tidak lagi membeli batubara dari Pan Assets Indonesia
tetapi Perseroan atau FSP akan menjual batubara secara langsung kepada pelanggan.
Tabel dibawah ini menunjukkan volume produksi per proyek dan volume pembelian batubara selama
periode berikut:
Ribuan ton
Periode tiga bulan yang
berakhir pada tanggal
31 Maret 2008
31 Maret 2007
Volume produksi:
Proyek Gunungbayan
Proyek Perkasa
Proyek Teguh/Firman
Proyek Wahana
Total volume produksi

854,0
261,7
42,4
180,5
1.338,6

946,7
946,7

31 Desember
2007

2006

2005

4.130,6
549,3
16,0
8,1
4.704,0

5.140,4
5.140,4

4.342,5
4.342,5

Pembelian batubara(1)
986,5
1.561,5
1.825,0
2.651,5
313,4
(1)
Pembelian batubara termasuk pembelian batubara oleh Perseroan dari Pan Assets Indonesia sejumlah 73,8 ribu, 332,8
ribu dan 337,1 ribu ton pada tahun 2005, 2006, dan 2007 dan 86,1 ribu ton dan 59,7 ribu ton pada periode tiga bulan yang
berakhir pada 31 Maret 2007 dan 31 Maret 2008.

-

Kesepakatan dengan Para Kontraktor Pihak Ketiga
Bayan Group menunjuk kontraktor penambangan untuk melakukan berbagai jasa pertambangan di
setiap area konsesi kecuali untuk Proyek Gunungbayan Blok II, dimana overburden removal dilakukan
oleh 3 (tiga) kontraktor, dan Proyek Teguh/Firman, dimana Bayan Group melakukan sendiri jasa
penambangan selama menunggu proses penunjukkan kontraktor . Hingga bulan September 2007, IP
memberikan jasa penambangan kepada Pan Assets Indonesia dengan menerima jasa penambangan
sehubungan dengan area konsesi FSP. Bayan Group sebelumnya telah mengalihkan hak KP milik
FSP kepada Pan Assets Indonesia. Mulai September 2007 dan seterusnya, IP menunjuk pihak subkontrakor pihak ketiga untuk melaksanakan pekerjaan ini. Efektif sejak tanggal 1 Mei 2008, Bayan
Group mengakhiri kesepakatan tersebut dengan Pan Assets Indonesia.

39

Sejalan dengan rencana ekspansi, Bayan Group memperkirakan ketergantungan pada kontraktor
pertambangan dan kontraktor lainnya semakin meningkat di masa datang. Kontraktor yang ditunjuk
Bayan Group melakukan kegiatan operasional termasuk overburden removal (yang dibayar berdasarkan
volume overburden yang dipindahkan dan jarak pemindahannya), penambangan dan pengangkutan
batubara. Pada umumnya, Bayan Group melakukan kontrak penambangan dan pengangkutan batubara
secara non-eksklusif jangka panjang (non exclusive, multi year contract) dengan setiap kontraktor.
Setiap kontraktor pertambangan harus menyediakan personil yang diperlukan untuk mengawasi kegiatan
operasional serta tim kerja yang ahli agar dapat bekerja sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
Setiap kontraktor pertambangan juga harus menyediakan semua peralatan dan modal kerja yang
cukup untuk melakukan kegiatan operasional penambangan sesuai dengan tingkat produksi yang
diinginkan. Bayan Group yakin bahwa dengan menggunakan jasa kontraktor pertambangan dapat
mengurangi belanja modal dan modal kerja yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha
pertambangan. Setiap kontraktor sejak awal telah diberikan jadwal produksi dan disyaratkan berdasarkan
perjanjian untuk mencapai target produksi Bayan Group . Seluruh kontrak perjanjian penjualan batubara
Bayan Group dalam denominasi mata uang US$.
Biaya overburden removal merupakan komponen biaya produksi terbesar yang mewakili 53,5%, 44,6%,
42,4% dan 46,8% dari total biaya produksi untuk tahun 2005, 2006, 2007 dan untuk periode tiga bulan
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008. Biaya overburden tersebut sudah termasuk dalam pembayaran
kepada kontraktor pertambangan dan kontraktor lainnya sudah memasukkan dalam biaya tersebut.
Bayan Group memperkirakan biaya kontraktor penambangan dan kontraktor lainnya, dalam persentase
terhadap total biaya terkait pendapatan, akan meningkat sedangkan biaya penambangan yang dilakukan
sendiri, dalam persentase terhadap total biaya terkait pendapatan, akan menurun seiring dengan
peningkatan penggunaan kontraktor penambangan dan kontraktor lainnya.
Volume produksi Bayan Group secara parsial bergantung kepada kemampuan dari kontraktor
pertambangan untuk memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Selama tahun 2006, Bayan Group
menemukan penurunan kinerja dari salah satu kontraktor di Proyek Gunungbayan Blok II. Bayan
Group mendiskusikan rencana-rencana perbaikan dengan kontraktor tersebut, namun kinerja kontraktor
tersebut terus menurun selama tahun 2007 dan Bayan Group mulai mencari penggantinya, dimana
pada akhirnya BUMA terpilih pada tanggal 1 Desember 2007. Sebagai akibatnya, Bayan Group
mengalami penurunan produksi dan harus membeli batubara dari pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban
kontraktual Bayan Group pada tahun 2007.
-

Harga Penjualan Rata-rata dan Proses Penjualan
Meskipun harga batubara secara umum dipengaruhi oleh harga global komoditas batubara, volume
dan harga batubara yang dijual oleh Bayan Group juga dipengaruhi oleh para pelanggannya berdasarkan
kesepakatan. Harga jual batubara Bayan Group juga dipengaruhi oleh kualitas batubara yang dijual.
Batubara dengan kualitas tinggi dapat memberikan nilai tambah pada harga jual.
Jenis produk dan harga rata-rata batubara Bayan Group telah, dan akan terus, dipengaruhi oleh
strategi pencampuran batubara. Bayan Group melakukan pencampuran batubara untuk memenuhi
spesifikasi pelanggan. Bayan Group juga melakukan pencampuran batubara yang memiliki kandungan
kalori dan belerang tinggi dengan batubara yang memiliki kandungan kalori dan belerang rendah untuk
menurunkan kandungan kalori dan belerang sehingga mengoptimalkan nilai batubara per ton. Selain
membeli batubara berkalori rendah dari konsesi FSP untuk pencampuran, Bayan Group juga membeli
batubara berkalori rendah dari pihak ketiga. Pada tahun 2007, Bayan Group membeli sekitar 1,8 juta
ton batubara yang mana 1,5 juta ton dari pihak ketiga dan sisanya berasal dari pihak yang memiliki
hubungan istimewa. Pada tahun 2008, Bayan Group memperkirakan pembelian sekitar 1,4 juta ton
batubara. Untuk kedepannya, Bayan Group berencana untuk menjaga volume pembelian batubara dari
pihak ketiga, namun demikian Bayan Group memperkirakan porsi pembelian batubara dari pihak ketiga
untuk tujuan pencampuran tersebut akan berkurang seiring dengan berakhirnya perjanjian dengan Pan
Assets Indonesia dan peningkatan produksi pada Proyek FTB. Bayan Group memperkirakan persentase
batubara berkalori tinggi terhadap total produksi akan berkurang, sejalan dengan meningkatnya produksi
di tambang-tambang baru Bayan Group . Pada tahun 2008, Bayan Group memperkirakan sekitar
66,3% dari total produksi akan terdiri dari batubara dengan kalori diatas 6.301 kcal/kg.
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Tabel berikut ini menjelaskan volume penjualan, rata-rata realisasi harga jual per ton dan total penjualan
batubara Bayan Group :
Uraian

Total volume penjualan (ribuan ton)
Harga jual rata-rata per ton (US$)
Total penjualan batubara (Rp miliar)

Periode tiga bulan yang
berakhir pada tanggal
31 Maret

31 Desember

2008

2007

2007

2006

2005

1.402,3
57,83
749,4

2.111,6
45,95
885,2

7.084,4
50,99
3.308,9

7.472,7
42,05
2.878,0

4.161,0
35,78
1.455,3

Bayan Group memiliki harga rata-rata penjualan per ton yang lebih tinggi di tahun 2007 dibandingkan
dengan tahun 2006. Begitupun pada tahun 2006, harga rata-rata penjualan per ton juga lebih tinggi
dibandingkan tahun 2005. Hal ini terutama disebabkan karena meningkatnya harga batubara global.
Harga rata-rata penjualan juga dipengaruhi oleh cara yang ditempuh Bayan Group dalam melakukan
proses penjualan. Selama periode 17 Desember 2004 hingga 31 Desember 2005, GBP menjual
batubaranya kepada PT Mineral Exportindo Indonesia (Mineral Exportindo), yang kemudian mengekspor
batubara tersebut. GBP melakukan penjualan kepada Mineral Exportindo dengan FOB basis saat
batubara dimasukkan ke dalam tongkang di salah satu fasilitas bongkar muat tongkang milik Bayan
Group di Proyek Gunungbayan Blok II. Pada tahun 2006, GBP mulai menjual batubara kepada Perseroan
dengan FOB basis yang sama, yang untuk selanjutnya dijual ke BI, entitas sepengendali dengan
Perseroan, berdasarkan perjanjian jual beli tertanggal 27 Desember 2005. dan selanjutnya BI menjual
batubara tersebut ke pihak ketiga di pasar internasional. Bayan Group menyewa tongkang untuk
mengangkut batubara dari Proyek Gunungbayan Blok II ke BCT. Pada tahun 2006, batubara yang
dijual ke BI didasarkan pada FOB basis pada saat batubara dimuat ke dalam kapal di BCT. Oleh
kerenanya, di tahun 2006, harga rata-rata penjualan Bayan Group lebih tinggi dari tahun 2005, yang
sebagian dipengaruhi biaya pengangkutan serta berdampak terhadap pendapatan dari batubara tahun
2006. BI mendapatkan marjin dari penjualan ke pihak ketiga pada tahun 2006.
Dari tanggal 15 Desember 2006 dan seterusnya, Perseroan berhenti menjual batubara ke BI dan mulai
menjual secara langsung ke pihak-pihak ketiga. Perseroan dan Anak Perusahaan masing-masing
memiliki kontrak pengangkutan untuk mengangkut batubara dari Proyek Wahana ke Floating Transfer
Station, dari Proyek Perkasa ke kapal, dan dari proyek lainnya ke BCT. Batubara yang dijual ke pihak
ketiga dilakukan dengan FOB basis saat batubara dimuat ke dalam kapal di BCT atau di Floating
Transfer Station. Meskipun batubara sudah tidak lagi dijual kepada BI, BI selaku agen pemasaran
Bayan Group menerima komisi sebesar 5,0% dari ekspor yang dilakukan Bayan Group berdasarkan
perjanjian agen pemasaran dan penjualan tertanggal 15 Desember 2006.
Perjanjian agen pemasaran dan penjualan dengan BI diakhiri terhitung efektif sejak tanggal 1 Maret
2008. Sebagai dampaknya, BI tidak lagi menerima komisi.
Pada tahun 2007, harga jual rata-rata dan pendapatan Bayan Group mengalami peningkatan, yang
sebagian besar disebabkan oleh tingginya harga pasar dibandingkan dengan tahun 2006, dan adanya
penjualan batubara secara langsung yang dilakukan Bayan Group kepada para pelanggan, tanpa
melalui BI.
Karena perbedaan cara penjualan yang dilakukan Bayan Group dari tahun 2005 hingga 31 Maret 2008,
maka hasil kinerja operasional untuk periode ini tidak dapat dibandingkan secara langsung.
Pada kuartal pertama tahun 2008, Bayan Group menghentikan penambangan di Proyek FTB karena
telah menumpuknya persediaan batubara dalam jumlah besar di area tambang seiring dengan
berkurangnya pengangkutan batubara yang menggunakan kapal tongkang yang disebabkan rendahnya
kedalaman air di sungai Belayan. Bayan Group memindahkan peralatan berat yang digunakan dalam
aktivitas penambangan di Proyek FTB agar dapat menyelesaikan pembangunan haul road sepanjang
70 km ke lokasi bongkar muat tongkang yang direncanakan Bayan Group untuk dibangun di Sungai
Kedang Kepala, yang dapat digunakan oleh tongkang sepanjang tahun. Akibatnya, Bayan Group
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mengurangi produksi yang telah direncanakan untuk tahun 2008 menjadi 9,0 juta ton. Karena Bayan
Group sudah memiliki komitmen pada tanggal 31 Desember 2007 untuk melakukan pengiriman 12,8
juta ton batubara kepada pelanggan pada tahun 2008, dan setelah memasukkan 1,4 juta ton batubara
yang akan dibeli termasuk untuk pencampuran, Bayan Group telah menunda komitmen pengiriman
sebesar 3,4 juta ton batubara pada tahun 2008 hingga tahun 2009 dengan harga yang berlaku di tahun
2008. Dari 3,4 juta ton, per 1 Juni 2008, Bayan Group menyepakati dengan para pelanggan untuk
menunda jadwal pengiriman sehubungan dengan 0,9 juta ton batubara. Penundaan sisa pengiriman
sebesar 2,5 juta ton masih dalam proses persetujuan dan negosiasi dengan pelanggan. Jika diasumsikan
terjadi kenaikan harga batubara pada tahun 2009, maka Bayan Group memperkirakan realisasi harga
jual rata-rata pada 2009 akan lebih rendah daripada harga jual yang mampu diperoleh oleh Bayan
Group jika tidak terjadi penundaan sebagian pengiriman pada tahun 2008. Dalam hal dimana pengiriman
batubara yang dijadwalkan untuk dikirim setelah kuartal pertama tahun 2008, Bayan Group telah
setuju untuk mengurangi sejumlah total US$6.0 juta terhadap harga jual batubaranya kepada salah
satu pelanggan yang dapat menurunkan pendapatan Bayan Group untuk periode dimana Bayan Group
mengakui pendapatan tersebut.
Rencana Bayan Group untuk menghindari terulangnya penundaan pengiriman batubara yang
mengakibatkan penurunan pendapatan adalah sebagai berikut:
a) Membeli lebih banyak batubara untuk dijual kembali ke pelanggan sehingga bisa meningkatkan
pendapatan Perseroan
b) Meningkatkan produksi, menurunkan stripping ratio yang masih sedang didiskusikan dengan
para kontraktor
c) penundaan pengiriman batubara adalah kesepakatan keuda belah pihak antara Bayan Group dan
pelanggan dimana terdapat beberapa kontrak yang memang periode pengirimannya berakhir di
tahun berikutnya, sehingga sebagian volume tonnase yang dijadwalkan pengirimannya di tahun
berikutnya juga.
Sebagian penjualan Bayan Group dari Proyek Gunungbayan Blok II dan Proyek FTB dan semua
penjualan batubara dari Proyek Perkasa, Proyek Wahana, dan Proyek Teguh/Firman dilakukan secara
langsung melalui perusahaan tambang milik Bayan Group dengan pelanggan/pihak ketiga.
Ketentuan penetapan harga yang digunakan Bayan Group dalam kontrak-kontrak penjualan batubara
merujuk pada salah satu dari dua jenis harga berikut ini:
(i)

harga tetap, dimana harga dasar batubara yang akan dikirimkan pada tahun pertama (dalam
kasus tertentu, hingga tahun kedua) kontrak adalah tetap tetapi harga dasar yang akan dikirimkan
untuk tahun-tahun berikutnya akan didiskusikan dan disetujui dengan pelanggan sebelum atau
selama tiga bulan pertama dari masing-masing tahun kontrak berikutnya.

(ii) harga yang terkait dengan indeks, dimana harga dasar dari batubara yang akan dikirimkan
ditentukan pada waktu pengiriman mengacu kepada indeks tertentu yang tertera dalam kontrak.
Sehubungan dengan kontrak penjualan batubara dengan harga tetap, Bayan Group umumnya membuat
perjanjian penyesuaian harga dengan para pelanggan di kuartal terakhir tiap tahun untuk menentukan
harga di tahun berikutnya, atau khusus untuk pelanggan dari Jepang, kuartal terakhir dari masingmasing tahun fiskal di Jepang untuk harga di tahun fiskal tersebut.
Sehubungan dengan kontrak penjualan dengan harga yang terkait dengan indeks, Bayan Group
menggunakan indeks API#4 atau Indeks Newcastle, ataupun keduanya, sebagai referensi. Beberapa
kontrak penjualan dengan harga yang terkait dengan indeks memiliki ketentuan dimana Bayan Group
dapat menetapkan harga di depan (forward basis) untuk pengiriman berikutnya.
Pada tahun 2007, sekitar 83,5% dari total volume penjualan kotor batubara dilakukan berdasarkan
perjanjian jual beli batubara dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun atau lebih, yang sisanya dijual
melalui kontrak jangka pendek dan penjualan pada spot market.
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Walaupun Bayan Group berkeyakinan bahwa perjanjian jual beli batubara telah memberikan kepastian
dan kejelasan terhadap pendapatan dan arus kas dari kegiatan operasi dibandingkan dengan penjualan
pada harga spot, namun penjualan Bayan Group yang dilakukan berdasarkan perjanjian jual beli batubara
jangka panjang yang dilakukan di masa lalu, dan yang akan dilakukan di masa yang akan datang,
dimungkinkan terjadi dibawah harga pasar yang berlaku pada saat pengiriman dilakukan. Kebijakan
Bayan Group adalah mengadakan perjanjian jual beli batubara untuk 65,0% dari volume penjualan
tahun berikutnya sebelum dimulainya awal tahun kalender berikutnya, sedangkan selebihnya akan
dilakukan sebelum berakhirnya pertengahan tahun kalender tersebut. Untuk penjualan batubara yang
dilakukan dengan harga tetap, perubahan yang terjadi atas pendapatan penjualan batubara dan ratarata realisasi harga penjualan Bayan Group pada umumnya tertinggal dengan kenaikan atau turunnya
fluktuasi harga batubara global untuk setiap periodenya. Bayan Group memperkirakan pendapatan
dan harga rata-rata penjualan yang dilakukan berdasarkan harga yang terkait dengan indeks, akan
lebih sedikit terpengaruh dengan ketertinggalan tersebut, kecuali Bayan Group menggunakan opsi
untuk menetapkan harga di depan (forward basis) untuk pengiriman berikutnya.
-

Fase Pengembangan Anak Perusahaan
Dari 6 (enam) proyek Bayan Group di 8 (delapan) area konsesi, Proyek Gunungbayan Blok II dan
sebagian dari Proyek FTB berada di fase eksploitasi di tahun 2005, 2006, 2007 dan periode tiga bulan
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008. Proyek Perkasa dan Proyek Wahana mulai berproduksi
secara komersial masing- masing pada kuartal ketiga dan keempat tahun 2007 dan Proyek Teguh/
Firman mulai melakukan ujicoba produksi di akhir tahun 2007 dan produksi secara komersial akan
dilakukan pada kuartal kedua di tahun 2008. Proyek Gunungbayan Blok I memulai produksi komersial
secara terbatas pada kuartal kedua tahun 2008 untuk sejumlah tertentu produksi batubara pada setiap
bulannya. Bayan Group memperkirakan bahwa produksi dari Proyek Gunungbayan Blok I akan
meningkat dan area konsesi BT dan BAS di Proyek FTB akan beroperasi di tahun 2009, hal mana
dapat memberikan dampak terhadap tingkat produksi, pendapatan, biaya sehubungan dengan
pendapatan dan penjualan, dan biaya di masa datang.
Untuk menjaga tingkat produksi saat ini, Bayan Group sedang mengeksplorasi cadangan-cadangan
batubara tambahan di seluruh area konsesi yang dimiliki.
Biaya pengembangan infrastruktur di beberapa wilayah area konsesi akan dicatat sebagai penambahan
aktiva tetap dan biaya yang terkait dengan eksplorasi dan pengembangan dicatat sebagai biaya
eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan. Pada tahun 2005, 2006, dan 2007, Bayan Group
mengeluarkan sekitar Rp30,4 miliar, Rp73,5 miliar, dan Rp103,0 miliar untuk biaya eksplorasi terkait
kegiatan penambangan Bayan Group, dimana sebagian besar ditangguhkan dan dicatatkan sebagai
pengeluaran eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan. Bayan Group memperkirakan biaya
eksplorasi dapat menurun hingga sekitar Rp93,5 miliar pada tahun 2008 karena Bayan Group telah
mencatatkan biaya terkait aktivitas pengeboran sebagai pengeluaran dan produksi telah dimulai di
semua tambang Bayan Group . Biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan diamortisasi
dengan jangka waktu lebih pendek dari umur tambang atau menurut syarat-syarat di PKP2B bila
eksplorasi terbukti dapat berjalan secara ekonomis setelah produksi di wilayah tersebut dimulai atau
dihapusbukukan apabila Bayan Group menetapkan bahwa produksi di wilayah tersebut tidak
menguntungkan secara ekonomi.

-

Fluktuasi Harga dan Biaya Bahan Bakar
Harga bahan bakar merupakan faktor penting dalam kegiatan usaha Bayan Group . Setiap peningkatan
harga bahan bakar akan berdampak pada biaya Bayan Group dalam tiga hal, yaitu (i) meningkatnya
biaya penambangan yang dibebankan oleh kontraktor pertambangan (ii) meningkatnya biaya bahan
bakar dan minyak pada tambang Bayan Group dan yang digunakan pada kegiatan pemrosesan batubara,
dan kegiatan usaha di BCT dan (iii) meningkatnya biaya transportasi batubara yang menggunakan
tongkang.
Hingga bulan Juli 2005, Bayan Group dan kontraktornya membeli bahan bakar dari Pertamina dengan
harga subsidi. Pada bulan Juli 2005, Pertamina berhenti menjual bahan bakar bersubsidi. Sejak bulan
Juli 2005, Bayan Group dan kontraktornya telah membeli kebutuhan bahan bakar dari Pertamina atau
tempat lainnya dengan harga pasar yang berlaku secara global. Dengan adanya kenaikan harga bahan
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bakar, biaya bahan bakar Bayan Group sejak tahun 2005 meningkat secara signifikan. Peningkatan
signifikan lainnya dalam harga bahan bakar diesel akan menyebabkan peningkatan biaya produksi di
masa mendatang. Dengan meningkatnya produksi Bayan Group, sesuai dengan rencana ekspansi,
kebutuhan bahan bakar dan biaya-biayanya pun akan meningkat juga. Bayan Group tidak melakukan
transaksi lindung nilai terhadap risiko harga bahan bakar.
-

Fluktuasi dari Nilai Tukar Mata Uang Asing
Sebagian besar dari pendapatan dan kewajiban serta biaya produksi Bayan Group didenominasikan
dalam mata uang asing, khususnya US$, sedangkan mata uang yang dilaporkan Bayan Group adalah
dalam Rupiah. Walaupun Bayan Group tidak mengalami risiko transaksi valuta asing yang signifikan
karena Bayan Group memperoleh keuntungan dari natural hedge, Bayan Group dapat terkena dampak
dari fluktuasi nilai mata uang Rupiah terhadap US$ dan mata uang lainnya yang digunakan Bayan
Group dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Meningkatnya nilai Rupiah terhadap US$ mempengaruhi kinerja keuangan dan hasil operasional Bayan
Group karena diantaranya dapat menurunkan pendapatan, piutang usaha, serta kas dan setara kas
yang dicatatkan dalam laporan keuangan. Sebaliknya, penurunan nilai Rupiah terhadap US$ juga
pasti mempengaruhi kinerja keuangan dan hasil operasi Bayan Group karena diantaranya dapat
meningkatkan biaya produksi dimana biaya yang dibayarkan kepada kontraktor, hutang usaha, serta
kewajiban dan beban bunga Bayan Group didenominasi dalam mata uang US$. Untuk tahun-tahun
yang berakhir pada 31 Desember 2005 dan 2007, Bayan Group membukukan kerugian selisih nilai
tukar sebesar Rp28,1 miliar dan Rp47,6 miliar sedangkan pada tanggal 31 Desember 2006, Bayan
Group membukukan keuntungan selisih nilai tukar sebesar Rp74,4 miliar.

-

Royalti dan Pembayaran Lain Kepada Pemerintah
Berdasarkan setiap 5 (lima) PKP2B Bayan Group, Pemerintah berhak atas 13,5% dari produksi batubara
setiap Anak Perusahaan yang menandatangani PKP2B dengan Pemerintah. Seperti disyaratkan oleh
Pemerintah, Bayan Group memasarkan dan menjual seluruh produksi batubara yang dihasilkan Anak
Perusahaan dan membayar 13,5% dari produksi batubara yang dihitung berdasarkan harga jual di titik
muat terakhir di area konsesi, setelah dikurangi biaya administrasi, dimana hanya terjadi untuk Proyek
Gunungbayan saja.
Berdasarkan KP dan diatur dengan peraturan yang ada, Pemerintah memungut iuran eksploitasi antara
3,0% sampai dengan 7,0% (tergantung dari kalori batubara yang ditambang) dari penjualan batubara
oleh FSP, BT dan BAS, sekaligus membayar pungutan pembangunan daerah US$0.50 per ton dari
batubara yang ditambang oleh FSP dan BT kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Sehubungan dengan KP Fajar, Bayan Group sedang berdiskusi dengan Pemerintah Daerah mengenai
biaya royalti yang dipungut. Sambil menunggu hasil keputusan diskusi ini, Bayan Group telah
mengakumulasikan biaya royalti sebesar 3,0% tetapi belum menyetorkan kepada Pemerintah Daerah.
Bayan Group tidak bisa memastikan bahwa biaya royalti yang harus dibayar Bayan Group tidak akan
lebih tinggi dibanding jumlah yang telah diakumulasikan.
Untuk penjualan yang dilakukan melalui Perseroan, harga batubara yang dijual kepada Perseroan
adalah harga yang sudah termasuk hak pemerintah sebesar 13,5% dan pungutan lainnya. Bagian
penjualan Proyek Gunungbayan Blok II, dan seluruh penjualan Proyek Perkasa, Proyek Teguh/Firman
dan Proyek Wahana, secara langsung dilakukan antara perusahaan pertambangan milik Bayan Group
dengan pelanggan/pihak ketiga, dimana penjualan dilakukan berdasarkan FOB pada saat batubara
dimuat ke dalam kapal di BCT, atau Floating Transfer Station untuk penjualan yang dilakukan di
WBM, atau pada saat dimuat ke dalam kapal untuk penjualan yang dilakukan PIK. Untuk hal tersebut
di diatas, harga yang dikenakan saat dilakukannya penjualan kepada pihak ketiga yang didasarkan
pada titik muat terakhir di area konsesi, dikurangi biaya administrasi yang mana hanya terjadi di
Proyek Gunungbayan saja, adalah harga yang telah memperhitungkan hak pemerintah yang sebesar
13,5% dan pungutan lainnya. Hingga bulan April 2008, Bayan Group mengalihkan hak atas batubara
yang diproduksi konsesi FSP dengan imbalan komisi sebesar US$0,80 - US$1,00 per ton, tergantung
volume batubara yang dihasilkan. Selama masa pengalihan tersebut, royalti terus dibayar oleh atau
atas nama FSP.

44

Seluruh pembayaran royalti kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk pungutan pembangunan
daerah oleh Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara, dicatat sebagai royalti, dalam biaya sehubungan
dengan pendapatan di laporan keuangan konsolidasian Perseroan. Sehubungan dengan konsesi FSP,
Pan Asset Indonesia adalah pihak yang bertanggung jawab untuk membayar royalti hingga 30 April 2008,
dan Bayan Group bertanggung jawab untuk membayar royalti sejak tanggal 1 Mei 2008 untuk seterusnya.
Selain royalti yang dibayarkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Bayan Group diwajibkan
membayar iuran tahunan dan iuran tengah tahunan lainnya kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah
berdasarkan PKP2B dan KP, termasuk iuran tetap sesuai dengan luas area konsesi.
-

Tren Rasio Pengupasan (Strip Ratio)
Biaya produksi Bayan Group, khususnya biaya keseluruhan yang dikenakan oleh kontraktor
penambangan, dipengaruhi oleh strip ratio yang dihadapi kontraktor dan Bayan Group, untuk penambangan
yang dilakukan sendiri, saat mengeluarkan batubara dari penambangan. Strip ratio adalah jumlah kubik
meter bongkahan yang harus dipindahkan untuk mengakses dan mengeluarkan 1 (satu) ton batubara.
Semakin tinggi strip ratio maka semakin tinggi pula jumlah overburden yang harus dilakukan untuk
dapat mengakses batubara, sehingga biaya produksi pun semakin mengingkat. Di tambang-tambang
yang masih baru, strip ratio akan bervariasi tergantung karakteristik geologis dari tambang batubara. Jika
dimungkinkan, Bayan Group menambang pada area dengan tingkat strip ratio yang lebih tinggi pada
saat harga batubara sedang tinggi, sehingga akan mengimbangi kenaikan biaya strip ratio. Rata-rata
strip ratio dari seluruh pertambangan Bayan Group telah meningkat dalam beberapa waktu terakhir ini,
khususnya di Proyek Gunungbayan Blok II dan Bayan Group memperkirakan tren ini akan berlanjut terus
untuk beberapa tahun kedepan. Bila strip ratio akan terus meningkat di masa yang akan datang, Bayan
Group akan menghadapi biaya produksi yang juga meningkat, terutama karena meningkatnya total
biaya kontraktor secara keseluruhan dan biaya produksi untuk penambangan yang dilakukan sendiri.

-

Biaya Terkait dengan Peralatan, Mesin dan Bahan Peledak
Para kontraktor tambang yang ditunjuk Bayan Group bertanggung jawab untuk menyediakan seluruh
peralatan dan mesin-mesin yang diperlukan untuk melakukan penambangan di wilayahnya masingmasing. Bayan Group melakukan sebagian besar penambangan batubaranya sendiri di Proyek
Gunungbayan Blok II. Pada Proyek Teguh/Firman, Bayan Group melakukan sendiri kegiatan operasi
penambangan sambil menunggu penunjukkan subkontraktor dengan mengoperasikan peralatan dan
mesin-mesin, menjalankan rangkaian proses batubara, dan menggunakan BCT milik Bayan Group .
Sejak akhir tahun 2003, dimana terjadinya kekurangan baja dan karet di seluruh dunia, harga-harga
peralatan dan mesin-mesin pertambangan dan suku cadang terkait, serta biaya sewa mesin dan peralatan
tersebut, mengalami kenaikan.Dengan keadaan harga batubara saat ini, jeda waktu antara pemesanan
peralatan tersebut dengan penyerahannya (delivery) menjadi lebih lama. Sebagai akibatnya, Bayan Group
telah membeli, dan dimasa yang akan datang mungkin akan membeli peralatan tersebut untuk
mengantisipasi kenaikan produksi, sebagaimana yang terjadi di Proyek Wahana, Proyek Perkasa dan
Proyek Teguh/Firman. Setelah kontraktor sudah terpilih, Bayan Group biasanya menjual peralatan itu
kepada kontraktor tersebut. Pada tahun 2007, Bayan Group mempunyai peralatan dengan nilai buku
sebesar Rp224,2 miliar, yang dijual kepada BUMA dan Leighton untuk harga Rp312,1 miliar pada saat
penunjukan mereka sebagai kontraktor tambang Bayan Group di Proyek Wahana dan Proyek Perkasa.
Bayan Group telah memesan peralatan dengan nilai sekitar US$54.2 juta dari berbagai pemasok peralatan
yang akan digunakan di Proyek Teguh/Firman. Bila Bayan Group telah menunjuk kontraktor untuk
Proyek Teguh/Firman pada saat penagihan untuk peralatan tersebut, pemasok akan melakukan penagihan
secara langsung kepada kontraktor yang bersangkutan. Aktivitas terkait lainnya, seperti stevedoring,
analisa kualitas batubara dan pengapalan, juga disubkontraktor kepada berbagai kontraktor.
Bayan Group memperkirakan biaya penggantian peralatan dan mesin-mesin dan bahan suku cadang,
khususnya ban, akan terus meningkat, yang menyebabkan biaya produksi juga meningkat.
Biaya bahan peledak juga terdiri dari sebagian beban kontraktor Bayan Group dan non kontraktor.
Karena terjadinya kekurangan bahan amonia di dunia, harga global untuk bahan peledak dan biaya
bahan peledak Bayan Group telah meningkat sejak kuartal kedua tahun 2004. Bayan Group
memperkirakan peningkatan pada harga bahan peledak akan mengakibatkan kenaikan biaya produksi
Bayan Group di masa datang.
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-

Pungutan Ekspor
Pada tanggal 11 Oktober 2005, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan
No. 95/PMK.02/2005 yang mewajibkan pungutan ekspor atas batubara yang diekspor dari Indonesia
sejak tanggal tersebut. Pungutan tersebut setara dengan 5,0% dari total volume batubara yang diekspor
Bayan Group pada harga yang ditetapkan Pemerintah.
Pungutan ekspor berlaku efektif sejak bulan Oktober 2005 dan dicabut pada bulan Oktober 2006,
setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.02/2006. Sebagai akibat dari adanya
pungutan ekspor, Bayan Group mencatat biaya dalam beban penjualan pada tahun 2005 dan 2006
masing-masing sejumlah Rp2,7 miliar dan Rp78,4 miliar. Jika permintaan dalam negeri untuk batubara
meningkat dan Indonesia mengalami penurunan dalam pengadaan batubara, Pemerintah memutuskan
untuk memberlakukan kembali pungutan ekspor, atau bentuk lain dari pembatasan ekspor. Pengenaan
tarif pungutan sudah terjadi di masa lalu, dan jika pungutan atau perhitungan lainnya diberlakukan, hal
ini dapat secara material membawa dampak balik yang besar terhadap bisnis Bayan Group, kondisi
keuangan dan hasil serta prospek operasi.

-

Fluktuasi dari Kuartal ke Kuartal
Hasil dari kuartal ke kuartal dapat berfluktuasi karena beberapa faktor, termasuk provisional pricing
dan siklus musiman.
Bayan Group dalam hal tertentu mengakui pendapatan pada tahun yang bersangkutan dengan menggunakan
provisional pricing. Sesuai dengan perjanjian jual beli batubara dengan harga tetap untuk jangka panjang,
Bayan Group biasanya menyetujui jadwal pengiriman batubara di dalam kontrak tetapi melakukan negosiasi
harga jual setiap tahunnya. Pada beberapa kasus, ketika harga untuk tahun tertentu tidak disetujui oleh
pelanggan pada saat pengiriman akan dilakukan, Bayan Group akan tetap melakukan pengiriman batubara
tersebut berdasarkan pada provisional pricing, yaitu berdasarkan harga tahun sebelumnya atau harga
tengah yang disepakati bersama, dan untuk selanjutnya melakukan penyesuaian setelah dicapainya
kesepakatan harga dengan pelanggan yang bersangkutan. Ketika hal ini terjadi, Bayan Group mencatat
pendapatan penjualan batubara berdasarkan pada provisional pricing dan menyesuaikan jumlah pendapatan
penjualan batubara setelah Bayan Group mencapai kesepakatan harga dengan pelanggan. Sebagai
akibatnya, pendapatan penjualan batubara dari kuartal ke kuartal dapat berfluktuasi.
Tingkat produksi Bayan Group juga dapat bervariasi dari kuartal ke kuartal, khususnya disebabkan
oleh faktor musiman seperti cuaca. Kalimantan, dimana operasi tambang Bayan Group berlokasi,
memiliki musim hujan yang biasanya terjadi dari bulan Oktober hingga bulan April. Selama musim
hujan, area konsesi Bayan Group mengalami hujan yang lebat dan banjir musiman. Hujan yang lebat
mempengaruhi kegiatan operasional Bayan Group dengan siklus kedatangan truk yang semakin lama,
turunnya efisiensi peralatan dan lambatnya penambangan, produksi, proses, dan transportasi batubara.
Pada tahun 2007, produksi Bayan Group dipengaruhi oleh adanya curah hujan yang tidak normal di
Kalimantan Timur, dimana curah hujan selama setengah tahun pertama adalah 35,0% lebih tinggi
dibandingkan rata-rata 20 (duapuluh) tahun terakhir yang menyebabkan meluapnya Sungai Mahakam
dan Sungai Kedang Pahu yang menyebabkan terjadinya banjir di daerah sekitar sungai tersebut. Jika
tingkat produksi Bayan Group mengalami penurunan hal ini dapat berdampak kepada pendapatan
penjualan batubara untuk periode berikutnya.

-

Rencana Akuisisi
PT Muji Lines
Pada bulan Juni 2008, Bayan Group membeli seluruh saham Muji dengan harga pembelian senilai
Rp1,0 miliar, yang seluruhnya adalah saham dengan nilai nominal. Muji mempunyai 1 (satu) set kapal
penderek dan kapal tongkang yang masih terhutang senilai US$3,6 juta. Selanjutnya, Bayan Group
bemaksud untuk membeli, melalui Muji, 5 set kapal penderek dan kapal tongkang tambahan senilai
US$13,0 juta.
Kaltim Supacoal
Grup Bayan telah setuju untuk mengambil alih kepemilikan saham BI di Kaltim Supacoal dengan harga
pembelian senilai US$612.500. BI memiliki 49,0% dan Binderless sebesar 51,0% atas Kaltim
Supacoal. Bayan Group berharap dapat menyelesaikan pengambilalihan ini pada semester kedua tahun
2008. Binderless sedang membangun upgrading plant batubara yang terletak di dekat Proyek FTB,
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yang akan dimiliki dan dapat digunakan oleh Kaltim Supacoal untuk meningkatkan nilai kalori batubara
yang diproduksi dari Proyek FTB melalui pengurangan kandungan kelembapan dan memadatkannya
menjadi briket yang stabil secara fisik maupun kimiawi. Bayan Group berniat untuk memasok batubara
ke Kaltim Supacoal berdasarkan perjanjian pemasokan batubara dan membeli briket batubara berdasarkan
perjanjian pemasokan briket batubara yang telah ditingkatkan, yang masing-masing tertanggal 3 April
2008. Sebagai bagian dari pengambilalihan ini, Bayan Group akan mengambil alih hak, kewenangan dan
pokok pinjaman berikut bunga BI kepada Kaltim Supacoal, yang berlaku pada saat penyelesaian
pengambilalihan saham tersebut. Jumlah keseluruhan hutang pokok adalah sebesar US$14,3 juta (Rp131,8
miliar) per tanggal 15 Juni 2008. Bayan Group juga berniat untuk menganggarkan belanja modal guna
mendanai 49,0% porsi dari sisa biaya pembangunan pabrik upgrading batubara yang akan bernilai US$10,2
juta per 15 Juni 2008. Jumlah kewajiban keseluruhan terhadap Bayan Group sehubungan dengan pinjaman
dan belanja modal bernilai sekitar US$24,5 juta (Rp225,8 miliar).
Bayan Group memperkirakan akan membiayai pengambilalihan ini melalui kas yang tersedia dari
kegiatan operasional atau dengan menarik sisa dana yang tersedia dari pinjaman ING.
-

Program Alokasi Saham dan Bonus Untuk Karyawan
Berdasarkan rencana alokasi saham untuk karyawan staf, Direktur, dan Komisaris (kecuali Komisaris
Independen) berkesempatan untuk menerima, tergantung pada posisinya dalam Bayan Group, (a) sejumlah
saham di harga Penawaran Umum yang senilai dengan 3 hingga 6 bulan gaji (berdasarkan gaji yang
diterima per 31 Maret 2008), disesuaikan dengan lama masa kerja atau (b) sejumlah saham yang akan
ditentukan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris tergantung lamanya bekerja dan posisi jabatannya.
Bayan Group ingin menetapkan pemberian bonus berupa saham sebagai beban yang senilai dengan
jumlah saham yang dikeluarkan, dikalikan dengan harga penawaran. Bayan Group memperkirakan
untuk memasukkan beban sebesar Rp58 miliar sehubungan dengan dikeluarkannya bonus berupa
saham sesuai rencana alokasi saham untuk karyawan, dalam pertengahan kedua tahun 2008.
Karyawan lainnya yang secara umum terdiri dari karyawan non-staf akan diberikan bonus berupa uang
sebagai pengganti Saham ESA dalam jumlah yang setara dengan 6 (enam) hingga 12 (dua belas)
bulan gaji (berdasarkan gaji pokok per 31 Maret 2008) tergantung dari lamanya masa bekerja. Perseroan
memperkirakan akan mengeluarkan biaya sekitar Rp18,434 miliar sehubungan dengan pemberian
bonus berupa uang di semester kedua tahun 2008.

-

Kebijakan Akuntansi yang Penting
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan disusun berdasarkan prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan
manajemen untuk memilih metode dan kebijakan akuntansi yang spesifik dari beberapa alternatif yang
ada. Disamping itu, estimasi dan pertimbangan yang tepat dibutuhkan dalam memilih dan menerapkan
metode dan kebijakan tersebut yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja operasional
yang dilaporkan. Manajemen mendasarkan estimasi dan pertimbangannya pada pengalaman historis
dan asumsi lain yang dianggap sesuai dengan situasi yang ada. Hasil yang sebenarnya mungkin
secara signifikan akan berbeda bila didasarkan pada estimasi dan pertimbangan yang berbeda.

-

Persediaan dan Biaya Produksi
Bayan Group membukukan nilai persediaan berdasarkan harga terendah antara biaya perolehan dan
nilai realisasi bersih (net realizable value). Perkiraan dan asumsi berkaitan dengan biaya produksi
mempengaruhi nilai persediaan yang dibukukan di neraca dan mempengaruhi jumlah biaya sehubungan
dengan pendapatan, dan pada akhirnya laba kotor dan laba bersih yang dibukukan di laporan rugi laba.
Biaya persediaan batu bara diitetapkan berdasarkan metode rata-rata bergerak dan mencakup alokasi
komponen biaya bahan baku, tenaga kerja, penyusutan, dan biaya tidak langsung terkait dengan
kegiatan pertambangan.
Dalam penentuan nilai realisasi bersih (net realizable value) dari persediaan batubara, Bayan Group
memperkirakan harga batubara dengan menggunakan patokan harga internasional pada saat estimasi
dibuat. Bayan Group mendasarkan estimasi harga batubara berdasarkan indeks harga batubara seperti
indeks Barlow Jonker, indeks API#4, dan indeks Newcastle. Berdasarkan pengalaman, estimasi nilai
realisasi bersih (net realizable value) yang dibuat Bayan Group telah melampaui perkiraan biaya persediaan.
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-

Amortisasi Biaya Eksplorasi dan Pengembangan yang Ditangguhkan
Beberapa biaya seperti penyelidikan umum, eksplorasi, pembiayaan, uji kelayakan, persiapan, dan
pengembangan penambangan sebelum dimulainya produksi dikapitalisasi oleh Bayan Group . Biaya
yang dikapitalisasi tersebut kemudian diamortisasi dengan metode garis lurus sejak dimulainya produksi
secara komersial selama sisa umur tambang atau sisa masa berlaku PKP2B atau KP, mana yang
lebih singkat. Penyesuaian umur tambang dilakukan setiap tahun dengan mempertimbangkan beberapa
faktor seperti perkiraan cadangan batubara, perkiraan biaya produksi, harga batubara, dan penurunan
perkiraan umur tambang pada saat peningkatan jumlah produksi tahunan (dengan mempertimbangkan
perubahan estimasi cadangan pada periode tersebut). Apabila Bayan Group meningkatkan produksi di
suatu tambang dan membuka area penambangan baru atau mengurangi umur tambang, maka nilai
amortisasi biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan akan meningkat. Bayan Group
memperkirakan amortisasi biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan pada tahun 2008
dan tahun-tahun berikutnya akan melebihi nilai amortisasi periode sebelumnya yang disajikan di laporan
keuangan konsolidasian pada prospektus ini dikarenakan beberapa proyek Bayan Group mulai
berproduksi di tahun 2008.

-

Biaya Pengupasan
Ketika pengupasan dilakukan berdasarkan rasio kupas rata-rata umur tambang, Bayan Group mengakui
biaya pengupasan sebagai biaya produksi berdasarkan rasio kupas rata-rata umur tambang.
Pada saat rasio pengupasan aktual melebihi rata-rata rasio kupas umur tambang, kelebihan biaya
pengupasan tanah ditangguhkan dan dicatat di neraca konsolidasian sebagai biaya pengupasan tanah
yang ditangguhkan. Jika rasio pengupasan aktual lebih rendah daripada rata-rata umur tambang,
selisihnya dibebankan pada saldo biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan dari periode sebelumnya
atau dicatat di neraca konsolidasian sebagai biaya pengupasan tanah yang masih harus dibayar.
Bayan Group mengakui perubahan estimasi rasio kupas rata-rata umur tambang secara prospektif
sepanjang sisa umur tambang.

-

Akuntansi untuk Instrumen Keuangan Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai
Bayan Group pada awalnya mencatat instrumen keuangan derivatif di neraca konsolidasian berdasarkan
biaya perolehan dan menilai kembali berdasarkan nilai wajarnya. Metode untuk melihat hasil keuntungan
atau kerugian yang terjadi tergantung pada sifat dari objek yang dilindungi nilainya. Bayan Group
mengelompokkan derivatif sebagai (1) instrumen lindung nilai terhadap nilai wajar suatu aktiva atau
kewajiban yang telah diakui atau komitmen tetap yang belum diakui (lindung nilai atas nilai wajar);
atau (2) instrumen lindung nilai transaksi yang diperkirakan akan terjadi (lindung nilai arus kas).
Bayan Group mencatat perubahan nilai wajar derivatif yang ditujukan dan memenuhi kualifikasi sebagai
lindung nilai atas nilai yang wajar, yang efektif, dicatat di dalam laporan laba rugi konsolidasian, bersama
dengan perubahan yang terjadi pada nilai wajar aktiva dan kewajiban yang dilindungi nilainya.
Bayan Group mencatat perubahan nilai wajar derivatif yang ditujukan dan memenuhi kualifikasi sebagai
lindung nilai arus kas dan lindung nilai tersebut efektif, diakui sebagai bagian dari ekuitas pada akun
cadangan nilai wajar lindung nilai. Bayan Group akan mengalihkan jumlah yang tercatat di ekuitas
tersebut ke dalam laporan rugi laba konsolidasian dan mengklasifikasi jumlah tersebut sebagai
pendapatan atau beban pada periode dimana transaksi lindung nilai tersebut mempengaruhi laporan
laba rugi konsolidasian.
Bayan Group segera mencatat perubahan nilai wajar atas instrumen derivatif yang tidak memenuhi
persyaratan sebagai akuntansi lindung nilai dalam laporan laba rugi konsolidasian.
Ketika suatu instrumen lindung nilai kadaluwarsa atau dijual, atau suatu lindung nilai tidak lagi memenuhi
persyaratan akuntansi lindung nilai, akumulasi keuntungan atau kerugian yang pada saat itu tercatat
di ekuitas akan diakui dalam laporan rugi laba konsolidasian. Pada saat transaksi yang diperjanjikan
atau diperkirakan tidak lagi diharapkan untuk terjadi, Bayan Group mengalihkan akumulasi keuntungan
atau kerugian yang dicatat pada bagian ekuitas ke dalam laporan laba rugi konsolidasian.
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Pada saat terjadinya transaksi derivatif atau lindung nilai, Bayan Group melakukan dokumentasi
mengenai hubungan antara instrumen lindung nilai dan unsur yang dilindungi nilainya, juga tujuan
pengelolaan risiko dan strategi yang diterapkan dalam melakukan berbagai macam transaksi lindung
nilai. Proses dokumentasi ini menghubungkan derivatif yang ditujukan sebagai lindung nilai untuk
menspesifikasikan aktiva dan kewajiban tertentu atau komitmen tertentu atau transaksi yang
diperkirakan. Bayan Group juga melakukan dokumentasi atas penilaiannya, baik pada permulaan
lindung nilai dan secara berkelanjutan, untuk menentukan apakah derivatif yang digunakan pada transaksi
lindung nilai memiliki efektivitas yang tinggi dalam menandingi (offsetting) perubahan nilai wajar atau
arus kas suatu unsur yang dilindungi nilainya.
Operasi berdasarkan segmen usaha primer
Produksi
Volume produksi Bayan Group meningkat dari 946,7 ribu ton untuk periode tiga bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2007 menjadi 1.338,6 ribu ton untuk periode tiga bulan yang berakhir pada
tanggal 31 Maret 2008, terutama disebabkan karena dimulainya kegiatan eksploitasi di Proyek Perkasa,
Proyek Teguh/Firman dan Proyek Wahana yang secara parsial dikurangi oleh turunnya volume produksi
di Proyek Blok II Gunungbayan.
Volume penjualan Bayan Group mengalami penurunan dari 7.472,7 ribu ton pada tahun 2006 menjadi
7.084,4 ribu ton pada tahun 2007. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan volume produksi pada
tahun 2007 pada Proyek Gunungbayan Blok II karena kinerja yang menurun dari salah satu kontraktor
overburden dan kegiatan tongkang yang terhenti pada bulan Mei 2007 yang disebabkan oleh hujan
lebat dan, pada hal tertentu, penurunan pembelian batubara dari pihak ketiga untuk dicampur dengan
batubara Group karena adanya penurunan pada volume produksi Bayan Group . Faktor-faktor ini secara
parsial dikurangi oleh peningkatan jumlah produksi sebagai akibat dari aktifitas eksploitasi pada Proyek
Perkasa. Pembelian batubara dari pihak ketiga menurun menjadi 2.651,5 ribu ton pada tahun 2006
menjadi 1.825 ribu ton pada tahun 2007.
Volume penjualan mengalami peningkatan yang signifikan terutama mencerminkan peningkatan volume
produksi sebesar 18,4% pada tahun 2006, dimana volume produksi pada tahun 2006 adalah 5.140,4
ribu ton dibandingkan dengan 4.342,5 ribu ton pada tahun 2005 dan peningkatan yang signifikan pada
pembelian batubara dari pihak ketiga untuk dicampur dengan batubara Bayan Group, yang berjumlah
2.651,5 ribu ton pada tahun 2006 dibandingkan dengan 313,4 juta ton pada tahun 2005. Pembelian
batubara termasuk batubara yang dihasilkan pada Konsesi FSP, yang dibeli Bayan Group dari Pan
Assets Indonesia (pihak yang memiliki hubungan istimewa).
Penjualan/Pendapatan usaha
Pendapatan Bayan Group berasal dari penjualan batu bara dan pendapatannon-batubara yang meliputi
jasa bongkar muat batubara, pendapatan bagi hasil jasa dermaga, jasa pertambangan, bagi hasil dari
penerimaan penjualan batubata, dan pendapatan sewa.
Pendapatan dari Penjualan Batubara
Pendapatan dari penjualan batubara menurun sebesar 15,3% dari Rp885,2 miliar untuk periode tiga
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 menjadi Rp749,4 miliar pada periode tiga bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2008 yang disebabkan terutama oleh penurunan sebesar 33,6% dari
volume penjualan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008 yang mana
sebagian dari jumlah tersebut dikurangi oleh peningkatan dari realisasi harga jual rata-rata batubara
Bayan Group, dari US$45.95 per ton untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret
2007 menjadi US$57.83 per ton pada tanggal 31 Maret 2008.
Pendapatan batubara meningkat sebesar 15,0% dari Rp2.878,0 miliar pada tahun 2006 menjadi
Rp3.308,9 miliar pada tahun 2007, yang disebabkan terutama oleh peningkatan dari rata-rata
realisasi harga jual batubara Bayan Group menjadi US$51.0 per ton pada tahun 2007 dibandingkan
dengan US$42.0 per ton pada tahun 2006 tetapi turun secara parsial akibat dari turunnya volume
penjualan batubara sebesar 5,2% pada tahun 2007.
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Pendapatan dari penjualan batubara meningkat sebesar 97,8% dari Rp1.455,3 miliar pada tahun 2005
menjadi Rp2.878,0 miliar pada tahun 2006, yang disebabkan oleh peningkatan sebesar 79,6% dari
volume penjualan batubara pada tahun 2006, dari 4.161,0 juta ton pada tahun 2005 menjadi 7.472,7
juta ton pada tahun 2006, dan peningkatan dari rata-rata realisasi harga jual batubara Bayan Group
dari US$35.8 per ton pada tahun 2005 menjadi US$42.0 per ton pada tahun 2006.
Pendapatan dari Penjualan Non-Batubara
Pendapatan non-batubara menurun sebesar 16,8% dari Rp27,3 miliar untuk periode tiga bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 menjadi Rp22,7 miliar dibandingkan dengan periode tiga bulan
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008. Hal ini terutama dikarenakan terjadinya penurunan terhadap
pendapatan jasa penambangan Bayan Group dari Rp13,7 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2007 menjadi Rp9,5 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2008. Pendapatan coal handling Bayan Group mengalami penurunan dari Rp12,8 miliar
untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 menjadi Rp11,3 miliar untuk
periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008. Pendapatan jasa penambangan Bayan
Group mengalami penurunan karena Bayan Group menghentikan produksinya untuk sementara
di konsesi FSP akibat keringnya cuaca yang menyebabkan kedalaman air menjadi lebih dangkal,
sehingga tidak dapat mengangkut batubara dengan menggunakan tongkang. Pendapatan dari coal
handling menurun terutama karena volume batubara yang ditangani oleh Bayan Group kepada pihak
ketiga mengalami penurunan dari 572.000 ton untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2007 menjadi 470.000 ton untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008, karena
penurunan volume kontrak.
Pendapatan non-batubara tahun 2007 meningkat sebesar 20,7% dari Rp117,8 miliar pada 2006 menjadi
Rp142,2 miliar pada tahun 2007. Hal ini disebabkan terutama dikarenakan peningkatan dari pendapatan
jasa pertambangan dari Rp46,3 miliar pada 2006 menjadi Rp53,4 miliar pada tahun 2007, peningkatan
pada dispatch income dari Rp4,3 miliar pada 2006 menjadi Rp17,5 miliar pada tahun 2007 dan pendapatan
sewa dari Kaltim Supacoal sejumlah Rp13,2 miliar pada 2007, serta penurunan pada pendapatan
penanganan batubara (coal handling) dari Rp64,6 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp53,6 miliar pada
tahun 2007. Pendapatan jasa penambangan Group meningkat disebabkan karena produksi batubara
yang meningkat pada konsesi FSP. Pendapatan penanganan batubara (coal handling) mengalami
penurunan terutama disebabkan karena volume batubara yang ditangani Bayan Group dari pelanggan
pihak ketiga menurun. Hal ini diimbangi oleh kenaikan dalam biaya per ton yang dipungut oleh Bayan
Group .
Pendapatan non-batubara turun sebesar 45,4% dari Rp215,9 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp117,8
miliar tahun 2006, yang disebabkan terutama oleh penurunan pada pendapatan penanganan batubara
(coal handling) dari Rp194,4 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp64,6 miliar pada tahun 2006, yang
secara parsial dikurangi oleh peningkatan pendapatan jasa pertambangan dari Rp19,7 miliar pada
tahun 2005 menjadi Rp46,3 miliar pada 2006 dan peningkatan pada dispatch income dari Rp0,7 miliar
pada 2005 menjadi Rp4,3 miliar pada 2006. Pendapatan dari pemrosesan batubara (coal handling)
Bayan Group mengalami penurunan terutama disebabkan karena Bayan Group memutuskan penjualan
FOB (pada tambang) kepada Mineral Exportindo pada akhir tahun 2005 dan sehingga jasa pemrosesan
batubara (coal handling) kepada Mineral Exportindo pada terminal batubara Bayan Group juga diputus.
Jasa pertambangan Bayan Group mengalami peningkatan terutama disebabkan oleh peningkatan
pengupasan tanah dan ekstraksi batubara yang dilakukan Bayan Group kepada Pan Assets Indonesia
dengan dimulainya produksi batubara pada area konsesi FSP.
Profitabilitas
Laba bersih Bayan Group menurun sebesar 83,5% dari Rp100,1 miliar untuk periode tiga bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 menjadi Rp16,5 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2008. Terutama disebabkan oleh kenaikan biaya overburden removal dari segment
batubara sebesar 92,2% dari Rp137,9 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret
2007 menjadi Rp265,1 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2008 dan kenaikan
biaya bahan bakar sebesar 71,8% dari Rp80,6 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada
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tanggal 31 Maret 2007 menjadi Rp138,5 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2008, terutama dikarenakan dimulainya produksi komersial di Proyek Perkasa dan Proyek
Wahana, masing-masing pada kuartal ketiga dan keempat tahun 2007, dan di Proyek Teguh/Firman
pada kuartal pertama tahun 2008 akibatnya Laba bersih dibandingkan dengan pendapatan Bayan
Group mengalami penurunan dari 11,0% untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret
2007 menjadi 2,1% untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008.
Laba bersih Bayan Group meningkat sebesar 108,8% dari Rp121,0 miliar pada tahun 2006 menjadi
Rp252,7 miliar pada tahun 2007, terutama disebabkan karena peningkatan dari rata-rata realisasi
harga jual batubara Bayan Group menjadi US$51.0 per ton pada tahun 2007 dibandingkan dengan
US$42.0 per ton pada tahun 2006.
Laba bersih Bayan Group meningkat sebesar 48,3% dari Rp81,6 miliar pada tahun 2005 menjadi
Rp121,0 miliar pada tahun 2006. Laba bersih dibandingkan dengan pendapatan Bayan Group turun
menjadi 4,1% pada tahun 2006 dibandingkan dengan 4,8% pada tahun 2005, terutama disebabkan
oleh peningkatan pada pendapatan dari penjualan batubara walaupun terjadi penurunan pada pendapatan
non batubara.
Peningkatan kapasitas Produksi
Pada tahun 2008, berdasarkan rencana penambangan, Bayan Group berencana untuk dapat
meningkatkan produksinya secara signifikan hingga mencapai 9,0 juta ton, yang dapat dicapai melalui
ekspansi pada Proyek Perkasa yang mulai produksi pada pertengahan tahun 2007, Proyek Wahana
yang mulai produksi di akhir tahun 2007 dan Proyek Teguh/Firman yang mulai produksi di kuartal
kedua tahun 2008, yang telah memulai produksinya di pertengahan tahun 2007.

3. Perbandingan Hasil Operasi
Pendapatan
Segmentasi Bisnis
Untuk keperluan laporan keuangan konsolidasian, Bayan Group menggolongkan aktivitas kegiatan usaha
ke dalam dua segmen:
penjualan batubara
penjualan non batubara dan jasa.
Penjualan batubara. Penjualan batubara berasal dari penjualan batubara bersih yang tidak ditolak oleh
konsumen, dimana hal ini secara historis tidak pernah dialami oleh Bayan Group, dan bersih dari penyelesaian
perjanjian lindung nilai. Penjualan batubara Bayan Group sudah termasuk hasil penjualan yang telah
mencakup hak Pemerintah.
Penjualan non batubara dan jasa. Pendapatan ini diperoleh dari penjualan non batubara dan jasa
pertambangan, jasa penanganan batubara, pendapatan sewa, pendapatan komisi, bagian yang dimiliki
pada pengenaan biaya pelabuhan dan dispatch income.
-

-

Jasa pertambangan. Jasa pertambangan merupakan pendapatan yang terdiri dari pendapatan jasa
yang berhubungan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, Pan Assets Indonesia, untuk
overburden removal, penambangan batubara, coal hauling, proses dan bongkar muat batubara dan
jasa tongkang batubara. Di konsesi FSP, Bayan Group telah menghentikan perjanjian efektif sejak
tanggal 1 Mei 2008.
Jasa penanganan batubara. Jasa penanganan batubara sebagian besar terdiri dari jasa penanganan
batubara yang dibayar oleh pihak ketiga untuk penggunaan BCT. Di masa yang akan datang, hal ini
akan masuk dalam pembayaran atas penggunaan Floating Transfer Station.
Pendapatan sewa. Pendapatan sewa merupakan pendapatan yang terdiri dari pendapatan sewa yang
berasal dari penyewaan peralatan kepada kontraktor tambang.
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-

-

-

Commission income. Pendapatan komisi merupakan pendapatan yang timbul karena Bayan Group
mengadakan perjanjian untuk mengalihkan hak pertambangannya kepada Pan Assets Indonesia maka
Bayan Group berhak atas sebagian penjualan batubara yang dilakukan oleh Pan Assets Indonesia,
setelah dikurangi dengan royalti kepada Pemerintah, yang berjumlah sekitar US$0,80 – US$1,00 per
ton, tergantung kepada realisasi dari produksi batubara tahunan pada konsesi FSP. Sehingga, Bayan
Group mencatatkan bagian dari perolehan sebagai pendapatan komisi. Bayan Group memutus kontrak
ini pada tanggal 30 April 2008.
Bagian dari pungutan biaya. Bagian dari pungutan biaya pelabuhan berasal dari pendapatan jasa yang
dibayarkan oleh penyewa kapal dan vessel pada otoritas pelabuhan Indonesia untuk penggunaan BCT,
dimana Bayan Group memiliki bagian atas pendapatan tersebut berdasarkan perjanjian yang dilakukan
dengan otoritas pelabuhan.
Dispatch Income. Pelanggan Bayan Group sebagai pihak ketiga, membayar jasa penanganan batubara
di terminal batubara, biasanya akan menghasilkan keuntungan jika muatan batubara berada pada
jangka waktu berlabuh yang lebih cepat dibandingkan dengan yang tercantum dalam kontrak dengan
pelanggan tersebut. Bayan Group melakukan persetujuan dengan pelanggan untuk membagi keuntungan
dan dispatch income menunjukkan bagian Bayan Group atas keuntungan tersebut.

Segmentasi Geografis
Bayan Group juga mengklasifikasikan aktivitas usaha Bayan Group dengan menggunakan segmentasi
geografis berdasarkan area target pasar. Tabel berikut menunjukkan pembagian pendapatan berdasarkan
segmentasi geografis:
(dalam miliaran Rupiah)
Uraian

Periode tiga bulan yang berakhir
31 Maret 2008

Tahun yang berakhir 31 Desember

31 Maret 2007
Tidak diaudit

(%)

2007

(%)

2006
Disajikan
kembali
(%)

2005
Disajikan
kembali

(%)

(%)

Dalam negeri (1)
Jepang
Asia Tenggara (diluar Indonesia), China,
India dan Pakistan
Eropa, Taiwan dan Korea

77,3
143,7

10,0
18,6

27,3
249,0

3,0
27,3

192,0
814,9

5,6
23,6

117,8
-

3,9
-

1.589,2
-

95,1
-

245,0
306,1

31,7
39,7

250,8
385,4

27,5
42,2

743,1
1.701,1

21,5
49,3

2.878,0
-

96,1
-

82.0
-

4,9
-

Total

772,1

100,0

912,5

100,0

3.451,1

100,0

2.995,8

100,0

1.671,2

100,0

(1) Penjualan dalam negeri termasuk penjualan batubara, pemrosesan batubara dan pendapatan dari jasa penambangan

Pada tahun 2005, hampir seluruh penjualan batubara Bayan Group diklasifikasikan sebagai penjualan
dalam negeri. Hal ini terjadi karena Bayan Group menjual sebagian besar batubaranya kepada Mineral
Exportindo. Pada tahun 2006, Bayan Group menjual sebagian besar batubaranya kepada BI, suatu
perusahaan yang berdomisili di Singapura. Pada tahun 2007, walaupun Bayan Group melakukan ekspor
atas 100,0% hasil produksinya, Bayan Group juga menjual batubara dalam jumlah terbatas dari jumlah
yang dibeli, ke pasar dalam negeri.
Biaya Sehubungan dengan Pendapatan
Biaya Sehubungan dengan Pendapatan terdiri dari biaya produksi, royalti dan penyesuaian terhadap
persediaan.
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Tabel dibawah ini menunjukkan biaya sehubungan dengan pendapatan secara rinci dan sebagai persentase
dari total biaya produksi untuk periode sebagai berikut:
(dalam miliaran Rupiah)
Uraian

Periode tiga bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Maret
2008

2007
Tidak diaudit
(%)

Biaya Produksi
Overburden removal
265,1
Bahan bakar
138,5
Gaji, upah dan tunjangan
27,6
Perbaikan dan pemeliharaan
4,8
Material dan suku cadang
18,9
Pertambangan dan pengangkutan batubara
4,5
Bahan peledak
11,3
Depresiasi dan amortisasi
64,9
Lainnya
31,1
Total biaya produksi
566,7

31 Desember

46,8
24,4
4,9
0,8
3,3
0,8
2,0
11,5
5,5
100,0

2007

(%)
137,9
80,6
17,0
5,3
11,6
3,9
5,1
55,0
23,6
340,0

40,6
23,7
5,0
1,6
3,4
1,1
1,5
16,2
6,9
100,0

2006
Disajikan
kembali
(%)

686,9
352,6
83,2
50,1
35,7
24,2
20,9
246,8
119,6
1.620,0

42,4
21,8
5,2
3,1
2,2
1,5
1,3
15,2
7,3
100,0

2005
Disajikan
kembali

(%)
666,5
386,9
54,0
59,0
50,0
15,3
2,4
194,1
67,6
1.495,8

44,6
25,9
3,6
3,9
3,3
1,0
0,2
13,0
4,5
100,0

(%)
667,9
168,4
39,3
56,2
43,0
19,7
2,2
198,6
53,1
1.248,4

53,5
13,5
3,1
4,5
3,4
1,6
0,2
15,9
4,3
100,0

Biaya produksi termasuk biaya yang berhubungan dengan:
-

Overburden removal merupakan biaya yang dibayarkan kepada kontraktor Bayan Group untuk
memindahkan overburden, yang merupakan biaya produksi terbesar bagi Bayan Group . Biaya
overburden removal tidak termasuk biaya overburden removal pada tambang yang dilakukan sendiri
oleh Bayan Group, dimana Bayan Group memperhitungkan berbagai hal lainnya dalam biaya produksi
termasuk gaji, upah dan tunjangan, bahan bakar, material dan suku cadang serta depresiasi. Untuk
beberapa kontrak overburden removal, biaya overburden removal telah mencakup komponen bahan
bakar berdasarkan asumsi harga bahan bakar yang dijelaskan dalam setiap kontrak. Walaupun
demikian, Bayan Group memperhitungkan peningkatan harga bahan bakar aktual dalam kontrak-kontrak
tersebut ke dalam akun bahan bakar.
Keseluruhan biaya overburden removal meningkat karena ekspansi dari produksi dan strip ratio
operasional pertambangan Bayan Group yang meningkat. Strip ratio yang lebih tinggi mensyaratkan
Bayan Group atau kontraktor tambang Bayan Group untuk meningkatkan jumlah overburden untuk
mencapai tambang batubara, sehingga menyebabkan biaya produksi yang semakin tinggi. Bayan
Group memperkirakan bahwa biaya reklamasi akan meningkat signifikan ketika Bayan Group membuka
area tambang baru untuk meningkatkan produksi batubara sesuai dengan rencana ekspansi Bayan
Group saat ini. Menurut perjanjian penambangan batubara, kontraktor tambang bertanggung jawab
terhadap reklamasi pada semua area dimana mereka bertanggung jawab untuk melakukan
penambangan. Akan tetapi, Bayan Group tetap bertanggung jawab kepada Pemerintah untuk reklamasi
dan rehabilitasi tambang di area konsesi Bayan Group sesuai dengan PKP2B dan KP.

-

Biaya bahan bakar terdiri dari tiga komponen:
Penyesuaian harga bahan bakar. Beberapa kontrak overburden removal berisikan provisi untuk
pembayaran jumlah selisih antara harga bahan bakar aktual yang terjadi dengan asumsi harga
bahan bakar yang disebutkan didalam kontrak. Asumsi harga bahan bakar dalam kontrak overburden
yang lama, terutama berhubungan dengan Proyek Gunungbayan Blok II, lebih rendah daripada
asumsi harga bahan bakar pada kontrak overburden yang baru, menyebabkan adanya penyesuaian
pada harga bahan bakar yang lebih tinggi sehubungan dengan proyek tersebut, dibandingkan
dengan penyesuaian harga bahan bakar yang lebih rendah sehubungan dengan proyek yang
baru;
-

Tagihan harga bahan bakar oleh kontraktor. Beberapa kontrak overburden removal mencakup
provisi untuk pengalihan melalui harga bahan bakar secara penuh kepada Bayan Group dimana
tidak ada bahan bakar yang dimasukkan ke dalam harga kontrak dalam bentuk penggantian
biaya (reimbursement) yang akan dilakukan oleh Bayan Group kepada kontraktor tambang untuk
biaya bahan bakar; dan
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-

Biaya bahan bakar Bayan Group . Biaya ini adalah biaya bahan bakar yang timbul secara langsung
karena Bayan Group menjalankan sendiri operasi tambangnya untuk mendukung kegiatan semua
tambang misalnya mess dan fasilitas bongkar muat batubara seperti BCT dan Floating Transfer
Station.

-

Biaya gaji, upah dan tunjangan. Hal ini terkait dengan gaji, upah dan tunjangan untuk karyawan
pertambangan dan pelabuhan

-

Perbaikan dan pemeliharaan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan berhubungan dengan biaya yang
dibayarkan kepada kontraktor sebagai provisi untuk jasa perbaikan dan pemeliharaan sesuai dengan
dua kontrak jasa pemeliharaan tetap untuk peralatan coal hauling Bayan Group di Proyek Gunungbayan
Blok II.

-

Material dan suku cadang. Material dan suku cadang sehubungan dengan kegiatan konsumsi seperti
pelumas dan suku cadang untuk peralatan pada tambang Bayan Group, begitu juga dengan biaya
perbaikan dan pemeliharaan untuk peralatan Bayan Group selain yang telah termasuk dalam kontrak
pemeliharaan tetap.

-

Pertambangan dan pengangkutan batubara. Penambangan dan pengangkutan batubara merupakan
biaya yang dibayarkan oleh Bayan Group kepada kontraktor atas jasa penambangan dan pengangkutan
batubara, selain dari Proyek Gunungbayan Blok II dan sebagian Proyek Teguh/Firman dimana Bayan
Group melakukan sendiri kegiatan penambangan dan coal hauling.

-

Bahan peledak. Biaya terkait dengan biaya bahan peledak yang timbul dari salah satu kontrak-kontrak
Bayan Group untuk overburden removal. Pembayaran jasa yang dibayarkan oleh Bayan Group kepada
kontraktor telah mencakup komponen untuk overburden removal dengan pengeboran dan peledakan,
selama volume overburden yang dipindahkan dengan pengeboran dan peledakan tidak melebihi jumlah
yang disebutkan dalam kontrak overburden removal tahunan yang akan dipindahkan. Bayan Group
diharuskan membayar biaya tambahan kepada kontraktor apabila overburden removal yang dipindahkan
melebihi jumlah yang ditetapkan. Bayan Group harus melakukan penggantian biaya kepada kontraktor
untuk peningkatan biaya pengeboran dan peledakan jika melebihi jumlah yang ditetapkan dalam kontrak.
Bayan Group memperhitungkan peningkatan biaya tersebut ke dalam akun bahan peledak.

-

Depresiasi dan amortisasi. biaya depresiasi dan amortisasi mencakup pengurangan terkait dengan
depresiasi aktiva tetap dan amortisasi eksplorasi yang ditangguhkan dan pengeluaran pengembangan.

-

Lainnya. Biaya lainnya termasuk kompensasi lahan, mobilisasi peralatan tambang dan mesin, biaya
kantor di lokasi penambangan, dan biaya jasa profesional konsultan teknik.

Royalti
Royalti terdiri dari biaya royalti yang dibayarkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
berdasarkan PKP2B dan KP.
Penyesuaian terhadap persediaan
Penyesuaian terhadap persediaan berasal dari penyesuaian terhadap biaya sehubungan dengan pendapatan
sejumlah peningkatan atau penurunan persediaan batubara termasuk batubara yang dibeli dari pihak ketiga
untuk mencerminkan biaya yang hanya dikeluarkan oleh Bayan Group sehubungan dengan penjualan
batubara selama periode yang relevan.
Biaya Operasi
Biaya operasi mencakup beban penjualan, biaya umum dan administrasi.
Beban Penjualan. Beban penjualan terdiri dari biaya angkut sehubungan dengan transportasi batubara dari
tambang Bayan Group, komisi agen untuk BI, tarif ekspor dan klaim atas kualitas. Seperti yang dijelaskan di
atas, efektif sejak tanggal 1 Maret 2008, Bayan Group tidak lagi membayar komisi agen kepada BI. Selanjutnya,
Bayan Group tidak lagi membayar pajak ekspor setelah penghapusan hal tersebut pada bulan Oktober 2006.
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Sebagian besar penjualan batubara Bayan Group pada tahun 2005 ditujukan kepada Mineral Exportindo.
Penjualan batubara kepada Mineral Exportindo dilakukan secara FOB saat batubara dimuat ke dalam
tongkang di salah satu fasilitas bongkar muat tongkang yang terdapat di Proyek Gunungbayan. Sehingga,
Bayan Group tidak terkena biaya pengangkutan untuk transportasi batubara dari tambang Bayan Group ke
Balikpapan, Kalimantan Timur, pada tahun 2005. Sebagian besar penjualan Bayan Group sejak tanggal
1 Januari 2006 hingga tanggal 15 Desember 2006 kepada BI (perusahaan afiliasi) secara FOB di Balikpapan
sebagai lokasi terminal batubara, dan sebagian besar penjualan batubara Bayan Group sejak 15 Desember
2006 ditujukan langsung kepada pelanggan secara FOB pada saat batubara dimuat ke dalam vessel di
BCT atau Floating Transfer Stations.
Berdasarkan perjanjian agen pemasaran dan penjualan, Bayan Group setuju untuk membayar komisi
penjualan sebesar 5,0% dari total penjualan ekspor batubara kepada BI sejak tanggal 15 Desember 2006
yang diakui Bayan Group sebagai komisi agensi. Perjanjian Pemasaran dan Agen Penjualan telah diakhiri
sejak tanggal 29 Februari 2008 . Oleh karena itu, Bayan Group tidak dikenakan komisi agensi pada tahun
2005 dan hampir sepanjang tahun 2006, dan Bayan Group tidak mempertimbangkan untuk timbulnya
komisi agensi apapun sejak tanggal 1 Maret 2008 dan seterusnya.
Biaya umum dan administrasi
Biaya umum dan administrasi termasuk didalamnya adalah:
1. Gaji, upah dan beban karyawan
2. Beban kantor
3. Biaya jasa profesional audit dan hukum
4. Biaya perjalanan
5. Depresiasi
6. Beban lainnya
Pendapatan/(beban) lain-lain
Pendapatan dan beban lain-lain termasuk didalamnya sebagian besar merupakan beban dan pendapatan
bunga, keuntungan dan kerugian dari nilai tukar, keuntungan atas penjualan aktiva tetap, pendapatan bunga
dari keputusan pengadilan pajak, serta pendapatan dan beban lain-lain.
Pendapatan dan beban bunga. Bayan Group mendapatkan bunga atas kas dan setara kas dan membayar
bunga atas pinjaman jangka pendek dan jangka panjang yang dilakukan oleh Bayan Group .
Keuntungan dan kerugian selisih nilai tukar. Keuntungan dan kerugian selisih nilai tukar umumnya berasal
dari keuntungan dan kerugian yang belum terealisasi yang berasal dari translasi aktiva dan kewajiban,
dimana pada umumnya adalah hutang Bayan Group, piutang usaha, hutang dagang dan kas dan setara
kas dalam mata uang selain Rupiah sesuai tanggal neraca yang relevan.
Keuntungan dari penjualan aktiva tetap. Bayan Group mencatat keuntungan atas penjualan aktiva tetap
yang pada dasarnya terdiri atas penjualan peralatan kepada kontraktor Bayan Group .
Pendapatan bunga dari keputusan pengadilan pajak. Pendapatan bunga dari pengadilan pajak berhubungan
dengan bunga yang diterima Bayan Group menurut keputusan pengadilan pajak yang memenangkan Bayan
Group di tahun 2007 terkait dengan deposit yang harus ditempatkan oleh Bayan Group di pengadilan pajak
agar Bayan Group dapat mengajukan banding atas perhitungan pajak oleh otoritas pajak mengenai
penghasilan kena pajak Bayan Group di tahun 2002.
Lain-lain. Beban lainnya termasuk penalti atas pajak, biaya bank serta beban dan pendapatan lain-lain
Pajak Penghasilan
Pajak penghasilan sebagian besar terdiri dari pembayaran pajak penghasilan di Indonesia. Tingkat pajak
penghasilan Bayan Group di Indonesia saat ini adalah sebesar 10,0% untuk pendapatan kena pajak sampai
dengan Rp50.000.000, 15,0% untuk pendapatan kena pajak diatas Rp50.000.000 sampai dengan
Rp100.000.000, 30,0% untuk pendapatan kena pajak diatas Rp100.000.000 dan perhitungan dilakukan
untuk masing-masing perusahaan.
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Hak Minoritas Terhadap Laba Bersih Anak Perusahaan
Laba bersih Bayan Group dihitung setelah mengurangi pembagian laba atau menambahkan pembagian
kerugian kepada hak minoritas dalam laba bersih Anak Perusahaan.
Hasil Kinerja Operasional
Tabel berikut memperlihatkan rincian dari total pendapatan dengan menunjukkan setiap rincian sebagai
persentase dari total pendapatan, dan rincian biaya, dengan menunjukkan setiap rincian sebagai persentase
dari total pendapatan, untuk periode-periode dibawah ini. Tabel ini harus dibaca bersamaan dengan laporan
konsolidasian Bayan Group termasuk catatan-catatan yang ada di prospektus.
(dalam miliaran Rupiah)
Uraian

Periode tiga bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Maret
2008

2007
Tidak diaudit
(%)

Pendapatan
Batubara
Non-batubara
Total pendapatan
Biaya sehubungan dengan pendapatan
Biaya produksi
Royalti
Penyesuaian terhadap persediaan

Tahun yang berakhir 31 Desember
2007

(%)

2006
Disajikan
kembali
(%)

2005
Disajikan
kembali

(%)

(%)

749,4
22,7
772,1

97,1
2,9
100,0

885,2
27,3
912,5

97,0
3,0
100,0

3.308,9
142,2
3.451.1

95,9
4,1
100,0

2.878,0
117,8
2.995.8

96,1
3,9
100,0

1.455,3
215,9
1.671,2

87,1
12,9
100,0

566,7
65,1
(10,6)

73,4
8,4
(1,4)

340,0
51,9
272,1

37,3
5,7
29,8

1.620,0
228,2
636,4

46,9
6,6
18,4

1.495,8
204,4
619,4

49,9
6,8
20,7

1.248,4
180,9
(65,5)

74,7
10,8
(3,9)

621,2

80,5

664,0

72,8

2.484,6

71,9

2.319,6

77,4

1.363,8

81,6

150,9

19,5

248,5

27,2

966,5

28,1

676,2

22,6

307,4

18,4

(118,1)
(28,4)

(15,3)
(3,7)

(110,5)
(17,9)

(12,1)
(2,0)

(463,0)
(93,1)

(13,4)
(2,7)

(389,3)
(64,9)

(13,0)
(2,2)

(2,7)
(63,1)

(0,2)
(3,8)

(146,5)
4,4

(19,0)
0,6

(128,4)
120,1

(14,1)
13,2

(556,1)
410,4

(16,1)
12,0

(454,2)
222,0

(15,2)
7,4

(65,8)
241,6

(4,0)
14,4

(27,5)
18,7
27,3
0,7
1,6

(3,6)
2,4
3,5
0,1
0,2

(32,3)
(16,0)
41,8
23,0
0,6
3,8

(3,5)
(1,8)
4,6
2,5
0,1
0,4

(118,7)
(47.5)
87,9
23.0
3.0
9,6

(3,4)
(1,4)
2,5
0,7
0,1
0,3

(119,5)
74,4
4,2
2,1
2,0

(4,0)
2,5
0,1
0,1
0,1

(86,5)
(28,1)
0.6
0.8
(4,8)

(5,2)
(1,7)
—
—
..
(0.3)

Total pendapatan/(beban) lain- lain
Laba sebelum pajak penghasilan
Beban pajak penghasilan, bersih
Laba sebelum hak minoritas
Hak minoritas atas laba bersih Anak Perusahaan

20,8
25,2
(6,1)
19,1
(2,6)

2,6
3,3
(0,8)
(2,5)
(0,3)

20,9
141,0
(40,9)
100,1
-

2,3
15,5
(4,5)
11,0
-

(42,7)
367,7
(112,9)
254,8
(2,1)

(1,2)
10,8
(3,4)
7,4
(0,1)

(36,8)
185,2
(64,1)
121,1
(0,1)

(1,2)
6,2
(2,1)
4,1
-

(118,0)
123,6
(41,9)
81,7
(0,1)

(7,2)
7,4
(2.5)
4,9
-

Laba bersih

16,5

2,1

100,1

11,0

252,7

7,3

121,0

4,1

81,6

4,9

Laba kotor
Beban usaha
Beban penjualan
Beban umum dan administrasi
Total beban usaha
Laba usaha
Pendapatan/(beban) lain-lain
Beban bunga
Laba/(rugi) selisih kurs, bersih
Laba penjualan aktiva tetap
Pendapatan bunga dari pengadilan pajak
Pendapatan bunga
Lain-lain

Periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2008 dibandingkan dengan 31 Maret 2007
Pendapatan
Pendapatan menurun sebesar 15,4% dari Rp912,5 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada
tanggal 31 Maret 2007 menjadi Rp772,1 miliar pada tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008
yang disebabkan terutama oleh turunnya penjualan batubara dan pendapatan dari bukan batubara.
Pendapatan dari penjualan batubara. Pendapatan dari penjualan batubara menurun sebesar 15,3% dari
Rp885,2 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 menjadi Rp749,4 miliar
pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008 yang disebabkan terutama oleh penurunan
sebesar 33,6% dari volume penjualan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008
yang mana sebagian dari jumlah tersebut dikurangi oleh peningkatan dari realisasi harga jual rata-rata
batubara Bayan Group, dari US$45.95 per ton untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2007 menjadi US$57.83 per ton pada tanggal 31 Maret 2008.
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Volume penjualan Bayan Group menurun dari 2.111,6 ribu ton untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2007 hingga 1.402,3 ribu ton pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008.
Hal ini terutama disebabkan Bayan Group mengalami kekurangan batubara yang tersedia untuk dapat
dijual pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008, sebagaimana Bayan Group mulai
membangun kembali pekerjaan yang sedang berlangsung dan menyelesaikan barang-barang persediaan
yang telah dikosongkan sepanjang tahun 2007 demi memenuhi kewajiban kontraktual setelah terjadinya
penurunan dalam produksi yang muncul dari buruknya kinerja salah satu kontraktor di Proyek Gunungbayan
Blok II dan pengaruh cuaca yang buruk. Pada saat dimulainya produksi komersial di Proyek Perkasa,
Proyek Wahana dan Proyek Teguh/Firman juga menyebabkan kebutuhan untuk mengisi kembali persediaan
batubara di proyek-proyek tersebut. Bayan Group juga mengalami penurunan pembelian batubara untuk
dicampur dengan batubara milik Bayan Group, dari 595,8 ribu ton untuk periode tiga bulan yang berakhir
tanggal 31 Maret 2007 menjadi 315,9 ribu ton untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret
2008, karena Bayan Group memiliki cukup persediaan batubara yang dibeli Bayan Group di pertengahan
tahun 2007 yang lalu. Sebagai tambahan, karena Bayan Group membangun stockpile batubara yang besar
di akhir tahun 2006, Bayan Group mengalami peningkatan volume penjualan batubara yang sangat tinggi
untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2007.
Volume produksi Bayan Group meningkat dari 946,7 ribu ton untuk periode tiga bulan yang berakhir pada
tanggal 31 Maret 2007 menjadi 1.338,6 ribu ton untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2008, terutama disebabkan karena dimulainya kegiatan eksploitasi di Proyek Perkasa, Proyek
Teguh/Firman dan Proyek Wahana yang secara parsial dikurangi oleh turunnya volume produksi di Proyek
Blok II Gunungbayan.
Pendapatan non batubara. Pendapatan bukan batubara menurun sebesar 16,8% dari Rp27,3 miliar untuk
periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 menjadi Rp22,7 miliar dibandingkan dengan
periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008. Hal ini terutama dikarenakan terjadinya
penurunan terhadap pendapatan jasa penambangan Bayan Group dari Rp13,7 miliar untuk periode tiga
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 menjadi Rp9,5 miliar untuk periode tiga bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2008. Pendapatan coal handling Bayan Group mengalami penurunan
dari Rp12,8 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 menjadi Rp11,3
miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008. Pendapatan jasa penambangan
Grup Bayan mengalami penurunan karena Grup Bayan menghentikan produksinya untuk sementara
di konsesi FSP akibat keringnya cuaca yang menyebabkan kedalaman air menjadi lebih dangkal, sehingga
tidak dapat mengangkut batubara dengan menggunakan tongkang. Pendapatan dari coal handling menurun
terutama karena volume batubara yang ditangani oleh Bayan Group kepada pihak ketiga mengalami penurunan
dari 572.000 ton untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 menjadi 470.000 ton
untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008, karena penurunan volume kontrak.
Biaya sehubungan dengan pendapatan
Biaya sehubungan dengan pendapatan menurun sebesar 6,4% dari Rp664,0 miliar untuk periode tiga bulan
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 menjadi Rp621,2 miliar pada periode tiga bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2008, terutama disebabkan oleh penyesuaian terhadap perubahan persediaan, yang
secara parsial dikurangi dengan kenaikan pada biaya produksi dan royalti.
Biaya produksi
Biaya produksi Bayan Group meningkat sebesar 66,7% dari Rp340,0 miliar untuk periode tiga bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 menjadi Rp566,7 miliar pada periode tiga bulan yang berakhir pada
tanggal 31 Maret 2008, terutama disebabkan oleh peningkatan pada beban overburden removal, biaya
bahan bakar, beban depresiasi dan amortisasi, beban gaji, upah dan tunjangan dan beban peledakan.
Biaya produksi Bayan Group sebagai persentase dari pendapatan, mengalami peningkatan dari 37,2%
untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 menjadi 73,4% pada periode tiga bulan
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008.
Overburden removal. Biaya overburden removal Bayan Group mengalami kenaikan sebesar 92,2% dari
Rp137,9 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2007 menjadi Rp265,1 miliar untuk
periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2008, terutama karena tingginya biaya yang dibayarkan
kepada kontraktor dan karena volume dari keseluruhan overburden yang dipindahkan mengalami kenaikan
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dari 12,4 juta BCM untuk periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2007 menjadi 22,6 juta BCM
untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008. Pada dasarnya Bayan Group membayar
biaya yang lebih tinggi kepada kontraktor Bayan Group karena kontrak overburden removal yang berjalan
pada kuartal pertama tahun 2007, memiliki harga dasar kontrak yang lebih tinggi dibandingkan kontrak
yang dilakukan Bayan Group pada tahun 2004 dan harga kontrak lebih tinggi yang terjadi dibandingkan
dengan kontrak yang ada. Kontrak-kontrak baru tersebut sangat terkait dengan Proyek Perkasa dan Proyek
Wahana. Harga dasar yang ada dalam kontrak Bayan Group juga meningkat di Proyek Gunungbayan Blok
II karena Bayan Group memutuskan kontrak yang dilakukan pada tahun 2004 dengan Lian Beng akibat
rendahnya kinerja dan Bayan Group melakukan kontrak yang baru dengan BUMA pada bulan Oktober
2007. Bayan Group juga setuju melakukan negosiasi ulang mengenai harga kontrak yang lebih tinggi untuk
beberapa kontraktor tertentu di tahun 2007. Selanjutnya, seluruh kontrak penambangan Bayan Group
menyatakan bahwa Bayan Group akan menanggung kenaikan harga bahan bakar bila biaya bahan bakar
kontraktor itu telah melebihi batas yang tertera dalam kontrak, dan beberapa kontraktor telah memiliki
pasal-pasal tentang kenaikan bahan bakar. Rata-rata strip ratio Bayan Group meningkat dari 13,1:1 untuk
periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 menjadi 16,9:1 untuk periode tiga bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2008, terutama pada Proyek Blok II Gunungbayan, yang juga memberikan
kontribusi terhadap kenaikan biaya overburden removal.
Bahan bakar. Biaya bahan bakar naik sebesar 71,8% dari Rp80,6 miliar untuk periode tiga bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 menjadi Rp138,5 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada
tanggal 31 Maret 2008, terutama dikarenakan dimulainya produksi komersial di Proyek Perkasa dan Proyek
Wahana, masing-masing pada kuartal ketiga dan keempat tahun 2007, dan di Proyek Teguh/Firman pada
kuartal pertama tahun 2008, dan meningkatnya overburden removal di Proyek Blok II Gunungbayan. Harga
rata-rata bahan bakar Pertamina adalah sebesar Rp8.461 per liter untuk periode tiga bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2008, meningkat sebesar 63,4% dari Rp5.179 per liter untuk periode tiga bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2007.
Depresiasi dan amortisasi. Depresiasi dan amortisasi mengalami kenaikan sebesar 18,0% dari Rp55,0
miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 menjadi Rp64,9 miliar untuk
periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008, terutama disebabkan karena Bayan Group
mulai mendepresiasikan aktiva tetap dan mengamortisasi pengeluaran eksplorasi dan pengembangan yang
ditangguhkan di Proyek Perkasa, Proyek Wahana dan Proyek Teguh/Firman yang sudah mulai melakukan
eksploitasi batubara.
Gaji, upah, dan tunjangan. Beban gaji, upah, dan tunjangan pekerja tambang dan pelabuhan mengalami
kenaikan sebesar 62,4% dari Rp17,0 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret
2007 menjadi Rp27,6 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008, dikarenakan
peningkatan jumlah pekerja tambang maupun pekerja pelabuhan dan jumlah tenaga terlatih dengan gaji
yang tinggi.
Biaya bahan peledak. Biaya bahan peledak mengalami kenaikan yang signifikan dari Rp5,1 miliar untuk
periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 menjadi Rp11,3 miliar untuk periode tiga bulan
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008. Hal ini terjadi terutama karena volume dari overburden removal
akibat pengeboran dan peledakan di Proyek Blok II Gunungbayan telah melebihi jumlah yang ditetapkan
dalam kontrak, sehingga timbul biaya tambahan yang dibayarkan kepada kontraktor Bayan Grou.
Royalti. Biaya royalti Bayan Group naik sebesar 25,4% dari Rp51,9 miliar untuk periode tiga bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 menjadi Rp65,1 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada
tanggal 31 Maret 2008. Hal ini mencerminkan naiknya rata-rata harga jual Bayan Group yang terealisasi,
yang dikurangi secara parsial oleh turunnya volume penjualan.
Penyesuaian terhadap persediaan. Penyesuaian terhadap persediaan mengalami penurunan yang signifikan
dari Rp272,1 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 menjadi Rp(10,6)
miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008. Untuk periode tiga bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2008, Bayan Group mulai menumpuk kembali persediaan setengah jadi
dan persediaan akhir yang dihentikan oleh Bayan Group sepanjang tahun 2007 untuk memenuhi kewajiban
kontrak karena turunnya produksi batubara Bayan Group yang disebabkan rendahnya kinerja dari salah
satu kontraktor di Proyek Blok II Gunungbayan dan cuaca yang memburuk. Sebagai tambahan, dimulainya
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produksi komersial di pada Proyek Perkasa, Proyek Wahana dan Proyek Teguh/Firman yang mengakibatkan
penumpukan persediaan di masing-masing proyek tersebut. Akan tetapi, Bayan Group juga mengalami
penurunan dalam hal pembelian batubara untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret
2008 terutama disebabkan oleh berkurangnya kebutuhan untuk pencampuran batubara dan sebagai akibat
rendahnya volume produksi di salah satu pemasok.
Laba kotor
Laba kotor Bayan Group menurun sebesar 39,3% dari Rp248,5 miliar untuk periode tiga bulan yang
berakhir tanggal 31 Maret 2007 menjadi Rp150,9 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2008. Laba kotor Bayan Group, sebagai persentase terhadap pendapatan, mengalami penurunan
dari 27,2% untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 menjadi 19,5% pada periode
tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008.
Beban usaha
Beban usaha Bayan Group mengalami kenaikan sebesar 14,1% dari Rp128,4 miliar untuk periode tiga
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 menjadi Rp146,4 miliar untuk periode tiga bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2008, yang terutama disebabkan oleh kenaikan beban penjualan serta
beban umum dan administrasi Bayan Group . Beban usaha Bayan Group, dalam persentase terhadap
pendapatan, mengalami peningkatan dari 14,1% untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2007 menjadi 19,0% pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008.
Beban penjualan. Beban penjualan Bayan Group meningkat sebesar 6,9% dari Rp110,5 miliar untuk
periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 menjadi Rp118,1 miliar untuk periode tiga
bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2008. Hal ini terutama terjadi karena peningkatan biaya tongkang,
yang dikurangi secara parsial oleh turunnya biaya agensi. Biaya tongkang meningkat terutama disebabkan
oleh naiknya biaya tongkang dalam periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008 sebagai
akibat dari meningkatnya harga bahan bakar dan sedikit dipengaruhi oleh peningkatan pengiriman batubara
ke lokasi stockpile Bayan Group seiring dengan naiknya volume produksi Bayan Group . Biaya agensi
mengalami penurunan karena Bayan Group menghentikan Perjanjian Agen Pemasaran dan Penjualan
dengan BI efektif pada tanggal 1 Maret 2008.
Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 58,7% dari Rp17,9
miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2007 menjadi Rp28,4 miliar untuk periode
tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya gaji,
upah dan tunjangan karyawan non tambang dari Rp7,4 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada
tanggal 31 Maret 2007 menjadi Rp12,9 miliar pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2008.
Biaya profesional dari Rp0,5 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007
menjadi Rp2,9 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008 dan biaya kantor
dari Rp3,8 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 menjadi Rp4,9 miliar
untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008.
Laba usaha
Berdasarkan hasil di atas, laba usaha Bayan Group mengalami penurunan sebesar 96,3% dari Rp120,1
miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 menjadi Rp4,4 miliar untuk
periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008. Laba usaha, sebagai persentase dari
pendapatan, mengalami penurunan dari 13,2% untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2007 menjadi 0,6% untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008.
Pendapatan/(beban) lain-lain
Pendapatan lain Bayan Group menurun sebesar 0,5% dari Rp20,9 miliar untuk periode tiga bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 menjadi Rp20,8 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada
tanggal 31 Maret 2008. Hal ini terutama disebabkan karena pencatatan keuntungan selisih kurs Bayan
Group untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008 dibandingkan dengan rugi selisih
kurs Bayan Group untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007, penurunan pada
beban bunga yang dikurangi secara parsial oleh adanya penurunan dari keuntungan atas penjualan aktiva
tetap. Pendapatan lain-lain Bayan Group, sebagai persentase dari pendapatan Bayan Group, meningkat
dari 2,3% untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 menjadi 2,7% untuk periode
tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008.
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Beban bunga. Beban bunga Bayan Group menurun sebesar 14,9% dari Rp32,3 miliar untuk periode tiga
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 menjadi Rp27,5 miliar untuk periode tiga bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2008. Hal ini terutama disebabkan terjadinya penurunan jumlah pokok
hutang Bayan Group kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa kepada Bayan International.
Laba/(rugi) selisih kurs, bersih. Bayan Group mencatatkan kerugian atas selisih nilai tukar sebesar Rp16,0
miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 dibandingkan dengan keuntungan
atas selisih nilai tukar sebesar Rp18,7 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret
2008. Hal ini terutama disebabkan oleh translasi atas hutang dan hutang dagang dalam mata uang US$
sebagai akibat dari terdepresiasinya nilai US$ terhadap Rupiah.
Laba penjualan aktiva tetap. Laba penjualan aktiva tetap Bayan Group menurun sebesar 34,7% dari Rp41,8
miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2007 dibandingkan dengan periode tiga
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008 menjadi Rp27,3 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh
penjualan yang signifikan atas peralatan dan mesin kepada kontraktor Bayan Group untuk periode tiga
bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2007 sehubungan dengan dimulainya kegiatan eksploitasi pada
Proyek Perkasa dibandingkan dengan penjualan peralatan tambang yang tidak dipergunakan oleh Bayan
Group di Proyek Gunungbayan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008.
Pendapatan bunga dari pengadilan pajak. Pendapatan bunga dari pengadilan pajak sebesar Rp23,0 miliar
untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007.
Pendapatan bunga. Pendapatan bunga Bayan Group meningkat sebesar 16,7% dari Rp0,6 miliar untuk
periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 menjadi Rp0,7 miliar untuk periode tiga bulan
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008.
Laba sebelum pajak penghasilan
Laba sebelum pajak penghasilan Bayan Group menurun sebesar 82,1% dari Rp141,0 miliar untuk periode
tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 menjadi Rp25,2 miliar untuk periode tiga bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2008. Laba sebelum pajak penghasilan, dalam persentase dari pendapatan,
mengalami penurunan dari 15,5% untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007
menjadi 3,3% untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008.
Beban pajak penghasilan, bersih
Beban pajak penghasilan, bersih Bayan Group menurun sebesar 85,1%dari Rp40,9 miliar untuk periode
tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 menjadi Rp6,1 miliar untuk periode tiga bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2008. Hal ini terjadi terutama karena penurunan pendapatan kena pajak
selama periode tersebut.
Laba sebelum hak minoritas
Laba sebelum hak minoritas Bayan Group menurun sebesar 80,9% dari Rp100,1 miliar untuk periode tiga
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 menjadi Rp19,1 miliar untukperiode tiga bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2008. Laba sebelum hak minoritas, sebagai persentase dari pendapatan
Bayan Group, mengalami penurunan dari 11,0% untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2007 menjadi 2,5% untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008.
Hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan
Hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan Bayan Group adalah sebesar Rp2,6 miliar untuk periode
tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008 dibandingkan dengan jumlah nominal hak minoritas
atas laba bersih anak perusahaan, untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007
sebesar Rp nilhil.
Laba bersih
Laba bersih Bayan Group menurun sebesar 83,5% dari Rp100,1 miliar untuk periode tiga bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 menjadi Rp16,5 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada
tanggal 31 Maret 2008. Laba bersih dibandingkan dengan pendapatan Bayan Group mengalami penurunan
dari 11,0% untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 menjadi 2,1% untuk periode
tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008.
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Tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006
Pendapatan
Pendapatan meningkat sebesar 15,2% dari Rp2.995,8 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp3.451,1 miliar
pada tahun 2007 yang menunjukkan peningkatan pada penjualan batubara dan pendapatan dari bukan
batubara.
Pendapatan dari penjualan batubara. Pendapatan batubara meningkat sebesar 15,0% dari Rp2.878,0
miliar pada tahun 2006 enjadi Rp3.308,9 miliar pada tahun 2007, yang disebabkan terutama oleh
peningkatan dari rata-rata realisasi harga jual batubara Bayan Group menjadi US$51.0 per ton pada
tahun 2007 dibandingkan dengan US$42.0 per ton pada tahun 2006 tetapi turun secara parsial akibat dari
turunnya volume penjualan batubara sebesar 5,2% pada tahun 2007. Peningkatan harga jual rata-rata
Bayan Group pada tahun 2007 secara garis besar disebabkan oleh peningkatan harga batubara dunia pada
tahun 2007 sebagaimana harga lebih tinggi yang disebabkan penjualan batubara langsung oleh perusahaanperusahaan tambang Bayan Group dan Perseroan selain yang melalui BI.
Volume penjualan Bayan Group mengalami penurunan dari 7.472,7 ribu ton pada tahun 2006 menjadi
7.084,4 ribu ton pada tahun 2007. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan volume produksi pada tahun
2007 pada Proyek Gunungbayan Blok II karena kinerja yang menurun dari salah satu kontraktor overburden
dan kegiatan tongkang yang terhenti pada bulan Mei 2007 yang disebabkan oleh hujan lebat dan, pada hal
tertentu, penurunan pembelian batubara dari pihak ketiga untuk dicampur dengan batubara Bayan Group
karena adanya penurunan pada volume produksi Bayan Group . Faktor-faktor ini secara parsial dikurangi
oleh peningkatan jumlah produksi sebagai akibat dari aktifitas eksploitasi pada Proyek Perkasa. Pembelian
batubara dari pihak ketiga menurun menjadi 2.651,5 ribu ton pada tahun 2006 menjadi 1.825 ribu ton pada
tahun 2007.
Pendapatan non batubara. Pendapatan non batubara tahun 2007 meningkat sebesar 20,7% dari Rp117,8
miliar pada 2006 menjadi Rp142,2 miliar pada tahun 2007. Hal ini disebabkan terutama dikarenakan
peningkatan dari pendapatan jasa pertambangan dari Rp46,3 miliar pada 2006 menjadi Rp53,4 miliar pada
tahun 2007, peningkatan pada dispatch income dari Rp4,3 miliar pada 2006 menjadi Rp17,5 miliar pada
tahun 2007 dan pendapatan sewa dari Kaltim Supacoal sejumlah Rp13,2 miliar pada 2007, serta penurunan
pada pendapatan penanganan batubara (coal handling) dari Rp64,6 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp53,6
miliar pada tahun 2007. Pendapatan jasa penambangan Bayan Group meningkat disebabkan karena produksi
batubara yang meningkat pada konsesi FSP. Pendapatan penanganan batubara (coal handling) mengalami
penurunan terutama disebabkan karena volume batubara yang ditangani Bayan Group dari pelanggan
pihak ketiga menurun. Hal ini diimbangi oleh kenaikan dalam biaya per ton yang dipungut oleh Bayan
Group.
Biaya sehubungan dengan pendapatan
Biaya sehubungan dengan pendapatan meningkat sebesar 7,1% dari Rp2.319,6 miliar pada tahun 2006
menjadi Rp2.484,5 miliar pada tahun 2007, mencerminkan peningkatan pada biaya produksi, royalti dan
penyesuaian perubahan persediaan.
Biaya produksi
Biaya produksi Bayan Group meningkat sebesar 8,3% dari Rp1.495,8 miliar pada tahun 2006 menjadi
Rp1.620,0 miliar pada tahun 2007, terutama disebabkan oleh peningkatan pada biaya overburden removal,
beban depresiasi, gaji, upah dan tunjangan, biaya peledakan dan biaya sewa dan mobilisasi yang secara
parsial dikurangi oleh penurunan pada biaya bahan bakar. Biaya produksi Bayan Group sebagai persentase
dari pendapatan, mengalami penurunan dari 49,9% pada tahun 2006 menjadi 46,9% pada tahun 2007.
Overburden removal. Biaya overburden removal Bayan Group meningkat 3,1% dari Rp666,5 miliar pada
tahun 2006 menjadi Rp686,9 miliar pada tahun 2007. Hal ini terutama disebabkan oleh biaya kontraktor
yang lebih tinggi. Biaya overburden removal meningkat walaupun secara keseluruhan volume dari overburden
removal yang dilakukan cenderung konstan pada 63,1 juta BCM pada tahun 2006 dan 63,3 juta BCM pada
tahun 2007. Hal ini disebabkan oleh kontrak overburden removal pada tahun 2007 memiliki harga dasar
yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontrak yang dilakukan pada tahun 2004 dan harga kontrak yang
lebih tinggi pada kontrak yang berjalan. Kontrak-kontrak yang baru ini terutama berhubungan dengan Proyek
Perkasa dan Proyek Wahana. Harga dasar dalam kontrak juga meningkat pada Proyek Gunungbayan Blok
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II karena Bayan Group memutus kontrak tahun 2004 dengan Lian Beng yang diakibatkan kinerja yang
rendah dan Bayan Group melakukan kontrak baru pada tahun 2007. Bayan Group juga setuju untuk
melakukan negosiasi ulang dengan harga kontrak yang lebih tinggi dengan kontraktor tertentu pada tahun
2007. Sebagai tambahan, rata-rata strip ratio Bayan Group meningkat dari 12,3:1 pada tahun 2006 menjadi
13,5:1 pada tahun 2007, yang juga memiliki kontribusi terhadap lebih tingginya biaya overburden removal
di tahun 2007.
Bahan bakar. Biaya bahan bakar mengalami penurunan sebesar 8,9% dari Rp386,9 miliar pada tahun 2006
menjadi Rp352,6 miliar pada tahun 2007. Hal ini disebabkan terutama oleh penurunan pada volume produksi
batubara dan volume dari tanah yang dikupas di Proyek Gunungbayan Blok II dan Proyek FTB. Bayan Group
meningkatkan volume pengupasan tanah yang dilakukan pada Proyek Perkasa, Proyek Wahana, dan Proyek
Teguh/Firman karena Bayan Group melakukan perluasan produksi. Akan tetapi, dampak dari peningkatan
beban bahan bakar secara keseluruhan di proyek-proyek baru melalui kombinasi peningkatan volume overburden
removal yang dilakukan pada penyesuaian harga bahan bakar yang lebih rendah per BCM di proyek-proyek
tersebut, adalah lebih kecil dari, dan diimbangi oleh dampak dari penurunan biaya bahan bakar secara
keseluruhan di Proyek Gunungbayan dan Proyek FTB melalui kombinasi penurunan volume overburden
removal pada harga bahan bakar yang lebih tinggi per BCM. Harga bahan bakar rata-rata dari Pertamina
adalah sebesar Rp6.213 per liter, meningkat sebesar 6,7% dari Rp5.820 per liter pada tahun 2006.
Depresiasi dan amortisasi. Depresiasi dan amortisasi mengalami peningkatan sebesar 27,2% dari Rp194,1
miliar pada 2006 menjadi Rp246,8 miliar pada tahun 2007. Hal ini dikarenakan Bayan Group telah mulai
mendepresiasikan aktiva tetap dan mengamortisasi eksplorasi yang ditangguhkan dan pengeluaran
pengembangan pada Proyek Perkasa mengikuti permulaan eksploitasi batubara pada bulan Juli 2007.
Gaji, upah dan tunjangan. Beban gaji, upah dan tunjangan pekerja tambang dan pelabuhan meningkat
54,1% dari Rp54,0 miliar pada 2006 menjadi Rp83,2 miliar pada tahun 2007 karena peningkatan jumlah
pekerja tambang dan pelabuhan serta jumlah tenaga ahli yang membutuhkan gaji yang lebih tinggi.
Biaya bahan peledak. Biaya bahan peledak mengalami peningkatan signifikan dari Rp2,4 miliar pada tahun
2006 menjadi Rp20,9 miliar pada tahun 2007, terutama disebabkan karena volume pengupasan tanah
dengan pengeboran dan peledakan pada Proyek Gunungbayan Blok II melebihi batasan yang telah disepakati
dalam kontrak, sehingga menyebabkan adanya tambahan biaya yang dibayarkan kepada kontraktor.
Biaya sewa dan mobilisasi. Biaya sewa dan mobilisasi lainnya meningkat 190,1% dari Rp14,1 miliar pada
tahun 2006 menjadi Rp40,9 miliar pada tahun 2007. Hal ini terutama disebabkan oleh biaya sewa Floating
Transfer Station oleh DPP sebesar Rp30,5 miliar dan pembelian paket peralatan yang diperlukan untuk
tahap awal yang selanjutnya dijual oleh Bayan Group kepada kontraktor untuk memulai kegiatan eksploitasi
di Proyek Perkasa dan Proyek Wahana pada tahun 2007.
Royalti. Biaya royalti Bayan Group meningkat sebesar 11,6% dari Rp204,4 miliar pada tahun 2006 menjadi
Rp228,2 miliar pada tahun 2007. Hal ini mencerminkan peningkatan rata-rata realisasi harga jual, yang
secara parsial dikurangi oleh penurunan pada volume penjualan Bayan Group .
Penyesuaian terhadap persediaan. Penyesuaian terhadap persediaan meningkat sebesar 2,7% dari Rp619,4
miliar pada tahun 2006 menjadi Rp636,4 miliar pada tahun 2007. Bayan Group menggunakan hampir
semua persediaan barang setengah jadi dan persediaan barang jadi pada jumlah yang signifikan pada
tahun 2007 untuk memenuhi kewajiban kontrak sebagai akibat turunnya produksi batubara Bayan Group
dikarenakan rendahnya kinerja dari salah satu kontraktor pada Proyek Gunungbayan Blok II serta kondisi
cuaca yang buruk. Bayan Group mengurangi pembelian batubara dari pihak ketiga pada tahun 2007 untuk
dicampur dengan batubara yang dihasilkan dari tambang Bayan Group terutama karena penurunan volume
produksi pada tahun 2007.
Laba kotor
Laba kotor Bayan Group meningkat sebesar 42,9% dari Rp676,2 miliar pada tahun 2006, menjadi sebesar
Rp966,6 miliar pada tahun 2007. Laba kotor, sebagai persentase dari pendapatan, meningkat dari 22,6%
di tahun 2006 menjadi 28,0% di tahun 2007.
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Beban usaha
Beban usaha Bayan Group meningkat sebesar 22,4% dari Rp454,2 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp556,1
miliar pada tahun 2007, hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban penjualan serta beban umum dan
administrasi. Beban usaha dibandingkan terhadap pendapatan Bayan Group meningkat dari 15,2% tahun
2006 dmenjadi 16,1% pada tahun 2007.
Beban penjualan
Beban penjualan Bayan Group meningkat sebesar 18,9% dari Rp389,3 miliar pada tahun 2006 menjadi
Rp463,0 miliar pada tahun 2007 dengan kontribusi terbesar dari kenaikan biaya pengangkutan dan
peningkatan komisi agensi yang signifikan. Bayan Group tidak menanggung biaya agensi sebelum tanggal
15 Desember 2006 karena semua penjualan batubara dari tanggal 1 Januari 2006 hingga 15 Desember
2006 dilakukan kepada BI yang menghasilkan margin dari penjualan batubara tersebut. Mulai tanggal
15 Desember 2006, Bayan Group melakukan penjualan batubara secara langsung kepada konsumen,
tetapi BI bertindak sebagai agen penjual sesuai dengan Perjanjian Agen Pemasaran dan Penjualan, dan BI
mendapatkan komisi sebesar 5,0%. Sebagai dampaknya, Bayan Group membukukan beban komisi agensi
sejumlah Rp2,4 miliar dari tanggal 15 Desember 2006 hingga akhir tahun 2006 dan Rp151,6 miliar pada
tahun 2007. Bayan Group mengakhiri Perjanjian Pemasaran dan Agen Penjualan efektif pada tanggal
1 Maret 2008.
Sebagai tambahan, Bayan Group tidak menanggung pajak ekspor pada tahun 2007 karena adanya
pencabutan regulasi terkait yang terbit pada bulan Oktober 2006, dibandingkan dengan pajak ekspor yang
dicatatkan sebesar Rp78,3 miliar pada tahun 2006.
Bayan Group tidak mencatatkan klaim kualitas pada tahun 2007 dibandingkan dengan klaim kualitas
sebesar Rp37,6 miliar pada tahun 2006. Jumlah ini ditagihkan kembali kepada Bayan Group oleh BI karena
timbulnya tambahan biaya pengapalan akibat komposisi sulfur atas beberapa sub-lots batubara yang
dikirimkan melebihi batasan kandungan sulfur yang tertera dalam kontrak penyediaan batubara.
Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 43,5% Bayan Group
dari Rp64,9 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp93,1 miliar pada tahun 2007. Hal ini terutama karena
peningkatan pada beban gaji, upah dan tunjangan karyawan non tambang dari Rp21,6 miliar pada tahun
2006 menjadi Rp37,0 miliar pada 2007 dan beban kantor yang meningkat dari Rp16,8 miliar pada tahun
2006 menjadi Rp21,2 miliar pada tahun 2007, dalam rangka menunjang perkembangan bisnis Bayan Group.
Laba usaha
Laba usaha Bayan Group meningkat sebesar 84,9% dari Rp222,0 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp410,5
miliar pada tahun 2007. Laba usaha dibandingkan dengan pendapatan Bayan Group meningkat menjadi
7,4% di tahun 2006 dibandingkan dengan 11,9% pada tahun 2007.
Pendapatan/(beban) lain-lain
Beban lain Bayan Group meningkat sebesar 15,7% dari Rp36,8 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp42,7
miliar pada tahun 2007, hal ini terutama disebabkan karena pencatatan rugi selisih nilai tukar Bayan Group
pada tahun 2007 dibandingkan dengan keuntungan atas nilai tukar yang dibukukan pada tahun 2006 yang
diimbangi penurunan pada beban bunga, yang sebagian dikurangi oleh adanya keuntungan dari penjualan
aktiva tetap dan penerimaan atas pendapatan bunga berdasarkan keputusan pengadilan pajak. Beban lain,
sebagai persentase terhadap pendapatan Bayan Group, relatif konstan sebesar 1,2% pada tahun 2006 dan
2007.
Beban bunga. Beban bunga Bayan Group menurun sebesar 0,7% dari Rp119,5 miliar pada tahun 2006
menjadi Rp118,7 miliar pada tahun 2007. Peningkatan ini terutama disebabkan karena penurunan jumlah
pokok hutang yang berjumlah Rp1.636,0 miliar pada 31 Desember 2006 menjadi Rp1.421,1 miliar pada 31
Desember 2007 yang secara parsial diimbangi oleh naiknya tingkat suku bunga efektif.
Laba/(rugi) selisih kurs, bersih. Bayan Group mencatatkan laba selisih kurs yang meningkat dari Rp74,4
miliar pada tahun 2006 dibandingkan dengan rugi selisih kurs Rp47,6 miliar pada tahun 2007. Hal ini
terutama disebabkan karena translasi dari hutang dalam mata uang US$ dan hutang dagang sebagai
akibat dari penguatan US$ terhadap Rupiah.
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Keuntungan dari penjualan aktiva tetap. Keuntungan atas penjualan aktiva tetap Bayan Group meningkat
signifikan dari Rp4,2 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp87,9 miliar pada tahun 2007. Peningkatan ini
terutama disebabkan karena penjualan peralatan dan mesin dengan jumlah yang signifikan kepada kontraktor
sehubungan dengan dimulainya kegiatan eksploitasi pada Proyek Perkasa dan Proyek Wahana pada
2007.
Pendapatan bunga dari keputusan pengadilan pajak. Pendapatan bunga dari pengadilan pajak Bayan
Group pada tahun 2007 adalah sebesar Rp23,0 miliar.
Pendapatan bunga. Pendapatan bunga Bayan Group meningkat sebesar 42,9% dari Rp2,1 miliar pada
tahun 2006 menjadi Rp3,0 miliar pada tahun 2007. Peningkatan ini terutama disebabkan karena peningkatan
pada kas dan setara kas.
Laba sebelum pajak penghasilan
Laba sebelum pajak Bayan Group meningkat sebesar 98,6% dari Rp185,2 miliar pada tahun 2006 menjadi
Rp367,8 miliar pada tahun 2007. Laba sebelum pajak dibandingkan dengan pendapatan Bayan Group
meningkat menjadi 10,7% pada tahun 2007 dibandingkan dengan 6,2% pada tahun 2006.
Beban pajak penghasilan, bersih
Beban pajak penghasilan, bersih Bayan Group meningkat sebesar 76,1% dari Rp64,1 miliar pada tahun
2006 menjadi Rp112,9 miliar pada tahun 2007, terutama karena peningkatan pada penghasilan kena pajak,
yang secara parsial dikurangi oleh penggunaan dari tax loss carry forward Bayan Group. Beban pajak
penghasilan-bersih, sebagai persentase dari laba sebelum pajak penghasilan, menurun dari 34,6% pada
2006 menjadi 30,7% pada tahun 2007. Beban pajak penghasilan-bersih, sebagai persentase dari pendapatan,
meningkat dari 2,1% pada 2006 menjadi 3,3% pada tahun 2007.
Laba sebelum hak minoritas
Laba sebelum hak minoritas Bayan Group meningkat sebesar 110,5% dari Rp121,1 miliar pada tahun 2006
menjadi Rp254,9 miliar pada tahun 2007. Laba sebelum hak minoritas dibandingkan dengan pendapatan
Bayan Group meningkat menjadi 7,4% pada tahun 2007 dibandingkan dengan 4,1% pada tahun 2006.
Hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan
Hak minoritas dari laba bersih atas laba bersih anak perusahaan meningkat dari Rp0,1 miliar pada tahun
2006 menjadi Rp2,1 miliar pada tahun 2007, yang terkait dengan GBP dan DPP.
Laba bersih
Laba bersih Bayan Group meningkat sebesar 108,8% dari Rp121,0 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp252,7
miliar pada tahun 2007.
Tahun 2006 dibandingkan dengan tahun 2005
Pendapatan
Pendapatan meningkat sebesar 79,3% dari Rp 1.671,2 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp2.995,8 miliar
pada tahun 2006 yang disebabkan terutama oleh peningkatan pada pendapatan dari penjualan batubara
walaupun terjadi penurunan pada pendapatan non batubara.
Pendapatan dari penjualan batubara. Pendapatan dari penjualan batubara meningkat sebesar 97,8% dari
Rp1.455,3 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp2.878,0 miliar pada tahun 2006, yang disebabkan oleh
peningkatan sebesar 79,6% dari volume penjualan batubara pada tahun 2006, dari 4.161,0 juta ton pada
tahun 2005 menjadi 7.472,7 juta ton pada tahun 2006, dan peningkatan dari rata-rata realisasi harga jual
batubara Bayan Group dari US$35.8 per ton pada tahun 2005 menjadi US$42.0 per ton pada tahun 2006.
Peningkatan rata-rata harga jual Bayan Group pada tahun 2006 mencerminkan peningkatan harga batubara
dunia pada tahun 2006 serta pengembalian biaya bongkar muat tambahan karena Bayan Group menjual
batubara secara FOB ketika dilakukan pemuatan batubara ke dalam kapal di BCT atau Floating Transfer
Station pada tahun 2006 dibandingkan dengan FOB pada saat dilakukannya bongkar muat batubara ke
dalam tongkang di fasilitas bongkar muat di tambang Bayan Group.
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Volume penjualan mengalami peningkatan yang signifikan terutama mencerminkan peningkatan volume
produksi sebesar 18,4% pada tahun 2006, dimana volume produksi pada tahun 2006 adalah 5.140,4 ribu
ton dibandingkan dengan 4.342,5 ribu ton pada tahun 2005 dan peningkatan yang signifikan pada pembelian
batubara dari pihak ketiga untuk dicampur dengan batubara Bayan Group, yang berjumlah 2.651,5 ribu ton
pada tahun 2006 dibandingkan dengan 313,4 juta ton pada tahun 2005. Pembelian batubara termasuk
batubara yang dihasilkan pada Konsesi FSP, yang dibeli Bayan Group dari Pan Assets Indonesia (pihak
yang memiliki hubungan istimewa).
Pendapatan non-batubara. Pendapatan non batubara turun sebesar 45,4% dari Rp215,9 miliar pada tahun
2005 menjadi Rp117,8 miliar tahun 2006, yang disebabkan terutama oleh penurunan pada pendapatan
penanganan batubara (coal handling) dari Rp194,4 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp64,6 miliar pada
tahun 2006, yang secara parsial dikurangi oleh peningkatan pendapatan jasa pertambangan dari Rp19,7
miliar pada tahun 2005 menjadi Rp46,3 miliar pada 2006 dan peningkatan pada dispatch income dari Rp0,7
miliar pada 2005 menjadi Rp4,3 miliar pada 2006. Pendapatan dari pemrosesan batubara (coal handling)
Bayan Group mengalami penurunan terutama disebabkan karena Bayan Group memutuskan penjualan
FOB (pada tambang) kepada Mineral Exportindo pada akhir tahun 2005 dan sehingga jasa pemrosesan
batubara (coal handling) kepada Mineral Exportindo pada terminal batubara Bayan Group juga diputus.
Jasa pertambangan Bayan Group mengalami peningkatan terutama disebabkan oleh peningkatan pengupasan
tanah dan ekstraksi batubara yang dilakukan Bayan Group kepada Pan Assets Indonesia dengan dimulainya
produksi batubara pada area konsesi FSP.
Biaya sehubungan dengan pendapatan
Biaya sehubungan dengan pendapatan meningkat sebesar 70,1% dari Rp1.363,8 miliar pada tahun 2005
menjadi sebesar Rp2.319,6 miliar di tahun 2006 dimana hal ini mencerminkan peningkatan pada biaya
produksi, royalti dan peningkatan penyesuaian terhadap persediaan.
Biaya produksi. Biaya produksi Bayan Group meningkat sebesar 19,8% dari Rp1.248,4 miliar di tahun
2005 menjadi sebesar Rp1.495,8 miliar di tahun 2006 terutama disebabkan oleh peningkatan pada biaya
overburden removal, beban bahan bakar dan gaji, upah dan tunjangan untuk pekerja tambang. Biaya produksi
Bayan Group sebagai persentase dari pendapatan, mengalami penurunan dari 74,7% pada tahun 2005
menjadi 49,9% pada tahun 2006.
Overburden removal. Biaya overburden removal Bayan Group menurun 0,2% dari Rp667,9 miliar pada
tahun 2005 menjadi Rp666,5 miliar di tahun 2006. Hal ini terjadi terutama karena penurunan volume overburden
yang dipindahkan. Penurunan tersebut sebagian diimbangi dengan adanya harga kontrak yang lebih tinggi
yang dikenakan pada kontrak yang ada, yang meningkat karena adanya pasal pada kontrak tersebut atau
karena negosiasi ulang oleh kontraktor dan kontrak baru yang dilakukan oleh Bayan Group pada tahun
2006. Volume keseluruhan dari overburden yang dipindahkan menurun dari 63,4 juta BCM di tahun 2005
menjadi 63,1 juta BCM di tahun 2006. Strip ratio dari Bayan Group turun dari 14,6:1 pada tahun 2005
menjadi 12,3:1 pada tahun 2006.
Biaya bahan bakar. Biaya bahan bakar mengalami peningkatan sebesar 129,8% dari Rp168,4 miliar pada
tahun 2005 menjadi Rp386,9 miliar pada tahun 2006 terutama disebabkan oleh meningkatnya volume
produksi batubara, dan kemudian volume dari pengupasan tanah, pada Proyek Gunungbayan Blok II dan
FTB, sebagaimana dampak dari peningkatan harga bahan bakar yang mengikuti dihentikannya subsidi
bahan bakar bagi kalangan industri oleh Pemerintah pada Juli 2005. Harga bahan bakar rata-rata dari
Pertamina pada tahun 2006 adalah Rp5.820 per liter, mengalami peningkatan sebesar 45,8% dari Rp3.993
per liter pada tahun 2005.
Gaji, upah dan tunjangan. Beban gaji, upah dan tunjangan pekerja tambang dan pelabuhan meningkat dari
37,4% dari Rp39,3 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp54,0 miliar pada tahun 2006 karena peningkatan dari
jumlah pekerja tambang dan pelabuhan.
Royalti. Biaya royalti Bayan Group meningkat sebesar 13,0% dari Rp180,9 miliar pada tahun 2005 menjadi
Rp204,4 miliar pada tahun 2006. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan volume penjualan dan
peningkatan pada rata-rata realisasi harga jual.
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Penyesuaian terhadap persediaan. Penyesuaian terhadap persediaan meningkat signifikan dari Rp(65,5)
miliar pada tahun 2005 menjadi Rp619,4 miliar pada tahun 2006. Persediaan barang setengah jadi dan
persediaan barang jadi Bayan Group meningkat signifikan dikarenakan peningkatan pada volume produksi
dan peningkatan pembelian batubara dari pihak ketiga.
Laba kotor
Laba kotor Bayan Group meningkat signifikan dari Rp307,4 miliar pada tahun 2005 menjadi sebesar Rp676,2
miliar pada tahun 2006. Laba kotor dibandingkan terhadap pendapatan Bayan Group meningkat dari menjadi
18,4% di tahun 2005 menjadi 22,6% di tahun 2006.
Beban usaha
Beban usaha Bayan Group meningkat signifikan dari Rp65,8 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp454,2
miliar pada tahun 2006 terutama karena peningkatan yang signifikan pada beban penjualan. Beban usaha
dibandingkan terhadap pendapatan Bayan Group tahun 2006 meningkat menjadi 15,2% dibandingkan dengan
tahun 2005 sebesar 4,0%.
Beban penjualan. Beban penjualan Bayan Group meningkat dari Rp2,7 miliar pada tahun 2005 menjadi
Rp389,3 miliar pada tahun 2006, terutama disebabkan Bayan Group menanggung biaya pengangkutan dan
klaim kualitas dari salah satu pelanggan di tahun 2006 yang tidak terjadi pada tahun 2005, dan dikarenakan
juga oleh dampak penuh dari imposisi dari pajak ekspor untuk periode dari bulan Oktober 2005 hingga
Oktober 2006. Bayan Group mulai memasukkan biaya pengangkutan pada tahun 2006 sebesar Rp271,0
miliar untuk transportasi batubara dari area konsesi Bayan Group ke BCT atau Floating Transfer Station,
yang mana dapat disebabkan oleh pemutusan penjualan batubara kepada Mineral Exportindo. Penjualan
pada tahun 2005 adalah dengan dasar FOB pada titik ketika dilakukan pemuatan batubara ke dalam
tongkang pada fasilitas bongkar muat tongkang. Sebagai tambahan, dan sebagaimana yang telah disebutkan
diatas, pada tahun 2006, Bayan Group melakukan penggantian biaya kepada BI untuk biaya pengapalan
karena kandungan sulfur dari beberapa sub-lots yang dikirimkan melebihi batas sulfur yang ditetapkan
pada kontrak pengadaan batubara.
Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi Bayan Group meningkat sebesar 2,9% dari
Rp63,1 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp64,8 miliar pada tahun 2006. Hal ini sebagian besar disebabkan
peningkatan pada beban gaji, upah dan tunjangan kepada karyawan bukan tambang dari Rp16,9 miliar
pada tahun 2005 menjadi Rp21,6 miliar pada tahun 2006, dan peningkatan pada beban kantor dari Rp9,6
miliar pada tahun 2005 menjadi Rp16,8 miliar pada tahun 2006. Hal ini sebagian dikurangi oleh jumlah
beban piutang tidak tertagih sebesar Rp5,9 miliar pada 2005 yang tidak ada pada tahun 2006 dan penurunan
dari jasa profesional dari Rp8,5 miliar pada 2005 menjadi Rp5,4 miliar pada tahun 2006.
Laba usaha
Laba usaha Bayan Group turun sebesar 8,1% dari Rp241,6 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp222,0 miliar
pada tahun 2006. Laba usaha dibandingkan dengan pendapatan Bayan Group turun menjadi 7,4% pada
tahun 2006 dibandingkan dengan 14,5% pada tahun 2005.
Pendapatan/(beban) lain-lain
Beban lain-lain Bayan Group turun sebesar 68,8% dari Rp118,1 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp36,9 miliar
pada tahun 2006, terutama disebabkan karena rugi selisih kurs pada tahun 2005 dibandingkan dengan laba
selisih kurs pada tahun 2006 yang sebagian dikurangi oleh peningkatan pada beban bunga. Beban lain
dibandingkan dengan pendapatan Bayan Group adalah sebesar 1,2% pada 2006 dan 7,2% pada tahun 2005.
Beban bunga. Beban bunga Bayan Group meningkat sebesar 38,2% dari sebesar Rp86,5 miliar pada
tahun 2005 menjadi Rp119,5 miliar atas tahun 2006. Peningkatan ini terutama disebabkan karena
peningkatan jumlah pokok secara keseluruhan dari jumlah hutang dan peningkatan pada tingkat suku
bunga efektif.
Laba/(rugi) selisih kurs, bersih. Bayan Group mencatatkan rugi selisih kurs Bayan Group sebesar Rp28,1
miliar pada tahun 2005 dibandingkan dengan laba selisih kurs sebesar Rp74,4 miliar pada tahun 2006. Hal
ini terutama disebabkan karena translasi dari hutang dalam mata uang US$ dan hutang dagang sebagai
akibat dari pelemahan US$ terhadap Rupiah.
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Keuntungan dari penjualan aktiva tetap. Keuntungan atas penjualan aktiva tetap Bayan Group meningkat
dari Rp0,6 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp4,2 miliar pada tahun 2006, termasuk penjualan peralatan
kepada pihak ketiga yang telah melampaui kebutuhan Bayan Group.
Pendapatan bunga. Pendapatan bunga Bayan Group meningkat dari sebesar Rp0,8 miliar di tahun 2005,
menjadi Rp2,1 miliar di tahun 2006. Peningkatan ini terutama disebabkan karena peningkatan pada akun
kas dan setara kas dan kas yang dibatasi penggunaannya.
Laba sebelum pajak penghasilan
Laba sebelum pajak Bayan Group meningkat sebesar 49,8% dari Rp123,6 miliar pada tahun 2005 menjadi
Rp185,2 miliar pada tahun 2006. Laba sebelum pajak dibandingkan dengan pendapatan Bayan Group
turun menjadi 6,2% pada tahun 2006 dibandingkan dengan 7,3% pada tahun 2005.
Beban pajak penghasilan, bersih
Beban pajak penghasilan, bersih Bayan Group meningkat sebesar 53,0% dari Rp41,9 miliar pada tahun
2005 menjadi Rp64,1 miliar pada tahun 2006. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan kena
pajak yang dikurangi secara parsial dengan tax loss carry forward Bayan Group . Beban pajak penghasilanbersih, sebagai persentase dari laba sebelum pajak penghasilan, meningkat dari 33,9% pada tahun 2005
menjadi 34,6% pada tahun 2006. Beban pajak penghasilan dibandingkan dengan pendapatan Bayan Group
mengalami penurunan menjadi 2,1% pada tahun 2006 dibandingkan dengan 2,5% pada tahun 2005.
Laba sebelum hak minoritas
Laba sebelum hak minoritas Bayan Group meningkat sebesar 48,2% dari Rp81,7 miliar pada tahun 2005
menjadi Rp121,1 miliar pada tahun 2006. Laba sebelum hak minoritas dibandingkan dengan pendapatan
Bayan Group turun menjadi 4,1% pada tahun 2006 dibandingkan dengan 4,8% pada tahun 2005.
Hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan
Hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan masing-masing Rp0,1 miliar pada tahun 2005 dan 2006.
Laba bersih
Laba bersih Bayan Group meningkat sebesar 48,3% dari Rp81,6 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp121,0
miliar pada tahun 2006. Laba bersih dibandingkan dengan pendapatan Bayan Group turun menjadi 4,1%
pada tahun 2006 dibandingkan dengan 4,8% pada tahun 2005.

4. Perbandingan Neraca
Periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2008 dibandingkan dengan 31 Maret 2007
Jumlah Aktiva untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2008 meningkat 606.619 juta terutama disebabkan
akusisi Aktiva Tetap Rp85.377 juta, peningkatan Kas dan Setara Kas sebesar Rp41.458 juta, Piutang
Usaha - Pihak Ketiga Rp52.705 juta, Persediaan Rp127.350 juta, Biaya Eksplorasi dan pengembangan
yang ditangguhkan sebesar Rp86.919 juta dan Biaya Pengupasan Tanah yang Ditangguhkan sebesar
226.630 juta serta penurunan Piutang Lain-lain – Pihak Ketiga Rp148.048 juta.
Jumlah Kewajiban untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2008 meningkat sebesar Rp448.070 juta, yang
disebabkan karena Perolehan pinjaman dari Merill Lynch sebesar Rp184.340 juta, kenaikan Hutang Usaha –
Pihak ketiga sebesar Rp320.787 juta, kewajiban derivatif Rp308.878 juta, pinjaman dari pihak ketiga sebesar
Rp380.111 juta dan penurunan Pinjaman dari Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa Rp724.459 juta.
Jumlah Ekuitas meningkat sebesar Rp154.070 juta terutama disebabkan karena peningkatan modal disetor
dan ditempatkan sebesar Rp290.000 juta, Laba konsolidasi tahun 2007 sebesar Rp252.740 juta, serta
penurunan cadangan nilai wajar lindung nilai sebesar Rp285.962 juta
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Tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006
Jumlah Aktiva untuk periode yang berakhir 31 Desember 2007 meningkat 576.642 juta terutama disebabkan
peningkatan Kas dan Setara Kas sebesar Rp241.115 juta, Piutang Usaha – Pihak Ketiga Rp355.456 juta,
Biaya Eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan sebesar Rp96.461 juta dan Biaya Pengupasan
Tanah yang Ditangguhkan sebesar 205.062 juta serta penurunan Persediaan Rp136.137 juta, Pajak Dibayar
Dimuka Rp91.366 juta.
Jumlah Kewajiban untuk periode yang berakhir 31 Desember 2007 meningkat sebesar Rp283.940 juta,
yang disebabkan karena Beban pajak Penghasilan tahun 2007 Rp112.889 juta, kenaikan Hutang Usaha –
Pihak ketiga sebesar Rp58.517 juta, Hutang Usaha – Pihak Hubungan Istimewa Rp67.491 juta, kewajiban
derivatif Rp271.203 juta, pinjaman dari pihak ketiga sebesar Rp402.267 juta dan penurunan Pinjaman dari
Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa Rp617.127 juta.
Jumlah Ekuitas meningkat sebesar Rp290.310 juta terutama disebabkan karena peningkatan modal disetor
dan ditempatkan sebesar Rp290.000 juta, Laba konsolidasi tahun 2007 sebesar Rp252.740 juta, serta
penurunan cadangan nilai wajar lindung nilai sebesar Rp222.009 juta
Tahun 2006 dan 2005
Jumlah Aktiva untuk periode yang berakhir 31 Desember 2006 meningkat 730.621 juta terutama disebabkan
Akuisisi Aktiva Tetap Rp594.191 juta, kenaikan Persediaan Rp84.473 juta, Pajak Dibayar Dimuka Rp35.458
juta dan Biaya Eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan sebesar Rp73.550 juta.
Jumlah Kewajiban untuk periode yang berakhir 31 Desember 2006 meningkat sebesar Rp605.445 juta,
yang disebabkan karena kenaikan Pinjaman dari Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa Rp401.129
juta dan Pinjaman – Pihak ketiga sebesar Rp295.059 juta.
Jumlah Ekuitas meningkat sebesar Rp125.095 juta terutama berasal dari Laba Bersih tahun berjalan sebesar
Rp120.999 juta. Peningkatan ini bersal dari kenaikan penjualan Grup yang signifikan pada tahun 2006
(Rp2.995.812 juta di tahun 2006 dan Rp1.671.225 juta di tahun 2005).

5. Likuiditas dan Permodalan
Likuiditas utama Bayan Group digunakan untuk membiayai kegiatan operasi, kebutuhan modal kerja,
pembayaran hutang dan belanja modal. Sebagian besar kas dan setara kas Bayan Group berupa US$.
Bayan Group membeli Rupiah ketika dibutuhkan.
Bayan Group memiliki siklus kolektibilitas piutang yang beragam antara 7 (tujuh) hari dan 30 (tiga puluh)
hari, siklus persediaan umumnya bervariasi antara 15 (lima belas) dan 45 (empat puluh lima) hari, dan
siklus pembayaran hutang yang beragam antara 30 (tiga puluh) hari dan 60 (enam puluh) hari. Karena
siklus pembayaran hutang lebih panjang daripada siklus kolektibilitas piutang maka Bayan Group memiliki
kemampuan untuk membiayai modal kerja dari arus kas operasi Bayan Group. Bayan Group secara historis
menerima pembayaran dari konsumen pada tepat waktu, yang berarti menunjukkan posisi keuangan dan
reputasi yang baik dari sebagian besar pelanggan Bayan Group. Nilai modal kerja bersih yang dimiliki
Bayan Group per tanggal 31 Maret 2008 adalah sebesar negatif Rp882,6 miliar..
Sumber pendanaan yang diperoleh oleh Perseroan dalam rangka memperoleh kondisi likuiditas yang cukup
untuk membiayai belanja modal Bayan Group adalah dari dana hasil IPO dan fasilitas pinjaman ING.
Pemegang saham pendiri dan entitas bisnis afiliasi secara historis memberikan dukungan keuangan yang
signifikan melalui pinjaman dan suntikan modal, yang membiayai sebagian besar modal kerja dan belanja
modal Bayan Group. Fasilitas modal kerja dan kredit yang diperpanjang oleh berbagai bank juga memberikan
kontribusi atas pembiayaan kegiatan operasional dan kebutuhan modal kerja Bayan Group. Bayan Group
berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk membiayai belanja modal Bayan Group dan pembayaran
pinjaman selama 12 (dua belas) bulan kedepan, termasuk (1) rencana akuisisi 49,0% saham Kaltim Supacoal,
(2) pengambilalihan hak dan kepemilikan BI serta bunga terhutang di Kaltim Supacoal terhadap BI pada
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tanggal pelaksanaan akuisisi tersebut (3) rencana belanja modal hingga US$24,5 juta untuk membiayai
49,0% porsi biaya konstruksi upgrading plant di Kaltim Supacoal, dan (4) rencana akuisisi 5 (lima) set
kapal penderek dan tongkang oleh Muji (5) Pembelian Floating Transfer Station oleh Muji. Di masa yang
akan datang Bayan Group akan menitikberatkan untuk membiayai belanja modal dengan penggunaan kas
dari kegiatan operasi, hutang jangka panjang dan bagian dari perolehan bersih yang diterima dari Penawaran
Umum ini.
Tabel dibawah ini menampilkan ringkasan arus kas Bayan Group untuk periode berikut:
Periode tiga bulan yang
berakhir pada tanggal
31 Maret

Arus kas dari aktivitas operasi:
Penerimaan kas
Pengeluaran kas
Arus kas bersih yang diperoleh dari/
(digunakan untuk) aktivitas operasi
Arus kas bersih yang digunakan
untuk aktivitas investasi
Arus kas bersih yang diperoleh /
(digunakan untuk) dari aktivitas
pendanaan
Kenaikan/(penurunan) bersih
kas dan setara kas

31 Desember

2007
Rp miliar

2008
Rp miliar

2007
Rp miliar

2006
Rp miliar

2005
Rp miliar

911,4
668,1

881,8
(938,9)

3.485,6
(3.073,9)

2.991,1
(2,863,3)

1,691.2
(1,533,7)

243,3

(57,1)

411,7

127.8

157,5

(93,8)

(91,3)

(169,3)

(564,1)

(463,7)

(51,7)

46,5

(1,3)

448,0

330,7

97,8

(101,9)

241,1

11.7

24.5

Arus kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi
Arus kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi mencakup dana yang dihasilkan
dari kegiatan operasi dan arus kas masuk atau keluar bersih dari perubahan pada aktiva dan kewajiban
operasional.
Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008, arus kas bersih yang digunakan untuk
aktivitas operasi adalah sebesar Rp57,1 miliar yang terdiri dari penerimaan kas bersih Rp881,8 miliar dan
pembayaran kas bersih Rp938,9 miliar. Penerimaan kas bersih termasuk pembayaran dari para pelanggan
sebesar Rp881,1 miliar dan penerimaan bunga sebesar Rp0,7 miliar. Pembayaran kas bersih mencakup
pembayaran kepada para pemasok sebesar Rp576,4 miliar, pembayaran kewajiban lindung nilai sebesar
Rp141,3 miliar, pembayaran pajak sebesar Rpp88,1 miliar, pembayaran royalti sebesar Rp61,6 miliar,
pembayaran kepada direksi dan karyawan sebesar Rp37,7 miliar dan pembayaran bunga sebesar Rp25,3
miliar, dan pembayaran lainnya sebesar Rp8,5 miliar. Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2007, arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp243,3 miliar yang terdiri dari penerimaan
kas bersih Rp911,4 miliar dan pembayaran kas bersih Rp668,1 miliar. Penerimaan kas bersih termasuk
penerimaan dari para pelanggan sebesar Rp737,5 miliar, penerimaan dari pengembalian pajak sebesar
Rp128,1 miliar, penerimaan bunga sebesar Rp0,6 miliar dan penerimaan lainnya sebesar Rp45,2 miliar.
pembayaran kas bersih termasuk pembayaran kepada para pemasok sebesar Rp496,5 miliar, pembayaran
royalti sebesar Rp61,1 miliar, pembayaran pajak Rp42,7 miliar, pembayaran bunga sebesar Rp42,2 miliar
dan pembayaran kepada direksi dan karyawan sebesar Rp25,3 miliar.
Pada tahun 2007, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp411,7 miliar yang
terdiri dari penerimaan kas bersih sebesar Rp3.485,6 miliar dan pembayaran kas bersih sebesar Rp3.073,9
miliar. Penerimaan kas bersih termasuk penerimaan dari pelanggan sebesar Rp3.323,7 miliar, penerimaan
kembali pajak sebesar Rp121,9 miliar dan penerimaan bunga sebesar Rp3,0 miliar dan penerimaan lainnya
sebesar Rp37,0 miliar. Pembayaran kas bersih termasuk pembayaran kepada pemasok sebesar Rp2.385,3
miliar, pembayaran royalti sebesar Rp231,7 miliar, pembayaran bunga sebesar Rp160,1 miliar, pembayaran
kepada direksi dan karyawan sebesar Rp120,6 miliar, pembayaran pajak sebesar Rp86,5 miliar.
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Pada tahun 2006, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp127,8 miliar yang
terdiri dari penerimaan kas bersih sebesar Rp2.991,1 miliar dan pembayaran kas bersih sebesar Rp2.863,3
miliar. Penerimaan kas bersih termasuk penerimaan dari pelanggan sebesar Rp2.905,5 miliar, penerimanan
bunga sebesar Rp2,1 miliar dan penerimaan kembali pajak sebesar Rp6,9 miliar serta penerimaan lainnya
sebesar Rp76,6 miliar. Pembayaran kas bersih termasuk pembayaran kepada pemasok sebesar Rp2.439,8
miliar, pembayaran royalti sebesar Rp193,6 miliar, pembayaran bunga sebesar Rp152,3 miliar, pembayaran
kepada direksi dan karyawan sebesar Rp72,8 miliar dan pembayaran pajak sebesar Rp4,9 miliar.
Pada tahun 2005, arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp157,5 miliar yang terdiri dari
penerimaan kas bersih sebesar Rp1.691,2 miliar dan pembayaran kas bersih sebesar Rp1.533,7 miliar.
Penerimaan kas bersih termasuk penerimaan dari pelanggan sebesar Rp1.690,4 miliar dan penerimaan
bunga sebesar Rp0,8 miliar. Pembayaran kas bersih termasuk pembayaran kepada pemasok sebesar
Rp1.137,4 miliar, pembayaran royalti sebesar Rp130,4 miliar, pembayaran pajak sebesar Rp113,9 miliar,
pembayaran bunga sebesar Rp79,9 miliar, pembayaran kepada direksi dan karyawan sebesar Rp54,2
miliar dan pembayaran lainnya sebesar Rp17,9 miliar.
Arus kas bersih dari aktivitas investasi
Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008, arus kas yang digunakan untuk
aktivitas investasi adalah sebesar Rp91,3 miliar sebagian besar terdiri dari:
akuisisi dan pembangunan aktiva tetap sebesar Rp72,8 miliar yang ditujukan untuk perlengkapan
penanganan stockpile pada Wahana dan pembangunan fasilitas bongkar muat dan pengembangan
pada Proyek Wahana, Proyek Perkasa dan Proyek FTB; dan
peningkatan pada biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan sebesar Rp18,5 miliar
untuk melanjutkan kegiatan eksplorasi dan pengembangan dari area konsesi penambangan baru.
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp93,8 miliar untuk periode tiga bulan
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007, sebagian besar terdiri dari:
akuisisi dan pembangunan aktiva tetap senilai Rp78,2 miliar yang ditujukan untuk pembangunan
fasilitas bongkar muat tongkang pada Proyek Wahana, Proyek Perkasa dan Proyek Teguh/Firman;dan
peningkatan biaya eksplorasi dan pembangunan yang ditangguhkan sebesar Rp16,8 miliar untuk
meneruskan kegiatan eksplorasi dan pengembangan area konsesi pertambangan baru.
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi ini sebagian telah dikurangi dengan hasil dari
penjualan aktiva tetap senilai Rp1,2 miliar.
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp169,3 miliar pada tahun 2007 yang
terdiri dari:
kegiatan akuisisi dan pembangunan aktiva tetap sebesar Rp387,5 miliar dimana pada dasarnya
digunakan untuk fasilitas jetty (termasuk crushing, stockpiling dan fasilitas bongkar muat kapal tongkang)
dan haul roads pada Proyek Wahana, Proyek Teguh/Firman dan Proyek Perkasa;
peningkatan pada biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan sebesar Rp73,6 miliar
untuk eksplorasi dan pengembangan dari area konsesi tambang baru; dan
akuisisi modal saham pada anak perusahaan sebesar Rp10,2 miliar sehubungan dengan reorganisasi
Bayan Group
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi secara parsial telah dikurangi oleh penjualan aktiva tetap
sebesar Rp302,0 miliar.
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp564,1 miliar pada tahun 2006 terutama
mencerminkan:
kegiatan akuisisi dan pembangunan aktiva tetap sebesar Rp493,7 miliar yang berhubungan dengan
jetty dan fasilitas pada konsesi BT, bongkar muat kapal tongkang kedua pada Proyek Gunungbayan
Blok II dan penyelesaian Fase 3B untuk perluasan BCT;
peningkatan pada biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan sebesar Rp50,9 miliar; dan
akuisisi modal saham pada anak perusahaan sebesar Rp30,0 miliar sehubungan dengan Restrukturisasi
Organisasi Bayan Group
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Hal-hal diatas secara parsial telah dikurangi oleh penjualan peralatan kepada kontraktor sebesar Rp10,5
miliar.
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp463,7 miliar pada tahun 2005 terutama
disebabkan oleh:
kegiatan akuisisi dan pembangunan aktiva tetap sebesar Rp440,6 miliar berhubungan dengan Fase
3B dari perluasan BCT;
peningkatan pada biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan sebesar Rp12,9 miliar
untuk eksplorasi dan pengembangan area konsesi tambang yang baru; dan
akuisisi modal saham pada anak perusahaan sebesar Rp12,5 miliar sebagai bagian dari Restrukturisasi
Organisasi Bayan Group
Hal-hal diatas secara parsial telah dikurangi oleh penjualan aktiva tetap sebesar Rp2,3 miliar.
Arus kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp46,6 miliar untuk periode tiga bulan
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008, pada dasarnya mencerminkan hasil dari pinjaman jangka
pendek senilai Rp182,3 miliar, terutama dari Merrill Lynch Credit Products LLC yang sebagian telah dikurangi
oleh jadwal pembayaran kembali pinjaman jangka panjang sejumlah Rp131,7 miliar yang dipinjam Bayan
Group dari BI dan dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”) dan Korean Development Bank.
Arus kas bersih yang digunakan dalam aktivitas pendanaan sebesar Rp51,7 miliar untuk periode tiga bulan
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007, pada dasarnya mencerminkan pembayaran kembali pinjaman
jangka panjang sebesar Rp132,6 miliar yang dipinjam dari BI dan SMBC dan Korea Development Bank dan
pembayaran atas sewa pembiayaan sebesar Rp4,1 miliar, yang sebagian telah dikurangi oleh penerimaan
dana dari pinjaman jangka panjang senilai Rp82,9 miliar yang dipinjam dari SMBC dan Korea Development
Bank.
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp1,3 miliar pada tahun 2007, terutama
disebabkan pembayaran kembali yang terjadwal dari pinjaman jangka panjang Bayan Group sejumlah
Rp945,8 miliar yang dipinjam Bayan Group dari BI, SMBC dan Korea Development Bank dan pembayaran
atas sewa pembiayaan Rp13,0 miliar, yang secara parsial telah dikurangi oleh penerimaan kas dari pinjaman
jangka panjang sebesar Rp667,5 miliar dan perolehan kas dari penerbitan modal saham sebesar Rp290,0
miliar kepada Dato’ Low, Jenny Quantero dan Engki Wibowo.
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp448,0 miliar pada tahun 2006, pada
dasarnya disebabkan oleh penerimaan kas dari pinjaman jangka panjang sebesar Rp332,2 miliar dari
SMBC dan Korea Development Bank dan Rp530,5 miliar dari BI, yang secara parsial telah dikurangi
pembayaran pinjaman jangka pendek sebesar Rp243,8 miliar yang dipinjam dari BI dan pembayaran pinjaman
jangka pendek kepada BI sebesar Rp100,1 miliar, Rp41,5 miliar kepada SMBC dan Rp24,9 kepada Sojitz
dan pembayaran atas sewa pembiayaan sebesar Rp4,4 miliar.
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp330,7 miliar pada tahun 2005, terutama disebabkan
karena penerimaan kas dari pinjaman jangka panjang sebesar Rp371,7 miliar dan pinjaman jangka pendek
sebesar 243,8 miliar dari BI dan penerbitan modal saham sebesar Rp5,0 miliar, yang secara parsial telah
dikurangi oleh pembayaran pinjaman jangka pendek sebesar Rp187,0 miliar yang dipinjam dari Bank Danamon
dan pinjaman jangka panjang sebesar Rp59,6 miliar yang dipinjam dari Sojitz Corporation dan Rp32,8
miliar dari BI dan pembayaran atas sewa pembiayaan sebesar Rp10,4 miliar.
Sumber Permodalan
Bayan Group memiliki kas dan setara kas sejumlah Rp291,4 miliar per 31 Desember 2007 dan Rp189,6
miliar per 31 Maret 2008. Walaupun Bayan Group bermaksud untuk membiayai pengembangan dan
pembayaran hutang Bayan Group dari kas dan setara kas, kas dari kegiatan operasi dan pembiayaan oleh
vendor, sehingga Bayan Group dapat meningkatkan dana tambahan melalui penawaran hutang atau penjualan
saham di masa yang akan datang untuk membiayai keseluruhan atau sebagian pengembangan di masa
yang akan datang, untuk pembayaran hutang atau kegunaan lainnya.

71

Kewajiban Bayan Group
Pinjaman Bayan Group pada umumnya dalam mata uang US$. Total kewajiban Bayan Group berjumlah
Rp1.183,6 miliar, pada 31 Desember 2005, Rp1.636,0 miliar, pada 31 Desember 2006, Rp1.421,2 miliar
pada 31 Desember 2007, dan Rp1.443,8 miliar per tanggal 31 Maret 2008. Pinjaman yang belum digunakan
per tanggal 31 Maret 2008 adalah sebesar Rp77,0 miliar.
GBP dan IP masing-masing bertindak sebagai pihak penjamin bagi BI dan memberikan jaminan sehubungan
dengan fasilitas kredit antara BI sebagai peminjam dengan SMBC sebagai pemberi pinjaman, yang mana
dana itu dipinjamkan oleh BI ke perusahaan-perusahaan dalam Bayan Group. GBP dan IP memberikan
jaminan berupa jaminan perusahaan, piutang dan hak lain yang diatur dalam perjanjian penjualan batubara
dan pengenaan biaya pada rekening tertentu di SMBC. Fasilitas kredit tersebut maksimum sebesar US$60
juta. BI melunasi seluruh kewajibannya berkaitan dengan fasilitas kredit tersebut pada tanggal 18 April
2008, menggunakan pelunasan pinjaman yang diterima dari berbagai perusahaan dalam Bayan Group,
yang sebaliknya menggunakan hasil fasilitas pinjaman dari ING Bank N.V Cabang Singapura, Standard
Chartered Bank Cabang Jakarta dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation.
Pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa
Bayan Group secara historis menerima pinjaman dari pemegang saham pengendali dan pihak-pihak yang
berada dalam pengendalian yang sama (common control). Dari tanggal 1 Januari 2005 hingga tanggal
31 Maret 2008, Bayan Group menerima pinjaman sejumlah US$220.2 juta dari BI kepada perusahaanperusahaan dalam Bayan Group . Pada pinjaman dalam bentuk ini, tingkat suku bunga yang dikenakan
berada antara 10,0% atau SIBOR ditambah 5,0% dan jangka waktu pembayaran antara 1 (satu) dan
10 (sepuluh) tahun. Per tanggal 31 Desember 2005, 2006 dan 2007 dan 31 Maret 2008, Bayan Group
memiliki Rp1.157,5 miliar, Rp1.314,9 miliar, Rp697,6 juta dan Rp574,8 juta, jumlah pokok hutang dari
pemegang saham pengendali atau Anak Perusahaan dalam pengendali yang sama. Per tanggal 18 April
2008, sebesar Rp574,8 juta mewakili 100,0% dari total pinjaman yang dibayarkan kembali melalui fasilitas
kredit yang diperoleh dari ING Bank N.V Cabang Singapura, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta dan
Sumitomo Mitsui Banking Corporation.
Pinjaman pihak ketiga
Bayan Group memiliki perjanjian sewa guna untuk pembelian peralatan Bayan Group . Menurut Perjanjian
Sewa Guna Utama tertanggal 26 Juli 2006, dibuat antara PT ANJF sebagai pihak yang menyewakan
(lessor) dan inter alia, beberapa anggota dari Bayan Group secara bersama-sama adalah sebagai penyewa
(lessees), PT ANJF setuju untuk menyewakan peralatan stockpile manajemen di beberapa Anak Perusahaan
Bayan Group selama 3 (tiga) tahun. Per tanggal 31 Desember 2005, 2006 dan 2007, dan 31 Maret 2008,
Bayan Group memiliki Rp20,5 miliar, Rp26,9 miliar, Rp24,3 miliar, Rp21,3 miliar sebagai jumlah keseluruhan
dalam transaksi sewa guna dengan pihak ketiga. Bayan Group juga melakukan perjanjian pinjaman dengan
jaminan (secured term loan facility) untuk US$40.0 juta tertanggal 24 Maret 2006 (SMBC Facility Agreement)
dengan SMBC dan Korea Development Bank. Bayan Group telah membayar dimuka seluruh kewajiban
sesuai dengan Perjanjian Fasilitas SMBC menggunakan fasilitas kredit yang diperoleh dari ING.
Bayan Group pernah meminjam dana dari pelanggan sehubungan dengan perjanjian penjualan batubara.
Salah satu pelanggan Bayan Group, Vitol Asia, memberikan Bayan Group pinjaman sebesar US$50 juta
dalam suatu perjanjian fasilitas tertanggal 25 November 2007 (Perjanjian Fasilitas Vitol) untuk modal kerja
sehubungan dengan tambang-tambang yang memproduksi batubara yang akan dikirim sesuai dengan
Perjanjian Penjualan batubara Vitol dan kepentingan Bayan Group lainnya. Pinjaman dibuat sehubungan
dengan perjanjian penjualan batubara dan jumlah pinjaman yang dibayarkan kembali diimbangi oleh
pengiriman batubara kepada Vitol berdasarkan perjanjian penjualan batubara.
Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Vitol, (i) Perseroan telah menjaminkan saham-saham yang dimiliki Perseroan
secara Fidusia sebesar 8% dari modal ditempatkan dan disetor pada masing-masing Anak Perusahaan
Perseroan yaitu WBM, FKP, PIK, IP dan TSA, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia dan memberikan kuasa
kepada Vitol; dan (ii) Dato’ Low telah menjaminkan secara fidusia atas saham yang dimilikinya pada
Perseroan sebesar 8% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia
dan memberikan kuasa kepada Vitol.
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Pada tanggal 7 April 1993, DPP memperoleh fasilitas pinjaman untuk pembangunan dari Nissho Iwai
Corporation (“Nissho Iwai”) dengan jumlah pokok sebesar US$34.2 juta untuk mendanai pembangunan
BCT. Menjelang akuisisi DPP oleh pemegang saham pendiri Bayan Group, perjanjian fasilitas pinjaman
dengan Nissho Iwai tersebut diubah sehingga jumlah pokoknya menjadi US$35.8 juta. Nissho Iwai setuju
untuk menambah pendanaan sebesar US$3.5 juta. Pada tanggal 30 April 2004, Nissho Iwai bergabung
dengan Nichimen membentuk Sojitz Corporation. Pada tanggal 10 Februari 2006, DPP membayar lunas
pinjaman tersebut.
Pada tanggal 10 April 2008, Bayan Group melakukan perjanjian kredit ING untuk pinjaman dengan nilai
pokok sebesar US$300 juta. Bayan Group menarik pinjaman US$150 juta pada tanggal 18 April 2008 dan
menggunakan perolehan tersebut diantaranya untuk membayar kembali kewajiban pihak yang memiliki
hubungan istimewa Rp574,8 miliar dan hutang pihak ketiga sejumlah Rp411,1 miliar.
Belanja modal
Tabel di bawah ini, menunjukkan belanja modal Bayan Group untuk periode sebagai berikut:
Tahun yang berakhir
31 Maret
2008

31 Desember 31 Desember
2007
2006

31 Desember 31 Desember
2005
2004

Mesin dan Peralatan
Mesin dan Peralatan
Bangunan dan Fasilitas Pelabuhan
Alat Pengangkutan
Lainnya

344,2
1.239,6
41,9
230,9

135,0
296,1
10,0
4,0

329,9
202,4
55,5
6,4

215,9
156,7
75,7
15,2

136,6
19,6
14,8
8,5

Total

1.856,6

445,1

594,2

463,5

179,5

Secara historis, hampir semua belanja modal yang dilakukan berhubungan dengan pembelian mesin dan
peralatan, pembelian kendaraan, dan pengembangan infrastruktur pada area konsesi sebagaimana akuisisi
dari hak atas tanah. Per tanggal 31 Desember 2007, Bayan Group telah memiliki komitmen atas belanja
modal sebesar Rp455,3 miliar.
Belanja modal Bayan Group pada tahun 2007 terutama berhubungan dengan konstruksi dari, fasilitas
crushing, stockpiling dan bongkar muat kapal tongkang dan jalan-jalan di area konsesi Bayan Group,
pengembangan infrastruktur lain dan pembelian peralatan berat. Pada tahun 2008, anggaran belanja modal,
yang dipersiapkan dalam US$, berjumlah US$201.4 juta (Rp1.856,6 miliar) yang pada prinsipnya akan
digunakan untuk mengakuisisi Floating Transfer Station yang diperkirakan senilai US$34.0 juta,
mengembangkan Proyek Wahana melalui ekspansi dari fasilitas stockpiling dan bongkar muat kapal
tongkang Bayan Group dan konstruksi fasilitas intermediate crushing yang baru, memperluas Proyek FTB
melalui konstruksi dari fasilitas bongkar muat tongkang yang baru dan haul road, memperluas Proyek
Teguh melalui ekspansi fasilitas stockpiling dan peningkatan fasilitas bongkar muat tongkang serta
memperluas Proyek Perkasa melalui peningkatan fasilitas bongkar muat kapal tongkang dan pergantian
beberapa peralatan berat pada Proyek Gunungbayan Blok II. Bayan Group berniat untuk membeli, melalui
Muji, 5 (lima) set kapal penderek dan kapal tongkang dengan perkiraan harga beli US$13.0 juta (Rp119,8
miliar). Sebagai bagian dari akuisisi, Bayan Group setuju untuk mengambil alih hak dan kepemilikan BI
serta bunga terhutang Kaltim Supacoal terhadap BI senilai US$12.0 juta (Rp110,6 miliar) per tanggal
15 Juni 2008, yang dipakai pada saat selesainya akuisisi saham tersebut. Sebagai tambahan, jika Bayan
Group telah menyelesaikan akuisisi dari 49,0% saham Kaltim Supacoal, melakukan belanja modal sebesar
US$10 juta (Rp92,2 miliar) untuk membiayai 49,0% saham dari konstruksi yang belum selesai pada pabrik
coal upgrading Kaltim Supacoal. Berdasarkan anggaran Bayan Group tahun 2008, Bayan Group
mengeluarkan US$8,7 juta (Rp80,3 miliar) per tanggal 31 Maret 2008.
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6. Komitmen Kontraktual dan Pengaturan Off Balance Sheet
Tabel dibawah ini menunjukkan kewajiban kontraktual per tanggal 31 Maret 2008 sebagai berikut:
Kewajiban Kontraktual

Jumlah yang jatuh tempo per periode
Kurang dari 1-3 tahun
1 tahun

3-5 tahun Lebih dari
5 tahun

Total

(Rp miliaran)
Pinjaman jangka pendek
Pinjaman jangka panjang
Penyisihan imbalan kerja karyawan
Penyisihan untuk pembongkaran, pemindahan, dan restorasi lokasi
Kewajiban derivatif
Hutang sewa pembiayaan dengan hak opsi
Hutang sewa pembiayaan
Kewajiban pembelian
Kewajiban kontrak pertambangan
Total kewajiban kontraktual

184,3
312,4
184,2
13,3
1,8
1.510,0
2.206,0

612,2
135,3
7,7
1,2
734,3
4.988,9
6.479,6

334,8
0,3
944,1
7.344,8
8.624,0

184,3
- 1.259,4
9,5
9,5
2,6
2,6
319,5
21,3
3,0
- 1.678,4
817,1 14.660,8
829,2 18.138,8

GBP dan IP masing-masing bertindak sebagai pihak penjamin bagi BI dan memberikan jaminan sehubungan
dengan fasilitas kredit antara BI sebagai peminjam dengan SMBC sebagai pemberi pinjaman.BI melunasi
seluruh kewajibannya berkaitan dengan fasilitas kredit tersebut pada tanggal 18 April 2008 , menggunakan
pelunasan pinjaman yang diterima dari berbagai perusahaan dalam Bayan Group yang menggunakan fasilitas
pinjaman dari ING.
Sebagai tambahan, perusahaan-perusahaan tambang Bayan Group, dalam keadaan tertentu, dapat bertindak
sebagai penjamin dalam hubungan penjualan antara Bayan Group dengan pelanggan pihak ketiga. Kewajiban
Perseroan sesuai dengan Perjanjian Fasilitas Vitol dijamin oleh GBP, WBM, TSA ,DPP dan BI.
WBM memberikan bank garansi sebesar US$7.8 juta kepada Leighton untuk menjamin kewajiban
pembayaran WBM berdasarkan Kontrak Wahana-Leighton. Bank garansi berlaku hingga 12 (dua belas)
bulan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2008. Sebelum berakhir, WBM tidak harus memperbaharui
bank garansi jika pembayaran kewajiban tepat dilakukan pada waktunya sebagaimana yang disyaratkan
dalam kontrak.
Selain yang disebutkan diatas, Bayan Group tidak memiliki perjanjian material off balance sheet lainnya.
Perpajakan
Bayan Group memutuskan beban pajak kini berdasarkan penghasilan kena pajak untuk periode berjalan
menggunakan tarif pajak yang berlaku. Bayan Group mengakui aktiva dan kewajiban pajak tangguhan
untuk konsekuensi pajak di masa yang akan datang atas perbedaan nilai tercatat aktiva dan kewajiban
untuk tujuan pelaporan keuangan dan pelaporan pajak pada tanggal neraca. Bayan Group mengakui kewajiban
pajak tangguhan untuk seluruh perbedaan sementara kena pajak dan Bayan Group mengakui aktiva pajak
tangguhan untuk perbedaan sementara yang dapat dikurangkan untuk keperluan pajak dan akumulasi rugi
fiskal sepanjang besar kemungkinan penghasilan kena pajak di masa mendatang akan memadai untuk
dikompensasi dengan manfaat pajak masa mendatang dan saldo rugi fiskal dapat dipakai. Bayan Group
menghitung pajak tangguhan menggunakan tarif yang telah berlaku atau secara substansial berlaku pada
tanggal neraca. Bayan Group membebankan atau mengkreditkan pajak tangguhan pada laporan laba rugi
konsolidasian atau pada ekuitas jika pajak tersebut berhubungan dengan akun yang dikreditkan atau
dibebankan secara langsung pada ekuitas. Bayan Group melakukan saling hapus aktiva dan kewajiban
pajak tangguhan Perseroan dan masing-masing anak perusahaan pada neraca konsolidasian.
Kewajiban pajak tangguhan Bayan Group pada tanggal 31 Desember 2005, 2006 dan 2007 dan 31 Maret
2008 adalah Rpnihil, Rp6,1 miliar, Rp30,5 miliar dan Rp39,3 miliar. Bayan Group juga memiliki aktiva pajak
tangguhan per 31 Desember 2005, 2006 dan 2007 dan 31 Maret 2008 sejumlah Rp53,5 miliar, Rp39,3
miliar, Rp58,7 miliar dan Rp63,4 miliar.
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Inflasi
Berdasarkan Biro Pusat Statistik (BPS), inflasi Indonesia secara keseluruhan, yang dihitung berdasarkan
indeks harga konsumen, adalah 6,4% pada tahun 2004, 17,1% pada tahun 2005, 6,6% pada tahun 2006
dan 6,6% pada tahun 2007. Peningkatan yang signifikan pada tingkat inflasi tahun 2005 disebabkan karena
kenaikan yang tajam dari harga energi. Bayan Group berkeyakinan bahwa inflasi di Indonesia tidak memiliki
dampak yang signifikan terhadap kinerja operasi Bayan Group pada tahun-tahun terakhir.

7. Keterbukaan Kuantitatif Dan Kualitatif Tentang Risiko Pasar
Risiko pasar berhubungan secara prinsip terhadap perubahan harga komoditas (pada umumnya batubara
dan bahan bakar), nilai tukar dan fluktuasi pada suku bunga. Bayan Group telah mengimplementasikan
manajemen resiko untuk memitigasi dan mengontrol risiko fluktuasi suku bunga dan resiko pasar lainnya
yang dihadapi. Walaupun begitu terdapat rintangan untuk memperkirakan ketepatan perubahan ekonomi
atau kondisi pasar dan untuk mengantisipasi dampak dari perubahan terhadap kinerja keuangan dan operasi
bisnis Bayan Group .
Bayan Group mengadopsi kebijakan transaksi lindung nilai yang dilakukan terhadap Bayan Group.
Berdasarkan kebijakan transaksi lindung nilai , Perusahaan pada Bayan Group hanya boleh memasuki
instrumen keuangan yang diijinkan oleh Dewan Direksi untuk melindungi nilai dari kondisi tertentu dan
tidak boleh menggunakan instrumen keuangan untuk tujuan spekulasi. Bayan Group juga menempatkan
prosedur persetujuan tertentu yang diperlukan untuk diikuti sebelum dilakukannya lindung nilai.
Kebijakan transaksi lindung nilai Bayan Group terhadap kondisi harga komoditas adalah melakukan lindung
nilai hingga 75,0% dari komitmen jumlah ton yang dikirimkan setiap tahunnya pada kontrak harga variabel
yang ditetapkan Bayan Group hingga tiga tahun ke depan dengan menggunakan kontrak penjualan forward.
Untuk setiap periode yang melebihi tiga tahun atau menggunakan instrumen keuangan lainnya, persetujuan
khusus harus didapatkan dari Dewan Direksi Bayan Group untuk melakukan lindung nilai.
Risiko Harga Komoditas
Harga Batubara
Grup Bayan menghadapi risiko harga komoditas karena batubara merupakan produk komoditas yang
dibeli dan dijual pada pasar batubara dunia. Harga produk batubara Grup Bayan berdasarkan harga
batubara dunia, yang pada prinsipnya tergantung kepada pasokan dan permintaan batubara yang dinamis
pada pasar ekspor dunia dan cenderung mengalam siklus dan tergantung kepada fluktuasi yang
signifikan.Fluktuasi harga secara langsung mempengaruhi pendapatan Bayan Group . Bayan Group juga
menjaga persediaan batubara, yang mana nilainya juga tergantung terhadap perubahan harga.
Pada tanggal 25 November 2007, Bayan Group melakukan kontrak swap untuk harga batubara dengan
Vitol S.A. untuk lindung nilai harga batubara di masa yang akan datang. Transaksi ini merupakan lindung
nilai arus kas yang efektif sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Sampai dengan
31 Maret 2008, Bayan Group memiliki sejumlah kontrak swap batubara. Kontrak tahun 2008 terkait dengan
405.000 ton batubara yang penyelesaiannya dapat dilakukan setiap bulan sepanjang 2008, dan kontrak
tahun 2009 terkait dengan 360.000 ton batubara yang penyelesaiannya dapat dilakukan setiap bulan
sepanjang 2009. Kontrak ini memiliki nilai wajar negatif sebesar US$23.3 juta per tanggal 31 Desember
2007 dan nilai wajar negatif sebesar US$31,2 juta per tanggal 31 Maret 2008.
Bayan Group mengakui perubahan nilai wajar kontrak swap ini sebagai penyesuaian atas ekuitas pada
cadangan nilai wajar lindung nilai yang kemudian diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi
konsolidasian. Kontrak yang telah dilakukan membantu Bayan Group untuk membatasi tekanan atas
volatilitas harga batubara. Hubungan jangka panjang dengan konsumen berkontribusi dalam memitigasi
volatilitas dan mengurangi biaya overhead penjualan.
Risiko Harga Bahan Bakar
Bayan Group menghadapi risiko harga komoditas yang berhubungan dengan pembelian bahan bakar yang
diperlukan untuk menjalankan kegiatan operasi. Peningkatan pada harga bahan bakar akan menyebabkan
meningkatnya biaya produksi, harga pokok penjualan dan biaya penjualan. Bayan Group tidak melakukan
transaksi lindung nilai terkait dengan risiko harga bahan bakar.
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Risiko Nilai Tukar
Kondisi nilai tukar menimbulkan risiko pasar yang berhubungan dengan pergerakan nilai tukar terhadap
Rupiah, yang merupakan mata uang pelaporan konsolidasian. Keuntungan atau kerugian dari transaksi
dalam mata uang asing dan translasi dari aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing diakui
dalam laporan laba rugi konsolidasian. Saldo tersebut dikonversi menggunakan nilai tukar pada akhir periode.
Total kewajiban yang didenominasi dalam mata uang asing per tanggal 31 Desember 2007 dan 31 Maret
2008, termasuk pinjaman jangka pendek dan jangka panjang yang didenominasi US$, tercatat 89,3% dan
81,4% dibandingkan dengan total kewajiban. Pada 2005, 2006 dan 2007 belanja modal konsolidasi Bayan
Group mendekati Rp463,5 miliar, Rp594,2 miliar dan Rp445,1 miliar dan dalam periode tiga bulan berakhir
pada tanggal 31 Maret 2007 dan 2008, belanja modal konsolidasian Bayan Group Rp88,7 miliar dan Rp85,4
milar yang sebagian besar didenominasi mata uang asing, khususnya US$.
Jika Rupiah melemah terhadap US$ sebesar 10,0% dan variabel lainnya dianggap tetap, Bayan Group
memperkirakan bahwa kerugian dari transaksi nilai tukar yang belum direalisasikan pada kewajiban dalam
US$ adalah sebesar Rp135,8 milar, Rp189,0 milar dan Rp178,9 milar dan Rp200,2 milar.
Per tanggal 31 Desember 2005, 2006, 2007 dan 31 Maret 2008, Bayan Group tidak memiliki kontrak
forward dalam mata uang asing sejak dulu hingga kini.
Risiko Suku Bunga
Bayan Group dihadapkan pada risiko pasar atas fluktuasi suku bunga yang pada prinsipnya disebabkan
oleh pinjaman yang dilakukan, yang hampir semuanya dikenakan bunga pada tingkat suku bunga variabel
dan dihadapkan pada peningkatan tingkat suku bunga. Peningkatan pada tingkat suku bunga akan
menyebabkan meningkatnya biaya pinjaman baru dan tingkat suku bunga pada pinjaman yang sudah
dilakukan, yang dapat membawa dampak yang cukup besar bagi posisi keuangan Bayan Group.
Untuk mengurangi risiko suku bunga yang berhubungan dengan pinjaman, Bayan Group melakukan kontrak
interest swap untuk mengkonversi SIBOR mengambang menjadi tingkat suku bunga tetap, untuk semua
pinjaman dalam mata uang US$, dari pihak ketiga, dimana jatuh tempo dari kontrak swap disesuaikan
dengan jatuh tempo pinjaman yang terkait.
Pada tanggal 18 Mei 2006, DPP melakukan perjanjian swap suku bunga dengan SMBC sejumlah US$35.6
juta. Berdasarkan Perjanjian ini, DPP membayar tingkat bunga tetap sebesar 8,22% per tahun, pada
setiap akhir Maret, Juni, September dan Desember yang dimulai pada 31 Maret 2007 hingga 31 Desember
2010. Kontrak ini memiliki nilai wajar negatif sebesar US$0.8 juta per 31 Desember 2007 dan US$1.2 juta
per 31 Maret 2008. Kontrak ini telah berakhir pada tanggal 18 April 2008 setelah pelunasan pinjaman
SMBC dan Korea Development Bank.
Setelah memberikan dampak terhadap kondisi pada tingkat suku bunga mengambang per tanggal
31 Desember 2005, 2006, 2007 dan 31 Maret 2008, termasuk dampak dari perjanjian interest rate swap per
tanggal tersebut, jika tingkat suku bunga naik 1,0% dan variabel lainnya dianggap konstan, Bayan Group
memperkirakan bahwa akan terdapat tambahan beban bunga sebesar Rp0,6 milar, Rp0,1 milar, Rp nihil
dan Rp nihil, pada hutang Bayan Group dengan tingkat bunga mengambang.
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VI. RISIKO USAHA
Resiko yang Berhubungan dengan kegiatan usaha Bayan Group adalah sebagai berikut:
1.

Harga batubara yang berubah-ubah (cyclical), dan penurunan harga yang signifikan dapat
membawa dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil
operasional dan prospek usaha Bayan Group.
Kinerja operasional Bayan Group sangat bergantung pada harga penjualan batubara. Kondisi pasar
batubara dunia sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan yang terkait dengan jumlah kapasitas
dan tingkat produksi batubara, tingkat permintaan dan pemakaian dari industri pembangkit tenaga
listrik serta industri lainnya yang menggunakan bahan bakar batubara. Selain itu, perubahan-perubahan
yang terjadi pada ekonomi dunia memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap harga jual batubara
dunia. Perjanjian Penyediaan batubara yang dilakukan Bayan Group dengan para pelanggannya
sebagian besar dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih, dan didalam perjanjian
tersebut dibahas juga ketentuan-ketentuan mengenai negosiasi harga jual batubara baik yang berbasis
tahunan atau mengacu kepada indeks harga batubara. Oleh sebab itu, negosiasi penetapan harga jual
tahunan dan harga jual terkait dengan indeks dalam perjanjian penyediaan batubara tersebut sangat
tergantung kepada volatilitas harga yang relevan dengan periode perjanjian tersebut.
Pola konsumsi batubara akan dipengaruhi oleh tingkat permintaan dari produk-produk pada industri
pembangkit tenaga listrik, peraturan-peraturan di bidang lingkungan dan peraturan pemerintahan lainnya,
perkembangan teknologi dan harga jual, serta ketersediaan pesaing batubara dan pengadaan bahan
bakar alternatif. Semua faktor tersebut diatas dapat mengakibatkan dampak yang signifikan terhadap
harga penjualan batubara.
Harga seluruh produk batubara Bayan Group adalah berdasarkan harga atau harga dipengaruhi oleh
harga batubara global, yang cenderung berubah-ubah dan dapat mengalami perubahan yang signifikan.
Harga batubara Bayan Group dapat juga dipengaruhi oleh berbagai macam faktor diluar kendali Bayan
Group, termasuk keadaan cuaca, masalah distribusi dan perselisihan dengan tenaga kerja. Kenaikan
harga batubara dunia yang baru-baru ini terjadi merupakan akibat dari tingkat pertumbuhan ekonomi
dan pembangunan yang cukup tinggi di China, India dan sebagian negara Asia lainnya serta kenaikan
harga minyak. Pertumbuhan ekonomi yang demikian pesat di China telah membuat Pemerintah China
melarang kegiatan ekspor batubara, sementara impor batubara diperbolehkan, sehingga menyebabkan
terjadinya kenaikan harga batubara yang lebih tinggi. Permintaan batubara juga terpengaruh oleh harga
sumber energi alternatif termasuk energi nuklir, gas alam, minyak dan sumber-sumber energi yang
dapat diperbaharui lainnya seperti listrik tenaga air, serta kenaikan harga minyak beberapa waktu
terakhir juga telah menyebabkan meningkatnya harga batubara. Selain itu, masalah distribusi yang
mempengaruhi pelabuhan batubara di Newcastle dan Dalrymple Bay Australia serta terminal batubara
Richards Bay di Afrika Selatan turut menyebabkan peningkatan harga batubara di tahun-tahun terakhir
ini. Tingkat curah hujan yang tinggi di Queensland, Australia dan masalah distribusi internal di China
dan Afrika Selatan turut mengkontribusi kenaikan harga batubara dunia di kuartal terakhir tahun 2007
dan kuartal pertama tahun 2008. Peningkatan distribusi dan produksi batubara di Australia, Afrika
Selatan dan China, terpuruknya ekonomi di China, India atau Asia pada umumnya, atau perubahan
kebijakan pemerintah negara lain yang membatasi ekspor batubara dapat menurunkan harga batubara
dunia dari tingkat harga batubara saat ini.
Fluktuasi harga batubara dunia akan mempengaruhi kinerja operasional dan arus kas Bayan Group.
Penurunan harga untuk produk-produk Bayan Group secara substansial atau terus menerus dapat
menyebabkan dampak negatif yang material terhadap usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan
prospek Bayan Group.
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2.

Kegiatan operasional Bayan Group tergantung dari kemampuannya untuk mendapatkan,
mempertahankan, dan memperbaharui ijin-ijin dan berbagai persetujuan/perjanjian lainnya,
serta menjaga hak penambangan yang dibutuhkan dari Pemerintah maupun instansi
pemerintah terkait lainnya.
Bayan Group memerlukan berbagai perijinan dan persetujuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah untuk menjalankan kegiatan penambangan. Perijinan ini termasuk ijin usaha umum, penambangan,
investasi modal, sumberdaya manusia, lingkungan, penggunaan tanah dan ijin-ijin lainnya. Hampir semua
ijin ini berlaku antara 6 (enam) bulan hingga 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal diterbitkan. Bayan Group
harus memperbaharui ijin, lisensi dan persetujuan tersebut jika masa berlakunya telah berakhir, dan juga
harus mendapatkan perijinan dan persetujuan baru bila diperlukan. Bayan Group tidak dapat memastikan
bahwa Pemerintah (baik di tingkat Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah) akan mengeluarkan
atau memperbaharui ijin, lisensi atau persetujuan yang diperlukan Bayan Group dalam jangka waktu
yang dapat diperkirakan oleh Bayan Group . Kerugian, atau kegagalan untuk memperbaharui ijin,
persetujuan dan lisensi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usaha dapat membawa dampak
negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Bayan Group.
Lisensi terpenting yang dimiliki oleh Bayan Group adalah 5 (lima) PKP2B yang ditandatangani oleh
Pemerintah Pusat dan 3 (tiga) KP yang diberikan oleh otoritas Pemerintah Daerah. Ketentuan-ketentuan
untuk PKP2B dan KP Bayan Group memiliki risiko-risiko berikut ini:
-

Jika Bayan Group gagal memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam PKP2B dan KP, atau
bila Bayan Group melanggar peraturan perundangan yang berlaku, maka Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah tersebut dapat mengakhiri konsesi yang dimiliki Bayan Group .
PKP2B dan KP Bayan Group dapat diakhiri oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang
mengeluarkan PKP2B dan KP. Pengakhiran ini dapat terjadi sebelum tanggal berakhirnya PKP2B dan
KP jika Bayan Group gagal untuk memenuhi kewajiban yang tertuang dalam PKP2B dan KP, atau
bila Bayan Group melanggar peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini dapat juga mencakup
pembayaran royalti dan pajak kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pemenuhan
terhadap ketentuan-ketentuan yang ada pada peraturan mengenai pertambangan, lingkungan, kesehatan
dan keselamatan. Jika salah satu dari PKP2B atau KP Bayan Group diakhiri atau hak Bayan Group
pada lisensi-lisensi tersebut dibatasi, maka Bayan Group tidak dapat melanjutkan penambangan
batubara di area konsesi tersebut. Dalam hal KP eksploitasi BT, Bayan Group harus memiliki KP
transportasi dan pemasaran sebelum memulai produksi secara komersil. Dalam kasus KP BAS yang
belum dieksploitasi, Bayan Group akan membutuhkan ijin dari otoritas Pemerintah Daerah yang
bersangkutan untuk melakukan eksploitasi di area konsesi tersebut dan persetujuan atas AMDAL dari
otoritas Pemerintah Daerah terkait dan menyelesaikan berbagai studi kelayakan untuk mengeksploitasi
area konsesi tersebut. Sehubungan dengan 2 (dua) area konsesi PKP2B Bayan Group yang terjadi
tumpang tindih dengan area hutan produksi, maka Bayan Group harus mendapatkan ijin Pinjam Pakai
yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan, untuk dapat mengeksploitasi area konsesi tersebut. Karena
tidak adanya kepastian hukum seputar Undang-undang No.41 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan
Undang-undang No. 19 tahun 2004 tentang kehutanan, Menteri Kehutanan pada saat ini tidak
mengeluarkan Ijin Pinjam Pakai tersebut. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral telah
mengeluarkan surat yang memberikan ijin kepada Bayan Group untuk memulai kegiatan penambangan
di area konsesi, namun Bayan Group tetap diwajibkan untuk mendapatkan Ijin Pinjam Pakai dari
Menteri Kehutanan. Jika Bayan Group melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah dinyatakan
dalam PKP2B atau KP, atau Bayan Group tidak mendapatkan lisensi, persetujuan dan ijin tambahan,
atau Bayan Group melanggar hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, maka akan membawa
dampak negatif yang material terhadap kinerja usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek
Bayan Group dimasa yang akan datang.

-

Pihak ketiga dapat mempertanyakan masa berlaku dari PKP2B dan KP Bayan Group.
Di masa lalu pejabat Pemerintah dan pihak lainnya di Indonesia mempertanyakan masa berlaku
dari kontrak penambangan yang dilakukan oleh Pemerintah sebelum bulan Oktober tahun 1999.
3 (tiga) dari PKP2B Bayan Group, termasuk PKP2B GBP yang mulai berlaku sebelum bulan
Oktober 1999. Sementara itu, 2 (dua) PKP2B lainnya berlaku sejak tanggal 13 Oktober 1999.
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Bayan Group tidak dapat memastikan bahwa pejabat Pemerintah atau pihak lainnya tidak akan
mempertanyakan kembali keabsahan dari PKP2B atau KP Bayan Group untuk kepentingan politik
atau alasan lainnya, yang Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tidak akan mengakhiri
PKP2B atau KP Bayan Group melalui nasionaliasi terhadap kegiatan usaha Bayan Group atau
melalui cara lainnya, atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah akan terus mematuhi
ketentuan yang tertera dalam PKP2B atau KP Bayan Group.
-

Bayan Group akan mengalami kesulitan untuk melaksanakan keputusan pengadilan atau arbitrase
terhadap Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah di pengadilan Indonesia.
Berdasarkan PKP2B, apabila terjadi masalah hukum yang terjadi (selain masalah pajak), maka
Bayan Group dapat melakukan konsiliasi atau arbitrase di Jakarta, Indonesia. Untuk masalah
perpajakan, Bayan Group dapat menyelesaikan perselisahannya di Pengadilan Pajak Indonesia.
Apabila Bayan Group memmperoleh putusan arbitrase atau atau Pengadilan Pajak Indonesia
terhadap Pemerintah sehubungan perselisihan yang timbul terkait dengan PKP2B, maka Bayan
Group menghadapi kesulitan dalam menjalankan hasil putusan tersebut terhadap Pemerintah di
Indonesia. Selanjutnya, perselisihan yang timbulterkait dengan KP Bayan Group, tidak ada
ketentuan-ketentuan di dalam KP tersebut yang mensyaratkan Bayan Group untuk mengajukan
gugatan kepada arbitrase atau melalui pengadilan lainnya. Ketidakpastian ini menyebabkan sulitnya
Bayan Group untuk menjalankan haknya berdasarkan KP yang dimilikinya.
Jika salah satu dari KP atau PKP2B Bayan Group diakhiri dengan alasan apapun, sehingga
Bayan Group tidak dapat melakukan penambangan batubara di area konsesi, maka kegiatan
usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Bayan Group terkena dampak negatif
yang bersifat material.

3.

Bayan Group memiliki ketergantungan terhadap kontraktor dalam melakukan kegiatan
operasional pertambangan
Bayan Group menyerahkan sebagian besar kegiatan penambangan kepada kontraktor tambang,
termasuk overburden removal, penambangan batubara, coal hauling dan aktivitas kapal tongkang.
Bayan Group melakukan perjanjian operasional dengan kontraktor tambang termasuk didalamnya
pembahasan mengenai hak dan kewajiban kontraktor untuk melakukan kegiatan penambangan di
area yang ditunjuk. Jangka waktu yang tersisa dari kontrak overburden removal dan penambangan
batubara yang ada, berkisar dari 6 (enam) bulan hingga 6 (enam) tahun. Berdasarkan perjanjian ini,
kontraktor bertanggung jawab untuk menyediakan seluruh sarana atau tempat, peralatan, fasilitas,
jasa, material, perlengkapan, buruh dan manajemen yang diperlukan untuk kegiatan penambangan
dan pemeliharaan di area penambangan yang telah ditetapkan Bayan Group. Bayan Group wajib
membayar jasa kepada Kontraktor sesuai dengan jadwal pembayaran tetap per BCM atas overburden
removal dan per ton batubara yang dikirim dalam periode yang bersangkutan. Bayan Group bekerja
sama dengan kontraktor untuk mengembangkan rencana penambangan jangka panjang dan
memberikan kontraktor tersebut jumlah target batubara yang akan diproduksi di proyek tambang yang
telah ditetapkan serta melakukan pengawasan rencana tersebut secara teratur. Bagaimanapun,
kontraktor merupakan penanggung jawab utama untuk mendorong terjadinya rencana tersebut dan
melakukan kegiatan penambangan batubara sesuai dengan rencana penambangan yang telah disetujui.
Kontraktor akan mempekerjakan para pekerja dalam jumlah besar yang mengoperasikan area
penambangan di bawah pengawasan kontraktor.
Saat ini, Bayan Group sedang mendiskusikan kontrak baru dengan kontraktor yang ada untuk perpanjangan
kontrak yang berlaku atau melakukan kontrak baru untuk Proyek Gunungbayan Blok II. Bayan Group
juga sedang dalam proses memilih kontraktor tambahan untuk overburden removal, penambangan batubara
dan coal hauling untuk Proyek TSA/FKP. Selanjutnya, saat ini Bayan Group sedang melakukan negosiasi
untuk perluasan kontrak overburden dan penambangan dengan Leighton untuk Proyek WBM. Sebelumnya,
Bayan Group harus melakukan negosiasi ulang mengenai biaya kontrak dengan kontraktor selama
periode kontrak yang masih berlaku karena adanya peningkatan harga minyak, mesin, suku cadang dan
bahan peledak yang membuat keadaan yang tidak menguntungkan bagi kontraktor bila mengacu kepada
harga kontrak yang ada. Bila hal ini tidak dipenuhi, Kontraktor mengancam untuk tidak melakukan
kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.
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Apabila Bayan Group tidak dapat memperbaharui, membuat atau memperpanjang kontrak tersebut
atau kontrak lainnya, atau apabila terjadinya pengakhiran kontrak dengan para kontraktor maka
operasional penambangan di area tambang terkait dapat terganggu selama 6 (enam) bulan atau lebih
sehubungan dengan pemindahan peralatan yang dilakukan kontraktor lama (yang telah diputus
kontraknya), dan masuknya kontraktor baru untuk memobilisasi peralatannya di area tambang tersebut.
Tidak ada dipastikan Bayan Group bisa mendapatkan kontraktor yang sesuai dalam yang jangka
waktu yang wajar, atau Bayan Group sama sekali tidak dapat menemukan kontraktor yang sesuai.
Hal inilah yang menjadi risiko Bayan Group apabila melakukan pemutusan atau gagal untuk
memperbaharui salah satu dari kontrak Bayan Group.
Kerusakan, kegagalan, atau kesulitan pengoperasian pada sarana yang ada, peralatan dan mesin yang
dimiliki kontraktor dapat membawa dampak negatif yang material dan akan mempengaruhi kegiatan
usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi dan prospek Bayan Group. Pada tahun 2007, produksi Bayan
Group mengalami dampak negatif akibat salah satu kontraktor gagal memenuhi kewajibannya yang
tertera dalam kontrak yang telah disepakati, karena pemeliharan peralatan yang tidak memadai. Bayan
Group mengakhiri kontrak ini pada bulan November 2007 dan menggantinya dengan kontraktor baru.
Hasilnya, Bayan Group harus menangguhkan pengiriman kepada pelanggan tertentu yang awalnya sudah
dijadwalkan untuk tahun 2007 dan 2008. Akan tetapi, Bayan Group memperkirakan bahwa produksinya
akan meningkat secara bertahap seiring dengan penggantian dan pemasangan seluruh peralatan selesai
dilakukan di semester kedua tahun 2008. Setiap kegagalan signifikan yang dilakukan oleh kontraktor
untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian operasi yang disepakati (apakah disebabkan
oleh kesulitan keuangan atau kegiatan di area operasi atau karena hal lainnya), baik itu diakibatkan oleh
pemutusan atau penghentian perjanjian operasi oleh kontraktor secara sepihak, atau perselisihan yang
berkepanjangan antara Bayan Group dengan kontraktor, atau perselisihan yang terjadi antara kontraktor
dan karyawan, ataupun aksi buruh yang besar oleh karyawan terhadap kontraktor akan sangat
mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, serta kinerja dan prospek Bayan Group kedepan.
4.

Bayan Group dan para kontraktornya menghadapi tantangan sehubungan dengan program
pengembangan
Bayan Group memproduksi 4,7 juta ton batubara pada tahun 2007. Bayan Group sedang melakukan
peningkatan produksi batubara melalui peningkatan kinerja dari kontraktor tambang dan berkeinginan
untuk meningkatkan produksinya menjadi 9 juta ton pada tahun 2008. Kemampuan Bayan Group
untuk meningkatkan target produksi di area tambang yang telah ada dan area tambang baru, termasuk
memenuhi komitmen volume penjualan yang telah dikontrak untuk tahun 2008, dihadapkan pada
beberapa risiko, termasuk:
a.
b.

c.

d.

e.

Peralatan dan mesin yang dimodifikasi atau terpasang dalam proses produksi batubara untuk
meningkatkan produksi mungkin tidak sesuai dengan spesifikasi atau perkiraan Bayan Group ;
Bayan Group atau kontraktor tambang kadang mengalami kesulitan dalam pengadaan mesin,
peralatan dan bahan suku cadang, khususnya untuk truk coal hauling, excavator dan ban karet
untuk peralatan-peralatan tersebut yang dibutuhkan untuk peningkatan produksi, akibat dari
keterbatasan kapasitas dan pasokan dari industri baja dunia dan pasar karet serta tingginya
permintaan dunia untuk bahan-bahan material tersebut dan untuk peralatan tambang lainnya;
Bayan Group harus mendapatkan ijin, lisensi dan persetujuan Pemerintah Daerah dan Pemerintah
nasional untuk melakukan rencana ekspansi dan jika terjadi dalam mendapatkan izin, lisensi dan
persetujuan tersebut dalam jangka waktu yang telah diantisipasi Bayan Group atau terjadi kegagalan
dalam mendapatkannya, maka dapat memperlambat atau menghalangi ekspansi Bayan Group ;
Kontraktor Bayan Group mungkin mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajibannya sesuai
dengan perjanjian operasi yang telah disepakati dengan Bayan Group. Kegagalan dari salah satu
kontraktor untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian operasi akan berdampak pada
Bayan Group dalam mencari kontraktor pengganti, atau mengambil alih aktivitas pengembangan,
hal ini akan menyebabkan penundaan dan naiknya biaya rencana pengembangan;
Berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan kontraktor tambang yang ada, para kontraktor
akan bertanggung jawab atas sebagian besar pengeluaran modal dan karyawan yang diperlukan
untuk melakukan aktivitasnya. Pengeluaran modal dari kontraktor Bayan Group dan rencana
operasi dihadapkan pada risiko, kontijensi dan faktor lainnya, dan ada beberapa faktor yang tidak
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f.

dapat dikendalikan oleh kontraktor, seperti kenaikan harga dan keterlambatan pengiriman peralatan
dan bahan-bahan material, dan kemampuan para kontraktor untuk mendapatkan persetujuanpersetujuan penting, merekrut sejumlah karyawan berkualitas dan memperolehkan pembiayaan
sesuai dengan ketentuan yang diinginkan, atau kegagalan dalam hal-hal tersebut diatas akan
mempengaruhi kemampuan kontraktor dalam hal memenuhi kewajiban kontraknya kepada Bayan
Group ;
Kondisi atau perkembangan yang tidak menentu pada masa yang akan datang dapat saja terjadi
selama masa program pengembangan dilakukan oleh Bayan Group, yang dapat mengakibatkan
terlambatnya atau tertundanya rencana ekspansi Bayan Group, termasuk didalamnya perubahan
kondisi cuaca (yang dapat diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan kebakaran hutan),
perselisihan tanah dengan warga setempat di area konsesi, kesulitan untuk melakukan negosiasi
dengan warga agar dapat dievakuasi atau dipindahkan dari area konsesi Bayan Group dan
kerusakan peralatan serta mesin ketika dimulainya operasi.

Ketidakmampuan Bayan Group untuk meningkatkan kinerja operasi dan produksi pada area konsesi
Bayan Group dapat menyebabkan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil
operasional dan prospek Bayan Group .
5.

Bayan Group menghadapi risiko kenaikan harga bahan bakar diesel yang merupakan
komponen penting untuk produksi batubara, pengangkutan batubara dan biaya operasional
terminal batubara
Biaya bahan bakar diesel merupakan bagian penting dari biaya produksi Bayan Group . Berdasarkan
kontrak dengan para kontraktor tambang, jika terjadi perubahan harga bahan bakar diesel dari yang
tertera maka akan dibebankan kepada Bayan Group . Berdasarkan kontrak dengan kontraktor kapal
tongkang, Bayan Group menanggung biaya bahan bakar diesel yang dibutuhkan kapal tongkang apabila
harganya melebihi Rp9.200 per liter. Sebelum bulan Juli 2005, Bayan Group atau kontrakror Bayan
Group membeli bahan bakar diesel dari PT Pertamina, (Persero) (“Pertamina”) dengan harga subsidi.
Pada bulan Juli 2005, Pemerintah mencabut subsidi bahan bakar diesel, oleh karenanya Bayan Group
dan para kontraktornya menghadapi risiko fluktuasi harga minyak dunia. Harga minyak dunia meningkat
secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan mengakibatkan biaya produksi Bayan Group
juga meningkat hingga 129,8% pada tahun 2006 bila dibandingkan pada tahun 2005 dan turun menjadi
8,9% di tahun 2007 dibandingkan tahun 2006, dan meningkat sebesar 71,8% dalam periode tiga bulan
pertama yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008 bila dibandingkan dengan periode tiga bulan pertama
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007. Sejak awal berdiri, Bayan Group tidak pernah melakukan
lindung nilai bahan bakar hingga saat ini. Maka setiap terjadinya peningkatan harga bahan bakar
diesel secara signifikan tentunya akan menambah biaya produksi Bayan Group di masa yang akan
datang, dimana dapat memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi
keuangan, hasil operasional dan prospek usaha Bayan Group .

6.

Bayan Group kemungkinan menghadapi kelangkaan terhadap pasokan ban off-the-road, truk
pengangkut, dan kebutuhan peralatan tambang lainnya, dimana hal ini disebabkan oleh
meningkatnya permintaan peralatan-peralatan tersebut oleh perusahaan-perusahaan
pertambangan lainnya yang melampaui kapasitas pemasok
Permintaan dunia untuk ban off-the-road (OTR) meningkat secara signifikan, sebagaimana permintaan
atas truk yang menggunakan ban tersebut. Bayan Group memperkirakan bahwa peningkatan pada
produksi ban lingkaran besar akan sangat terbatas untuk jangka waktu dua tahun mendatang dan
jangka waktu pengiriman secara siginifikan akan semakin panjang. Jika Bayan Group atau kontraktor
Bayan Group atau subkontraktornya tidak mampu mencukupi ban OTR untuk alat-alat berat, atau jika
kontraktor atau subkontraktor tidak mampu memenuhi truk OTR atau peralatan tambang lainnya,
maka Bayan Group dapat mengalami penurunan sementara pada kapasitas produksinya. Permintaan
yang sama, dimana telah mengakibatkan kelangkaan ban, menyebabkan peningkatan yang signifikan
pada harga peralatan tambang secara umum dan jangka waktu pengiriman yang semakin lama untuk
permintaan peralatan, dimana pada beberapa kasus yang terjadi akan adalah sekitar 2 (dua) tahun.
Walaupun para pabrik peralatan tambang telah meningkatkan kapasitas produksinya, peningkatan
kapasitas tersebut belum cukup untuk memenuhi peningkatan permintaan. Peningkatan pada biaya
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peralatan pertambangan membawa dampak negatif terhadap marjin laba dari usaha Bayan Group dan
keterlambatan dalam memperbaharui atau mengganti peralatan dapat membawa dampak negatif sangat
besar terhadap jadwal produksi yang telah ditetapkan. Secara khusus, Bayan Group telah melakukan
permintaan peralatan kepada pabrik-pabrik peralatan untuk pengiriman pada kuartal empat tahun 2008.
Setiap keterlambatan pengiriman akan berdampak buruk terhadap rencana produksi Bayan Group
pada tahun 2008 dan 2009, yang dapat menyebabkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan
usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Bayan Group.
7.

Fluktuasi harga suku cadang (terutama ban) dan bahan peledak dapat mempengaruhi
produksi batubara Bayan Group
Biaya suku cadang (khususnya ban) merupakan salah satu porsi utama dari biaya produksi. Sejak
akhir tahun 2003, karena terjadinya kelangkaan terhadap pasokan baja dan karet (yang digunakan
untuk ban) didunia, harga-harga peralatan penambangan, mesin-mesin serta suku cadang terkait, dan
biaya sewanya pun turut meningkat. Pada bulan Agustus 2006, Bayan Group membentuk perusahaan
patungan dengan Italmatic (Singapore) Pte Ltd, perusahaan afiliasi, untuk menyediakan layanan tyre
retreading untuk pihak ketiga yang melayani perusahaan – perusahaan di Bayan Group. Bila kekurangan
pasokan akan baja dan karet terus berlanjut, maka biaya penggantian atau penambahan peralatan dan
mesin untuk kegiatan usaha Bayan Group, dan biaya suku cadang, khususnya ban dapat terus
meningkat pula, yang akan mengakibatkan tingginya biaya produksi Bayan Group .
Bahan peledak yang terbuat dari ammomia, adalah merupakan bahan penting yang digunakan dalam
kegiatan penambangan Bayan Group . Biaya peledakan ini termasuk biaya produksi. Bila harga amonia
naik, maka biaya produksi pun meningkat.
Bila terjadi kekurangan kapasitas kapal tongkang di masa yang akan datang, akan mempengaruhi
kemampuan Bayan Group dalam mengirimkan produknya melalui jalur air.
Setiap adanya peningkatan yang signifikan dalam biaya produksi batubara, baik terkait dengan biaya
peralatan, suku cadang, bahan peledak atau kapal tongkang, akan berdampak secara material kepada
kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil usaha dan prospek Bayan Group.

8.

Bayan Group tergantung pada sarana, mesin-mesin, dan peralatan yang ada untuk beroperasi
Kegiatan operasional Bayan Group tergantung pada sarana (kantor, gudang, atau pabrik), peralatan
dan mesin, termasuk fleets of excavators, bulldozer, graders dan truk coal hauling, dan curshing
plants batubara, fasilitas bongkar muat kapal tongkang, BCT dan Floating Transfer Station. Adanya
kerusakan, kegagalan ataupun masalah-masalah operasional terkait dengan komponen diatas dapat
memberi dampak yang sangat material kepada kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil usaha
dan prospek usaha Bayan Group.

9.

Bayan Group dapat menghadapi kemungkinan tidak memenuhi jumlah produksi batubara
yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan, yang disebabkan oleh gangguangangguan yang tidak diperkirakan sebelumnya, hal ini dapat mengakibatkan hubungan baik
Bayan Group dan pelanggan terganggu serta berfluktuasinya perolehan hasil operasi Bayan
Group pada tahun buku tersebut
Operasi penambangan di permukaan tanah yang dilakukan oleh Bayan Group sangat tergantung kepada
kejadian-kejadian dan kondisi operasional, yang dapat mengganggu hasil produksi, bongkar muat dan
transportasi batubara di area konsesi atau dari area konsesi untuk jangka waktu yang berbeda-beda.
Hasilnya, Bayan Group mungkin tidak dapat menghasilkan produksi batubara dalam jumlah yang
cukup guna memenuhi permintaan para pelanggan, atau jumlah batubara yang wajib dikirim sesuai
dengan Perjanjian Penyediaan Batubara yang dilakukan oleh Bayan Group. Kejadian-kejadian dan
kondisi ini bisa disebabkan oleh banyak faktor-faktor, termasuk:
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-

-

Cuaca buruk dan bencana alam, termasuk badai hujan, banjir, musim kering yang mengakibatkan
kedalaman sungai menjadi dangkal, gempa bumi dan kebakaran hutan;
Kerusakan mesin yang tak terduga dan masalah pemeliharaan, seperti yang dialami Bayan Group
pada tahun 2007 dengan salah satu kontraktor utama Bayan Group, sehingga, Bayan Group
menangguhkan jadwal pengiriman untuk tahun 2007 dan 2008
Kegagalan untuk memperoleh bahan-bahan penting dan pengadaannya, seperti bahan peledak,
bahan bakar dan suku cadang (khususnya ban untuk truk pengangkut batubara);
Variasi ketebalan lapisan batubara, jumlah dan jenis dari bebatuan dan tanah (overburden) yang
menutupi lapisan batubara dan perbedaan lain pada model geologis Bayan Group ; yang dalam
kasus Proyek Wahana, telah menyebakan terjadinya penurunan produksi di kuartal pertama tahun
2008.
Penundaan atau gangguan pada mata rantai produksi batubara Bayan Group, pengiriman batubara
atau gangguan pada impor peralatan dan suku cadang;
Perubahan dalam kondisi geologis dan ketidakstabilan geoteknis dari dinding-dinding tinggi dan/
atau dinding-dinding rendah pada penambangan Bayan Group ;
Perselisihan buruh; dan
Kegagalan dalam membuktikan kebenaran cadangan yang diperkirakan

Pada bulan April dan Mei 2007, tingkat curah hujan pada operasi penambangan batubara Bayan Group
lebih tinggi dibanding rata-rata historis curah hujan pada bulan-bulan tersebut dan menyebabkan banjir
di tepian sungai dan jalan pengangkutan di Proyek Gunungbayan Blok II. Akhirnya, pada bulan Mei
2007 Bayan Group mendeklarasi keadaan kahar sesuai dengan perjanjian pengadaan/pasokan batubara
Bayan Group dan menunda pengiriman kepada beberapa pelanggan Bayan Group . Dalam kesempetan
itu, tidak ada pelanggan Bayan Group yang mengakhiri kontraknya karena kejadian ini.
Selanjutnya, musim kemarau pun telah mempengaruhi, dan mungkin akan terus mempengaruhi,
kemampuan Bayan Group untuk memuat batubara kedalam kapal tongkang, karena rendahnya
kedalaman air di anak Sungai Mahakam. Area utama yang yang mungkin terpengaruh oleh masalah
ini adalah Proyek Gunungbayan Blok II dan Proyek FTB. Jalan-jalan telah dan sedang dibangun untuk
mengatasi masalah ini, walaupun biaya transportasi akan menjadi lebih tinggi jika jalan-jalan alternatif
ini dipakai. Di kuartal pertama tahun 2008 ini, Bayan Group mengalami hal-hal sebagai berikut:
-

-

-

Bayan Group menunda penambangan di Proyek FTB karena Bayan Group telah menumpuk
persediaan di area tambang seiring dengan berkurangnya pengangkutan batubara yang
menggunakan kapal tongkang yang disebabkan rendahnya kedalaman air di Sungai Belawan dan
mengalihkan peralatan berat yang digunakan dalam aktivitas penambangan di Proyek FTB agar
dapat menyelesaikan pembangunan haul road sepanjang 70 km ke lokasi bongkar muat kapal
tongkang, dimana Bayan Group berencana membangun konstruksi bongkar muat tongkang di
sungai lain, yang dapat digunakan oleh kapal-kapal tongkang sepanjang tahun. Bayan Group
berharap dapat menyelesaikan pembangunan haul road ini pada akhir tahun 2008.
Volume produksi Bayan Group di Proyek Wahana lebih sedikit dari yang diperkirakan, dimana
overburden removal menjadi lebih lama dari yang diperkirakan, terutama karena Bayan Group
harus melakukan box cut yang lebih ekstensif dari pada yang telah diperkirakan sejak awal,
sebelum Bayan Group dapat memulai penambangan batubara di lapisan-lapisan batubara yang
di targetkan. Bayan Group harus bebas dari dig hard compact ketimbang melakukan aktivitas
peledakan karena ijin peledakan Bayan Group masih belum disetujui.
Batubara yang dikeluarkan dari lapisan batubara yang permukaannya tipis di Proyek Wahana
memiliki kandungan abu yang lebih tinggi dari pada lapisan batubara yang ditargetkan, yang
berlokasi lebih dalam di bawah tanah, menyebabkan batubara tersebut tidak memiliki kandungan
abu yang ditetapkan untuk pelanggan, yang awalnya akan menerima pengiriman batubara tersebut.

Hasilnya, Bayan Group menurunkan rencana produksi untuk tahun 2008 menjadi 9,0 juta ton batubara.
Karena Bayan Group telah berkomitmen dalam kontrak per tanggal 1 Juni 2008 untuk mengirimkan
12,8 juta ton batubara kepada pelanggan di tahun 2008 ini, dan setelah memperhitungkan batubara
yang akan dibeli untuk digunakan dalam pencampuran batubara, Bayan Group telah menangguhkan
komitmen pengiriman tahun 2008 sebesar 3,4 juta ton sampai dengan tahun 2009, dengan menggunakan
harga yang berlaku di tahun 2008. Dari jumlah 3,4 juta ton ini, per 1 Juni 2008, Bayan Group telah
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sepakat dengan para pelanggan untuk menunda jadwal pengiriman terkait dengan 0,9 juta batubara.
Penundaan sisa batubara sebesar 2,5 juta ton masin berupa perjanjian yang belum diputuskan, atau
mulai dinegosiasikan, dengan para pelanggan. Dalam satu kejadian dimana komitmen penjualan
batubara awalnya dijadwalkan untuk dikirim setelah kuartal pertama tahun 2008, Bayan Group telah
setuju untuk memberi kredit sebesar US$6.0 juta terhadap harga jual batubara Bayan Group dimasa
datang kepada pelanggan.
Bayan Group tidak bisa memastikan masalah-masalah seperti yang dialami Bayan Group ini tidak
terjadi lagi atau masalah-masalah baru tidak akan muncul. Bila hal tersebut terjadi, Bayan Group
kemungkinan tidak bisa memproduksi dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi komitmen pengiriman
kepada para pelanggan. Ketidakmampuan Bayan Group memenuhi kewajiban kontrak dan permintaan
pelanggan di masa mendatang bisa berakibat para pelanggan mengajukan tuntutan terhadap Bayan
Group atau merusak hubungan antara Bayan Group dengan para pelanggan, dimana hal ini berdampak
besar pada bisnis Bayan Group, kondisi keuangan dan hasil produksi serta prospek Bayan Group.
10. Bayan Group bergantung pada karyawan utama dan keberadaan karyawan teknis yang
berkualitas.
Bayan Group bergantung kepada karyawan manajemen senior tertentu, termasuk anggota dari Dewan
Direksi. Jika Bayan Group kehilangan salah satu dari karyawan manajemen utama yang senior, maka
Bayan Group akan mengalami kesulitan untuk mencari, menempatkan dan mengintegrasi karyawan
pengganti yang sesuai di kegiatan operasional Bayan Group, dimana hal ini bisa sangat menghambat
kegiatan operasional dan perkembangan bisnis Bayan Group. Bayan Group juga bergantung pada
kemampuan untuk mempertahankan karyawan teknis berkualitas untuk memberikan jasanya berkaitan
dengan semua operasi batubara Bayan Group.
Penambangan batubara yang berkelanjutan akan menjadi industri yang sangat membutuhkan banyak
tenaga kerja. Sejalan dengan pengembangan operasi bisnis, Bayan Group percaya bahwa kesuksesan
masa depan Bayan Group akan sangat bergantung pada kemampuan kontraktor pertambangan untuk
mempertahankan dan tetap menjaga karyawan yang berkualifikasi dan terlatih. Dengan meningkatnya
harga batubara akhir-akhir ini dan pengembangan upaya ekspansi eksplorasi batubara di Indonesia,
industri ini sedang mengalami mobilitas pekerja yang tinggi, yang bisa berpotensi mengakibatkan
perang penawaran antara Bayan Group dan kompetitor dalam memperebutkan karyawan teknis yang
berkualitas. Kelalaian Bayan Group untuk mempertahankan pekerja-pekerja Bayan Group saat ini
atau mencari karyawan yang sebanding pada masa yang akan datang dapat berdampak negatif secara
material pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Bayan Group.
11. Ketidakmampuan Bayan Group untuk membina hubungan baik dengan penduduk setempat
yang berdekatan dengan area konsesi Bayan Group yang dapat secara material berdampak
negatif bagi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Bayan Group
Bayan Group peka terhadap kebutuhan penduduk setempat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan
dan berusaha untuk meminimalisasikan dampak negatif yang ada sebagai akibat dari kegiatan
penambangan yang sedang berlangsung. Bayan Group melakukan pembangunan jalan, jembatan,
berpartisipasi serta berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur termasuk sekolah, klinik kesehatan,
persediaan pasokan listrik dan air, mesjid, gereja disekitar tambang Bayan Group dan mendukung
beberapa program kesehatan untuk memberantas penyakit-penyakit daerah tropis, seperti penyakit
malaria dan demam berdarah. Walaupun demikian, Bayan Group pernah mengalami aksi protes yang
dilakukan oleh komunitas setempat pada beberapa wilayah konsesi. Khusus di Proyek Gunungbayan
Blok II, salah satu pemilik tanah yang berdekatan melakukan gugatan (class actions) sejumlah Rp1.663,2
miliar (US$180.4 juta) terkait dengan kegagalan Bayan Group memberikan kompensasi kepada para
penduduk setempat atas pengeksplotasian tanah mereka. Kasus ini telah berakhir atas pertolongan
Pengadilan Negara Tenggarong dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Kasus sedang dalam kasasi
di Mahkamah Agung. Apabila Bayan Group gagal memenangkan klaim ini, atau kegiatan operasional
terganggu karena aksi protes lainnya atau keluhan dari penduduk setempat, maka memberikan dampak
negatif yang material kepada kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil usaha dan prospek Bayan
Group.
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12. Adanya ketidakpastian atas interpretasi dan implementasi dari peraturan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah dapat memberi dampak buruk bagi Bayan Group
KP Bayan Group diterbitkan oleh pemerintah daerah di Kalimantan Timur. Pemerintah Daerah atau
pejabat Pemerintah Daerah dilokasi area konsesi mempunyai peraturan atau keputusan atau
menginterpretasikan dan mengimplementasikan hukum atau peraturan otonomi daerah atau
mempertanyakan masa berlaku KP yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah atau pejabat Pemerintah
Daerah sebelumnya yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Bayan Group dalam
mengeksploitasi batubara pada area konsesi KP, termasuk pemutusan sebelum masa berlaku berakhir.
Sebagai tambahan, sehubungan dengan KP, Bayan Group menghadapi ketidakpastian karena
kurangnya infrastruktur pemerintah pada sektor pertambangan mineral dan kurangnya kejelasan tentang
implementasi peraturan. Sehubungan dengan KP Fajar, Bayan Group sedang melakukan diskusi dengan
Pemerintah Daerah mengenai biaya royalti yang dipungut untuk penambangan batubara di area konsesi
Fajar. Diskusi ini masih belum menemukan jalan keluar, Bayan Group telah mengakumulasi biaya
royalti sebesar 3,0% tetapi belum menyetornya ke Pemerintah Daerah. Bayan Group tidak dapat
memastikan bahwa biaya royalti yang harus dibayar oleh Bayan Group tidak lebih tinggi dibanding
junlah yang telah diakumulasi oleh Bayan Group . Dalam kasus satu dari KP yang dimiliki Bayan
Group yang belum memasuki tahap ekploitasi, Bayan Group tidak dapat memastikan bahwa Bayan
Group akan mendapatkan KP eksploitasi. Bayan Group akan membutuhkan KP transportasi dan
pemasaran untuk area konsesi BT. Jika Bayan Group gagal untuk mendapatkan KP ekploitasi atau
KP transportasi dan pemasaran seperti yang direncanakan atau jika Bayan Group tidak mampu untuk
memenuhi atau menjaga masing-masing KP untuk eksploitasi sebagaimana yang telah diterima Bayan
Group, maka kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Bayan Group dapat
berdampak negatif. Bayan Group juga akan terkena dampak yang jika Bayan Group setelah mendapatkan
KP tersebut, tidak bisa menjaga atau mematuhinya.
13. Bayan Group membutuhkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah untuk melakukan penjualan
kepada pihak yang terafiliasi
Didalam PKP2B GBP, GBP diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan lebih dulu dari Pemerintah
untuk mengekspor batubara kepada pihak terafiliasi. Penjualan batubara kepada pihak terafiliasi GBP
tidak boleh dilakukan dengan harga yang lebih rendah dari harga paling rendah yang dibayarkan oleh
pelanggan dari pihak yang tidak terafiliasi. GBP tidak mengekspor batubara kepada perusahaan afiliasi
di tahun 2005 dan 2006, dan GBP telah menerima persetujuan dari Pemerintah Pusat untuk harga
penjualan kepada pihak terafiliasi pada tahun 2007 dan 2008. Bayan Group berkeinginan untuk
mendapatkan persetujuan-persetujuan tersebut di tahun 2009 dan untuk tahun-tahun mendatang, namun
tidak bisa dipastikan bahwa persetujuan tersebut akan terus diberikan. Jika Pemerintah menolak
permintaan persetujuan tersebut, Bayan Group dapat meminta ijin kepada pelanggan untuk mengganti
Perjanjian Penjualan batubara dengan Perjanjian yang baru dari Perseroan untuk masing-masing Anak
Perusahaan yang bersangkutan. Didalam ketentuan PKP2B, komitmen penjualan Bayan Group dengan
pihak terafiliasi harus didasari oleh ketentuan-ketentuan dan basis harga yang sama sesuai dengan
atau sama dengan arm’s length sales. Bayan Group yakin bahwa Bayan Group sudah memenuhi
ketentuan-ketentuan ini. Bagaimanapun, jika Pemerintah memutuskan sebaliknya, Bayan Group dapat
dianggap melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam PKP2B maka kegiatan usaha Bayan
Group, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Bayan Group dapat terkena dampak negatif dan
material.
14. Pasar batubara sangat kompetitif dan dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar kendali Bayan
Group
Sebagian besar penjualan batubara Bayan Group tahun 2007 adalah penjualan ekspor, dan Bayan
Group memperkirakan penjualan ekspor akan tetap menjadi penjualan mayoritas Bayan Group di
tahun-tahun mendatang. Bayan Group bersaing dengan grup lokal yang memproduksi batubara di
Indonesia dan grup asing (terutama Australia dan Afrika Selatan) untuk penjualan di pasar batubara
dunia. Bayan Group bersaing dengan grup yang memproduksi batubara lainnya terutama dalam hal
harga, kualitas batubara, biaya transportasi dan ketersediaan pasokan batubara. Permintaan batubara
Bayan Group oleh pelanggan utamanya dipengaruhi oleh harga dari sumber energi alternatif lainnya,
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termasuk didalamnya energi nuklir, gas alam, minyak dan sumber energi yang dapat diperbaharui,
termasuk didalamnya tenaga hidroelektrik. Secara umum, persaingan dari produksi batubara Bayan
Group dibandingkan dengan pesaing sejenis dan pesaing dari bahan bakar alternatif lainnya dievaluasi
berdasarkan biaya yang dikeluarkan per basis unit nilai panas yang dihasilkan. Faktor-faktor yang
mempengaruhi secara langsung biaya produksi dari produsen batubara ialah karakteristik geografis
dari batubara (termasuk ketebalan lapisan), strip ratio, kedalaman dari cadangan bawah tanah (untuk
perusahaan tambang bawah tanah), biaya transportasi, biaya bahan bakar dan ketersediaan tenaga
kerja dan biaya. Karena harga batubara dunia ditentukan dalam US$, maka Bayan Group dan pesaing
Bayan Group dipengaruhi oleh nilai tukar relatif antara US$ dengan mata uang negara yang bersangkutan.
Ketidakmampuan Bayan Group untuk menjaga posisi persaingan Bayan Group sebagai dampak dari
faktor-faktor tersebut dapat membawa dampak negatif dan material terhadap usaha, kondisi keuangan,
hasil produksi dan prospek Bayan Group.
Di masa yang akan datang, Pemerintah berencana untuk mengeluarkan peraturan mengenai DMO
(Domestic Market Obligation) yang mewajibkan para perusahaan pemegang PKP2B untuk
memprioritaskan pasokan batubara yang dihasilkan untuk kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu.
Namun belum dapat dipastikan kapan rencana ini akan diwujudkan oleh Pemerintah. Bilamana rencana
ini terwujud, maka Bayan Group dan para perusahaan pemegang PKP2B lainnya di Indonesia akan
menerapkannya.
15. Ketersediaan batubara internasional yang berlebihan di masa datang dapat menimbulkan
dampak negatif terhadap keuntungan Bayan Group
Selama 20 (duapuluh) tahun terakhir, pasar batubara terus tumbuh dan berkembang pesat dan
meningkatnya permintaan batubara dunia telah mengundang investor baru dalam industri batubara,
serta meningkatnya pengembangan tambang baru dan ekspansi dari tambang batubara yang ada di
berbagai negara, termasuk Indonesia, China, Australia, Afrika Selatan dan Kolombia. Hal ini telah
menyebabkan tambahan kapasitas produksi pada industri dunia. Pengembangan ini mendorong
peningkatan kompetisi dan menurunnya harga batubara sebelum awal tahun 2003. Peningkatan harga
batubara semenjak kuartal keempat tahun 2003 dapat mendorong berkembangnya kapasitas lebih
besar oleh produsen batubara internasional yang baru atau yang sudah ada. Setiap kelebihan pasokan
batubara di pasar dunia dapat menurunkan harga batubara di masa yang akan datang dan harga yang
diterima Bayan Group dari hasil penjualan batubara Bayan Group sesuai Perjanjian Penyediaan batubara
yang sudah ada atau Perjanjian Penyediaan batubara baru, dapat membawa dampak negatif terhadap
usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Bayan Group.
16. Kehilangan ataupun turunnya pembelian yang signifikan oleh pelanggan terbesar Bayan
Group dapat berdampak negatif pada penjualan
Bayan Group melakukan penjualan sebagian besar batubara kepada sejumlah kecil pelanggan. Pada
tahun 2007, penjualan batubara Bayan Group dari 5 (lima) pelanggan terbesar secara keseluruhan
berjumlah Rp2.544,8 miliar (US$276.1 juta) atau 76,9 % dari total penjualan batubara Bayan Group
selama tahun tersebut. Selama tahun 2007, penjualan batubara Grup Bayan dari 10 (sepuluh) pelanggan
terbesar adalah Rp3.208,8 miliar (US$348.1 juta) atau 97,0% dari total penjualan batubara selama
tahun tersebut. Dalam beberapa kontrak atau perjanjian, Bayan Group melakukan kontrak pengadaan
dengan sebagian besar pelanggan dengan jangka waktu berkisar antara 1 (satu) hingga 6 (enam)
tahun. Ketidakmampuan Bayan Group untuk memperpanjang, memperbaharui atau mengganti semua
atau sebagian besar dari kontrak pengadaan batubara dengan para pelanggan terbesar dengan ketentuanketentuan substansial yang ada pada perjanjian saat ini termasuk volume dan harga, dapat membawa
dampak negatif yang material terhadap usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Bayan
Group.
Perjanjian pengadaan batubara Bayan Group berisikan ketentuan-ketentuan yang memperbolehkan
pelanggan untuk memutus kontrak jika terjadi kejadian khusus tertentu. Kejadian tersebut termasuk,
tetapi tidak terbatas, adalah sebagai berikut:
Kegagalan Bayan Group dalam mengirimkan jumlah volume atau kualitas batubara tertentu, lebih
banyak dari jumlah pengapalan tertentu;
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-

Perubahan hukum yang membatasi atau melarang pelanggan untuk menggunakan batubara dengan
spesifikasi dan karakteristik tertentu yang akan dikirimkan sesuai dengan kontrak;
Keadaan kahar atau kejadian yang tidak dapat dikendalikan oleh pihak yang terkena imbas dari
kejadian tersebut, yang dapat mengganggu jalannya kontrak Bayan Group dan yang berlanjut
terus melebihi periode waktu tertentu.

Pada bulan Mei 2007, Bayan Group menyatakan kejadian kahar pada kontrak pengadaan batubara
Bayan Group . Hal ini terjadi karena banjir besar yang mengakibatkan tertundanya coal haulage dan
kapal-kapal tongkang selama sekitar 3 (tiga) minggu. Tidak ada pelanggan yang memutus kontrak
mereka sebagai dampak dari deklarasi keadaan kahar ini dan Bayan Group pun tidak terkena penalti.
Pada semester pertama tahun 2008, Bayan Group menangguhkan pengiriman untuk tahun 2008 kepada
pelanggan seperti yang telah dijelaskan diatas. Dalam satu kejadian dimana komitmen-komitmen
penjualan batubara awalnya dijadwalkan untuk dikirim setelah kuartal pertama tahun 2008, Bayan
Group setuju untuk memberikan kredit sebesar US$6.0 juta terhadap harga jual batubara Bayan
Group dimasa datang kepada pelanggan. Bayan Group tidak bisa memastikan dimasa yang akan
datang sehubungan dengan kejadian kahar ini, tidak mengakibatkan timbulnya penalti atau pemutusan
kontrak oleh pelanggan atau kegagalan Bayan Group untuk mengirimkan volume batubara yang telah
ditentukan. Jika pelanggan memilih untuk memutus perjanjian atau bila Bayan Group meminta
penundaaan pengiriman batubara dalam jumlah yang signifikan atau membayar penalti, maka akan
mengakibatkan kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Bayan Group terkena
dampak negatif.
Bayan Group disyaratkan untuk memenuhi kualitas yang telah ditentukan dengan karakteristik tertentu,
seperti nilai kalori, kandungan air, kandungan belerang, kandungan debu, grindability dan temperatur
campuran abu. Kegagalan dalam mengirimkan dan memenuhi spesifikasi produk yang ditentukan
dapat menyebabkan penalti secara ekonomis yang signifikan, termasuk penyesuaian harga, penolakan
pengiriman atau pemutusan kontrak maka akan mengakibatkan kegiatan usaha, kondisi keuangan,
hasil operasi dan prospek Bayan Group terkena dampak negatif yang material. Pada tahun 2006,
jumlah pengiriman atau pengapalan kepada pelanggan yang dilakukan oleh BI, dimana BI membeli
produk batubara dari Bayan Group, sementara ini mengalami keterlambatan dari jadwal pengiriman di
pelabuhna karena kandungan belerang dari beberapa sub-lots pengapalan batubara melebihi batas
yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Setelah dilakukannya negosiasi, pengapalan batubara
yang sama akhirnya diterima sesuai dengan ketentuan pelanggan. Bayan Group setuju untuk membagi
biaya-biaya yang timbul akibat keterlambatan pengapalan ini dengan BI.
17. Bayan Group mungkin tidak dapat mengambil keuntungan dari naiknya harga batubara
sebagai akibat dari sebagian besar penjualan batubara adalah berdasarkan perjanjian
penyediaan batubara jangka panjang
Bayan Group menjual sebagian besar batubara berdasarkan perjanjian pengadaan batubara dalam
jangka panjang, dimana harga batubara ditetapkan untuk jangka waktu 12 (duabelas) bulan. Didalam
kontrak atau perjanjian tersebut, harga batubara yang akan dikapalkan telah ditetapkan dan disesuaikan
setiap tahunnya dan hal ini memungkinkan harga tersebut berada di bawah harga spot market jika
dibandingkan untuk jangka waktu tertentu, tergantung kepada jangka waktu dari pelaksanaan kontrak
tersebut. Sebagai akibat dari penjualan batubara dalam jumlah besar, yang telah ditetapkan dalam
perjanjian-perjanjian jangka panjang ini, maka Bayan Group memiliki persediaan batubara yang sedikit,
untuk dapat dikenakan harga yang lebih tinggi jika harga batubara naik. Oleh karenanya, Bayan Group
mungkin tidak dapat mengambil keuntungan penuh dari naiknya harga batubara di spot market.
18. Penambangan ilegal dapat mempengaruhi kegiatan penambangan Bayan Group, dan ijin
penambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dimana dapat bertentangan dengan
PKP2B dan KP Bayan Group
Pengambilan dan pemindahan batubara secara ilegal dari area konsesi penambangan merupakan
suatu permasalahan yang umum untuk beberapa operator pertambangan di Indonesia. Penambangan
ilegal di Indonesia telah meningkat sejak tahun 2003 pada umunya dikarenakan meningkatnya
harga pasar batubara, desentralisasi dari otoritas Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dan
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pengendalian yang lemah atas aktivitas regional berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2004
mengenai Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah, dari waktu ke waktu, serta meningkatnya
permintaan atas produk batubara di pasar gelap (black market). Tingkat penambangan ilegal
umumnya meningkat seiring dengan peningkatan harga batubara, seperti selama ini terjadi sejak
kuartal keempat tahun 2003. Kerugian perusahaan pertambangan dari penambangan ilegal termasuk
kerugian cadangan yang hilang dan biaya rehabilitasi yang berhubungan dengan area pertambangan
ilegal.
Bayan Group pernah mengalami kejadian kecil atas penambangan ilegal di Proyek Wahana yang
telah diselesaikan pada tahun 2006. Selain itu pernah juga terjadi suatu kejadian dimana pihak ketiga
diberikan KP oleh Pemerintah Daerah yang area konsesinya tumpang tindih dengan salah satu area
PKP2B Bayan Group . Atas kejadian tersebut, Pemerintah Pusat menugaskan Pemerintah Daerah
untuk mencabut KP tersebut, sebelum ada batubara yang dipindahkan dari area konsesi Bayan Group
. Bayan Group tidak dapat menjanjikan bahwa pemindahan batubara atau penambangan ilegal dalam
satu atau lebih area konsesi Bayan Group tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang, atau
penambang-penambang setempat tidak akan menerima ijin menambang batubara dari Pemerintah
Daerah atau lokal di area konsesi Bayan Group, yang akan bertentangan dengan hak-hak Bayan
Group tersebut berdasarkan PKP2B atau KP Bayan Group atau Bayan Group akan berhasil
menggagalkan ijin yang diberikan. Setiap penambangan ilegal yang terjadi di area konsesi Bayan
Group atau diterbitkannya ijin tambahan yang bertentangan dengan hak-hak Bayan Group berdasarkan
PKP2B atau KP Bayan Group dapat mengakibatkan kerugian yang material atas kegiatan usaha,
kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Bayan Group .
19. Kegiatan Bayan Group membuat tantangan lingkungan yang sulit dan mahal, dan perubahan
dalam peraturan dan undang-undang di bidang lingkungan atau penafsiran atau
penerapannya, atau dampak lingkungan yang tidak diharapkan dari kegiatan operasional
Bayan Group, dapat mengakibatkan peningkatan biaya maupun timbulnya biaya baru
Kegiatan penambangan batubara Bayan Group dapat berdampak buruk pada lingkungan, yang dapat
diakibatkan beberapa faktor, diantaranya adalah air yang telah digunakan oleh Bayan Group,
pembuangan dari overburden yang dilakukan oleh kontraktor, terbentuknya asam yang keluar dari
tambang Bayan Group dan dampak emisi yang ditimbulkan dari BCT, Floating Transfer Station, tempat
crushing batubara, screening plants dan fasilitas pencucian batubara Bayan Group.
Bayan Group mengacu kepada undang-undang lingkungan hidup dan kesehatan serta peraturanperaturannya dan aturan-aturan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah
Daerah. Undang-undang ini mengatur mengenai pembuangan limbah yang dapat mengakibatkan
pencemaran air dan udara, pengaturan dan pembuangan limbah dan sampah yang berbahaya,
pembersihan tempat atau area konsesi, kualitas air tanah dan persediaanya, perlindungan terhadap
flora dan fauna serta dilakukannya reklamasi dan pemugaran lahan pertambangan setelah kegiatan
penambangan selesai dilakukan. Biaya-biaya yang bersangkutan dengan kepatuhan terhadap undangundang tersebut telah, dan akan tetap ada, yang memiliki efek signifikan pada biaya operasional dan
posisi kompetitif Bayan Group . Bayan Group juga mungkin akan dihadapkan pada biaya atau denda
yang signifikan sebagai akibat dari pelanggaran, atau kewajiban-kewajiban berdasarkan undang-undang
lingkungan hidup, kesehatan dan keamanan. Ijin untuk melakukan operasi penambangan bisa dihentikan
sementara apabila terdapat bukti kelalaian serius untuk memenuhi standar lingkungan hidup, atau
dicabut secara tetap apabila terjadi kelalaian yang ekstrim.
Dampak dari kegiatan usaha Bayan Group pada lingkungan hidup dapat mungkin terjadi sangat signifikan
dan dampaknya lebih besar dari yang diperkirakan oleh Bayan Group atau yang diperbolehkan oleh
hukum dan peraturan lingkungan hidup Indonesia. Kewajiban mematuhi peraturan dan pemulihan
sesuai hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dapat meningkat secara signifikan oleh hukum
dan peraturan yang baru atau perubahan dalam intepretasi atau implementasi dari hukum dan peraturan
yang sudah ada. Segala peningkatan yang signifikan pada biaya kepatuhan dan pemulihan lingkungan
hidup, atau terjadinya kecelakaan besar pada lingkungan hidup di tambang Bayan Group, dapat memiliki
dampak yang besar pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Bayan Group.
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20. Bayan Group bergantung pada agen pemasaran internasional untuk penjualan ekspor
batubara
Bayan Group memasarkan dan menjual sebagian dari batubara secara non-eksklusif dan melalui agen
pemasaran seperti Mitsui, Sojitz dan Mitsubishi Corporation (Mitsubishi) untuk penjualan Bayan Group
di Jepang. Sebelumnya Bayan Group juga bekerjasama dengan Glencore AG (Glencore) untuk penjualan
Bayan Group kepada Taipower. Bayan Group memiliki perjanjian pemasaran non-eksklusif selama
satu sampai tiga tahun dengan agen pemasaran untuk pasar Jepang.
Mitsui, Sojitz dan Mitsubishi berperan sebagai agen pembeli internasional untuk pelanggan batubara
di Jepang dan sebagai agen pemasaran internasional untuk produsen batubara lainnya. Mitsui, Sojitz
dan Mitsubishi berkemungkinan untuk lebih mementingkan kepentingan pelanggan mereka yang lainnya
daripada kepentingan Bayan Group.
Bayan Group telah membuat Perjanjian Pemasaran Non Eksklusif dengan Constellation pada tanggal
9 April 2008 dimana Bayan Group telah menunjuk Constellation sebagai agen pemasaran untuk sebagian
batubara yang diproduksi dari area konsesi BT.
Jika salah satu dari agen pemasaran internasional Bayan Group mengakhiri atau melanggar perjanjian
pemasaran mereka, Bayan Group akan berkewajiban untuk mencari agen pemasaran lainnya untuk
produk batubara atau melakukan aktivitas pemasaran sendiri secara internal, dimana hal ini bisa
mengganggu penjualan batubara Bayan Group dan memiliki dampak negatif yang besar pada bisnis,
kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Bayan Group
21. Kegiatan usaha Bayan Group dapat terkena dampak negatif dalam jangka panjang bila sumber
daya yang tersedia tidak dapat diubah menjadi cadangan di area konsesi atau bila Bayan
Group tidak bisa memperoleh sumber-sumber dan cadangan-cadangan batubara tambahan.
Cadangan batubara Bayan Group akan menurun sejalan dengan dilakukannya penambangan. Sesuai
dengan tingkat produksi, strip ratio dan harga jual, Bayan Group memperkirakan penambangan pada
Proyek Gunungbayan Blok II akan berakhir pada tahun 2014, pada saat Bayan Group mengantisipasi
cadangan tersebut akan habis. Pertumbuhan Bayan Group di masa yang akan datang akan bergantung
pada kemampuan Bayan Group untuk mengubah sumber batubara menjadi cadangan batubara yang
bisa didapat secara ekonomis dalam area konsesi yang dimiliki sekarang atau melalui area konsesi
baru yang bisa diperoleh. Walaupun Bayan Group memiliki program eksplorasi yang sedang berjalan
di semua proyek Bayan Group, masih tidak ada kepastian bahwa sumber batubara baru tersebut akan
ditemukan atau bahwa cadangan batubara tersebut bisa didapat secara ekonomis atau bahwa
Pemerintah akan menyetujui ekspansi kegiatan penambangan. Ketidakmampuan untuk memperoleh
cadangan dan sumber batubara baru akan berdampak buruk yang sangat besar pada bisnis, kondisi
keuangan, hasil operasional dan prospek Bayan Group.
Walaupun jika Bayan Group menemukan sumber tambahan, Bayan Group bisa memakan beberapa
tahun dari fase pengeboran awal sampai pengambilan batubara dimungkinkan, dimana dalam periode
ini kesinambungan ekonomi produksi bisa berubah. Akan diperlukan waktu dan pengeluaran keuangan
yang banyak untuk:
-

Menentukan cadangan batubara melalui pengeboran;
Menentukan proses penambangan yang cocok untuk mengoptimalkan pengambilan batubara;
Memperoleh ijin lingkungan hidup dan ijin lainnya yang diperlukan untuk memperoleh dan
mempertahankan konsesi penambangan;
Membangun fasilitas penambangan dan pemrosesan untuk properti greenfield; dan
Penambangan dan pemasaran batubara.

Jika suatu proyek terbukti tidak memungkinkan secara ekonomis hingga saat eksploitasi, Bayan
Group mungkin menghapuskan proyek itu. Sebagai tambahan, perubahan atau komplikasi potensial
yang menyangkut proses penambangan dan logistik lainnya yang akan terjadi selama hidup suatu
proyek bisa berakibat dengan kelebihan biaya yang akan membuat proyek itu tidak memungkinkan
secara ekonomis.
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Suatu proyek dianggap layak secara ekonomis tergantung pada harga batubara. Harga batubara
mengalami volatilitas seperti dijelaskan diatas.
Sebagai akibat dari semua dari faktor-faktor ini, Bayan Group mungkin tidak menemukan sumber yang
memungkinkan, Bayan Group juga mungkin tidak bisa mengambil cadangan batubara yang Bayan
Group temukan, atau Bayan Group juga mungkin tidak bisa menarik kembali semua atau sebagian
dari investasi Bayan Group di dalam aktivitas eksplorasi tersebut.
22. Bayan Group menghadapi ketidakpastian dalam mengestimasi cadangan batubara yang
dapat diperbaharui secara ekonomis
Dalam menentukan kemungkinan untuk mengembangkan dan mengoperasikan tambang-tambang,
Bayan Group menggunakan estimasi dari cadangan dan sumber batubara yang dibuat oleh personil
internal Bayan Group dan, dalam sebagian besar kasus, oleh konsultan pertambangan independen.
Estimasi-estimasi cadangan dan sumber batubara ini telah ditentukan dengan mempertimbangkan
pengetahuan, pengalaman dan praktek industri dan mungkin membutuhkan revisi berdasarkan
pengalaman produksi, biaya operasi, harga batubara dunia dan faktor lainnya yang aktual. Penentuan
cadangan dan sumber batubara yang tampak berlaku pada saat dibuat mungkin berubah secara signifikan
pada masa yang akan datang pada saat informasi baru sudah tersedia.
Bayan Group menentukan jumlah cadangan batubara yang terbukti dan yang terduga yang dimasukkan
ke dalam Prospektus ini sesuai dengan Kode JORC 2004, yaitu standar yang diterima untuk
keperluan pelaporan profesional yang dapat diterima di Australia, Asia dan jurisdiksi tertentu lainnya.
Estimasi cadangan batubara yang telah dimasukkan dalam Prospektus ini hanya merupakan
estimasi cadangan batubara secara ekonomis dan sah untuk diambil. Klasifikasi dari cadangan
sebagai terbukti atau terduga memberikan tingkat kepercayaan yang berbeda. Cadangan terbukti
yang memberi keyakinan yang lebih tinggi, umumnya dipercaya lebih dapat dipulihkan dan
diestimasikan dengan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi daripada cadangan terduga.
Terdapat beberapa ketidakpastian yang tidak dapat dipisahkan dalam mengestimasi kuantitas dan
nilai dari cadangan batubara terbukti dan terduga, termasuk banyak faktor-faktor yang di luar dari
pengendalian Bayan Group . Hasilnya, estimasi dari cadangan bersifat tidakpasti. Pada saat melakukan
estimasi cadangan, Bayan Group membuat asumsi tentang hal-hal berikut ini:
-

Kondisi geologis;
Produksi histories dari area penambangan dibandingkan dengan produksi dari area produksi lainnya;
Dampak dari peraturan dan pajak oleh agen-agen Pemerintah;
Harga untuk masa yang akan datang;
Biaya operasional historis dan yang diproyeksikan, termasuk tingginya ketergantungan pada
penambang kontrak;

Faktor-faktor sebenarnya berkemungkinan untuk berubah jauh dari asumsi yang digunakan pada saat
mengestimasi cadangan Bayan Group . Untuk alasan-alasan ini, cadangan yang dapat diambil dan
dipasarkan yang sebenarnya dan produksi, biaya, pendapatan dan pengeluaran Bayan Group yang
sebenarnya yang berkaitan dengan cadangan Bayan Group bisa berubah secara signifikan dari estimasi
Bayan Group . Estimasi-estimasi Bayan Group berkemungkinan untuk tidak mencerminkan dengan
akurat cadangan Bayan Group yang sebenarnya atau menjadi indikatif untuk produksi, biaya, pendapatan
atau pengeluaran pada masa yang akan datang.
Tingkat pengambilan Bayan Group akan berubah-ubah dari waktu ke waktu, dimana ini akan berakibat
dalam perubahan dalam volume batubara yang bisa dijual oleh Bayan Group dari periode ke periode.
Apabila Bayan Group menemukan lapisan atau formasi batubara yang berbeda dengan yang diprediksi
saat pengeboran, percontohan dan pengetesan serupa dan aktivitas eksplorasi yang lalu, jumlah
cadangan Bayan Group mungkin untuk dilakukan penyesuaian. Jumlah cadangan Bayan Group telah
ditentukan berdasarkan harga batubara dan biaya operasional historis dan yang diasumsikan. Sebagian
cadangan Bayan Group mungkin tidak menguntungkan atau susah dikembangkan secara ekonomis
bila ada fluktuasi harga pasar batubara dalam jangka waktu panjang yang kurang baik, atau bila ada
peningkatan signifikan dalam biaya operasional dan kebutuhan belanja modal. Aktivitas eksplorasi
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Bayan Group mungkin tidak menghasilkan penemuan cadangan batubara tambahan yang bisa ditambang
dengan menguntungkan. Produk batubara Bayan Group mungkin tidak selalu dapat memenuhi spesifikasi
kualitas dalam Perjanjian Penyediaan batubara. Semua penurunan signifikan, baik dalam hal volume
dan kalori cadangan batubara yang diambil dari apa yang telah di estimasikan oleh Bayan Group,
dapat berdampak buruk pada bisnis, kondisi keuangan, hasil dari operasional dan prospek Bayan
Group.
23. Bayan Group mempunyai kewajiban reklamasi dan rehabilitasi tambang secara kontinu yang
signifikan
Pemerintah menetapkan standar operasional dan reklamasi untuk seluruh aspek permukaan tambang.
Bayan Group telah mengembangkan strategi reklamasi dan rehabilitasi pertambangan sesuai karateristik
geologi dari masing-masing tambang. Kondisi endapan batubara Bayan Group di muka tambang
memudahkan Peseroan untuk menggunakan lapisan atas tanah dalam melakukan rehabilitasi daerah
penambangan sebelumnya. Overburden ditempatkan di muka tambang saat kegiatan penambangan
dilakukan dan proses reklamasi selesai pada saat kegiatan penambangan di suatu wilayah dihentikan.
Ketika Bayan Group melakukan kegiatan reklamasi dan rehabilitasi, maka dicatatkan sebagai biaya.
Pengeluaran-pengeluaran tersebut meningkat dengan adanya penambahan wilayah-wilayah
penambangan untuk meningkatkan produksi.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian-perjanjian operasional Bayan Group dengan para
kontraktor pertambangan, kontraktor pertambangan bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan
reklamasi dan rehabilitasi di wilayah mana mereka melakukan penambangan. Rehabilitasi area-area
reklamasi dilakukan oleh Bayan Group . Berdasarkan PKP2B dan KP, Bayan Group bertanggung
jawab kepada Pemerintah untuk melakukan kegiatan reklamasi dan rehabilitasi atas tanah yang telah
di tambang di masing-masing wilayah area konsesi. Kegiatan reklamasi dan rehabilitasi yang dilakukan
oleh Bayan Group dapat berubah secara signifikan bila biaya aktual berbeda dari asumsi Bayan Group
atau bila peraturan Pemerintah berubah. Semua peningkatan yang diantisipasi dalam biaya reklamasi
dan rehabilitasi dapat berdampak buruk pada kehgiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional
dan prospek Bayan Group.
Bayan Group juga diwajibkan untuk menyerahkan jaminan reklamasi untuk menjamin pelaksanaan
kewajiban reklamasi di area konsesi GBP kepada Pemerintah. Jaminan-jaminan tersebut dapat diminta
oleh Pemerintah jika kegiatan reklamasi tidak dilakukan sebagaimana yang telah diperjanjikan dengan
Pemerintah dalam periode tersebut.
24. Penggantian pajak pertambahan nilai yang diajukan oleh Bayan Group dapat ditolak oleh
Pemerintah
Sejak tanggal 1 Januari 2001, batubara tidak dikenakan pajak pertambahan nilai di Indonesia sesuai
dengan PP No.144. Sejak tahun 2001, Bayan Group tidak mengenakan pajak pertambahan nilai atas
penjualan batubara, yang mana dapat diimbangi dengan pembayaran pajak pertambahan nilai yang
dibayarkan Bayan Group saat mengimpor, pembelian material lokal, pasokan-pasokan dan barangbarang maupun jasa lainnya, yang dibeli atau digunakan oleh Bayan Group . Hal tersebut diatas
mempengaruhi PKP2B dan KP Bayan Group . Walaupun Bayan Group telah mengajukan restitusi
untuk pajak pertambahan nilai yang telah di bayarkan sejak tahun 2003 sebesar Rp16,0 miliar, Direktorat
Jenderal Pajak Indonesia belum memberi tanggapan resmi mengenai hal ini. Per tanggal 31 Desember
2007 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008, Bayan Group telah
membayar pajak pertambahan nilai sebesar Rp48,5 miliar dan Rp61,0 miliar. Dalam hal PKP2B kedua
dan KP, Bayan Group telah menghitung pajak pertambahan nilai sebagai beban.
Bila Pemerintah menolak restitusi pengembalian pajak pertambahan nilai, Bayan Group dapat mencari
jalan keluar melalui proses arbitrase berdasarkan PKP2B generasi ketiga, atau naik banding di
pengadilan pajak. Bila Bayan Group gagal, Bayan Group harus menghapusbukukan pajak pertambahan
nilai dibayar dimuka yang telah di carry forward), yang akan memberi dampak buruk pada kegiatan
usaha, kondisi keuangan, dan hasil usaha dan prospek Bayan Group.
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25. Menurut PKP2B, semua batubara yang terdapat dalam wilayah pertambangan Bayan Group
merupakan milik Pemerintah
Berdasarkan PKP2B yang dimiliki Bayan Group, Pemerintah memegang hak yang sah atas batubara
sampai dengan batubara tersebut berpindah tangan ke pelanggan, yang biasanya dianggap telah
terjadi saat batubara tersebut dipindahkan ke dalam kapal milik pelanggan atau alat transportasi lain
yang dipilih. PKP2B dan KP dapat dihentikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang
mengeluarkannya, yang bisa terjadi tanpa diberikan kompensasi, bila perusahaan yang memiliki KP
tersebut mengalami kebangkrutan.
Dengan dimilikinya semua batubara yang diproduksi Bayan Group adalah milik Pemerintah, maka
aset yang dimiliki perusahaan-perusahaan di Bayan Group mungkin tidak mencukupi untuk membayar
klaim kreditor bila dinyatakan bangkrut atau harus dilikuidasi. Menjelang habis masa berlakunya atau
dihentikannya PKP2B generasi ke tiga atau bila pengakhiran PKP2B generasi ke tiga terjadi saat fase
eksploitasi, seluruh properti Bayan Group yang terletak di area konsesi harus dijual kepada Pemerintah
dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar. Properti milik Bayan Group yang digunakan
untuk umum, juga akan menjadi milik Pemerintah tanpa ada kompensasi apapun juga.
26. Biaya per unit dapat berfluktuasi selama masa hidup penambangan dan peningkatan dalam
unit biaya produksi dapat memberi dampak negatif bagi kegiatan usaha, kinerja operasi,
keuangan, dan prospek usaha Bayan Group
Bayan Group bergantung pada para kontraktor untuk sebagian besar kegiatan operasional yang
dilakukan. Berdasarkan Perjanjian Operasional dengan para kontraktor, Bayan Group wajib membayar
biaya tetap overburden removal per BCM dan pengiriman batubara per ton dalam periode yang relevan,
kepada kontraktor sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Biaya jasa kontraktor ditentukan menurut
strip ratio untuk area penambangan oleh kontraktor selama periode yang relevan. Biaya produksi per
unit meningkat seiring dengan produksi batubara dengan strip ratio yang lebih tinggi yang dihasilkan
kontraktor. Bagian biaya produksi yang diperoleh dari kontraktor berfluktuasi, dan akan terus seperti
itu, berdasarkan strip ratio yang dimiliki oleh kontraktor di masing-masing area konsesinya.
27. Fluktuasi biaya transportasi laut dan gangguan transportasi dapat mempengaruhi permintaan
terhadap batubara serta meningkatkan persaingan antar produsen batubara di dunia dan
Asia.
Biaya transportasi yang merupakan porsi signifikan dari total biaya batubara yang dibeli oleh pelanggan
Bayan Group, merupakan faktor penting bagi pelanggan dalam keputusan pembelian. Berdasarkan
ketentuan seluruh Perjanjian Penyediaan batubara, pelanggan bertanggung jawab atas biaya
transportasi. Dalam keadaan harga transportasi mangalami kenaikan, pelanggan akan mencari bahan
bakar alternatif yang dapat membawa dampak pada ekspor Bayan Group dan harga jual batubara.
Awal tahun 2003, hingga pertengahan tahun 2004, biaya transportasi laut meningkat secara global.
Dari akhir tahun 2004 hingga pertengahan tahun 2005, biaya transportasi ini menurun sedikit, tapi
sejak pertengahan tahun 2005 hingga kuartal ke pertama tahun 2008, kembali naik dan tetap masih
lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan harga transportasi laut menyebabkan batubara
kurang dianggap sumber energi yang kompetitif.
Penurunan yang signifikan dalam biaya transportasi laut atau hilangnya gangguang dalam sistim
transportasi batubara di laut dapat menyebabkan persaingan meningkat di Asia, Australia dan Afrika
Selatan. Penurunan tingkat trasportasi laut dan keberadaan berbagai macam transportasi laut lainnya
dari berbagai belahan dunia menciptakan persaingan harga, berdasarkan kedekatan jarak yang ditempuh
menuju pasar yang ditargetkan.
Bayan Group bergantung pada kapal-kapal yang akan mengangkut batubara untuk pelanggan.
Sementara para pelanggan biasanya melakukan pengaturan dan pembayaran biaya transportasi batubara
dari pelabuhan atau daerah pengiriman melalui kapal ke titik penggunaan (points of use), kendala
terhadap pelayanan transportasi yang disebabkan gangguan cuaca, masalah distribusi, perselisihan
buruh, dan kejadian-kejadian lain dapat sementara waktu membatasi kemampuan penyediaan batubara
kepada pelanggan atau dapat menimbulkan klaim denda karena tertundanya pengangkutan ke kapal.
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Faktor-faktor yang telah disebutkan diatas dapat memberikan pengaruh yang merugikan secara material
kepada kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasional dan prospek Bayan Group.
28. Karakterisitk batubara dapat menyulitkan penggunanya memenuhi kewajiban standar
lingkungan berkaitan dengan pembakaran batubara (coal combustion), menyebabkan
pelanggan Bayan Group beralih kepada energi pengganti yang dapat mempengaruhi volume
penjualan Bayan Group
Batubara mengandung berbagai macam zat, termasuk belerang, merkuri, klorin dan elemen serta senyawa
lainnya, yang sebagian besar dilepas ke udara pada saat batubara di bakar. Peraturan yang lebih ketat
di bidang lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan dari pembangkit listrik tenaga batubara dan
pabrik-pabrik industri lainnya dapat meningkatkan biaya penggunaan batubara, dan oleh karenanya dapat
mengurangi permintaan batubara sebagai sumber energi dan berdampak negatif pada penjualan dan
harga batubara, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi secara material dan menimbulkan dampak
negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Bayan Group.
Indonesia dan lebih dari 200 (dua ratus) negara lainnya merupakan penandatangan dari The United
Nations Framewrok Convention On Climate Change (UNFCCC) tahun 1992, yang bertujuan untuk
membatasi atau menahan pembuangan gas rumah kaca seperti karbondioksida. Pada bulan Desember
1997, di Kyoto, Jepang, para penandatangan konvensi tersebut menetapkan suatu target pembuangan
yang mengikat bagi negara-negara berkembang. Target emisi yang ditentukan pun berbeda-beda di
tiap negara. Pada bulan Desember 2007, dilakukan penandatangan oleh partisipan UNFCCC di konferensi
UNFCCC di Bali, Indonesia. Dalam konferensi pada tahun 2007, para partisipan meresmikan Bali
roadmap, yang menentukan proses negosiasi yang diharapkan dapat dilakukan pada tahun 2009 dan
menjelang perjanjian internasional tahun 2012 tentang perubahan iklim. Pemberlakuan atas perjanjian
internasional perubahan iklim atau peraturan lainnya yang komprehensif yang terfokus pada gas
pembuangan rumah kaca dapat mengakibatkan terbatasnya penggunaan batubara di pasar utama.
Usaha lainnya untuk mengurangi pembuangan gas rumah kaca dan inisiatif dari berbagai negara untuk
lebih menggalakkan penggunaan gas alam juga dapat mempengaruhi penggunaan batubara sebagai
sumber energi yang pada akhirnya mempengaruhi secara material dan menimbulkan dampak negatif
terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Bayan Group.
29. Asuransi yang dimiliki Bayan Group tidak mencakup semua potensi kerugian yang mungkin
dihadapi Bayan Group
Industri pertambangan berpotensi memiliki risiko yang signifikan terhadap kerusakan, gangguan fasilitas
maupun sarana produksi batubara, kecelakaan dan kematian karyawan, kerusakan lingkungan, penangguhan
penambangan dan kerugian moneter serta masalah hukum yang mungkin terjadi. Bayan Group memiliki
asuransi dalam jumlah yang cukup. Namun, asuransi itu pastinya mengandung batasan-batasan dan
perngecualian dalam hal perlindungan. Sesuai dengan yang lazimnya terjadi di berbagai industri di Indonesia,
Bayan Group tidal memilik asuransi untuk gangguan bisnis atau kelalaian kontraktor. Kebijakan asuransi
Bayan Group tidak mengganti seluruh kerusakan terkait kegiatan operasional, dan kehilangan kewajibankewajiban atau kerusakan yang tidak diasuransikan dapat memberi dampak material terhadap kegiatan
usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Bayan Group . Tidak dapat dipastikan bahwa asuransi
tersebut akan terus berlaku, akan berlaku dengan premi yang wajar, atau akan cukup untuk menanggung
kewajiban yang ditimbulkan. Dalam beberapa hal, pertanggungan tidak berlaku atau dianggap terlalu mahal.
30. Pemegang saham pengendali Bayan Group telah memberikan dukungan finansial dimasa
lalu dan pendanaan alternatif yang mungkin sesuai atau tidak sesuai bagi Bayan Group
Secara historis, Bayan Group telah memperoleh dukungan dana dari pemegang saham pengendali.
Bayan Group telah bergantung pada dukungan dana tersebut untuk kegiatan operasional. Pada bulan
April 2008, Bayan Group mendapatkan pinjaman dana dari bank untuk membayar hutang afiliasi dan
untuk memenuhi modal kerja serta kebutuhan pendanaan lainnya di masa datang. Namun demikian,
tidak ada kepastian bahwa dengan adanya pinjaman bank tersebut yang dapat mengurangi akses
untuk mendapatkan dukungan dana dari pemegang saham, tidak akan dapat mempengaruhi secara
material dan menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional
dan prospek Bayan Group.

93

31. Kemampuan Bayan Group untuk mematuhi syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas
Pinjaman ING, sangat tergantung pada aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaanperusahaan yang bukan dalam kontrol Bayan Group
Sesuai dengan ketentuan Perjanjian Fasilitas Pinjaman pada tanggal 10 April 2008 dengan ING Bank
N.V, Bayan Group telah menyetujui bahwa BI dan Anak Perusahaanya (kesemuanya disebut Grup BI),
mematuhi pembatasan-pembatasan yang tertera dalam perjanjian tersebut. Bayan Group tidak memiliki
kepentingan, dan tidak bisa melakukan tindakan secara langsung terhadap Anak Perusahaan dari
Grup BI. Kemampuan Bayan Group untuk mematuhi syarat dan ketentuan, dan kejadian yang
menyebabkan gagal bayar menurut perjanjian ING tersebut, tergantung pada aksi korporasi yang
dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bukan dalam kontrol Bayan Group . Kejadian gagal bayar
menurut Perjanjian fasilitas ING oleh salah satu anggota Grup BI atau Bayan Group, yang menyebabkan
terjadinya percepatan pembayaran jumlah terhutang, dimana hal ini dapat membawa dampak negatif
terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Bayan Group.
32. Bayan Group telah melakukan lindung nilai yang dapat mengakibatkan perubahan signifikan
ekuitas pemegang saham dari waktu ke waktu
Bayan Group telah, dan akan terus melakukan transaksi lindung nilai batubara dari waktu ke waktu
terhadap kontrak-kontrak penjualan tertentu dengan harganya belum pasti yang terkait indeks batubara
tertentu. Transaksi lindung nilai ini secara historis telah dianggap sebagai lindung nilai yang efektif
menurut standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Akibatnya, Bayan Group mengakui perubahanperubahan dalam nilai lindung nilai ini dalam akun ekuitas yang bisa berdampak signifikan terhadap
ekuitas pemegang saham Bayan Group dalam setiap periode.
33. Kinerja keuangan Bayan Group dapat terkena dampak negatif bila terjadi kerugian kurs
yang disebabkan oleh lemahnya nilai Rupiah terhadap mata uang asing khususnya US$
Seluruh pendapatan dan hutang Bayan Group, serta sebagian besar biaya produksi didenominasi
dalam mata uang US$, sementara laporan keuangan Bayan Group menggunakan mata uang Rupiah.
Walau Bayan Group tidak memiliki risiko transaksi kurs yang signifikan karena Bayan Group melakukan
lindung nilai secara natural, namun tetap saja Bayan Group dapat terkena rugi kurs karena fluktuasi
Rupiah terhadap US$ dan mata uang asing lainnya yang digunakan Bayan Group sehubungan dengan
kegiatan operasionalnya.
Peningkatan mata uang Rupiah terhadap US$ dapat membawa dampak buruk bagi kondisi keuangan
dan kinerja hasil operasional karena dapat mengurangi penjualan, piutang usaha serta kas dan setara
kas yang dicatat dalam laporan keuangan Bayan Group . Sebaliknya, bila terjadi penurunan mata
uang Rupiah terhadap US$ akan membawa dampak buruk bagi kondisi keuangan dan kinerja hasil
operasional dikarenakan biaya produksi meningkat akibat tingginya biaya kontraktor, hutang usaha,
hutang serta beban bunga Bayan Group yang didenominasi dalam US$. Untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2007, Bayan Group mengalami kerugian mata uang asing sebesar
Rp28,1 miliar dan Rp47,6 miliar , sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2006 Bayan Group mengalami keuntungan mata uang asing sebesar Rp74,4 miliar.
Bayan Group telah mengungkapkan semua risiko yang mungkin dihadapi oleh Bayan Group baik saat
ini maupun dimasa yang akan datang.
34. Undang-undang atau peraturan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat berdampak
negatif bagi hasil kegiatan operasional dan ijin yang dimiliki Grup Bayan
Kegiatan operasional pertambangan Grup Bayan diatur oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan
Sumberdaya Mineral serta Menteri Kehutanan, Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Badan Koordinasi
Penanaman Modal. Begitu juga dengan Pemerintah Daerah yang berada di lokasi area konsesi, dapat
mengimplementasikan peraturan-peraturan yang dapat mempengaruhi Grup Bayan.
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Selama lebih dari 20 (duapuluh) tahun terakhir, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan
perundangan baru yang mempengaruhi industri pertambangan Indonesia. Dalam beberapa kasus, beberapa
peraturan perundangan baru tersebut tidak konsisten dengan ketentuan-ketentuan pada PKP2B dan KP
Grup Bayan dan penerapan dari perubahan tersebut menjadi tidak jelas. Sebagai contoh, pada tanggal
11 Oktober 2005, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No.95/PMK.02/2005
mengenai pajak ekspor batubara. Pajak ekspor batubara sebesar 5,0% dari harga volume batubara yang
diekspor oleh Perusahaan yang dihitung berdasarkan harga rujukan yang diatur oleh Pemerintah. Walaupun
pajak ini dicabut pada bulan Oktober 2006 mengacu kepada Keputusan Pengadilan Tinggi No. 07P/
HUM/2006 tertanggal 21 Juli 2006, dan Keputusan Departemen Bea Cukai No.SE-28/BC/2006 tertanggal
13 September 2006, dan tidak ada kepastian bahwa hal ini tidak akan diberlakukan kembali. Jika
permintaan dalam negeri untuk batubara meningkat dan Indonesia mengalami kekurangan batubara,
Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memberlakukan kembali pajak ekspor atau menerbitkan
pembatasan ekspor lain atau kuota. Pengenaan pajak ekspor pernah terjadi sebelumnya, dan apabila
diterbitkan kembali, atau dengan memberlakukan tindakan lainnya, yang akan berdampak negatif secara
material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil kegiatan operasional dan prospek Grup Bayan.
Selanjutnya, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral telah mangajukan rancangan undang-undang baru
tentang penambangan mineral dan batubara yang telah diajukan kepada Dewan Pertimbangan Rakyat
(DPR) untuk dipertimbangkan. Rancangan undang-undang penambangan berisikan peraturan dari industri
penambangan mineral dan batubara antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Daerah. Rancangan undang-undang penambangan menyatakan bahwa PKP2B dan KP yang sudah ada
saat ini harus menyesuaikan dengan rancangan undang-undang tersebut, Grup Bayan tidak dapat menjamin
bahwa rancangan undang-undang penambangan akan diajukan kepada DPR adalah dalam bentuknya
yang sekarang, dimana perubahan yang signifikan atau amandemen tidak akan dibuat sebelum melewati,
yang mana akan diadopsi kedalam undang-undang atau hal tersebut tidak akan memperngaruhi bagi
PKP2B dan KP Grup Bayan dalam hal berlawanan dengan kepentingan Grup Bayan.
Undang-undang Penanaman Modal yang baru telah diadopsi pada bulan April 2007 (Undang-undang
Investasi 2007), menggantikan undang-undang investasi asing yang sebelumnya. Pada Undang-undang
Investasi 2007 ditujukan untuk menggabungkan peraturan yang diaplikasikan untuk investasi domestik
dan asing di Indonesia. Undang-undang Investasi 2007 memberikan, diantaranya, kemungkinan
pemutusan perjanjian dan kontrak kerjasama antara Pemerintah dan investor asing, jika investor tersebut
terbukti bersalah melakukan kejahatan korporasi, termasuk didalamnya pelanggaran terhadap peraturan
perpajakan dan tindakan illegal dalam hal melakukan peningkatan biaya pemulihan dan bentuk lain
dari penambahan biaya yang menyebabkan kerugian pada perusahaan (berdasarkan temuan atau
audit dari aparat Pemerintah). Dikarenakan lisensi penambangan diterbitkan dalam bentuk kontrak
kerja dengan Pemerintah, ketentuan untuk pemutusan ini dapat diaplikasikan terhadap lisensi
pertambangan juga.
Undang-undang Perseroan Terbatas baru, yaitu undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Paerseroan
Terbatas (Undang-undangan Perusahaan Terbatas tahun 2007) diadopsi pada bulan Agustus 2007.
Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007 mensyaratkan perusahaan yang bergerak di bidang industri
sumberdaya alam, termasuk penambangan batubara, untuk melakukan kewajiban sosial dan lingkungan
perusahaan, kepada masyarakat lokal dimana perusahaan beroperasi dan masyarakat umum. Kewajiban
ini didefinisikan sebagai komitmen untuk membantu pengembangan ekonomi secara terus menerus
sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan demi keuntungan perusahaan,
masyarakat lokal dan masyarakat umum. Akan tetapi, jenis aktivitas tertentu yang dilakukan perusahaan
yang mematuhi kewajiban ini, tidak di jelaskan secara spesifik dalam Undang-undang Perseroan Terbatas
2007. Pengaturan khusus mengenai kewajiban ini diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana dari
Undang-undang Perseroan Terbatas 2007, yang dikeluarkan setelah tanggal Prospektus ini. Penyesuaian
Grup Bayan dengan kewajiban umum atau implementasi peraturan di masa depan dapat meningkatkan
biaya operasi Grup Bayan di masa yang akan datang. Dikarenakan Undang-undang Perseroan Terbatas
2007 baru diterapkan, Grup Bayan masih melihat kemungkinan dari dampak perubahan yang terjadi
pada bisnis dan operasi Grup Bayan.
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Peraturan energi yang baru diadopsi pada Agustus 2007 (Undang-undang Energi 2007). Undang-undang
Energi 2007 menjadi “payung” hukum yang memberikan arahan untuk penerapan dari Undang-undang
Minyak dan Gas Indonesia 2001, Undang-undang Gas Bumi 2003 dan Undang-undang Sumberdaya
Air 2004 dan diharapkan memberikan arahan untuk implementasi dari hukum mineral dan batubara
yang baru dan undang-undang ketenagalistrikan yang baru yang masih akan diputuskan oleh DPR.
Undang-undang Energi 2007 menyatakan bahwa badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang
energi berkewajiban, diantaranya, mendorong masyarakat lokal, melestarikan dan menjaga konservasi
lingkungan, memfasilitasi penelitian dan pengembangan kegiatan energi, memfasilitasi pendidikan
dan pelatihan dalam bidang energi dan berpartisipasi dalam konservasi energi nasional. Undang-undang
Energi 2007 menyatakan bahwa kegagalan untuk menyesuaikan kewajiban untuk berpartisipasi dengan
konservasi energi nasional dapat menyebabkan pengenaan disinsentif dan penalti dari Pemerintah.
Dengan diterapkannya Undang-undang Energi 2007, Grup Bayan masih melihat kemungkinan dari
dampak perubahan yang terjadi pada bisnis Grup Bayan.
Dengan adanya kejadian tersebut maka akan memberikan dampak negatif secara material terhadap
kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek Grup Bayan. secara umum, Grup Bayan tidak dapat
memastikan bahwa perubahan peraturan di masa datang yang mempengaruhi industri pertambangan
di Indonesia, tidak akan dikeluarkan atau dibatalkan secara mendadak, sehingga dapat menimbulkan
dampak yang signifikan terhadap usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Grup Bayan.
35 Adanya ketidakpastian atas interpretasi dan implementasi terhadap undang-undang dan
peraturan pemerintahan daerah di Indonesia dapat berdampak negatif bagi Grup Bayan
Undang-undang otonomi daerah dan peraturan yang telah merubah peraturan mengenai lingkungan bagi
perusahaan tambang di Indonesia dengan adanya desentralisasi peraturan tertentu dan kekuasaan lainnya
dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah, sehingga menyebabkan ketidakpastian bagi perusahaan
tambang. Ketidakpastian ini termasuk didalamnya validitas, ruang lingkup, interpretasi dan aplikasi dari
Undang-undang No.11 tahun 1967 mengenai Ketentuan Pokok Pertambangan (“Undang-undang
Pertambangan) yang merupakan hasil dari implementasi peraturan otonomi daerah, rendahnya
implementasi peraturan pada otonomi daerah dan kurangnya infrastruktur Pemerintah dengan pengalaman
sektor mineral pada beberapa tingkatan dari Pemerintah Daerah. Grup Bayan tidak mengetahui dengan
jelas dampak dari peraturan otonomi daerah pada kewenangan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral
dan Pemerintah Daerah untuk memberikan, memperbarui dan memperpanjang PKP2B dan KP dan
lisensi serta persetujuan tambang lainnya, dan pengawasan yang dilakukan dalam kegiatan penambangan
Grup Bayan. Selanjutnya, preseden atau arahan lainnya yang telah ada masih terbatas dalam
menginterpretasi dan mengimplementasikan undang-undang dan peraturan otonomi daerah. Ketidakpastian
ini meningkatkan risiko dan dapat meningkatkan biaya kegiatan penambangan di Indonesia.
Pemerintah Daerah dilokasi konsesi dapat mengadopsi peraturan atau keputusan-keputusan, atau
menginterpretasikan atau mengimplementasikan undang-undang atau peraturan otonomi daerah yang
bertentangan dengan hak Grup Bayan menurut PKP2B dan KP atau membawa dampak negatif terhadap
usaha Grup Bayan. Setiap peraturan baru, dan interpretasi dan implementasi dari peraturan tersebut,
dapat berbeda jauh dari legislatif dan kerangka peraturan Undang-undang Petambangan dan interpretasi
dan implementasi pada saat ini. Grup Bayan juga menghadapi klaim yang bertentangan antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah tentang jurisdiksi usaha Grup Bayan. Grup Bayan dapat
menghadapi klaim dari Pemerintah Daerah, termasuk, diantaranya, klaim atas pihak-pihak yang
berkepentingan dalam operasi penambangan Grup Bayan, pajak daerah yang baru atau meningkatnya
pajak daerah atau penambahan konsesi. Salah satu contohnya, dimana komitmen penjualan batu
bara dijadwalkan pada pengiriman pertama kali yaitu pada kuartal pertama 2008, Pemerintah Daerah
telah memberi hak kepada pihak ketiga untuk melakukan penambangan di area konsesi penambangan
Proyek Teguh/Firman milik Grup Bayan. Pemerintah Pusat telah meminta kepada Pemerintah Daerah
untuk mencabut hak pertambangan tersebut.
Kondisi tersebut di masa yang akan datang dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi
keuangan, hasil operasional dan prospek Grup Bayan. Secara umum, Grup Bayan tidak bisa memastikan
bahwa perubahan peraturan di masa datang yang dapat mempengaruhi industri pertambangan Indonesia
tidak akan dikeluarkan atau diulangi secara tidak terduga yang dapat membawa dampak signifikan
terhadap usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Grup Bayan.
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36 Pemilik saham pendiri, yang mungkin memiliki kepentingan yang berbeda dengan investor,
mempunyai pengaruh besar terhadap Perseroan
Setelah Penawaran Umum saham ini, pemegang saham pengendali akan menguasai 56,3% saham
(atau 51,3% saham jika Opsi Penjatahan Lebih dilakukan secara penuh). Pemegang saham pengendali
bersama dengan pemegang saham pendiri lama lainnya tetap akan menguasai 75,1% saham (atau
68,4% jika Opsi Penjatahan Lebih dilakukan) dalam Penawaran Umum ini.
Dengan demikian pemegang saham lama Grup Bayan masih berhak untuk:
- Mempengaruhi kebijakan usaha
- Memilih sebagian besar dari Dewan Direksi; dan
Memutuskan hasil akhir dari aksi Perseroan yang memerlukan persetujuan pemegang saham
(diluar persetujuan transaksi dengan pihak terafiliasi dimana pemegang saham diharuskan
mengambil posisi abstain sesuai peraturan Bapepam – LK dan BEI) termasuk waktu, pembayaran
dividen di masa yang akan datang ataupun persetujuan atas penggabungan usaha atau penjualan
aset.
Selama ini, Perseroan menjalankan sebagian besar usahanya dengan perusahaan-perusahaan yang
dikuasai oleh pemegang saham pendiri Grup Bayan dan pihak lain yang terafiliasi. Pendapatan Perseroan
dari transaksi dengan pihak terafiliasi sekitar Rp102,8 miliar, Rp2.438,7 miliar dan Rp70,8 miliar untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, 2006 dan 2007, dan Rp14,4 miliar dan
Rp11,4 miliar masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2007 dan 2008.
Beban pengeluaran Perseroan akibat transaksi dengan pihak terafiiasi berjumlah sekitar Rp424,8 miliar,
Rp 967,9 miliar dan Rp697,8 miliar untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005,
2006 dan 2007, serta Rp192,6 miliar dan Rp60,8 miliar masing-masing untuk periode tiga bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 dan 2008.
Sejalan dengan recana Perseroan untuk melakukan restrukturisasi organisasi, seperti yang dijabarkan
di Bab “Restrukturisasi Organisasi Grup Bayan”, Grup Bayan telah mengurangi jumlah pihak yang
terafiliasi dengan Grup Bayan. Grup Bayan akan tetap melakukan beberapa transaksi seperti sewa
kantor pusat dan penggunaan jasa konstruksi tertentu. Selain itu, sesuai dengan isi Perjanjian fasilitas
ING, BI sebagai penjamin dan Grup Bayan telah menjamin bahwa BI dan Anak Perusahaannya mematuhi
seluruh batasan-batasan dan kewajiban-kewajiban yang tertera dalam perjanjian itu.
Para pemegah saham pendiri Grup Bayan juga memiliki usaha lain dan terdapat kemungkinan para
pemegang saham pengendali Grup Bayan mencari peluang usaha di luar Grup Bayan.
Walaupun transaksi yang berkaitan dengan pihak istimewa harus mendapatkan persetujuan sesuai
dengan peraturan Bapepam-LK dan BEI, Grup Bayan tidak menjamin bahwa biaya yang dibayarkan
pada transaksi tersebut menggambarkan harga yang sebenarnya jika transaksi tersebut dilakukan
dengan pihak ketiga.
37 Harga saham dapat berfluktuasi di masa datang
Harga saham Perseroan setelah penawaran umum dapat berfluktuasi, tergantung beberapa faktor
termasuk;
Persepsi, prospek kegiatan usaha dan operasinal Grup Bayan, dan industri batubara pada
umumnya.
Perbedaan antara hasil usaha dan kinerja keuangan sebenarnya dengan ekspektasi investor dan
analis.
Perubahan rekomendasi dan persepsi analis
Perubahan kondisi ekonomi dan pasar modal
Perubahan harga saham-saham perusahaan asing (terutama di kawasan Asia)
Fluktuasi di pasar saham
Harga saham Perrseroan dapat diperdagangkan di bawah harga Penawaran Umum Perdana
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38 Perseroan mungkin tidak dapat membayarkan dividen
Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen tergantung dari kinerja keuangan yang akan datang,
yang juga tergantung dari kemampuan Grup Bayan mengimplementasikan strategi perusahaan. Selain
itu kondisi yang turut mempengaruhi kinerja keuangan adalah kompetisi, ketentuan yang berlaku,
teknis operasi, lingkungan, kondisi ekonomi umum, permintaan, harga jual, dan faktor-faktor lain khusus
terhadap industri atau proyek tertentu Grup Bayan, atau hal-hal lain yang diluar kendali Grup Bayan.
Selain itu Grup Bayan mungkin tidak membayar dividen jika tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian
Pinjaman. Sebagai contoh, Berdasarkan Perjanjian Fasilitas ING, Grup Bayan dapat mengumumkan
atau membayar dividen kepada pemegang saham ataupun membeli kembali modal saham Perseroan,
bilamana hal-hal berikut ini dipenuhi:
-

Pembayaran hutang dilakukan menggunakan dana hasil usaha Grup Bayan
Rasio arus kas bersih terhadap total hutang melebihi 1,3:1
Tidak terjadi gagal bayar selama masa berlakunya Perjanjian ING Facility

Walaupun Grup Bayan melakukan kegiatan operasional, kemampuan Grup Bayan membayar dividen
juga tergantung dari kemampuan anak perusahaaan Grup Bayan untuk membayar dividen kepada
Grup Bayan. Perhitungan distribusi dividen yang harus dibayarkan anak usaha Grup Bayan kepada
Grup Bayan tergantung dari kondisi hutang anak usaha Grup Bayan, kinerja keuangan, hasil usaha,
arus kas dan peluang usaha masa datang. Grup Bayan menerima dividen dari anak usaha Grup Bayan
sesuai dengan besarnya kepemilikan Grup Bayan di Anak Perusahaan.
39 Turunnya harga saham dibawah harga penawaran perdana dan pembeli mengalami dilusi
kepemilikan saham di Perseroan
Harga saham yang ditawarkan melebihi nilai buku per saham milik pemegang saham lama sehingga
pembeli saham akan mengalami dilusi dan pemegang saham lama akan mengalami kenaikan nilai
buku per saham.
40 Penjualan saham di masa datang dan tersedianya saham dalam jumlah besar untuk dijual
sehingga menekan harga saham tersebut.
Penjualan saham dalam jumlah substansial atau efek yang dapat ditukar menjadi saham di pasar publik,
atau persepsi, bahwa penjualan saham tersebut diatas akan terjadi akan dapat berdampak negatif terhadap
harga saham Perseroan. Terkait dengan hal ini, Perseroan dan Pemegang Saham Penjual, masingmasing telah bersedia untuk tidak menawarkan, menjual, membuat kontrak untuk menjual, menjaminkan
ataupun melepaskan kepemilikan sahamnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu (persetujuan
tersebut tidak dapat ditunda atau terlambat, kecuali karena alasan yang wajar) dari Penjamin Pelaksana
Emisi Efek dalam periode 180 (seratus delapanpuluh) hari sejak penutupan Penawaran Umum ini. Saham
ESA tergantung kepada periode lock-up satu tahun dari tanggal pencatatan saham pada BEI.
Penjualan sejumlah saham kepada masyarakat oleh pemegang saham, atau penjualan saham-saham
baru kepada masyarakat oleh Perseroan sesaat setelah selesainya perjanjian tersebut diatas, akan
berdampak negatif yang material terhadap harga saham Perseroan.
41 Adanya gugatan terhadap Kepemilikan saham dalam GBP
Pada tangga 25 Juli 2008, Bayan Group menerima surat tertanggal 22 Juli 2008 dari sebuah Kantor
Konsultan Hukum dan Advokat Abdul Alwi Dwijonugroho SH. & Rekan yang mewakili 3 mantan pemegang
saham GBP, yang dialamatkan ke PT Kaltim Bara Sentosa (Bara Sentosa), perusahaan sepengendali
dengan Perseroan. Bara Sentosa, bersama-sama dengan Dato’ Low Tuck Kwong (Pemegang saham
pengendali) dan Engki Wibowo (Pemegang saham pendiri) membeli 90% saham GBP dari 3 mantan
pemegang saham GBP, berikut dari 1 orang lagi yang memiliki 10%, menurut perjanjian jual beli pada
bulan November 1997. Melalui kuasa hukumnya, 3 mantan pemegang saham Gunungbayan tersebut,
antara lain menyatakan bahwa penjualan saham mereka di GBP kepada Bara Sentosa, Dato’ Low
Tuck Kwong dan Engki Wibowo pada bulan November 1997, adalah tidak sah dan mengancam akan
mulai melakukan tindakan hukum.
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Bayan Group percaya, dan Bara Sentosa serta Dato Low Tuck Kwong dan Engki Wibowo telah
menyatakan bahwa gugatan ini tidak beralasan dan tidak memiliki dasar hukum. Apabila terjadi litigasi,
Bayan Group berniat untuk melakukan pembelaan dan Bara sentosa, Dato’ Low Tuck Kwong serta
Engki Wibowo telah menyatakan niatnya untuk melawan gugatan tersebut.
Perseroan telah menerima surat tertanggal 31 Juli 2008, No.10/PPH-AADN/VII/08 dari Kantor Konsultan
Hukum tersebut, yang isinya menyatakan bahwa telah disampaikannya tuntutan dan ganti rugi ke
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat ini, Perseroan belum menerima pemberitahuan resmi mengenai
tuntutan tersebut, sehingga belum dapat diketahui secara pasti isi tuntutan yang diminta.
Dalam hal tuntutan tersebut diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tidak dapat dipastikan
bahwa hakim akan memutuskan untuk menolak ataupun menerima gugatan atau tuntutan yang diajukan
tersebut. Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk menerima tuntutan dan gugatan
tersebut maka Kaltim Bara, Dato Low Tuck Kwong dan Engki Wibowo dapat kehilangan kepemilikan
sahamnya di GBP. Dan bila hal itu terjadi, maka dapat menimbulkan dampak negatif yang bersifat
material terhadap Anak Perusahaan maupun Perseroan sebagai akibat hilangnya kepemilikan saham
dalam GBP.
Manajemen Perseroan telah mengungkapkan seluruh risiko yang dihadapi oleh Perseroan
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VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN
AUDITOR INDEPENDEN
Kejadian maupun peristiwa penting yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini yang terjadi setelah
tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 6 Juni 2008, kecuali untuk catatan 38 yang bertanggal
21 Juli 2008, atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk periode tiga bulan
yang berakhir yang telah diaudit oleh KAP Haryanto Sahari & Rekan (Anggota dari PricewaterhouseCoopers)
dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan
keuangan dan hasil usaha konsolidasianPerseroan untuk peride tersebut, adalah:
•

Pada tanggal 29 Juli 2008, terjadi penarikan dana sebesar US$50 juta dari Fasilitas ING yang memiliki
plafon sebesar US$300 juta dan bertenor lima tahun.
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VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK
PERUSAHAAN
1. Riwayat Singkat Perseroan
Perseroan, berkedudukan di Jakarta, adalah sebuah perseroan terbatas dengan nama PT Bayan
Resources berdasarkan dan diatur menurut undang-undang Republik Indonesia berdasarkan Akta
Pendirian No. 12 tanggal 7 Oktober 2004, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di
Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
berdasarkan Keputusan No. C-30690 HT.01.01.TH.2004 tanggal 21 Desember 2004 dan didaftarkan di
dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 1886/
BH.09.03/VIII/2005 tanggal 21 Juli 2005. Akta Pendirian tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia No. 65, tanggal 16 Agustus 2005, Tambahan No. 8773.
Akta Pendirian telah beberapa kali diubah, sebagaimana diuraikan dibawah ini:
1.

Berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Para Pemegang Saham Perseroan No. 02 tanggal
4 Juli 2006, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan penerimaan
laporan No. C-23342 HT.01.04.TH.2006 tanggal 9 Agustus 2006 dan didaftarkan di dalam Daftar
Perusahaan dengan No. TDP 090315146643 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta
Selatan di bawah No. 478/RUB 0903/XI/2007, tanggal 1 Nopember 2007. Akta ini telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia No.97, tanggal 4 Desember 2007, Tambahan No.1308
(“Akta 02/2006”). Akta 02/2006 mengubah status Perseroan menjadi perusahaan Penanaman
Modal Dalam Negeri dan mengubah Pasal 10 anggaran dasar Perseroan sehingga memperbolehkan
warga negara asing yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku menjadi anggota Direksi.

2.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan No. 22
tanggal 6 Desember 2007, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta,
yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan
Keputusan No. AHU-02158.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 16 Januari 2008 (“Akta 22/2007”). Akta
22/2007 mengubah Pasal 4 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal
dasar Perseroan dari Rp. 10.000.000.000 menjadi Rp. 500.000.000.000, terbagi atas 500.000
lembar saham yang bernilai nominal Rp. 1.000.000 per lembar saham dan dan modal ditempatkan
serta disetor dari Rp. 10.000.000.000 menjadi Rp. 300.000.000.000

3.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 88
tanggal 18 Maret 2008 dibuat di hadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU16383.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 2 April 2008 dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan No. No.AHU-AH.01.10 tanggal 16 April 2008 , (Akta 88/2008). Akta 88/2008 menyetujui
perubahan seluruh Anggaran Dasar dalam rangka perubahan status menjadi Perseroan Terbatas
Terbuka (Tbk.) termasuk merubah nama Perseroan dari PT Bayan Resources menjadi PT Bayan
Resources Tbk. Akta 88/2008 juga merubah seluruh ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan
untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 7 tanggal 2 Juni 2008 dibuat di hadapan
Aulia Taufani, SH, Notaris pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta (“Akta 7/2008”). Akta 7/2008
memuat perubahan beberapa ketentuan di Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan Undangundang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta seluruh peraturan pelaksanaannya. Akta tersebut
telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan
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Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.10 TH.2008
tanggal 9 Juni 2008. Berdasarkan surat keterangan Notaris Sutjipto S.H., tertanggal 15 Juli 2008,
Tanda Daftar Perusahaan dan Berita Negara Republik Indonesia untuk Akta 7/2008 sedang dalam
proses pengurusan.
Perkembangan terkini
Pada tanggal 10 Juli 2008, Bayan Group bersama dengan pemegang saham pengendali, Dato’ Low
Tuck Kwong, menerima dua halaman surat pemberitahuan dari kantor hukum Hotman Paris & Partners
yang menyatakan bahwa Sukamto Sia berhak atas 50,0% dari seluruh saham Perseroan dan anakanak perusahaannya termasuk Bayan Group. Melalui pengacaranya, Sukamto Sia menyatakan bahwa
pemegang saham pengendali Bayan Group telah setuju untuk memberikan saham tersebut kepadanya
atas bantuan keuangan dengan jumlah yang belum diketahui yang diduga telah diberikan oleh Bapak
Sia kepada pemegang saham pengendali Bayan Group pada tahun 1996.
Bayan Group percaya, dan pemegang saham pengendali Bayan Group telah memberitahukan Bayan
Group jika beliau percaya, bahwa tuntutan Sukamto Sia adalah tanpa dasar dan sembrono. Bayan
Group tidak memiliki hubungan apapun dengan Sukamto Sia dan pemegang saham pengendali Bayan
Group telah memberitahukan Bayan Group bahwa beliau tidak memiliki hubungan apapun dengan
Sukamto Sia selain atas keadaan, dimana Bayan Group tidak terlibat di dalamnya, seperti yang
tertera dibawah ini.
Pemegang saham pengendali Bayan Group telah memberitahukan Bayan Group bahwa beliau adalah
penggugat dalam proses pengadilan di Hong Kong yang melibat sebuah perusahaan dimana Sukamto
Sia memiliki saham sebanyak 80,0% dan dimana Bapak Sia merupakan seorang direktur. Dalam
proses pengadilan, pada tahun 2001 diputuskan bahwa pemegang saham pengendali Bayan Group
memperoleh uang sejumlah sekitar HK$108,4 juta (US$13,9 juta berdasarkan nilai tukar pembelian
siang hari pada tanggal 22 Juli 2008 sebesar US$1 = HK$7,7967) ditambah bunga yang dihitung dari
tanggal 22 Juli 2000.
Perusahaan tersebut sedang menjalani proses likuidasi karena tidak bisa melunasi kewajiban
berdasarkan putusan tahun 2001 tersebut. Sebagai tambahan, likuidator sementara perusahaan tersebut
melakukan upaya hukum terhadap Bapak Sia di Hong Kong. Pada bulan Juni 2008, likuidator sementara
perusahaan tersebut memperoleh perintah pengadilan sementara terhadap Bapak Sia yang berlaku di
seluruh dunia, untuk membekukan aset beliau (beserta dengan milik tergugat lainnya) sampai dengan
nilai HK$277,0 juta (US$35,5 juta berdasarkan nilai tukar pembelian siang hari pada tanggal 22 Juli
2008 sebesar US$1 = HK$7,7967), dan menangguhkan putusan akhir pengadilan terhadap beliau
berserta dengan tergugat lainnya.
Bayan Group percaya, dan pemegang saham pengendali Bayan Group telah memberitahu Bayan
Group bahwa beliau percaya, bahwa tidak ada dasar apapun atas tuntutan terhadap Bayan Group dan
dirinya sebagaimana tertera dalam surat pemberitahuan. Namun demikian, para investor harap
mengetahui bahwa adanya ketidakpastian atas putusan dari gugatan hukum dan putusan pengadilan
tidak dapat diperkirakan.

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan
1.

Pada saat pendirian berdasarkan Akta Pendirian, susunan permodalan Perseroan adalah sebagai
berikut:
Modal dasar
Modal ditempatkan
Modal disetor

: Rp. 10.000.000.000
: Rp. 10.000.000.000
: Rp. 10.000.000.000
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Modal dasar Perseroan terbagi atas 10.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000 per
lembar saham. Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian oleh pemegang saham Perseroan
dengan susunan sebagai berikut:
No. Nama Pemegang Saham
1.
2.
3.
4.

Modal Ditempatkan dan Disetor
Jumlah Saham

7.500.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
500.000.000

7.500
1.000
1.000
500

75
10
10
5

10.000.000.000

10.000

100

0

0

Dato’ Low Tuck Kwong
Engki Wibowo
Jenny Quantero
PT IMA Global Link

Jumlah

%

Nominal (Rp.)

Saham dalam Portepel

Pihak penyetor modal adalah Dato’ Low Tuck Kwong sebesar Rp7,5 miliar dalam bentuk tunai,
Engki Wibowo sebesar Rp1,0 miliar dalam bentuk tunai, Jenny Quantero sebesar Rp1,0 miliar
dalam bentuk tunai dan PT IMA Global Link sebesar Rp0,5 miliar dalam bentuk tunai.
2.

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 8 Nopember 2007 dibuat dibawah tangan dan
telah di-waarmerking oleh Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta, PT Ima Global Link
telah mengalihkan 500 saham miliknya kepada Jenny Quantero.
Jual beli saham tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 57 tanggal
27 November 2007, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta
(“Akta No. 57/2007”).
Berdasarkan Akta 57/2007, susunan pemegang saham Perseroan setelah peralihan tersebut diatas
adalah:
No. Nama Pemegang Saham
1.
2.
3.

Modal Ditempatkan dan Disetor
Jumlah Saham

7.500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000

7.500
1.000
1.500

75
10
15

10.000.000.000

10.000

100

0

0

Dato’ Low Tuck Kwong
Engki Wibowo
Jenny Quantero

Jumlah

%

Nominal (Rp.)

Saham dalam Portepel

Pihak penyetor modal adalah Dato’ Low Tuck Kwong sebesar Rp7,5 miliar dalam bentuk tunai,
Engki Wibowo sebesar Rp1,0 miliar dalam bentuk tunai dan Jenny Quantero sebesar Rp1,5
miliar dalam bentuk tunai.
3.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler No.22 tanggal 6 Desember 2007, dibuat di
hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta, telah terjadi peningkatan modal dasar,
modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, sehingga susunan permodalan Perseroan adalah
sebagai berikut:
Modal dasar
Modal ditempatkan
Modal disetor

:
:
:

Rp. 500.000.000.000
Rp. 300.000.000.000
Rp. 300.000.000.000
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Modal dasar Perseroan terbagi atas 500.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000
per lembar saham. Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian oleh pemegang saham Perseroan
dengan susunan sebagai berikut:

No. Nama Pemegang Saham

Modal Ditempatkan dan Disetor

%

Nominal (Rp.)

Jumlah Saham

225.000.000.000
30.000.000.000
45.000.000.000

225.000
30.000
45.000

75
10
15

Jumlah

300.000.000.000

300.000

100

Saham dalam Portepel

200.000.000.000

200.000

1.
2.
3.

Dato’ Low Tuck Kwong
Engki Wibowo
Jenny Quantero

Pihak penyetor modal adalah Dato’ Low Tuck Kwong sebesar Rp225,0 miliar dalam bentuk tunai,
Engki Wibowo sebesar Rp30,0 miliar dalam bentuk tunai dan Jenny Quantero sebesar Rp45,0
miliar dalam bentuk tunai.
4.

Berdasarkan Akta 88/2008, telah terjadi peningkatan modal dasar dan perubahan nilai nominal
saham Perseroan, sehingga susunan permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:
Modal dasar
Modal ditempatkan
Modal disetor

: Rp. 1.200.000.000.000
: Rp. 300.000.000.000
: Rp. 300.000.000.000

Modal dasar Perseroan terbagi atas 12.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 100
per lembar saham. Perubahan nilai nominal saham (stock split) dilakukan sebagai persiapan
untuk melakukan Penawaran Umum.
Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian oleh pemegang saham Perseroan dengan susunan
sebagai berikut:
No. Nama Pemegang Saham
1.
2.
3.

Modal Ditempatkan dan Disetor

%

Nominal (Rp.)

Jumlah Saham

Dato’ Low Tuck Kwong
Engki Wibowo
Jenny Quantero

225.000.000.000
30.000.000.000
45.000.000.000

2.250.000.000
300.000.000
450.000.000

75
10
15

Jumlah

300.000.000.000

3.000.000.000

100

Saham dalam Portepel

900.000.000.000

9.000.000.000

Pihak penyetor modal adalah Dato’ Low Tuck Kwong sebesar Rp217,5 miliar dalam bentuk tunai,
Engki Wibowo sebesar Rp29,0 miliar dalam bentuk tunai dan Jenny Quantero sebesar Rp43,5
miliar dalam bentuk tunai.
Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Saham) No. 138 tanggal 27 Nopember
2007, dibuat di hadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, 800 saham Perseroan dengan nilai
nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) yang dimiliki oleh Dato’ Low Tuck Kwong tengah dijaminkan
secara fidusia untuk menjamin kewajiban Perseroan berdasarkan US$50.000.000 Facility Agreement
tanggal 25 Nopember 2007 antara Perseroan dan Vitol Asia Pte. Ltd.
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3. Struktur Organisasi Perseroan

4. Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas
Perseroan No. 88 tanggal 18 Maret 2008, dibuat oleh Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, susunan
anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan
Direksi Perseroan dengan masa jabatan 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen

: Dato’ Low Tuck Kwong
: Michael Sumarijanto
: Dr. Ir. Rozik B. Soetjipto

Direksi
Direktur Utama dan Chief Executive Officer
Direktur dan Chief Operating Officer
Direktur Corporate Affairs dan Corporate Secretary
Direktur
Direktur dan Chief Development Officer
Direktur dan Chief Financial Officer
Direktur (Penjualan dan Pemasaran)
Direktur (tidak terafiliasi)

:
:
:
:
:
:
:
:

Chin Wai Fong
Lim Chai Hock
Jenny Quantero
Engki Wibowo
Russell John Neil
Alastair Gordon Christopher McLeod
Low Yi Ngo
Raden Soedjoko Tirtosoekotjo

*Direktur Perseroan dapat mengundurkan diri dengan pemberitahuan terlebih dahulu selama 60 hari.
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Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:
Dewan Komisaris
Dato’Low Tuck Kwong, - Komisaris Utama
Warga Negara Indonesia 60 tahun
Merupakan pendiri Bayan Group dan pemegang saham mayoritas Perseroan.
Menduduki posisi sebagai Presiden Komisaris sejak bulan Maret 2008 dan
sebelumnya menjabat sebagai Presiden Direktur sejak bulan Oktober 2004.
Mulai berkarir sejak tahun 1973 di Indonesia dengan membentuk JSI yang
menjadi kontraktor sipil dan maritim selama tahun 1980an dan 1990an. Di tahun
1988, JSI bergerak dibidang kontraktor pertambangan dan menjadi kontraktor
pertambangan terkemuka hingga tahun 1998, ketika Dato’ Low membeli GBP
dan DPP untuk fokus di industri pertambangan dan aktivitas logistik lainnya di
Indonesia. Menduduki jabatan sebagai Presiden Direktur pada setiap perusahaan
pada Bayan Group dan juga di JSI, Nirmala, PT Muji Inti Utama, PT Graha
Balikpapan Pratama, PT Dinamika Energi Nusantara, PT Kaltim Kariangau
Industry dan PT Kariangau Powrr serta Direktur di Bayan International, Citrabara,
Carbonic, Manhattan Investment Pte. Ltd dan Manhattan Kalimantan Investment
Pte. Ltd. Pendidikan terakhir adalah Diploma pada Civil Engineering dari Japan
Institute. Ayah dari Low Yi Ngo, salah satu Direktur Perseroan.
Michael Sumarijanto, - Komisaris*
Warga Negara Indonesia, 65 tahun
Menjabat sebagai komisaris Perseroan sejak bulan Maret 2008, sebelumnya
menjabat sebagai Persiden Komisaris sejak bulan Februari 2007 hingga Maret
2008. Menjabat juga sebagai Komisaris di PT Kaltim OTR Tyres, Chairman dan
Direktur non eksekutif dari Manhattan Resources Limited. Menduduki posisi
penting lainnya yaitu Ketua Dewan Arsitek dari Institut Arsitek Indonesia, Ketua
Dewan Pembina dari Institut Ekonomi Energi Indonesia, Wakil Ketua Masyarakat
Pembaharuan Energi Indonesia, anggota Dewan Penasehat Masyarakat Listrik
Indonesia, anggota Dewan Penasehat Asosiasi Geothermal Indonesia, dan Wakil
Ketua Yayasan Taman Botanik Indonesia. Pada tahun 1997 ditunjuk sebagai
Direktur Eksekutif Masyarakat Pertambangan Dan Energi Indonesia (Bimasena)
untuk mempromosikan peluang investasi di sektor pertambangan dan energi di
Indonesia. Sebagai Direktur Eksekutif dari Bimasena juga secara aktif
mengadakan konferensi-konferensi dan forum-forum internasional secara reguler.
Pendidikan terakhir adalah Sarjana Arsitektur dari University of New South Wales,
Australia, dan Pasca Sarjana dari Building Science dari University of Sydney,
Asutralia. Menyelesaikan program paska sarjana dalam bidang manajemen
dan urban studies dari sekolah bisnis dan manajemen Indonesia, serta The
Harvard Graduate School of Design di Harvard University, USA pada tahun 1999.
Dr. Ir. Rozik B. Soetjipto, - Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 65 tahun
Menjabat sebagai Komisaris Independen pada bulan Maret 2008. Saat ini juga
menjabat sebagai Komisaris di PT Freeport Indonesia, sebagai Komisaris
Independen dan Ketua Komite Audit di PT Inco dan Managing Partner untuk PT
Puri Consulting. Dari tahun 1998 -1999, menjabat sebagai Direktur Jenderal
Pertambangan, Kementerian Pertambangan dan Energi Republik Indonesia di
tahun 1998 - 1999, Dewan Komisaris Utama PT Aneka Tambang (Persero) Tbk
pada tahun 1997-2001, dan Menteri Negara Pekerjaan Umum pada tahun 1999
– 2000. Mendapat penghargaan Satyalancana Karya 30 Tahun pada 17 Agustus
2000, Bintang Jasa Utama Departemen Pertambangan dan Energi pada 13
Agustus 1999, Satyalancana Pembangunan, Koperasi dan UKM tahun 1999
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karena kontribusinya terhadap Indonesia. Pendidikan terakhir adalah Doktor
dalam bidang Applied Science, Extractive Metallurgy pada tahun 1976 dan Pasca
Sarjana dari Metallurgical Engineering dari Department Metaalkunde, Katholieke
Universiteit Levven, Belgium dan Sarjana Teknik Pertambangan dari Departemen
Teknik Tambang Institut Teknologi Bandung.
Direksi:
Chin Wai Fong, - Direktur Utama dan Chief Executive Officer*
Warga Negara Malaysia, 49 tahun
Merupakan pendiri dari Bayan Group . Ditunjuk sebagai Chief Executive Officer
pada tahun 2005, sebagai Direktur dari Perseroan di Februari 2007 dan sebagai
Direktur Utama di Perseroan sejak Maret 2008. Saat ini juga menduduki posisi
sebagai Komisaris di KOTR dan Direktur di GBP (sejak tahun 1998), Bayan
International, Carbonic, Manhattan Investment Pte.Ltd dan Manhattan
Kalimantan Investment Pte. Ltd. Pernah bekerja di JSI dengan berbagai posisi
sejak tahun 1982-1998, dimulai sebagai project engineer, lalu kemudian ditunjuk
sebagai Direktur JSI. Memegang peranan penting dalam memimpin akuisisi
dan pengembangan pertambangan yang dilakukan Bayan Group . Pendidikan
terakhir adalah Sarjana Teknik Sipil dari University of Glasgow pada tahun 1981.
Lim Chai Hock, - Direktur dan Chief Operating Officer*
Warga Negara Malaysia, 49 tahun
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Februari 2007 dan masih menjabat
sebagai Direktur GBP sejak 1998 dan KOTR sejak 2006 dan merupakan Direktur
Operasi Bayan Group, yang mengawasi eksplorasi, aktivitas pertambangan
dan BCT. Menjabat juga sebagai Direktur di Bayan International, Carbonic,
Manhattan Investment Pte.Ltd dan Manhattan Kalimantan Investment Pte. Ltd
Bekerja di JSI sejak tahun 1983 hingga 1998, saat masih menduduki posisi
site manager di beberapa proyek pertambangan, terlibat dalam pembangunan
pelabuhan di stasiun listrik Suralaya. Pernah terlibat dalam pembangunan
pabrik PT Kiani Kertas di Berau, Indonesia. Pendidikan terakhir di Lembaga
Jabatan Ukur di Semenanjung, Malaysia, pada tahun 1981, dan memiliki Sertifikat
untuk Survey Lahan (Certificate in Land Surveying) yang dikeluarkan oleh
Lembaga Jabatan Ukur.
Jenny Quantero, - Direktur Corporate Affairs dan Corporate Secretary
Warga Negara Indonesia, 57 tahun
Menjabat sebagai Direktur Perseroan pada bulan Oktober 2004. Menjabat
sebagai Komisaris Wahana dan direktur pada anak perusahaan Bayan Group
lainnya. Sebagai Direktur, bertanggung jawab pada bidang keuangan, akuntansi
dan masalah administrasi bagi perusahaan dalam Bayan Group . Juga menjadi
komisaris pada Citrabara dan Muji Inti serta Direktur pada Bayan International,
Nirmala, Muji, Carbonic, Manhattan Investment Pte.Ltd dan Manhattan
Kalimantan Investment Pte. Ltd, PT Graha Balikpapan Pratama, PT Dinamika
Energi Nusantara, PT Kaltim Kariangau Industry dan PT Kariangau Power.
Menjadi Direktur di JSI sejak tahun 1988 dan karyawan dari tahun 1977-1988.
Pendidikan terakhir adalah diploma bahasa asing dari ABA Prayoga Padang
pada tahun 1974, Sumatera Barat, Indonesia. Istri dari Engki Wibowo.
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Engki Wibowo, - Direktur
Warga Negara Indonesia, 58 tahun
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Juli 2006, dan sebelumnya Komisaris
Perseroan dari Oktober 2004. Telah bekerja pada beberapa anak perusahaan
Bayan Group sejak 1997. Merupakan Komisaris GBP sejak 1997 – 1999 dan
menjadi Direktur sejak 1999 dan saat ini menjabat sebagai Presiden Komisaris
GBP, Komisaris dan Direktur pada setiap anak perusahaan pada Bayan Group.
Menjabat sebagai Komisaris pada Nirmala, Muji, JSI, PT Graha Balikpapan
Pratama dan PT Dinamika Energi Nusantara, Presiden Direktur Citrabara dan
Direktur pada Bayan International, Carbonic, Manhattan Investments, Manhattan
Kalimantan, Muji Inti, PT Kaltim Kariangau Industry dan PT Kariangau Power.
Pendidikan terakhir adalah diploma bahasa asing dari ABA Prayoga Padang,
Sumatera Barat, Indonesia. Istri dari Engki Wibowo. Merupakan suami Jenny
Quantero.
Russell Neil, - Direktur dan dan Chief Development Officer*
Warga Negara Australia, 37 tahun
Menjabat sebagai Direktur Perseroan dan Chief Business Development Officer
pada bulan Maret 2008 dan juga merupakan Direktur PIK dan Bayan International.
Sejak tahun 2001 menjadi konsultan paruh waktu untuk Bayan Group hingga
tahun 2003 dan setelahnya menjadi anggota tetap manajemen. Sebelumnya
pernah bekerja pada WMC Ltd, Eltin Ltd, Tiwest Joint Venture di Australia dan
memberikan konsultasi terhadap beberapa perusahaan tambang di Indonesia
termasuk Tambanag Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk, International Antam
Resources Ltd dan PT Timah (Persero) Tbk, dan berpengalaman lebih dari 16
tahun dalam industri pertambangan. Pendidikan terakhir adalah Bachelor degrees
in Commerce pada tahun 1991 dan Arts dari Murdoch Univetsity, Australia
pada tahun 2002 dan memiliki sertifikasi Chartered Financial Analyst serta
Certified Practising Accountant.
Alastair McLeod, - Direktur dan Chief Financial Officer*
Warga Negara Inggris, 42 tahun
Menjabat sebagai Direktur dan Chief Financial Officer Perseroan pada bulan
Maret 2008 dan juga merupakan Direktur Bayan International. Memiliki kualifikasi
sebagai Chartered Accountant dan memiliki 17 tahun pengalaman di bidang
audit, keuangan korporasi dan restrukturisasi korporasi dalam cakupan industri
yang luas sebelum bergabung dengan Perseroan. Bekerja di KPMG Indonesia
semenjak tahun 1997 hingga 2004. Pada tahun 2004, bergabunag dengan PT
Kalimantan Citra Bara, entitas sepengandali, sebagai penasehat teknis yang
bertanggung jawab atas keuangan dan laporan ekternal. Memiliki Scottish
Higher National Diploma dalam bidang akuntansi pada tahun 1987 dari Napier
College, Edinburg, United Kingdom.
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Low Yi Ngo, - Direktur Penjualan dan Pemasaran*
Warga Negara Singapura, 29 tahun
Menjabat sebagai Direktur Perseroan pada bulan Februari 2007 dan juga
menjabat sebagai Direktur TSA dan Manhattan Kalimantan dan Direktur non
eksekutif Manhattan Resources. Bergabung dengan Bayan Group setelah lulus
universitas dan memegang beberapa posisi antara lain project engineer yang
bertanggungjawab dalam pembangunan keseluruhan Floating Transfer Station
dan Direktur Koordinasi Proyek dan Infrastruktur untuk Bayan Group. Menjabat
sebagai Direktur non eksklusif dan anggota dari Komite Renumerasi dan
Nominasi Manhattan Resources Ltd, Perusahaan Publik tercatat di Singapura.
Pendidikan terakhir adalah sarjana di bidang Mechanical and Production
Engineering dari Nanyang Technology University pada tahun 2004. Merupakan
putra dari Dato’ Low.
R. Soedjoko Tirtosoekotjo, - Direktur (tidak terafiliasi)*
Warga Negara Indonesia, 68 tahun
Menjabat sebagai Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan sejak Maret 2008. Sebelum
bergabung dengan Perseroan, menjabat Direktur Eksekutif di Asosiasi
Pertambangan Batubara Indonesia, Presiden Direktur PT Coalindo Energy
(penerbit harga index batubara Indonesia) dan Komisaris PT Mineralindo
Resources Management & Consulting. Pernah menjabat sebagai Direktur
Batubara di Kementerian Mineral dan Energy sejak 1993 – 2000 dan Komisarsi
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk dari 1995-1997. Pada Januari
2005, menerima penghargaan tertinggi di penelitian akademi dari LIPI dalam
bidang mineral assesment dan engineering. Pendidikan terakhir adalah Sarjana
Teknik dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1974 dan kemudian
mempelajari Extractive Metallurgy pada tahun 1976 di Katholieke Universiteit
Levven Belgia.
* Komisaris dan Direksi yang menerima Saham melalui Program Penjatahan Saham Karyawan, yang merupakan, secara
keseluruhan, lebih kecil dari 1,0% dari modal Perseroan.

Pemegang saham pengendali dan pemegang saham penjual akan diharuskan untuk mencapai
persetujuan dengan investor cornerstone untuk mengemukakan suara mereka:
•

Untuk pemilihan calon investor cornerstone untuk Dewan Komisaris;

•

Untuk perubahan Anggaran Dasar Bayan Group yang diperlukan untuk membuat hal-hal berikut
ini bergantung dengan persetujuan dewan Komisaris terlebih dahulu:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

rencana kerja Bayan Group;
anggaran tahunan Bayan Group;
keputusan-keputusan menyangkut pembukaan kantor, kantor cabang atau kantor perwakilan
di lain tempat di dalam atau di luar Indonesia;
pengajuan hutang atau pinjaman di muka oleh Perseroan dalam jumlah yang melebihi US$150,0
juta (atau jumlah yang setara dengan valuta asing lainnya);
keputusan-keputusan menyangkut pendirian perusahaan baru atau investasi pada perusahaan
lain;
keputusan-keputusan menyangkut transaksi-transaksi berkaitan dengan pasokan batubara
dengan jumlah yang lebih dari US$150,0 juta (atau jumlah yang setara dengan valuta asing
lainnya) atau 8,0% dari pendapatan konsolidasi Bayan Group untuk tahun terakhir dimana
laporan audit keuangan telah tersedia;
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g.

h.

keputusan-keputusan menyangkut transaksi-transaksi tidak berkaitan dengan pasokan
batubara dengan jumlah yang lebih dari US$90,0 juta (atau jumlah yang setara dengan valuta
asing lainnya) atau 5,0% dari pendapatan konsolidasi Bayan Group untuk tahun terakhir
dimana laporan audit keuangan telah tersedia;
amandemen, modifikasi atau perubahan lainnya dalam atau deviasi dari semua hal-hal yang
telah disebutkan sebelumnya,

dalam setiap kasus pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berikutnya, yang diharap akan
diselenggarakan dalam kurun waktu 90 hari setelah penutupan Penawaran Umum ini; dan
•

Untuk amandemen-amandemen pada Anggaran Dasar Bayan Group yang diperlukan untuk
menyatakan bahwa Dewan Komisaris harus terdiri dari lima anggota dan bahwa rapat Dewan
Komisaris harus diadakan dengan pemberitahuan terlebih dahulu sedikitnya enam hari (tidak
termasuk tanggal pemberitahuan dan tanggal rapat) dari tanggal pemberitahuan kepada alamat
setiap anggota Dewan Komisaris yang diberitahukan oleh anggota tersebut kepada Bayan Group
dari waktu ke waktu, (i) segala dan semua pemberitahuan rapat tersebut, serta dokumen pendukung,
informasi dan naskah resolusi dan resolusi final yang ditawarkan yang berkaitan dengan setiap
hal di agenda, dikirimkan kepada setiap anggota Dewan Komisaris dalam Bahasa Inggris;
(ii) rapat tersebut dilaksanakan dalam Bahasa Inggris; dan (iii) setiap anggota Dewan Komisaris
berhak untuk menghadiri rapat tersebut dengan videoconference dan/atau telephone-conference.

Jika dengan sebab apapun investor cornerstone tidak mengakuisisi Saham Cornerstone dalam
Penawaran Umum ini, Dewan Komisaris tidak akan diubah dan Anggaran Dasar Bayan Group tidak
akan diubah untuk mencerminkan hal-hal di atas.
Manajemen Inti
Daftar berikut ini memuat nama, jabatan dan usai dari manajemen inti Perseroan dan Anak Perusahaan
saat ini:
Nama

Umur

Posisi

Leong Kim Wah
Pang Loke Lin
Eugene Poray
Duncan Buchanan
Edmund C.H. Tan
Tai Kok Meng
Chan Heng Kan
Ng Chong Fatt
Phang Kiew Beng
Shak Chee Min

46
51
50
47
28
48
46
52
50
48

Direktur DPP
General Manajer Terminal Batubara Balikpapan
Kepala Perencanaan Tambang
Chief Geologist
Manajer Departemen Pemasaran
Manajer Proyek - Proyek Gunungbayan Blok II
Manajer Proyek – Proyek Wahana
Manajer Proyek - Proyek Teguh/Firman
Manajer Proyek - Proyek Perkasa
Manajer Proyek Proyek FTB

Leong Kim Wah
Menjadi Direktur DPP sejak tahun 2003 dan bertugas mengawasi manajemen stockpiling, peningkatan
pelayanan dan kepedulian lingkungan, pengawasan anggaran, pengelolaan pengeluaran, perawatan
dan kebutuhan peralatan di BCT. Memulai karir sebagai pengawas di tahun 1982 di Sum Cheong Piling
Sdn Bhd di Malaysia. Setelah itu bergabung dengan JSI, GBP dan DPP. Lulus Diploma Teknik Sipil
dari Federal Institute of Technology, Kuala Lumpur, Malaysia
Pang Loke Lin
Menjadi general manager BCT sejak tahun 2003. Sebelumnya bekerja sebagai associate manager di
Exin Technique Contractor & Supplier Sdn. Bhd. di Malaysia dari tahun 2000 sampai 2005 dan bertugas
membuat perencanaan teknis konstruksi, manajemen proyek, mengawasi jalannya pekerjaan, dan
bekerja sama dengan pihak berwenang dan bank dalam pembiayaan proyek. Lulus Sarjana Arsitektur
dari University of Chungtai, Taichung, Taiwan.
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Eugene Poray
Menjadi Kepala Perencanaan Tambang sejak bulan Maret 2005. Memiliki pengalaman lebih dari
30 tahun sebagai insinyur pertambangan dan pernah bekerja di PT Kaltim Prima Coal, WMC Ltd,
PT Dharma Henwa dan beberapa proyek pertambangan lainnya. Lulus Master in Open-Cut Mining
Engineering dari Polytechnic of Wroclaw, Polandia.
Duncan Buchanan
Menjabat sebagai Chief Geologist di Bayan Group pada tahun 2007. Memiliki pengalaman lebih dari
24 tahun di industri pertambangan dan pernah bekerja sebagai General Manager di salah satu kontraktir
PT Kideco Coal Operations di Kalimantan Timur, konsultan di PT Kaltim Prima Coal, PT Tanito Harum
dan PT Inco, serta sebagai chief geologist dan mine superintendent di Salsigne Gold Mine (Perancis)
dan Monywas Copper Project (Myanmar). Lulus Sarjana Geologi dari Queensland University of
Technology, Brisbane, Australia.
Edmund C.H Tan
Ditunjuk sebagai Manager of the Marketing Department pada bulan Mei 2005. Beliau bergabung dengan
Bayan Group pada tahun 2004 setelah lulus dari Nanyang Technological University di Singapura.
Sebelum bergabung dengan Marketing Department, beliau terlibat dalam operasi harian Proyek
Gunungbayan Blok II dimana beliau bertanggung jawab atas optimasi produksi pit dan berpartisipasi
dalam studi alternatif operasi pertambangan. Edmund C.H Tan lulus sarjana Teknik (Electrical dan
Electronics) dari Nanyang Technological University.
Tai Kok Meng
Menjabat sebagai manajer proyek di Proyek Gunungbayan Blok II pada tahun 2007 setelah sebelumnya
bekerja sebagai asisten proyek Manajer di GBP sejak tahun 2004. Sebelum bergabung dengan Bayan
Group, bekerja sebagai superintendent di Africa Gabon Bua De Gabon pada tahun 2000 sampai 2002
dan sebagai asisten manajer pertambangan di Negeri Sembilan Cement Industry Malaysia pada tahun
2002 sampai 2004. Lulus Sarjana Mining Engineering dari Laurentian University, Sudbury, Ontario,
Kanada pada tahun 1984.
Chan Heng Kan
Menjabat sebagai manajer proyek di Proyek Wahana pada tahun 2006 setelah sebelumnya begabung
sebagai manajer proyek di Proyek Gunungbayan Blok I dan Citrabara pada tahun 2003. Pernah bekerja
di JSI dengan berbagai posisi pada tahun 1983 sampai 1987 dan terlibat dalam koordinasi, perencanaan,
dan konstruksi East Cargo Berth dan Fase II pada ProyeK Pertamina Arun LNG Expansion di Sumatera
Utara Indonesia, bertugas mengawasi pembangunan Pembangkit Llistrik Tenaga Uap Suralaya di Jawa
Barat. Pernah juga bertugas mengawasi aktifitas operasi di MHU Coal Mining di Kalimantan Timur,
Indonesia. Lulus Sarjana Teknik Sipil dari National Taiwan University, Republic of China.
Ng Chong Fatt
Menjabat sebagai manajer proyek di Proyek Teguh/Firman pada tahun 2007. Pernah bekerja di JSI
sebagai kordinator mekanik pada tahun 1990 sampai 1993 dan bertugas untuk membangun stockpile
untuk debu dan sisa batubara untuk PT PLTU dari tahun 1992 sampai 1993 dan bertanggungjawab
untuk kordinasi mekanik terhadap peralatan dan logistic di Shangri-la Hotel Indonesia dari tahun 1990
sampai tahun 1991. Pernah menduduki posisi production support manager di Proyek Gunungbayan
Blok II pada tahun 2001 sampai 2005 dan Project Manager untuk Proyek Blok I Gunungbayan dan
Citrabara . Lulus dari sekolah menengah atas.
Phang Kiew Beng
Menjabat sebagai manajer proyek di Proyek Perkasa pada tahun 2005. Memulai karir di JSI pada
tahun 1982 sampai 1999 sebagai pilling supervisor dan marine supervisor. Pernah bekerja untuk JSI
sebagai mining superintendent di PT Bukit Sunur khususnya di lokas penambangan di Bengkulu pada
tahun 1988 sampai 1989, dan PT Multi Harapan Utama di Tenggarong Indonesia pada tahun 1989
hingga tahun 1991. Sejak bulan Maret 1999 hingga tahun 2002, bergabung di Proyek Gunungbayan
Blok II sebagai manager for technical support for open pit operations. Memiliki General Certificate of
Education.
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Shak Chee Min
Menjabat sebagai manajer proyek Proyek FTB pada bulan Januari 2005 setelah bergabung dengan
Bayan Group di tahun 1998. pernah bertugas sebagai manajer senior untuk Proyek Gunungbayan
Blok II dan Citrabara sejak bulan Februari 1998 hingga Januari 2005. sebelum bergabung Bayan Group,
bekerja sebagai site manager untuk JSI di berbagai proyek. Memiliki High School Certificate dari
Tungku Abdul Rahman (TAR) College of Malaysia.
Kompensasi Untuk Dewan Komisaris, Direksi dan Manajemen Senior
Masing-masing Direktur Perseroan memiliki perjanjian dengan Perseroan, yang isinya secara
substansial hampir serupa kecuali menyangkut renumerasi dan manfaat untuk masing-masing direktur,
yang dinegosiasikan secara terpisah antara masing-masing Direktur dengan Perseroan.
Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian itu, masing-masing penunjukkan direktur dapat diakhiri bila
pemegang saham Perseroan memutuskan untuk mengakhiri penunjukkan atau memutuskan untuk
tidak menunjuk kembali Direktur tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Selanjutnya, Direktur dapat mengundurkan diri dengan memberitahukan Perseroan terlebih dahulu
tiga bulan sebelumnya. Perjanjian ini juga memiliki ketentuan yang membatasi Direktur untuk terlibat
dalam bisnis lain yang bersaing dengan bisnis Perseroan, mendekati dan mempengaruhi pelanggan
Bayan Group dan mendekati dan mempengaruhi untuk menawarkan pekerjaan kepada manajemen
senior Bayan Group .
Dewan Komisaris, Direksi dan senior manajemen menerima kompensasi dalam bentuk gaji, bonus
dan tunjangan lainnya. Jumlah keseluruhan gaji atau kompensasi lainnya, bonus, tunjangan lainnya
yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan senior manajemen di tahun 2007 adalah sebesar
Rp18,9 miliar di tahun 2007. Pada tahun 2007 Perseroan belum menyediakan dana pensiun atau
paket pensiun untuk Dewan Komisaris, Direksi, Senior Manajemen dan karyawan lainnya.
Berdasarkan Program MSOP Perseroan yang disetujui di bulan April 2008, Group Bayan berencana
untuk memberikan hak opsi kepada diberikan kepada Dewan Komisaris (kecuali Komisaris Independen),
Direksi, manajemen dan karyawan senior untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan
(“Saham MSOP”) yang jumlahnya sebanyak-banyaknya 5,0% (lima persen) dari modal ditempatkan
dan disetor Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak opsi ini akan
diberikan dalam tiga opsi tahap, yaitu:
-

opsi untuk membeli sampai sebanyak-banyaknya 40,0% (empat puluh persen) dari total Saham
MSOP akan diberikan pada satu bulan setelah rapat umum pemegan saham tahunan Perseroan
yang menyetujui laporan keuangan tahun 2008 (“tanggal pemberian MSOP awal”);

-

opsi untuk membeli sampai sebanyak-banyaknya 30,0% (tiga puluh persen) dari total Saham
MSOP akan diberikan pada tahun kedua setelah tanggal pemberian MSOP awal;

-

opsi untuk membeli sampai sebanyak-banyaknya 30,0% (tiga puluh persen) dari total Saham
MSOP akan diberikan pada tahun ketiga setelah tanggal pemberian MSOP awal.

Komite Audit
Saat ini, Perseroan belum membentuk Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BapepamLK Nomor IX.I.5 dan Peraturan BEI No. I-A. Perseroan akan membentuk Komite Audit dalam waktu
enam bulan sejak tercatatnya saham Perseroan di BEI. Komite Audit terdiri dari paling sedikit satu
komisaris independen yang akan menjadi ketua, dan paling sedikit memiliki dua anggota. Komite
Audit mengadakan pertemuan yang frekuensinya setidaknya sama dengan rapat Dewan Komisaris.
Tugas Komite Audit antara lain melakukan review hasil internal audit dan memberi masukan pada
komisaris mengenai laporan-laporan atau permasalahan yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan
Komisaris. Komite Audit akan mengeluarkan laporan tahunan tentang berbagai kegiatan yang dilakukan
oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris.
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Pemegang saham pengendali dan pemegang saham penjual akan diharuskan untuk setuju dengan
investor cornerstone bahwa para Komisaris yang telah dicalonkan oleh pemegang saham pengendali
dan pemegang saham penjual dapat memilih untuk penunjukkan/penetapan dari calon tersebut, selama
calon tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang diatur oleh
Bapepam-LK dan Bursa Efek Indonesia.
Sekretaris Perusahaan
Sesuai dengan peraturan Bapepam Nomor IX.I.4. tentang pembentukan Sekretaris Perusahaan,
berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 18 Maret 2008 telah ditunjuk Jenny Quantero sebagai
Sekretaris Perusahaan yang berfungsi sebagai penghubung antara Perseroan dengan Bapepam-LK,
bursa Efek, institusi lainnya yang terkait dan masyarakat.

5. Sumber Daya Manusia
Data Karyawan PT Bayan Resources Tbk
Per 31 Maret 2008 Perseroan mempekerjakan 21 karyawan.
Tabel berikut ini menjelaskan tentang status karyawan Perseroan terhitung sejak tanggal 31 Maret
2008:
Status Karyawan

31 Maret

31 Desember

2008

2007

2006

2005

Karyawan tetap
Karyawan kontrak

21
0

17
0

10
0

1
0

Total

21

17

10

1

Tabel berikut ini menjelaskan tentang komposisi karyawan Perseroan terhitung sejak tanggal 31 Maret
2008:
Pendidikan

31 Maret 2008
Jumlah
Karyawan

%

31 Desember 2007
Jumlah
Karyawan

%

31 Desember 2006
Jumlah
Karyawan

%

31 Desember 2005
Jumlah
Karyawan

%

SD
SMP
SMA
D3
S1
S2

0
0
2
1
17
1

0,00%
0,00%
9,53%
4,76%
80,95%
4,76%

0
0
2
1
13
1

0,00%
0,00%
11,77%
5,88%
76,47%
5,88%

0
0
1
1
7
1

0,00%
0,00%
10,00%
10,00%
70,00%
10,00%

0
0
0
0
1
0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%

Total

21

100,00%

17

100,00%

10

100,00%

1

100,00%

Tabel berikut ini menjelaskan tentang komposisi karyawan Perseroan berdasarkan umur terhitung
sejak tanggal 31 Maret 2008:
Umur

31 Maret 2008
Jumlah
Karyawan

%

31 Desember 2007
Jumlah
Karyawan

%

31 Desember 2006
Jumlah
Karyawan

%

31 Desember 2005
Jumlah
Karyawan

%

<25
25-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
>55

3
6
5
4
0
1
0
2

14,28%
28,57%
23,81%
19,05%
0,00%
4,76%
0,00%
9,53%

3
6
2
3
1
0
0
2

17,65%
35,30%
11,76%
17,65%
5,88%
0,00%
0,00%
11,76%

2
3
2
2
0
0
0
1

20,00%
30,00%
20,00%
20,00%
0,00%
0,00%
0,00%
10,00%

0
0
0
1
0
0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Total

21

100,00%

17

100,00%

10

100,00%

1

100,00%
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Tabel berikut ini menjelaskan tentang komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jabatan terhitung
sejak tanggal 31 Maret 2008:
Jabatan

31 Maret 2008
Jumlah
Karyawan

%

31 Desember 2007
Jumlah
Karyawan

%

31 Desember 2006
Jumlah
Karyawan

%

31 Desember 2005
Jumlah
Karyawan

%

Direksi
Kepala Divisi/
Kepala Departemen
Expatriate
Staf
Pekerja Kontrak

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

3
1
17
0

14,29%
4,76%
80,95%
0,00%

2
2
13
0

11,76%
11,76%
76,48%
0,00%

2
1
7
0

20,00%
10,00%
70,00%
0,00%

0
0
1
0

0,00%
0,00%
100,00%
0,00%

Total

21

100,00%

17

100,00%

10

100,00%

1

100,00%

Tabel berikut ini menjelaskan tentang komposisi karyawan Perseroan berdasarkan masa kerja pada
Perseroan sejak tanggal 31 Maret 2008:
Masa Kerja

31 Maret 2008
Jumlah
Karyawan

%

31 Desember 2007
Jumlah
Karyawan

%

31 Desember 2006
Jumlah
Karyawan

%

31 Desember 2005
Jumlah
Karyawan

%

<5 tahun
>5 tahun –
10 tahun
>10 tahun

19

90,48%

17

100,00%

10

100,00%

1

100,00%

1
1

4,76%
4,76%

0
0

0,00%
0,00%

0
0

0,00%
0,00%

0
0

0,00%
0,00%

Total

21

100.00%

17

100.00%

10

100.00%

1

100.00%

Data Karyawan Anak-Anak Perusahaan
Per 31 Maret 2008 Anak – Anak Perusahaan mempekerjakan 2.128 karyawan.
Tabel berikut ini menjelaskan tentang status karyawan Anak – Anak Perusahaan terhitung sejak tanggal
31 Maret 2008:
Status Karyawan

31 Maret

31 Desember

2008

2007

2006

2005

Karyawan tetap
Karyawan kontrak

1901
227

1680
179

1680
172

1376
35

Total

2128

2072

1852

1411

Tabel berikut ini menjelaskan tentang komposisi karyawan Anak – Anak Perusahaan terhitung sejak
tanggal 31 Maret 2008:
Pendidikan

31 Maret 2008
Jumlah
Karyawan

%

31 Desember 2007
Jumlah
Karyawan

%

31 Desember 2006
Jumlah
Karyawan

%

31 Desember 2005
Jumlah
Karyawan

%

SD
SMP
SMA
D3
S1
S2

0
682
1096
108
241
1

0,00%
32,04%
51,50%
5,08%
11,33%
0,05%

25
656
1049
101
241
0

1,21%
31,66%
50,63%
4,87%
11,63%
0,00%

12
640
933
87
180
0

0,64%
34,56%
50,38%
4,70%
9,72%
0,00%

0
493
728
62
127
1

0,00%
34,94%
51,60%
4,39%
9.00%
0,07%

Total

2128

100,00

2072

100,00

1852

100,00

1411

100,00
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Tabel berikut ini menjelaskan tentang komposisi karyawan Anak – Anak Perusahaan berdasarkan
umur terhitung sejak tanggal 31 Maret 2008:
Umur

31 Maret 2008
Jumlah
Karyawan

%

31 Desember 2007
Jumlah
Karyawan

%

31 Desember 2006
Jumlah
Karyawan

%

31 Desember 2005
Jumlah
Karyawan

%

<25
25-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
>55

210
593
516
425
187
107
71
19

9,86%
27,87%
24,25%
19,97%
8,79%
5,03%
3,34%
0,89%

230
588
501
394
168
0
0
19

11,10%
28,38%
24,18%
19,02%
8,11%
0,00%
0,00%
0,91%

187
499
470
362
164
103
53
14

10,09%
26,94%
25,38%
19,55%
8,86%
5,56%
2,86%
0,76%

110
371
367
274
128
98
45
18

7,79%
26,29%
26,01%
19,41%
9,07%
6,95%
3,19%
1,28%

Total

2128

100,00%

2072

100,00%

1852

100,00%

1411

100,00%

Tabel berikut ini menjelaskan tentang komposisi karyawan Anak – Anak Perusahaan berdasarkan
jabatan terhitung sejak tanggal 31 Maret 2008:
Jabatan

31 Maret 2008
Jumlah
Karyawan

%

31 Desember 2007
Jumlah
Karyawan

%

31 Desember 2006
Jumlah
Karyawan

%

31 Desember 2005
Jumlah
Karyawan

%

Direksi
Kepala Divisi/
Kepala Departemen
Expatriate
Staf
Pekerja Kontrak

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

53
41
1807
227

2,49%
1,93%
84,91%
10,67%

49
38
1804
181

2,36%
1,83%
87,07%
8,74%

55
38
1587
172

2,97%
2,05%
85,69%
9,29%

31
37
1308
35

2,19%
2,63%
92,70%
2,48%

Total

2128

100,00%

2072

100,00%

1852

100,00%

1411

100,00%

Tabel berikut ini menjelaskan tentang komposisi karyawan Anak – Anak Perusahaan berdasarkan
masa kerja pada Perseroan sejak tanggal 31 Maret 2008:
Masa Kerja

31 Maret 2008
Jumlah
Karyawan

%

31 Desember 2007
Jumlah
Karyawan

%

31 Desember 2006
Jumlah
Karyawan

%

31 Desember 2005
Jumlah
Karyawan

%

<5 tahun
>5 tahun –
10 tahun
>10 tahun

1627

76,46%

1553

74,95%

1318

71.17%

880

62,37%

366
135

17,20%
6,34%

446
73

21,53%
3,52%

461
73

24,89%
3,94%

471
60

33,38%
4,25%

Total

2128

100.00%

2072

100,00%

1852

100,00%

1411

100.00%
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Tenaga Asing
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Anak Perusahaan mempekerjakan 51 tenaga
kerja asing dengan keterangan sebagai berikut:
No

Nama

Warga
Negara

Jabatan

No. KITAS

Masa Berlaku

IMTA

Masa Berlaku

1

Chin
Wai Fong

Malaysia

Direktur Utama

No.JE0031-C

19/04/04 –
12/04/09

BR:
No.KEP.240/MEN/
P/IMTA/2007

3/06/08-2/06/09

2

Lim Chai Hock

Malaysia

Direktur Teknik

No.2C2MD
0097-G

3/03/08 –
22/03/09

GBPC:
No.KEP.8487/MEN/
P/IMTA/2007

23/03/08-22/03/09

3

Low Yi Ngo

Singapura

Direktur Penjualan
dan Pemasaran

No.2C2JE
0103-G

4/01/08 –
16/01/09

BR:
No.KEP.8749/MEN/
P/IMTA/2007

17/01/08-16/01/09

4

Alastair G
McLeod

Inggris

Direktur
Keuangan

No.2C1JE
3164-G

12/03/0811/03/09

BR:
No.KEP.4527/MEN/
B/IMTA/2008

12 bulan sejak tanggal
pendaftaran yang
tertera dalam KITAS

5

Russell
John Neil

Australia

Business
Development
Director

No.2C1JE
0474

14/01/081/01/09

BR:
No.KEP.4995/MEN/
B/IMTA/2008

12/03/08-01/01/09

6

Duncan
Buchanan

Australia

Technical Advisor
Business
Development

No.2C1MD
0937-F

27/09/0721/09/08

BR:
12 bulan sejak tanggal
No.KEP.17566/MEN/ pendaftaran yang
B/IMTA/2007
tertera dalam KITAS

7

Chan Heng Kan

Malaysia

Direktur Tekhnik

No.2C2PB
0001-G

15/01/0831/01/09

WBM:
No.KEP.9667/MEN/
P/IMTA/2007

1/02/08-31/01/09

8

Newey T Gordon

Australia

Safety
Superintendent

No.2C2PB
0094-F

2/11/0731/10/08

1/11/07-31/10/08

9

Sorianos John
Colin A

Filipina

Mechanical
Superintendent

No.2C1PB
0032-G

18/03/0828/02/09

WBM:
No.KEP.7881/MEN/
P/IMTA/2007
WBM:
No.4997/MEN/B/
IMTA/2008

10

Emmanuel T
Mesinas

Filipina

Production
Superintendent

No.2C2PB
0098-F

16/11/0731/10/08

WBM:
No.KEP.7882/MEN/
P/IMTA/2007

1/11/07-31/10/08

11

Eing Chia Wah

Singapura

Maintenance
Superintendent

No.2C2PB
0099-F

26/11/0730/11/08

WBM:
No.KEP.7883/MEN/
P/IMTA/2007

1/12/07-30/11/08

12

Chen Tsan
Hsiung

Taiwan

Technical Advisor

No.2C2JE
2637-G

3/03/0831/03/09

WBM:
No. 692/2008

1/04/08-31/03/09

13

Alan Chin Chia
Loon

Malaysia

Technical Advisor

No.2C2JE
8806-F

9/07/07 –
31/07/08

TSA:
No.2674/2007

1/08/07-31/07/08

14

Bertie S
Sucaldito

Filipina

Technical
Support Manager

No.2C2MD
0461-F

28/07/0727/07/08

TSA:
No.KEP.5120/MEN/
P/IMTA/2007

28/07/08-27/07/09

15

Yee Chin Kin

Malaysia

Project Manager

No.2C2MD
0659-F

2/05/0831/08/08

PIK:
No.KEP.6816/MEN/
B/IMTA/2008

6 bulan sejak tanggal
pendaftaran yang
tertera dalam KITAS

16

Ng Chong Fatt

Malaysia

Project Manager

No.2C1MD
0470-G

8/05/0828/04/09

TSA:
No.KEP.9403/MEN/
B/IMTA/2008

10 bulan sejak tanggal
pendaftaran yang
tertera dalam KITAS

17

Loh Chow Yang

Malaysia

Mechanical
Superintendent

No.2C1MD
0243-G

28/02/08 –
21/02/09

TSA:
No.KEP.3146/MEN/
B/IMTA/2008

12 bulan sejak tanggal
pendaftaran yang
tertera dalam KITAS

18

Kim Ling Chong

Malaysia

Technical Support
Superintendent

No.2C2MD
0027-G

21/01/08 –
31/01/09

PIK:
No.KEP.08983/MEN/
P/IMTA/2007
1/02/08-31/01/09

19

Ronald Abanodor
Quia

Filipina

Mine
Superintendent

No.2C1PB
0059-G

17/04/0816/02/09

WBM:
6789/MEN/B/IMTA/
2008

10/04/08 – 10/02/09

20

Phang Kiew Beng

Malaysia

Project Manager

No.2C2MD
0568-F

30/08/07 –
31/08/08

PIK:
No.KEP.6194/MEN/
P/IMTA/2007

2/09/07-31/08/08

21

Shak Chee Min

Malaysia

Operation Manager

No.2C2MD
0526-F

13/08/07 –
31/08/08

IP:
No.KEP.5542/MEN/
P/IMTA/2007

1/09/07-31/08/08

22

Mun Fong

Malaysia

Mechanical
Superintendent

No.2C2MD
0525-F

13/08/0731/08/08

IP:
No.KEP.5543/MEN/
P/IMTA/2007

1/09/07-31/08/08

23

Tan Chew Hock

Singapura

Technical Advisor

No.2C2JE
8527-F

3/07/07 –
31/07/08

IP:
No.2699/2007

1/08/08-31/07/09
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19/03/08 – 19/03/09

No

Nama

Warga
Negara

Jabatan

No. KITAS

Masa Berlaku

IMTA

Masa Berlaku

24

Leong Kim Wah

Malaysia

Operational
Director

No.2C2MD
0567-F

28/08/07 –
31/08/08

DPP:
No.KEP.5785/MEN/
P/IMTA/2007

1/09/07-31/08/08

25

Ong Ooi Tam

Malaysia

Mechanical
Superintendent

No.2C2MD
0170-G

8/04/0830/04/09

DPP:
No.KEP.1167/MEN/
P/IMTA/2008

1/05/08-30/04/09

26

David C Whitnall

Australia

Electrical
Superintendent

No.2C2MD
0122-6

12/03/0831/03/09

DPP:
No. KEP.1321/MEN/
P/IMTA/2008

1/04/08-31/03/09

27

Lok Han Jian

Malaysia

Maintenance
Superintendent

No.2C2MD
0676-F

23/10/07 –
30/09/08

DPP:
No.KEP.7182/MEN/
P/IMTA/2007

1/10/07 – 30/9/08

28

Yong Swee Yoong Malaysia

Mechanical
Superintendent

No.2C2MD
0678-F

23/10/07 –
30/09/08

DPP:
No.KEP.7183/MEN/
P/IMTA/2007

1/10/07 – 30/9/08

29

Lim Chun Wooi

Malaysia

Electrical
Superintendent

No.2C2MD
0677-F

23/10/07 –
30/09/08

30

Khor Haw Chun

Malaysia

Electrical
Superintendent

No.2C2MD
0150-G

31/03/08 –
30/04/09

31

Lee Kwong Foo

Singapura

Komisaris

32

Soh Heng Ong

Singapura

Maintenance
Superintendent

No.2C2JD
2924-F
No.2C2MD
0103-G

15/08/0730/08/08
5/03/0917/03/09

DPP:
No.KEP.7184/MEN/
P/IMTA/2007
DPP:
No.KEP.1165/MEN/
P/IMTA/2008
DPP:
No.3304/2007
GBPC:
No.KEP.1024/MEN/
P/IMTA/2008

18/03/08-17/03/09

33

Wong Choong
Keong

Malaysia

Manager of
Technical Support

No.2C2MD
0101-G

5/03/08 –
31/03/09

GBPC:
No.KEP.1025/MEN/
P/IMTA/2008

1/04/08-31/03/09

34

Tai Kok Meng

Malaysia

Manager of
Technical Support

No.2C2MD
0102-G

5/03/08 –
31/03/09

GBPC:
No.KEP.1022/MEN/
P/IMTA/2008

1/04/08-31/03/09

35

Wentworth D
Hamilton

Australia

Operations
Manager

No.2C2MD
0822-F

29/11/07 –
20/01/09

GBPC:
No.KEP.8484/MEN/
P/IMTA/2007

21/01/08-20/01/09

36

Chiew Koi Ping

Malaysia

Maintenance
Superintendent

No.2C1MD
0268-G

13/03/08 –
15/02/09

TSA:
No.KEP.3145/MEN/
B/IMTA/2008

12 bulan sejak tanggal
pendaratan yang
tertera dalam KITAS

37

Chong Kwong
Fah

Malaysia

Mechanical
Superintendent

No.2C2MD
0035-G

25/01/08 –
6/02/09

GBPC:
No.KEP.287/MEN/
P/IMTA/2008

07/02/08-06/02/09

38

Goh Cheow Hong

Malaysia

Production of
Superintendent

No.2C1MD
0861-F

6/09/07 –
30/08/08

GBPC:
12 bulan sejak tanggal
No.KEP.15804/MEN/ pendaratan yang
B/IMTA/2007
tertera dalam KITAS

39

Yu Chen Fu

Taiwan

Mechanical
Supervisor

No.2C2MD
0226-G

07/05/08 –
31/05/09

GBPC:
No.KEP.01023/MEN/
P/IMTA/2008
1/06/08-31/05/09

40

Sae Tai Wanchai

Thailand

Planning
Superintendent

No.2C1MD
0862-F

6/09/07 –
30/08/08

GBPC:
12 bulan sejak tanggal
No.KEP.15805/MEN/ pendaratan yang
B/IMTA/2007
tertera dalam KITAS

41

Ng Kwan Leong

Malaysia

Mechanical
Superintendent

No.2C2MD
0194-G

21/04/08 –
31/05/09

GBPC:
No.KEP.8488/MEN/
P/IMTA/2007

42

Lu Lian Gee

Malaysia

Mechanical
Superintendent

No.2C2MD
0124-G

12/03/08 –
31/03/09

GBPC:
No.KEP.8486/MEN/
P/IMTA/2007

1/04/08-31/03/09

43

Eugene BP
Wilczynski

Australia

Business
Development
Advisor

No.2C1JE
0208-G

7/01/08 –
3/01/09

GBPC:
No.KEP.2370/MEN/
B/IMTA/2008

12 bulan sejak tanggal
pendaratan yang
tertera dalam KITAS

44

Lee Kok Seang

Malaysia

Mechanical
Superintendent

No.2C1MD
0860-F

6/09/07 –
30/08/08

GBPC:
12 bulan sejak tanggal
No.KEP.15806/MEN/ pendaratan yang
B/IMTA/2007
tertera dalam KITAS

45

Lok Han Feng

Malaysia

Planning
Superintendent

No.2C1MD
1074-F

7/11/07 –
29/10/08

GBPC:
12 bulan sejak tanggal
No.KEP.19207/MEN/ pendaratan yang
B/IMTA/2007
tertera dalam KITAS

46

Lee Chun Seong

Malaysia

Production
Superintendent

No.2C1MD
0802-F

30/08/07 –
21/08/08

GBPC:
12 bulan sejak tanggal
No.KEP.15802/MEN/ pendaratan yang
B/IMTA/2007
tertera dalam KITAS

47

Derek C Welsh

Australia

Mine
Superintendent

No.2C1MD
0393-G

15/04/08 –
11/04/09

GBPC No.
Kep. 49961/MEN/
B/IMTA/2007

117

1/10/07 – 30/9/08
1/05/08-30/04/09
31/08/07-30/08/08

1/06/08-31/05/09

12 bulan sejak tanggal
pendaratan yang
tertera dalam KITAS

No

Nama

Warga
Negara

Jabatan

No. KITAS

Masa Berlaku

IMTA

Masa Berlaku

48

Loh Chow Yang

Malaysia

Mechanical
Superintendent

No.2C1MD
0243-G

28/02/08 –
21/02/08

GBPC:
No.KEP.3146/MEN/
B/IMTA/2008

12 bulan sejak tanggal
pendaratan yang
tertera dalam KITAS

49

Parry Yeo Kok
Hai *)

Malaysia

Direktur

50

Oldham Philip
Ernest

Australia

Plant
Controller

No.2C2MD
0600-F

13/09/0701/09/08

DPP:
No.KEP.6699/MEN/
P/IMTA/2007

2/09/07-1/09/08

51

Pang Loke Lin

Malaysia

General Manager

No.2C2MD
0612-F

19/09/0720/09/08

DPP:
No.KEP.6701/MEN/
P/IMTA/2007

21/09/07-20/09/08

*) Akan diproses untuk memperoleh KITAS untuk hubungan kerjanya dengan Bayan Group

Sejak dimulainya beroperasi, Perseroan belum pernah mengalami pemogokan karyawan dan hingga
saat ini Perseroan tidak melihat adanya gejala kearah itu.
Kesejahteraan Pekerja
Perseroan saat ini telah menerapkan dana pensiun iuran tetap yang dikelola oleh PT Asuransi AIA
Indonesia yang mencakup karyawan Bayan Group secara keseluruhan. Berdasarkan program pensiun
ini, Bayan Group dan karyawan Bayan Group akan diminta untuk mengkontribusikan sejumlah
persentase yang dari gajinya kedalam program tersebut. Program ini memberikan manfaat yang akan
dibayarkan kepada karyawan yang berhak ketika pensiun nanti yang tergantung lamanya masa kerja
maupun gaji karyawan tersebut ketika pensiun. Manfaat pension akan diberikan dalam denominasi
Rupiah. Selain itu, karyawan Bayan Group juga diikutsertakan dalam program Jamsostek (Jaminan
Sosial Tenaga Kerja), dimana karyawan mengkontribusikan 2,0% dari gaji pokoknya dan Perseroan
mengkontribusikan 5,74% dari gaji pokok karyawan tersebut.
Rekrutmen, Pelatihan dan Pengembangan Komunitas
Berdasarkan PKP2B dan KP, Bayan Group telah sepakat dengan Pemerintah untuk membantu lapangan
kerja untuk komunitas atau penduduk setempat dan mengembangkan bisnis-bisnis yang ada di sana
sehingga terjadi pengalihan keahlian dan pengetahuan kepada warga negara Indonesia. Setiap
perusahaan yang tergabung dalam Bayan Group juga terikat dengan ketentuan dalam PKP2B dan
peraturan terkait untuk melakukan program pelatihan yang komprehensif untuk karyawan Indonesia.
Sesuai dengan jabatannya, seluruh karyawan tetap secara regular menghadiri sesi pelatihan internal
dengan berbagai topik antara lain kesehatan dan keamanan, tata krama, kepemimpinan dan keahlian
manajemen dan teknik. Sudah menjadi kebijakan Perseroan, apabila dimungkinkan untuk
mempekerjakan karyawan baik yang memiliki maupun tidak memiliki keahlian, dari penduduk di wilayah
konsesi tersebut. Terlebih lagi sebagian besar kontraktor penambangan Perseroan mempekerjakan
penduduk setempat, yang mana diyakini dapat mempererat hubungan dengan penduduk setempat di
wilayah konsesi. Berdasarkan PKP2B dan KP, Bayan Group juga disyaratkan, sepanjang dimungkinkan
secara wajar dan ekonomis, untuk mendukung dan mendampingi penduduk Indonesia yang ingin
melakukan usaha, dan apabila dimungkinkan, untuk menggunakan produk dan jasa yang diproduksi
dari dalam negeri sepanjang ditawarkan dengan syarat-syarat yang kompetitif.
Per 31 Maret 2008, Bayan Group mempekerjakan 1.843 karyawan Indonesia dan 53 tenaga kerja asing,
856 orang tidak memiliki gelar sarjana, 1.141 orang berijazah SMU, 110 orang bergelar diploma dan 275
orang tamatan perguruan tinggi, 2 orang lulusan paska sarjana. Karyawan yang telah bekerja untuk Perseroan
sebelum 5 tahun, antara 5 hingga 10 tahun, dan lebih dari 10 tahun adalah 1,765, 367 dan 136 karyawan.
Serikat Pekerja
Per tanggal 31 Maret 2008, sebesar 472 karyawan Perseroan di Proyek Gunungbayan Blok II adalah
anggota salah satu dari dua Serikat Pekerja, yang bernama PK Sektor Pertambangan dan Energi Muaratae
dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia PT Gunungbayan Pratamacoal, afiliasi Serikat Buruh
Seluruh Indonesia dan 15 karyawan di Proyek perkasa adalah anggota serikta pekerja bernama PUK. FSP
KEP PT Perkasa Inakakerta. Perseroan memiliki hubungan yang baik dengan serikat-serikat buruh tersebut.
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Employee Stock Allocation Plan (ESA) atau Program Penjatahan Saham Karyawan
Perseroan menyediakan saham dalam Program Penjatahan Saham Karyawan Program (“Saham ESA”)
sampai sebanyak-banyaknya 10% dari Saham Baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini
yang akan diberikan kepada staf Bayan Group, termasuk karyawan eksekutif, Direktur and Komisaris
(kecuali Komisaris Independen).
Saham ESA yang dikeluarkan dalam Penawaran umum ini adalah sebesar 10.000.000 saham atau
sekitar 3,0% dari saham baru yang di tawarkan dalam Penawaran Umum ini. Biaya yang akan
dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan Program ESA adalah sekitar Rp 58 miliar sehubungan
dengan pengeluaran saham bonus di semester kedua tahun 2008. Pembelian saham ESA ini akan
menggunakan dana talangan dari Perseroan dan Anak-anak Perusahaan.
Setiap karyawan staf, Direktur dan Komisaris (kecuali Komisaris Independen) akan menerima:
a. bonus dalam bentuk saham yang apabila dihitung dengan Harga Penawaran, adalah sama dengan
antara gaji tiga hingga enam bulan (berdasarkan gaji pokok per 31 Maret 2008) tergantung dari
lamanya masa bekerja, atau
b. sejumlah saham yang jumlahnya akan ditentukan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris
berdasarkan lamanya masa bekerja dan jabatan yang diduduki oleh karyawan tersebut.
Saham ESA tidak dapat dijual atau dialihkan selama satu tahun sejak saham Perseroan dicatatkan di BEI.
Karyawan lainnya yang secara umum terdiri dari karyawan yang bekerja di proyek-proyek pertambangan
akan diberikan bonus berupa uang sebagai pengganti Saham ESA dalam jumlah yang setara dengan
6 (six) dan 12 (dua belas) bulan gaji (berdasarkan gaji pokok per 31 Maret 2008) tergantung dari
lamanya masa bekerja. Perseroan memperkirakan akan mengeluarkan biaya sekitar Rp18,434 miliar
sehubungan dengan pemberian bonus uang di semester kedua tahun 2008.

6. Hubungan Kepemilikan Perseroan Dengan Anak Perusahaan
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Per tanggal 13 Juni 2008, hubungan kepemilikan Perseroan dengan Anak Perusahaan adalah sebagai
berikut:
Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Dengan Anak Perusahaan
Nama

Perusahaan
Perseroan DPP

Dato’ Low Tuck Kwong
Michael Sumarijanto
Dr. Ir. Rozik B. Soetjipto
Chin Wai Fong
Lim Chai Hock
Jenny Quantero
Engki Wibowo
Russell Neil
Alastair McLeod
Low Yi Ngo
R. Soedjoko Tirtosoekotjo
Komajaya
Chairudin Ismail
Taofik Rahman
Keterangan:
KU : Komisaris Utama
KI : Komisaris Independen
K : Komisaris

KU
K
KI
DU
D
D
D
D
D
D
DTA

DU

D
KU

IP

PIK WBM

BE

FKP

TSA

MP KOTR FSP

BT

BAS

GBP

Muji

DU

DU

DU

DU

DU

DU

DU

DU

DU

DU

D
KU

D
D
D
D

D
K

D
K

D
D
D

DU

K
D

D
K

D
KU

D
KU

D
K

DU
K
K
D
D
D

DU

D
KU

D
KU

D
KU
K

K
K

DU : Direktur Utama
DTA : Direktur (tidak afiliasI)
D
: Direktur

7. Keterangan Mengenai Anak Perusahaan dan Penyertaan Perseroan
Anak perusahaan dan afiliasi utama Perseroan, jenis usahanya serta kepemilikan Perseroan per tanggal
13 Juni 2008 adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini:
Nama Perusahaan
Kepemilikan Langsung
1
PT Dermaga Perkasapratama (DPP)
2
PT Indonesia Pratama (IP)
3
PT Perkasa Inakakerta (PIK)
4
PT Wahana Baratama Mining (WBM)
5
PT Bayan Energy (BE)
6
PT Firman Ketaun Perkasa (FKP)
7
PT Teguh Sinar Abadi (TSA)
8
PT Metalindo Prosestama (MP)
9
PT Kaltim OTR Tyres (KOTR)
10 PT Fajar Sakti Prima (FSP)
11 PT Bara Tabang (BT)
12 PT Brian Anjat Sentosa (BAS)
13 PT Muji Lines (Muji)

Jenis Usaha

Persentase Kepemilikan (%)

Jasa bongkar muat batubara
Jasa kontraktor pertambangan
Pertambangan batubara
Pertambangan batubara
Perdagangan
Pertambangan batubara
Pertambangan batubara
Perdagangan
Industri vulkanisir ban
Pertambangan batubara
Pertambangan batubara
Pertambangan batubara
Pelayaran

62,4
75,0
75,0
75,0
99,9
75,0
75,0
95,24
90,0
90,0
90,0
90,0
75,0

Kepemilikan Tidak Langsung (melalui MP)
14
PT Gunungbayan Pratamacoal (GBP)

Pertambangan batubara

97,4

Kepemilikan Tidak Langsung (melalui BE)
15 PT Dermaga Perkasapratama (DPP)
16 PT Wahana Baratama Mining (WBM)
17 PT Perkasa Inakakerta (PIK)
18 PT Firman Ketaun Perkasa (FKP)
19 PT Teguh Sinar Abadi (TSA)
20 PT Indonesia Pratama (IP)
21 PT Muji Lines (Muji)

Jasa bongkar muat batubara
Pertambangan batubara
Pertambangan batubara
Pertambangan batubara
Pertambangan batubara
Jasa kontraktor Pertambangan
Pelayaran

25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0

PT Dermaga Perkasapratama (DPP)
a.

Riwayat Singkat
DPP berkedudukan di Jakarta, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan
diatur menurut undang-undang Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 89, tanggal
8 Nopember 1988, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta dan didaftarkan
di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 127/A.PT/Wapan/PNJS tanggal 7 Mei
1992, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 280 tanggal 27 Pebruari
1989, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta dan didaftarkan di Kantor
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Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 128/A.PT/Wapan/PNJS tanggal 7 Mei 1992,
sebagaimana diubah dengan (ii) Akta Pemasukan Pesero Pendiri serta Perubahan Anggaran
Dasar No. 105, tanggal 8 April 1989, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta
dan didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 07/A.PT/Wapan/PNJS
tanggal 7 Mei 1992, dan (iii) Akta Pemasukan Para Pesero Pendiri serta Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan No. 22, tanggal 6 Maret 1992, dibuat di hadapan Maria Andriani Kidarsa, SH,
Notaris di Jakarta dan didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah
No. 07/A.PT/Wapan/PNJS tanggal 7 Mei 1992. Akta-akta tersebut telah disetujui oleh Menteri
Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C2-3224.HT.01.01.TH.92 tanggal
25 April 1992 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 56, tanggal 14
Juli 1992, Tambahan No. 3174.
Anggaran Dasar DPP telah mengalami perubahan beberapa kali dan yang terakhir berdasarkan
Akta Penyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham no. 47 tanggal 19 Desember
2007 dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai peningkatan
modal ditempatkan dan disetor penuh. Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan
No. AHU-03483.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 24 Januari 2008.
b.

Kegiatan Usaha
DPP bergerak di bidang usaha pembangunan, pengoperasian, pengelolaan terminal dan pelabuhan
batubara (BCT)

c.

Permodalan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 18 tanggal
11 Maret 2008 di buat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, S.H., Notaris di Jakarta, susunan
permodalan DPP adalah sebagai berikut:
No. Nama Pemegang Saham
1.
2.
3.

d.

Modal Ditempatkan dan Disetor

%

Nominal (Rp.)

Jumlah Saham

Wilton Investment Pte Ltd
Perseroan
BE

8.174.000.000
40.576.000.000
16.250.000.000

8.174
40.576
16.250

12,6
62,4
25

Jumlah

65.000.000.000

65.000

100

Saham dalam Portepel

35.000.000.000

35.000

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No.2, tanggal 1 Pebruari
2007, yang dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH dan telah diberitahukan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Direksi dan Komisaris DPP No. W7-HT.01.10-2494, yang dikeluarkan
oleh Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 28 Pebruari 2007, susunan terakhir
anggota Direksi dan Dewan Komisaris DPP adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Engki Wibowo
Komisaris
: Lee Kwong Foo, Edward
Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur

e.

: Dato’ Low Tuck Kwong
: Jenny Quantero
: Leong Kim Wah

Ikhtisar Data Keuangan
Tabel di bawah ini menyajikan ringkasan data keuangan DPP untuk periode tiga bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2008 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2007, 2006 dan 2005. Laporan keuangan DPP untuk periode tiga bulan yang berakhir
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pada tanggal 31 Maret 2008 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007
diaudit oleh KAP Haryanto Sahari & Rekan (Anggota dari PricewaterhouseCoopers) dengan
pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan DPP pada tanggal dan untuk tahun yang
berakhir pada 31 Desember 2006 dan 2005 telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja
(Anggota dari Ernst & Young Global) berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut
Akuntan Publik Indonesia (”IAPI”) (dahulu Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik
(”IAI-KAP”) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, sebelum dilakukannya restrukturisasi
laporan keuangan.
Neraca
Jutaan US$
Keterangan

31 Maret

31 Desember

2008

2007

2006(1)

2005(1)

Aktiva Lancar
Aktiva Tidak Lancar

8,2
60,5

9,5
62,5

10,4
67,7

5,4
62,9

Jumlah Aktiva

68,7

72,0

78,1

68,3

Kewajiban Lancar
Kewajiban Tidak Lancar

18,2
33,6

18,6
36,1

21,8
41,0

36,0
18,7

Jumlah Kewajiban

51,8

54,7

62,8

54,7

Ekuitas

16,9

17,3

15,3

13,6

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

68,7

72,0

78,1

68,3

(1)

Telah direklasifikasi

Laporan Laba Rugi
Jutaan US$
Keterangan

31 Maret

Pendapatan
Beban Usaha
Laba Usaha
(Beban) lain-lain, Bersih
(Rugi)/LabaSebelum Pajak Penghasilan
Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan
(Rugi)/Laba Bersih
(1)

31 Desember

2008

2007

2006(1)

2005(1)

6,1
(5,2)
0,9
(0,9)
-

25,1
(24,3)
0,8
(4,1)
(3,3)
1,0
(2,3)

26,5
(19,4)
7,1
(4,8)
2,3
(0,7)
1,6

20,7
(16,1)
4,6
(2,9)
1,7
(1,1)
0,6

Telah direklasifikasi

31 Maret 2008 dan 31 Maret 2007
Laba/rugi untuk periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2008 menjadi nol dari rugi US$0,1 juta
pada periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2007 terutama disebabkan karena keuntungan
selisih kurs dari rugi US$0,1 juta menjadi laba US$0,1 juta, masing-masing untuk periode 3 bulan
yang berakhir 31 Maret 2007 dan 2008.
Tahun 2007 dan tahun 2006
Penurunan laba tahun 2007 terhadap 2006 sebesar 244% disebabkan oleh kenaikan beban usaha
sebesar $4,9 juta, kenaikan ini terutama disebabkan karena kenaikan beban sewa alat yang
meningkat dari US$ 1,0 juta menjadi US$3,3 juta.
Tahun 2006 dan tahun 2005
Kenaikan laba bersih tahun 2006 sebesar 167% dibandingkan laba bersih tahun 2005 terutama
disebabkan karena kenaikan pendapatan jasa bongkar muat dari US$19,7 juta pada tahun 2005
menjadi US$25,1 juta pada tahun 2006 yang mengakibatkan kenaikan yang sigifikan pada piutang
usaha sebesar US$3,1 juta.
Turunnya kewajiban lancar sebesar 39% terutama disebabkan karena pembayaran kewajiban
jangka pendek kepada Bayan International Pte. Ltd pada tahun 2006.
Kenaikan kewajiban tidak lancar sebesar 119% pada tahun 2006 terutama disebabkan karena
perolehan pinjaman dari SMBC dan Korea Development Bank pada tahun 2006 sebesar US$35,6
juta, dimana sebesar US$8,8 juta merupakan bagian jangka pendek.
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PT Indonesia Pratama (IP)
a.

Riwayat Singkat
IP didirikan pada tanggal 25 Juni 1997, berdasarkan Akta Pendirian No. 127 tanggal 25 Juni 1997
dibuat di hadapan Bambang Sudarsono, S.H., Notaris di Tenggarong. Akta tersebut telah mendapat
pengesahan dari oleh Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat
No. C.24907.HT.01.01.TH.2003 tanggal 17 Oktober 2003. dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan
dengan No. TDP 090317143266 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan
No. 1655/BH.09.03/VIII/2004 tanggal 23 Agustus 2004. Akta tersebut telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia No. 78, tanggal 28 September 2004, Tambahan No. 9758.
Anggaran Dasar IP telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dilakukan
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 210 tanggal 21 Desember 2004 di buat di
hadapan Inggris Lannywati SH, Notaris di Jakarta. Perubahan ini telah disahkan oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan
No. C-00677.HT.01.04.TH.2005 tanggal 10 Januari 2005.

b.

Kegiatan Usaha
IP bergerak di bidang jasa kontraktor penambangan.

c.

Permodalan
Berdasarkan Akta Pernyataan Persetujan Para Pemegang Saham No. 3 tanggal 3 Mei 2005,
yang dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, S.H., Notaris di Jakarta, susunan permodalan IP
adalah sebagai berikut:
No. Nama Pemegang Saham
1.
2.

Perseroan
BE
Jumlah
Saham dalam Portepel

d.

e.

Nominal (Rp.)

Jumlah Saham

%

750.000.000
250.000.000

750
250

75
25

1.000.000.000

1.000

100

-

-

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 17, tanggal 11 Oktober
2004, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, S.H., Notaris di Jakarta, susunan terakhir anggota
Direksi dan Dewan Komisaris IP berdasarkan akta tersebut adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris
:

Engki Wibowo

Direksi
Presiden Direktur
Direktur

Dato’ Low Tuck Kwong
Jenny Quantero

:
:

Ikhtisar Data Keuangan
Tabel di bawah ini menyajikan ringkasan data keuangan IP untuk periode tiga bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2008 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2007, 2006 dan 2005. Laporan keuangan IP untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2008 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 diaudit oleh KAP
Haryanto Sahari & Rekan (Anggota dari PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian. Laporan keuangan IP pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember
2006 dan 2005 berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia
(”IAPI”) (dahulu Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (”IAI-KAP”) dengan pendapat
wajar tanpa pengecualian, sebelum dilakukannya restrukturisasi laporan keuangan.
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Neraca
dalam miliaran Rupiah
Keterangan

31 Maret

31 Desember

2008

2007

2006

2005

Aktiva Lancar
Aktiva Tidak Lancar

13,7
79,6

106,4
63,5

34,9
83,4

16,2
60,7

Jumlah Aktiva

93,3

169,9

118.3

76,9

Kewajiban Lancar
Kewajiban Tidak Lancar

52,2
85,4

156,2
49,8

65,2
74,9

15,5
75,3

Jumlah Kewajiban

137,6

206,0

140,1

90,8

Defisiensi Ekuitas

(44,3)

(36,1)

(21,8)

(13,9)

93,3

169,9

118,3

76,9

Jumlah Kewajiban dan Defisiensi Ekuitas

Laporan Laba Rugi
dalam miliaran Rupiah
Keterangan

31 Maret

Pendapatan
Harga Pokok Penjualan
Rugi Kotor
Beban Umum dan Administrasi
Rugi Operasi
Beban Lain-lain
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan
Manfaat Pajak Penghasilan
Rugi Bersih
(1)

31 Desember

2008

2007

2006

2005(1)

11,0
(21,1)
(10,1)
(1,1)
(11,2)
(0,4)
(11,6)
3,5
(8,1)

326,6
(329,5)
(2,9)
(2,9)
(5,8)
(14,3)
(20,0)
5,6
(14,4)

230,4
(234,5)
(4,1)
(2,5)
(6,6)
(4,7)
(11,3)
3,4
(7.9)

36,5
(41,4)
(4,9)
(2,1)
(7,0)
(6,7)
(13,7)
(6,7)
(7,0)

Telah Direklasifikasi

Total kenaikan (penurunan ) rugi bersih Maret 2008 di bandingkan dengan Maret 2007, Desember
2007 dibandingkan dengan Desember 2006 dan December 2006 dengan Desember 2005 adalah
(1.532,34%), 82,41%, Maret 2008, penurunan terjadi karena perusahaan sudah tidak melakukan
penjualan dan pembelian batubara, sehingga terjadi penurunan laba sebesar Rp77.848 juta
(penjualan Maret 2007 dikurangi dengan harga pembelian) dan harga pokok penjualan naik Rp4.857
juta. Desember 2007, penurunan terjadi karena ada penghapusan beban eksplorasi dan
pengembangan di tangguhkan sebesar Rp1.423 juta, beban selisih kurs naik Rp11.816 juta, beban
bunga turun sebesar Rp2.336 juta, adanya laba penjualan aktiva tetap sebesar Rp2.456 juta dan
pendapatan lain-lain Rp1.294 juta.
PT Perkasa Inakakerta (PIK)
a.

Riwayat Singkat
PIK didirikan pada tanggal 5 Agustus 1988 sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal
Dalam Negeri No. 6 tahun 1968 (yang diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1970), dengan
Akta Pendirian No. 50 tanggal 5 Agustus 1988 oleh Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta.
Akta Pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia
dalam Surat Keputusan No. C1-11289.HT.01.01.TH.88 tanggal 12 Desember 1988. Anggaran Dasar
PIK telah mengalami perubahan beberapa kali dan yang terakhir berdasarkan Akta Keputusan
Sirkuler Para Pemegang Saham No.3 tanggal 5 Desember 2006, yang dibuat di hadapan Yani
Indrawaty Wibawa, SH., Notaris di Jakarta (“Akta 3/2006”), yang telah dilaporkan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Laporan
No. W7-HT.01.04-68 tanggal 3 Januari 2007. Akta No.3 tanggal 5 Desember 2006 ini telah mengubah
ketentuan mengenai Direksi sehingga mengubah Pasal 10 Anggaran Dasar PIK.

b.

Kegiatan Usaha
PIK bergerak di bidang usaha pertambangan.
PIK menandatangani PKP2B dengan Pemerintah Republik Indonesia yang telah memberikan
batasan waktu sehubungan dengan pekerjaan penelitian umum, eksplorasi, studi kelayakan,
konstruksi dan produski serta berjangka waktu 30 tahun untuk kegiatan pertambangan. Wilayah
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PKP2B meliputi 58.710 hektar di Kabupaten kutai, Kalimantan Timur. Setelah melepas beberapa
wilayah sebagaimana disahkan oleh Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
melalui Surat Keputusan No. 323.K/40.00/DJG/2005 tanggal 13 Juni 2005, wilayah PKP2B saat
ini hanya meliputi 20.037 hektar di Desa Sepaso, Kalimantan Timur.
Berdasarkan PKP2B, PIK dibebaskan dari pungutan pajak tertentu, seperti kewajiban bea impor
yang meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak penghasilan Pasal 22 berdasarkan
Peraturan Pajak Penghasilan Tahun 1994 tentang impor barang-barang tertentu yang tidak
diproduksi di Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Energi Dan Sumber Daya
Mineral Republik Indonesia No. 343.K/30/DJB/2007 tanggal 13 Agustus 2007 perihal dimulainya
Tahap Eksploitasi (Produksi) PKP2B, wilayah penambangan yang dimiliki PIK dalam tahap
eksploitasi ini adalah 20.037 hektar dan persetujuan ini berlaku dari tanggal 30 Maret 2007 hingga
29 Maret 2037.
c.

Permodalan
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 4 tanggal
3 Mei 2005 dibuat dihadapan Yani Indrawaty Wibawa, S.H., Notaris di Jakarta, susunan permodalan
PIK adalah sebagai berikut:
No. Nama Pemegang Saham
1.
2.

Modal Ditempatkan dan Disetor
Jumlah Saham

BE
Perseroan

875.000.000
2.625.000.000

875
2.625

25
75

Jumlah

3.500.000.000

3.500

100

-

-

-

Saham dalam Portepel

d.

%

Nominal (Rp.)

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta No. 3/2006, yang dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH., Notaris di
Jakarta, susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris PIK berdasarkan akta tersebut
adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Komajaya
Komisaris
: Chairuddin Ismail
Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur

e.

:
:
:
:

Dato’ Low Tuck Kwong
Engki Wibowo
Jenny Quantero
Russel John Neil

Perkembangan Terkini
Pada tanggal 25 Juli 2008, Bayan Group menerima surat tertanggal 11 Juli 2008 dari PLT Bupati
Kutai Timur, yang menginstruksikan 2 perusahaan tambang, salah satunya PIK, untuk berhenti
beroperasi. Surat tersebut menyatakan bahwa PIK wajib memiliki ijin pinjam pakai dari Menteri
Kehutanan dan dengan tidak adanya ijin pinjam pakai tersebut PIK telah melanggar peraturan
perundangan kehutanan yang berlaku.
Bayan Group yakin bahwa tuduhan tersebut tidak beralasan. PIK memiliki PKP2B yang masih
berlaku, dan memberikan laporan kepada Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. Area
pertambangan PIK berada dalam lahan yang telah diperuntukkan sebagai Area Penggunaan Lain.
Pada tahun 2006, PIK mendapatkan ijin khusus untuk melakukan aktivitas penambangan di area
tersebut. Menurut peraturan perundang-undangan saat ini, Bayan Group yakin bahwa PIK tidak
diharuskan memiliki ijin pinjam pakai untuk melakukan aktivitas penambangannya.
Bayan Group yakin bahwa PIK tidak melanggar peraturan perundangan kehutanan yang berlaku
maupun peraturan perundangan lainnya dan Bayan Group akan secara proaktif berkonsultasi
dengan otoritas pemerintah terkait untuk memastikan kelancaran jalannya aktivitas operasioanal
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yang mematuhi segala peraturan dan perundangan yang ada. Namun demikian, sebagaimana
telah dijelaskan dalam risiko usaha, kegiatan operasional Bayan Group tergantung dari
kemampuannya untuk mendapatkan, mempertahankan, dan memperbaharui ijin-ijin dan berbagai
persetujuan/perjanjian lainnya, serta menjaga hak penambangan yang dibutuhkan dari Pemerintah
maupun instansi pemerintah terkait lainnya. Bayan Group tidak dapat memastikan otoritas
pemerintah terkait tidak akan membatalkan atau menolak untuk menerbitkan ijin-ijin baru atau
memperbaharui ijin-ijin dan persetujuan-persetujuan yang diharuskan untuk aktivitas operasional
yang dilakukan Bayan Group.
Selanjutnya, pihak ketiga yang dulunya pernah ataupun masih memiliki konsesi untuk pengambilan
kayu yang tumpang tindih dengan sebagian area konsesi PIK meminta ganti rugi. Penambangan
mulai dilakukan di Proyek Perkasa sejak pertengahan tahun 2007. Apabila Bayan Group setuju
untuk membayar kompensasi yang diminta oleh pihak ketiga tersebut, hal itu tidak memiliki
dampak yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek
usaha mengingat kurangnya kayu yang dapat dipanen di wilayah penambangan PIK, yang
diperuntukkan sebagai Area Penggunaan Lain-lain.
Perseroan telah menerima Surat No. 1721/30/DJB/2008 tanggal 31 Juli 2008 dari Menteri Energi
dan Sumber Daya Manusia yang menyatakan bahwa PIK tetap dapat melakukan kegiatan dalam
wilayah PKP2B.
f.

Ikhtisar data keuangan
Tabel di bawah ini menyajikan ringkasan data keuangan PIK untuk periode tiga bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2008 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2007, 2006 dan 2005. Laporan keuangan PIK untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2008 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 diaudit oleh KAP
Haryanto Sahari & Rekan (Anggota dari PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian. Laporan keuangan PIK untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2006 dan
2005 diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Anggota dari Ernst & Young Global)
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
Neraca
dalam miliaran Rupiah
Keterangan

31 Maret
2008
63,0
359,2
422,2
172,2
291,8
464,0
(41,8)

Aktiva Lancar
Aktiva Tidak Lancar
Jumlah Aktiva
Kewajiban Lancar
Kewajiban Tidak Lancar
Jumlah Kewajiban
Defisiensi Ekuitas
Jumlah Kewajiban dan Defisiensi Ekuitas
(1)

422,2

31 Desember
2007
2006(1)
2005(1)
47,6
6,2
1,2
334,7
263,7
69,9
382,3
269,9
71,1
107,9
35,6
10,7
309,2
241,5
69,7
417,1
277,1
80,4
(34,8)
(7,2)
(9,3)
382,3

269,9

71,1

Telah Disajikan Kembali

Jumlah aktiva pada tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006 mengalami kenaikan dari Rp269,9
miliar pada tahun 2006 menjadi Rp382,3 miliar pada tahun 2007 terutama karena perolehan
pinjaman dari Perseroan sebesar Rp413,8 miliar, yang digunakan membiayai produksi batubara,
Penjualan batubara serta perolehan aktiva tetap melalui pembiayaan sewa.
Jumlah aktiva pada tahun 2006 dibandingkan dengan tahun 2007 mengalami kenaikan dari Rp71,1
miliar pada tahun 2005 menjadi Rp269,9 miliar pada tahun 2006 terutama karena perolehan
pinjaman dari Perseroan sebesar Rp181,6 miliar, untuk membeli aktiva tetap, yang digunakan
untuk memproduksi batubara.
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Laporan Laba Rugi
dalam miliaran Rupiah
Keterangan

31 Maret
2008
72,9
(71,2)
1,7
(8,4)
(6,7)
(6,7)
(0,4)
(7,1)

Penjualan Batubara
Beban Pokok Penjualan
Laba/(Rugi) Kotor
Beban Usaha
Rugi Operasi
Pendapatan/(Beban) lain-lain
(Rugi)/Laba Sebelum Pajak Penghasilan
(Beban)/Manfaat Pajak Penghasilan
Laba Bersih
(1)

31 Desember
2007
2006(1)
2005(1)
95,9
(109,1)
(13,2)
(15,8)
(3,9)
(2,7)
(29,0)
(3,9)
(2,7)
(5,4)
9,1
(5,8)
(34,4)
5,2
(8,5)
6,8
(3,1)
3,0
(27,6)
2,1
(5,5)

Telah Disajikan Kembali

PT Wahana Baratama Mining (WBM)
a.

Riwayat Singkat
WBM didirikan dengan Akta Pendirian No. 80 tanggal 24 Oktober 1994 yang dibuat di hadapan
Amrul Partomuan Pohan, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah mendapat pengesahan
dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-9446.HT.01.01.TH.95
tanggal 2 Agustus 1995, yang telah didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
dibawah No. 1234/A/PT/1995, tanggal 30 Agustus 1995, diumumkan di Berita Negara Republik
Indonesia No. 79, tanggal 3 Oktober 1995, Tambahan No. 8211. Akta Pendirian WBM telah mengalami
perubahan beberapa kali dan yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4
tanggal 5 Desember 2006 yang dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, S.H., Notaris di Jakarta
(“Akta No. 4/2006”). Perubahan ini telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik
Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Laporan No. W7-HT.01.04-69 tanggal 3 Januari 2007.

b.

Kegiatan Usaha
WBM bergerak di bidang usaha pertambangan.
Pada tanggal 20 November 1997 WBM menandatangani PKP2B dengan Pemerintah Republik
Indonesia yang telah memberikan batasan waktu sehubungan dengan pekerjaan penelitian umum,
eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi dan produksi yang berjangka waktu 30 tahun sejak
dimulainya tahap produksi. Wilayah PKP2B meliputi 13.560 hektar di Kabupaten Kota Baru,
Kalimantan Selatan. Setelah beberapa kali melepas beberapa wilayah pada tanggal 14 Januari
2005, sebagaimana disetujui oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum melalui Surat Keputusan
No. 006.K/40.00/DJG/2005, wilayah PKP2B saat ini hanya meliputi 7.811 hektar di Kabupaten
Tanah Laut dan Kota Baru, Kalimantan Selatan.
Berdasarkan PKP2B, WBM dibebaskan dari pungutan pajak tertentu, seperti kewajiban bea impor
yang meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak penghasilan Pasal 22 berdasarkan Peraturan
Pajak Penghasilan Tahun 1994 tentang impor barang-barang tertentu yang tidak diproduksi di
Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik
Indonesia No. 388.K/34.02/DJB/2007 tanggal 26 Oktober 2007 perihal dimulainya Tahap Eksploitasi
(Produksi) PKP2B, wilayah penambangan yang dimiliki WBM dalam tahap eksploitasi ini adalah
7.811 hektar dan persetujuan ini berlaku selama 30 tahun dari tanggal 26 Oktober 2007.

c.

Permodalan
Berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Pemegang Saham No. 5, tanggal 3 Mei 2005, yang
dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta, susunan permodalan WBM
adalah sebagai berikut:
No. Nama Pemegang Saham
1.
2.

Perseroan
BE
Jumlah
Saham dalam Portepel

Modal Ditempatkan dan Disetor
Nominal (Rp.)
Jumlah Saham
3.750.000.000
3.750
1.250.000.000
1.250
5.000.000.000
5.000
15.000.000.000
15.000
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%
75
25
100
-

d.

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta No. 4/ 2006, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris WBM saat ini
adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris
: Jenny Quantero
Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur

e.

: Dato’ Low Tuck Kwong
: Engki Wibowo
: Chan Heng Kan

Ikhtisar Data Keuangan
Tabel di bawah ini menyajikan ringkasan data keuangan WBM untuk periode tiga bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2008 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2007, 2006 dan 2005. Laporan keuangan WBM untuk periode tiga bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2008 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2007 diaudit oleh KAP Haryanto Sahari & Rekan (Anggota dari PricewaterhouseCoopers) dengan
pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan WBM pada tanggal dan untuk tahun yang
berakhir pada 31 Desember 2006 dan 2005 telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja
(Anggota dari Ernst & Young Global) berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut
Akuntan Publik Indonesia (”IAPI”) (dahulu Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik
(”IAI-KAP”) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, sebelum dilakukannya penyajian kembali
laporan keuangan.
Neraca
dalam miliaran Rupiah
Keterangan

31 Maret

31 Desember

2008

2007

2006(1)

2005(1)

Aktiva Lancar
Aktiva Tidak Lancar

77,5
352,5

10,6
269,4

4,3
101,1

0,1
27,8

Jumlah Aktiva

430,0

280,0

105,4

27,9

Kewajiban Lancar
Kewajiban Tidak Lancar

189,2
227,0

101,3
175,2

15,3
87,3

5,7
20,0

Jumlah Kewajiban

416,2

276,5

102,6

25,7

13,8

3,5

2.8

2,2

430,0

280,0

105,4

27,9

Ekuitas
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas
(1)

Telah Disajikan Kembali

Laporan Laba Rugi
dalam miliaran Rupiah
Keterangan

31 Maret

Penjualan Batubara
Beban Pokok Penjualan
Laba Kotor
Beban Administrasi dan Umum
Laba/(Rugi) Operasi
Pendapatan/(Beban) lain-lain
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan
(Beban)/Manfaat Pajak Pendapatan - Bersih
Laba/(Rugi) Bersih
(1)

Telah Disajikan Kembali
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31 Desember

2008

2007

2006(1)

2005(1)

64,6
(45,9)
18,7
(2,4)
16,3
0,0
16,4
(6,1)
10,3

(5,3)
(5,3)
6,5
1,2
(0,5)
0,7

(1,5)
(1,5)
2,6
1,1
(0,5)
0,6

(0,5)
(0,5)
(1,3)
(1,8)
0,6
(1,2)

PT Bayan Energy (BE)
a.

Riwayat Singkat
BE didirikan pada tanggal 7 Oktober 2004, dengan Akta Pendirian No. 13 tanggal 7 Oktober 2004
dibuat di oleh Yani Indrawaty Wibawa, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No. 13/2004”). Akta pendirian
tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-30673.HT.01.01.TH.2004 tanggal 20 Desember 2004
dan didaftarkan di dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090315146644 di Kantor Pendaftaran
Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 1887/BH.09.03/VII/2005, tanggal 21 Juli 2005.
Akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65, tanggal 16 Agustus
2005, Tambahan No. 8772.

b.

Kegiatan Usaha
BE mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2005 dan bergerak di bidang usaha
(pertambangan, pengangkutan dan konstruksi).

c.

Permodalan
Berdasarkan Akta Persetujuan Para Pemegang Saham No. No. 3 tanggal 2 Juni 2005, yang
dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, S.H., Notaris di Jakarta, susunan permodalan BE
adalah sebagai berikut:
No. Nama Pemegang Saham
1.
2.

Modal Ditempatkan dan Disetor

Perseroan
Dato’ Low Tuck Kwong
Jumlah
Saham dalam Portepel

d.

%

Nominal (Rp.)

Jumlah Saham

999.000.000
1.000.000

999
1

99,9
0,1

1.000.000.000

1.000

100

0

0

-

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta No. 13/2004 susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris BE saat
ini adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris
: Engki Wibowo
Dewan Direksi
Direktur Utama : Dato’ Low Tuck Kwong
Direktur
: Jenny Quantero

e.

Ikhtisar Data Keuangan
Tabel di bawah ini menyajikan ringkasan data keuangan BE untuk periode tiga bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2008 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2007, 2006 dan 2005. Laporan keuangan BE untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2008 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 diaudit oleh KAP
Haryanto Sahari & Rekan (Anggota dari PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian dengan paragraf penjelasan kemampuan BE dalam mempertahankan kelangsungan
usahanya. KAP Haryanto Sahari & Rekan (Anggota dari PricewaterhouseCoopers) juga telah
mengaudit penyesuaian yang dilakukan manajemen seperti yang diuraikan dalam Catatan 3
berkaitan dengan investasi pada perusahaan asosiasi dan bagian laba/(rugi) bersih perusahaan
asosiasi – bersih atas laporan keuangan yang diterapkan untuk menyajikan kembali laporan
keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006 dan 2005. Laporan keuangan BE pada
tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2006 dan 2005 telah diaudit oleh KAP
Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Anggota dari Ernst & Young Global) berdasarkan standar auditing
yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (”IAPI”) (dahulu Ikatan Akuntan IndonesiaKompartemen Akuntan Publik (”IAI-KAP”) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, sebelum
dilakukannya restrukturisasi laporan keuangan.
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Neraca
dalam miliaran Rupiah
Keterangan

31 Maret
2008

Aktiva Lancar
Aktiva Tidak Lancar

12,9
52,9

31 Desember
2007

2006

2005

disajikan
kembali

disajikan
kembali

13,8
51,3

31,3
116,2

0,2
28,0

Jumlah Aktiva

65,8

65,1

147,5

28,2

Kewajiban Lancar
Kewajiban Tidak Lancar

18,7
49,6

15,4
55,5

53,2
100,7

9,8
16,2
26,0

Jumlah Kewajiban

68,3

70,9

153,9

(Defisiensi Ekuitas)/Ekuitas

(2,5)

(5,8)

(6,4)

2,2

Jumlah Kewajiban dan (Defisiensi Ekuitas) Ekuitas

65,8

65,1

147,5

28,2

Total aktiva BE pada tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006 mengalami penurunan menjadi
Rp65,1 miliar dari Rp147,5 miliar karena pelepasan aktiva tetap milik BE kepada pihak ketiga
yang digunakan untuk membayar hutang kepada pemegang saham.
Total aktiva BE pada tahun 2006 dibandingkan dengan tahun 2005 mengalami kenaikan menjadi
Rp147,5 miliar karena akuisisi aktiva tetap yang pendanaannya diperoleh dari pemegang saham.
Laporan Laba Rugi
dalam miliaran Rupiah
Keterangan

31 Maret
2008

Pendapatan
Beban Operasi
Rugi Operasi
(Beban)/Pendapatan lain-lain
(Rugi)/Laba sebelum Bagian Atas Laba/(Rugi) Perusahaan Asosiasi
Bagian Laba/(Rugi) Bersih Perusahaan Asosiasi – Bersih
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak
(Beban)/Manfaat Pajak Penghasilan
Laba/(Rugi) Bersih

0,9
(1,4)
(0,5)
(0,4)
(0,9)
4,2
3,3
3,3

31 Desember
2007

2,8
(28,5)
(25,7)
35,5
9,8
(1,8)
8,0
(7,4)
0,6

2006

2005

disajikan
kembali

disajikan
kembali

2.3
(23.7)
(21.4)
(2.3)
(23.7)
8,0
(15,7)
7,1
(8,6)

(1,2)
(1,2)
0,3
(0,9)
1,9
1,0
0,2
1,2

PT Firman Ketaun Perkasa (FKP)
a.

Riwayat Singkat
FKP didirikan pada tanggal 22 April 1999 berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 22 April 1999
dibuat di hadapan Pervin, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah mendapat
pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan
No.C-14230.HT.01.01.TH.99 tanggal 4 Agustus 1999 dan telah didaftarkan di kantor Kantor
Pendaftaran Kodya Jakarta Pusat No. 0955/BH 09.05/IV/2004 tanggal 28 April 2004. Akta Pendirian
FKP telah mengalami perubahan beberapa kali dan yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan
Sirkular Para Pemegang Saham No.17, tanggal 19 Februari 2007 dibuat dihadapan Yani Indrawaty
Wibawa, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik
Indonesia berdasarkan SK No. W7 – 04426 HT.01.04-TH 2007, tgl 19/04/2007.

b.

Kegiatan Usaha
FKP bergerak di bidang usaha pertambangan batubara.
Pada tanggal 13 Oktober 1999 FKP menandatangani PKP2B dengan Pemerintah Republik Indonesia
yang telah memberikan batasan waktu sehubungan dengan pekerjaan penyelidikan umum, eksplorasi,
studi kelayakan, konstruksi dan produksi serta berjangka waktu 30 tahun untuk kegiatan
pertambangan. Wilayah kerja eksplorasi dalam perjanjian seluas 89,290 hektar di Kabupaten Kutai
Barat, Kalimantan Timur. Setelah melakukan penciutan lahan seperti yang telah disetujui oleh Menteri
Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Energi dan
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Sumber Daya Mineral No. 399.K/40.00/D26/2005 tanggal 17 Oktober 2005 tentang penciutan dan
permulaan tahap kegiatan kajian kelayakan pada sebagian wilayah PKP2B, wilayah PKP2B saat
ini hanya meliputi 12,710 hektar di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.
Berdasarkan PKP2B, FKP dibebaskan dari pungutan pajak tertentu, seperti kewajiban bea impor
yang meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak penghasilan Pasal 22 berdasarkan Peraturan
Pajak Penghasilan Tahun 1994 tentang impor barang-barang tertentu yang tidak diproduksi di
Indonesia. Efektif tanggal 24 April 2008, berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Energi Dan
Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 318.K/30/DJB/2008 tanggal 29 April 2008, FKP telah
memasuki tahap produksi atas wilayah seluas 2,490 hektar dan berlaku sampai dengan 23 April
2038. Sisa wilayah seluas 10,220 hektar masih dalam tahap studi kelayakan dengan izin yang
berlaku sampai dengan tanggal 11 April 2009. Perusahaan sedang dalam proses untuk mendapatkan
izin tahap konstruksi dari Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Geothermal untuk sisa area ini.
Manajemen berkeyakinan tidak akan mengalami kesulitan dalam memperoleh ijin tersebut.
c.

Permodalan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 49 tanggal
26 Desember 2007, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta
(“Akta No. 49/2007”) sehingga susunan permodalan FKP saat ini adalah sebagai berikut :
No. Nama Pemegang Saham
1.
2.

Modal Ditempatkan dan Disetor
Jumlah Saham

7.500.000.000
2.500.000.000

7.500
2.500

75
25

10.000.000.000

10.000

100

-

-

-

Perseroan
BE
Jumlah
Saham dalam Portepel

d.

%

Nominal (Rp.)

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta No. 49/2007, susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris FKP
berdasarkan akta tersebut adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Engki Wibowo
Komisaris
: Komajaya
Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur

e.

: Dato’ Low Tuck Kwong
: Jenny Quantero
: Ng Chong Fatt

Ikhtisar Data Keuangan
Tabel di bawah ini menyajikan ringkasan data keuangan FKP untuk periode tiga bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2008 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2007, 2006 dan 2005. Laporan keuangan FKP untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2008 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 diaudit oleh KAP
Haryanto Sahari & Rekan (Anggota dari PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian. Laporan keuangan FKP pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada
31 Desember 2006 dan 2005 telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Anggota
dari Ernst & Young Global) berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan
Publik Indonesia (”IAPI”) (dahulu Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik
(”IAI-KAP”) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, sebelum dilakukannya penyajian kembali
laporan keuangan.
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Neraca
dalam miliaran Rupiah
Keterangan

31 Maret

31 Desember

2008

2007

2006(1)

2005(1)

Aktiva Lancar
Aktiva Tidak Lancar

7,6
185,4

6,8
170,2

8,9
40,5

5,2
1,6

Jumlah Aktiva

193,0

177,0

49,4

6,8

Kewajiban Lancar
Kewajiban Tidak Lancar

54,9
134,5

49,8
125,9

25,8
17,2

0,3
0,1

Jumlah Kewajiban

189,4

175,7

43,0

0,4

3,6

1,3

6,4

6,4

193,0

177,0

49,4

6,8

Ekuitas
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas
(1)

Telah Disajikan Kembali

Laporan Laba Rugi
dalam miliaran Rupiah
Keterangan

31 Maret

Beban Administrasi dan Umum
Rugi Operasi
Pendapatan/(Beban) lain-lain
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan
(Beban)/Manfaat Pajak Penghasilan
Laba/(Rugi) Bersih
(1)

31 Desember

2008

2007

2006(1)

2005(1)

(0,4)
(0,4)
3,7
3,3
(1,0)
2,3

(1,9)
(1,9)
(5,3)
(7,2)
2,2
(5,0)

(0,4)
(0,4)
0,3
(0,1)
0,1
-

(3,4)
(3,4)
(0,5)
(3,9)
0,3
(3,6)

Telah Disajikan Kembali

PT Teguh Sinar Abadi (TSA)
a.

Riwayat Singkat
TSA berkedudukan di Jakarta, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan
diatur menurut undang-undang Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 115, tanggal
21 Desember 1994 sebagaimana diubah dengan Akta No.25 tanggal 6 Juni 1997 yang keduanya
dibuat di hadapan Raharti Sudjardjati, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian TSA telah disahkan
oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.C2-9.371.HT.01.01.TH.97
tanggal 11 September 1997 dan didaftarkan di Daftar Perusahaan dibawah No. 09051636878
tanggal 6 Nopember 1998 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 3109/
BH.09.05/XI/98. Akta Pendirian tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
No. 23, tanggal 19 Maret 1999, Tambahan No. 1746.
Anggaran Dasar TSA telah mengalami perubahan beberapa kali dan yang terakhir berdasarkan
berdasarkan Akta No.5, tanggal 5 Desember 2006, yang dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa
SH., Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia berdasarkan Bukti Penerimaan No. W7-HT.01.04-70 tanggal 3 Januari 2007
dan didaftarkan di kantor Daftar Perusahaan dibawah No. 01/RUB.09.03/I/2008 tanggal 2 Januari
2008.

b.

Kegiatan Usaha
TSA bergerak khusus di bidang pertambangan batubara.
TSA pada tanggal 13 Oktober 1999 mengadakan PKP2B dengan Pemerintah Republik Indonesia
yang telah memberikan batasan waktu sehubungan dengan pekerjaan penelitian umum, eksplorasi,
studi kelayakan, konstruksi dan produksi serta berjangka waktu 30 tahun untuk kegiatan
pertambangan. Wilayah kerja eksplorasi dalam perjanjian seluas 99,690 hektar berlokasi di
Kabupaten kutai Barat, Kalimantan Timur.
Berdasarkan PKP2B, TSA dibebaskan dari pungutan pajak tertentu, seperti kewajiban bea impor
yang meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak penghasilan Pasal 22 berdasarkan Peraturan
Pajak Penghasilan Tahun 1994 tentang impor barang-barang tertentu yang tidak diproduksi di
Indonesia. Efektif pada tanggal 24 April 2008, berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Energi
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Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 317.K/30/PJB/2008 tanggal 29 April 2008, TSA
telah memasuki tahap produksi di wilayah seluas 2,404 hektar yang berlaku sampai dengan 23 April
2038. Sisa wilayah seluas 3,434 hektar dalam tahap studi kelayakan yang berlaku sampai dengan
tanggal 11 April 2007. Wilayah ini sedang dalam proses untuk memperoleh ijin ke tahap konstruksi
dari Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Geothermal. Manajemen berkeyakinan tidak adak
mengalami kesulitan dalam memperoleh perpanjangan ijin tersebut.
c.

Permodalan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 48 tanggal
26 Desember 2007 dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa S.H, Notaris di Jakarta
(“Akta No. 48/2007”), susunan permodalan TSA adalah sebagai berikut:
No. Nama Pemegang Saham
1.
2.

Modal Ditempatkan dan Disetor

%

Nominal (Rp.)

Jumlah Saham

Perseroan
BE

22.500.000.000
7.500.000.000

22.500
7.500

75
25

Jumlah

30.000.000.000

30.000

100

Saham dalam Portepel

d.

-

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta No. 48/ 2007dibuat, susunan anggota Direksi dan Komisaris TSA saat ini
adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Engki Wibowo
Komisaris
: Ir. Komajaya
Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur

e.

: Dato’ Low Tuck Kwong
: Jenny Quantero
: Low Yi Ngo

Ikhtisar Data Keuangan
Tabel di bawah ini menyajikan ringkasan data keuangan TSA untuk periode tiga bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2008 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007,
2006 dan 2005. Laporan keuangan TSA untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2008 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 diaudit oleh KAP
Haryanto Sahari & Rekan (Anggota dari PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian. Laporan keuangan TSA pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember
2006 dan 2005 telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Anggota dari Ernst &
Young Global) berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia
(”IAPI”) (dahulu Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (”IAI-KAP”) dengan pendapat
wajar tanpa pengecualian, sebelum dilakukannya penyajian kembali laporan keuangan.
Neraca
dalam miliaran Rupiah
Keterangan

31 Maret

31 Desember

2008

2007

2006(1)

2005(1)

Aktiva Lancar
Aktiva Tidak Lancar

34,0
130,0

17,8
123,2

13,2
100,6

4,6
29,2

Jumlah Aktiva

164,0

141,0

113,8

33,8

Kewajiban Lancar
Kewajiban Tidak Lancar

39,1
118,8

14.8
118,3

8,1
85,8

6,2
2,7

Jumlah Kewajiban

157,9

133,1

93,9

8,9

6,1

7,9

19,9

24,9

164,0

141,0

113,8

33,8

Ekuitas
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas
(1)

Telah Disajikan Kembali
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Laporan Laba Rugi
dalam miliaran Rupiah
Keterangan

31 Maret

Beban Administrasi dan Umum
Rugi Operasi
Beban lain-lain
Rugi Sebelum Pajak
Manfaat Pajak Penghasilan
Rugi Bersih
(1)

31 Desember

2008

2007

2006(1)

2005(1)

(0,5)
(0,5)
(2,0)
(2,5)
0,7
(1,8)

(2,6)
(2,6)
(14,4)
(17,0)
5,0
(12,0)

(2,3)
(2,3)
(4,0)
(6,3)
1,3
(5,0)

(4,7)
(4,7)
(1,3)
(6,0)
1,0
(5,0)

Telah Disajikan Kembali

PT Metalindo Prosestama (MP)
a.

Riwayat Singkat
MP berkedudukan di Jakarta, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta
Pendirian No. 12, tanggal 13 November 2000, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH,
Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-03775.HT.01.01.TH.2002 tanggal 7 Maret
2002 dan didaftarkan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah
No. 711/BH.09.03/VI/2002 tanggal 17 April 2002. Akta Pendirian tersebut telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia No. 52, tanggal 28 Juni 2002,Tambahan No. 6261. Anggaran
Dasar MP telah mengalami perubahan beberapa kali dan yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan
Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 21 tanggal 16 Desember 2007 oleh Yani Indrawaty
Wibawa, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No. 21/2007”). Perubahan ini telah mendapat persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia dalam Surat Keputusan
No. AHU-00169.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008 .

b.

Kegiatan Usaha
MP bergerak di bidang usaha perdagangan, konstruksi, keagenan, percetakan, jasa, perindustrian,
transportasi, manufaktur, kehutanan, pertanian dan pertambangan. MP belum melakukan aktivitas
usaha yang material hingga kini.

c.

Permodalan
Berdasarkan Akta No. 21/ 2007, susunan permodalan MP saat ini adalah sebagai berikut:
No. Nama Pemegang Saham
1.
2.
3.
4.

Modal Ditempatkan dan Disetor
Jumlah Saham

Engki Wibowo
Jenny Quantero
Dato’ Low Tuck Kwong
Perseroan

100.000.000
150.000.000
750.000.000
20.000.000.000

200
300
1.500
40.000

0,48
0,71
3,57
95,24

Jumlah

21.000.000.000

42.000

100

0

0

-

Saham dalam Portepel

d.

%

Nominal (Rp.)

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 15, tanggal
3 Agustus 2007, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakartasusunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris MP saat ini adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris
: Engki Wibowo
Direksi
Direktur Utama
Direktur

: Dato’ Low Tuck Kwong
: Jenny Quantero
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PT Kaltim OTR Tyres (KOTR)
a.

Riwayat Singkat
KOTR didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing sesuai dengan Undang-undang No. 11
Tahun 1967 jo Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing berdasarkan
Akta Pendirian No. 16 tanggal 15 Nopember 2006 dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa,
S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No. 16/2006”) yang telah mendapat pengesaan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. W7-03188.HT.01.01-TH.
2007 tanggal 26 Maret 2007.
Kegiatan Usaha
KOTR bergerak di bidang usaha industri vulkanisir ban.

b.

Permodalan
Berdasarkan Akta No. 16/ 2006, susunan permodalan KOTR adalah sebagai berikut:
No. Nama Pemegang Saham
1.
2.

Modal Ditempatkan dan Disetor
Jumlah Saham

Perseroan
Italmatic (Singapore) Pte.Ltd.

2.074.500.000
230.500.000

2.250
250

90
10

Jumlah

2.305.000.000

2.500

100

0

0

Saham dalam Portepel

c.

%

Nominal (Rp.)

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta No. 16/2006, susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris KOTR
adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Komajaya
Komisaris
: Michael Sumarijanto
Komisaris
: Chin Wai Fong
Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur

d.

:
:
:
:
:

Dato Low Tuck Kwong
Engki Wibowo
Jenny Quantero
Lim Chai Hock
Parry Yeo Kok Hai

Ikhtisar Data Keuangan
Tabel di bawah ini menyajikan ringkasan data keuangan KOTR untuk periode tiga bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2008 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2007, 2006 dan 2005 yang telah diaudit oleh KAP Haryanto Sahari & Rekan (Anggota
dari PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
Neraca
dalam miliaran Rupiah
Keterangan

31 Maret

Aktiva Lancar
Aktiva Tidak Lancar

31 Desember

2008

2007

2006

2005

4,6
2,2

3,2
0,1

2,3
-

-

Jumlah Aktiva

6,8

3,3

2,3

-

Kewajiban Lancar
Kewajiban Tidak Lancar

2,3
2,2

0,1
0,9

-

-

Jumlah Kewajiban

4,5

1,0

-

-

Ekuitas

2,3

2,3

2,3

-

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

6,8

3,3

2,3

-
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Laporan Laba Rugi
dalam miliaran Rupiah
Keterangan

31 Maret

Beban Usaha
Rugi Usaha
Pendapatan lain-lain
Laba Sebelum Pajak Penghasilan
Beban Pajak Penghasilan
Laba Bersih

31 Desember

2008

2007

2006

2005

(0,3)
(0,3)
0,3
-

(0.2)
(0.2)
0.2
-

-

-

PT Fajar Sakti Prima (FSP)
a.

Riwayat Singkat
FSP berkedudukan di Tenggarong, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan
Akta Pendirian Nomor 72, tanggal 23 September 1987, yang dibuat di hadapan Laden Mering,
SH, Notaris di Samarinda, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Atas Akta Pendirian
No. 1, tanggal 1 September 2007, yang dibuat di hadapan Bakhtiar, SH, Notaris di Tenggarong,
dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan
Surat Keputusan No. C-03913.HT.01.01.TH.2007, tanggal 21 Nopember 2007. Akta Pendirian
FSP telah mengalami perubahan beberapa kali dan yang terakhir berdasarkan Akta Berita Acara
Rapat Umum Pemegang Luar Biasa No.14 tanggal 5 Desember 2007 yang dibuat oleh Bakhtiar,
S.H., Notaris di Tenggarong (“Akta No. 14/2007”).
Akta ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia berdasarkan
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-A.H.01.10.0718 tanggal
9 Januari 2008.

b.

Kegiatan Usaha
FSP bergerak di bidang usaha pertambangan. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai
Kartanegara No. 540/18/KP-EP/DPE-IV/VII/2005 tanggal 21 Juli 2005, FSP telah diberikan KP
Eksploitasi untuk jangka waktu 20 tahun hingga tanggal 21 Juli 2025. Wilayah pertambangan
yang diberikan seluas 3.774 hektar.

c.

Permodalan
Berdasarkan Akta No. 14/2007, susunan permodalan FSP adalah sebagai berikut:
No. Nama Pemegang Saham
1.
2.
3.

d.

Modal Ditempatkan dan Disetor

%

Nominal (Rp.)

Jumlah Saham

Perseroan
Abdul Sani AP
Alif Mahmud Idrus

301.500.000
30.485.000
3.015.000

60.300
6.097
603

90
9,1
0,9

Jumlah

335.000.000

67.000

100

Saham dalam Portepel

415.000.000

83.000

-

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta No. 14/ 2007, dibuat di hadapan Bakhtiar, SH, Notaris di Tenggarong Kutai
Kartanegara, susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris FSP adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Engki Wibowo
Komisaris
: Alif Mahmud Idrus
Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur

: Low Tuck Kwong
: Jenny Quantero
: Abdul Sani AP

136

e.

Ikhtisar Data Keuangan
Tabel di bawah ini menyajikan ringkasan data keuangan FSP untuk periode tiga bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2008 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2007, 2006 dan 2005 yang telah diaudit oleh KAP Haryanto Sahari & Rekan (Anggota dari
PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
Neraca
dalam miliaran Rupiah
Keterangan

31 Maret

31 Desember

2008

2007

2006

2005

Aktiva Lancar
Aktiva Tidak Lancar

3,9
2,1

4,1
2,0

3,7
2,8

3,6

Jumlah Aktiva

6,0

6,1

6,5

3,6

Kewajiban Lancar
Kewajiban Tidak Lancar

3,6
-

3,7
-

5,0
-

0,8
2,1

Jumlah Kewajiban

3,6

3,7

5,0

2,9

Ekuitas

2,4

2,4

1,5

0,7

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

6,0

6,1

6,5

3,6

Laporan Laba Rugi
dalam miliaran Rupiah
Keterangan

31 Maret

Pendapatan
Beban Operasi
Laba (Rugi) Operasi
Beban lain-lain
Laba Sebelum Pajak Penghasilan
Beban Pajak Penghasilan
Laba Bersih

31 Desember

2008

2007

2006

2005

0,5
(0,5)
-

3,1
(1,8)
1,3
1,3
(0,4)
0,9

2,6
(1,4)
1,2
(0,1)
1,1
(0,3)
0,8

1,1
(0,6)
(0,5)
0,5
(0,2)
0,3

PT Bara Tabang (BT)
a.

Riwayat Singkat
BT didirikan pada tanggal 26 Maret 2004 berdasarkan Akta Pendirian No. 164 sebagaimana diubah
dengan Akta Pembatalan No. 148 tanggal 24 April 2004 (“Akta No. 148/2004”) yang keduanya
dibuat di hadapan Bakhtiar, SH, Notaris di Tenggarong yang telah disetujui oleh Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-26102.HT.01.01.TH.2004
tanggal 20 Oktober 2004. Akta Pendirian BT telah mengalami perubahan beberapa kali dan yang
terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 6 tanggal 2 November
2007 dibuat di hadapan Bakhtiar, SH, Notaris di Jakarta. Akta ini telah diberitahukan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. C-UM.HT.01.10-6618 tanggal 27 Desember
2007 (“Akta No. 6/2007”).

b.

Kegiatan Usaha
BT bergerak di bidang usaha pertambangan batubara yang telah memperoleh Kuasa pertambangan
Eksploitasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/027/KP.EP/DPE.IV/
2008 tanggal 7 April 2008, yang berlaku selama 20 tahun. Wilayah pertambangan yang diberikan
seluas 3.015 hektar.
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c.

Permodalan
Berdasarkan Akta No. 6/ 2007, susunan permodalan BT saat ini adalah sebagai berikut:
No. Nama Pemegang Saham
1.
2.
3.
4.
5.

Modal Ditempatkan dan Disetor
Jumlah Saham

Perseroan
Abdul Sani Ambo Poke
Setyo Budiwiwoho
Adji Sintha Haryanto
Roos Lina Ningsih

315.000.000
12.250.000
8.750.000
8.750.000
5.250.000

1.260
49
35
35
21

90
3,5
2,5
2,5
1,5

Jumlah

350.000.000

1.400

100

50.000.000

200

-

Saham dalam Portepel

d.

%

Nominal (Rp.)

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta No. 148/2007, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BT saat ini
adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Engki Wibowo
Komisaris
: Abdul Sani Ambo Poke
Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur

e.

: Low Tuck Kwong
: Setyo Budiwiwoho
: Jenny Quantero

Ikhtisar Data Keuangan
Tabel di bawah ini menyajikan ringkasan data keuangan BT untuk periode tiga bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2008 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2007, 2006 dan 2005 yang telah diaudit oleh KAP Haryanto Sahari & Rekan (Anggota dari
PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan
mengenai kemampuan BT dalam mempertahankan kelangsungan usahanya
Neraca
dalam jutaan Rupiah
Keterangan

31 Maret

31 Desember

2008

2007

2006

2005

Aktiva Lancar
Aktiva Tidak Lancar

223,6
1.141,3

124,9
973,4

100,0
75,0

1,3
175,0

Jumlah Aktiva

1.364,9

1.098,3

175,0

176,3

715,3
387,1

816,1
-

89,5
-

89,5

Kewajiban Lancar
Kewajiban Tidak Lancar
Jumlah Kewajiban
Ekuitas
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

1.102,4

816,1

89,5

89,5

262,5

282,2

85,5

86,8

1.364,9

1.098,3

175,0

176,3

Jumlah aktiva BT mengalami peningkatan pada tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006
sebesar Rp932,3 juta pada tahun 2007, dari total Aktiva Rp175 juta mejadi Rp1,1 miliar yang
berasal dari pinjaman pihak hubungan istimewa sebesar Rp494,3 juta dan peningkatan modal
dasar Perusahaan sebesar Rp250 juta yang digunakan untuk eksplorasi tambang batubara di
daerah Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

138

Laporan Laba Rugi
dalam jutaan Rupiah
Keterangan

31 Maret
2008
(9,0)
(9,0)
(10,7)
(19,7)
(19,7)

Beban Administrasi dan Umum
Rugi Operasi
Beban lain-lain
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan
Beban Pajak Penghasilan
Rugi Bersih

31 Desember
2007
2006
(51,8)
(51,8)
(1,5)
(1,3)
(53,3)
(1,3)
(53,3)
(1,3)

2005
(0,5)
(0,5)
(0,5)

PT Brian Anjat Sentosa (BAS)
a.

Riwayat Singkat
BAS berkedudukan di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah sebuah perseroan terbatas
yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut undang-undang Republik Indonesia berdasarkan Akta
Pendirian No. 55 tanggal 15 September 2004 yang dibuat di hadapan Bambang Sudarsono S.H.,
Notaris di Tenggarong sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan No. 4 tanggal
1 Maret 2005 dan Akta Perubahan Atas Akta Pendirian No. 2 tanggal 1 Oktober 2007, yang dibuat di
hadapan Bakhtiar, SH, Notaris di Tenggarong. Akta-akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C-06105.HT.01.01.TH.2007
tanggal 11 Desember 2007 dan telah didaftarkan di Daftar Perusahaan pada kantor Pendaftaran
Perusahaan Kabupaten Kutai Kartanegara No. 17.06.1.51.00649 tanggal 27 Desember 2007.

b.

Kegiatan Usaha
BAS bergerak di bidang usaha dibidang pertambangan. Pada tanggal 31 Desember 2007, BAS
berada pada tahap eksplorasi.
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/97/KP-er/DPE-IV/VIII/2006 tanggal
1 Agustus 2006, BAS telah diberikan KP Eksplorasi untuk jangka waktu 3 tahun yang berakhir
pada 1 Agustus 2009. Wialayah pertambangan yang diberikan seluas 4,025 hektar.

c.

Permodalan
Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 70 tanggal
31 Desember 2007, yang dibuat oleh Bakhtiar, S.H, Notaris di Tenggarong (“Akta No. 70/2007”),
susunan pemegang saham BAS saat ini adalah sebagai berikut:
No. Nama Pemegang Saham
1.
2.
3.
4.
5.
6.

d.

Modal Ditempatkan dan Disetor
Nominal (Rp.)
Jumlah Saham
90.000.000
900
4.000.000
40
3.800.000
38
1.200.000
12
500.000
5
500.000
5
100.000.000
1.000
300.000.000
3.000

Perseroan
Ny. Sri Nooranilawati
Dedy Harianto
Aris Supriyadi
Taofik Rahman
Alif Mahmud Idrus
Jumlah
Saham dalam Portepel

%
90
4
3.8
1.2
0.5
0.5
100

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta No. 70/2007, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BAS saat ini
adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama :
Komisaris
:

Engki Wibowo
Taofik Rahman

Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur

Dato’ Low Tuck Kwong
Jenny Quantero
Dedy Hariyanto

:
:
:
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e.

Ikhtisar Data Keuangan
Tabel di bawah ini menyajikan ringkasan data keuangan BAS untuk periode tiga bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2008 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2007, 2006 dan 2005 yang telah diaudit oleh KAP Haryanto Sahari & Rekan (Anggota
dari PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf
penjelasan mengenai kemampuan BAS dalam mempertahankan kelangsungan usahanya.
Neraca
dalam jutaan Rupiah
Keterangan
Aktiva Lancar
Aktiva Tidak Lancar
Jumlah Aktiva
Kewajiban Lancar
Kewajiban Tidak Lancar
Jumlah Kewajiban
Ekuitas
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

31 Maret
2008
64,1
341,3
405,4
378,9
378,9
26,5

2007
102,1
294,7
396,8
338,8
338,8
58,0

405,4

396,8

31 Desember
2006
100,0
279,8
379,8
279,8
279,8
100,0
379,8

2005
315,8
315,8
215,8
215,8
100.0
315,8

Laporan Laba Rugi
dalam jutaan Rupiah
Keterangan

31 Maret
2008
(31,5)
(31,5)
(31,5)
(31,5)

Beban Administrasi dan Umum
Rugi Operasi
Beban lain-lain
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan
Beban Pajak Penghasilan
Rugi Bersih

2007
(41,8)
(41,8)
(0,2)
(42,0)
(42,0)

31 Desember
2006
-

2005
-

PT Gunungbayan Pratamacoal (GBP)
a.

Riwayat Singkat
GBP berkedudukan di Jakarta, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan
diatur menurut undang-undang Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 33 tanggal 26 Maret
1990, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan No. 1 tanggal 7 September 1990 yang
dibuat di hadapan Sulaimansjah SH, Notaris di Banjarmasin juncto Akta Perubahan No. 193
tanggal 25 Maret 1991 yang dibuat di hadapan Mohamad Said Tadjoedin SH, Notaris di Jakarta,
dan Akta Perubahan No. 19 tanggal 3 Maret 1993, yang seluruhnya dibuat di hadapan Sulaimansjah,
SH, Notaris di Banjarmasin. Akta-akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik
Indonesia berdasarkan Keputusan No. C2-1663.HT.01.01.Th.93 tanggal 16 Maret 1993 dan
didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Samarinda dibawah No. W13.Db.HT.01.01-15 tanggal
31 Maret 1993. Akta Pendirian tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
No. 71, tanggal 4 September 1998, Tambahan No. 5090. Akta pendirian telah beberapa kali diubah
dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham
No. 20, tanggal 6 Desember 2007, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di
Jakarta (“Akta No. 20/2007”), yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C-07187 HT.01.04-TH.2007 tanggal 18 Desember
2007, Akta No. 20/2007 ini merubah Pasal 4 mengenai peningkatan modal dasar GBP.

b.

Kegiatan Usaha
GBP bergerak di bidang usaha pertambangan. Berdasarkan PKP2B No. 002/PK/PTBA-GBP/
1994 yang disepakati oleh GBP dan PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA)
pada tanggal 15 Agustus 1994, GBP telah diberikan izin Penanaman Modal Dalam negeri di
bidang penambangan umum sebagai kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi
batubara di Kecamatan Kota Bangun, Jempang, Muara Pahu, Muara Lawa dan Damai, Kabupaten
Kutai, Kalimantan Timur, dengan wilayah seluas 100,000 hektar.
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Berdasarkan amandemen atas perjanjian tersebut diatas, tanggal 27 Juni 1997 seluruh hak dan
kewajiban PTBA dialihkan ke Pemerintah Republik Indonesia, yang diwakili oleh Departemen
Pertambangan dan Energi. Selanjutnya perjanjian ini mengikat GBP dan Pemerintah Republik
Indonesia dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.
Berdasarkan Surat Keputusan dari Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral
No. 430.K/20.01/DJP/1999 tanggal 2 Agustus 1999, perihal dimulainya Tahap Eksplorasi (Produksi)
PKP2B, area penambangan yang dimiliki GBP dalam tahap eksploitasi ini adalah 74,540 hektar
dan persetujuan ini berlaku dari tanggal 12 Juli 1999 hingga 11 Juli 2029. Setelah melepas beberapa
wilayah yang telah disetujui oleh menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
tanggal 3 Agustus 2006 dalam suratnya No. 229.K/40.00/DJB/2006. GBP memiliki PKP2B generasi
kedua yang berlokasi di Muara Tae, Kalimantan Timur selama 30 tahun. Area konsesi yang ada
sekarang ini adalah seluas 24.055 hektar yang terdiri dari 2 Blok yang terpisah yaitu Blok I (ijin
ekploitasi telah disetujui) dan Blok II (dalam eksploitasi).
c.

Permodalan
Berdasarkan Akta No. 20/ 2007, yang dibuat oleh Yani Indrawaty Wibawa, S.H., Notaris di Jakarta,
susunan permodalan GBP adalah sebagai berikut:
No. Nama Pemegang Saham
1.
2.
3.
4.

Modal Ditempatkan dan Disetor
Jumlah Saham

Dato’ Low Tuck Kwong
PT Kaltim Bara Sentosa
Engki Wibowo
PT Metalindo Prosestama

180.000.000
360.000.000
60.000.000
22.400.000.000

180
360
60
22.400

0,8
1,6
0,2
97,4

Jumlah

23.000.000.000

23.000

100

-

-

Saham dalam Portepel

d.

e.

%

Nominal (Rp.)

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 27 tanggal
28 Januari 2008, dibuat dihadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta, susunan
terakhir Dewan Komisaris dan Direksi GBP saat ini adalah sebagai berikut:
Komisaris
Komisaris Utama :
Komisaris
:

Komajaya
Hendro Setyono

Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur

Dato’ Low Tuck Kwong
Engki Wibowo
Jenny Quantero
Chin Wai Fong
Lim Chai Hock

:
:
:
:
:

Perkembangan Terkini Mengenai Kepemilikan Saham dalam GBP
Riwayat Permodalan GBP:
1.

Pada saat pendirian berdasarkan Akta Pendirian, susunan permodalan GBP adalah sebagai
berikut:
Modal dasar
Modal ditempatkan
Modal disetor

: Rp. 5.000.000.000
: Rp. 3.000.000.000
: Rp. 3.000.000.000
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Modal dasar GBP terbagi atas 10.000 saham dengan nilai nominal Rp.500.000 per saham.
Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian oleh pemegang saham GBP dengan susunan
sebagai berikut:

2.

No.

Nama Pemegang Saham

Modal Ditempatkan dan Disetor
Nominal (Rp.)
Jumlah Saham

%

1.
2.
3.
4.
5.

Haji Asri
Muhammad Abduh
Mirhanuddin Samad
Muhammad Rasyid Ridha
Muhammad Gazalie

1.800.000.000
300.000.000
300.000.000
300.000.000
300.000.000

3.600
600
600
600
600

60
10
10
10
10
100

Jumlah

3.000.000.000

6.000

Saham dalam Portepel

2.000.000.000

4.000

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 25 tanggal 28 Juni 1997 dibuat di hadapan Yansen
Dicky Suseno, SH, Notaris di Samarinda, Mirhanuddin Samad menjual seluruh saham miliknya
dalam GBP sejumlah 600 saham senilai Rp.300.000.000 kepada Haji Asri. Jual beli saham
tersebut telah mendapat persetujuan pemegang saham GBP berdasarkan Akta Pernyataan
Keputusan Rapat No. 1 tanggal 1 April 1997, dibuat oleh Yansen Dicky Suseno, SH, Notaris
di Samarinda (“Akta No. 1/1997 “) yang kemudian ditegaskan kembali dalam Akta Berita
Acara No. 26 tanggal 28 Juni 1997, dibuat oleh Yansen Dicky Suseno, SH, Notaris di Samarinda
(“Akta No. 26/1997 “).
Berdasarkan Akta No. 26/1997, modal dasar GBP terbagi atas 12.000 saham dengan nilai
nominal Rp.500.000 per saham. Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian oleh pemegang
saham GBP dengan susunan sebagai berikut:

3.

No.

Nama Pemegang Saham

Modal Ditempatkan dan Disetor
Nominal (Rp.)
Jumlah Saham

%

1.
2.
3.
4.

Haji Asri
Muhammad Abduh
Muhammad Rasyid Ridha
Muhammad Gazalie

2.100.000.000
300.000.000
300.000.000
300.000.000

4.200
600
600
600

70
10
10
10

Jumlah

3.000.000.000

6.000

100

Saham dalam Portepel

2.000.000.000

6.000

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham GBP tanggal 27 Nopember 1997 antara Haji Asri,
Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha dan Muhammad Gazalie sebagai pihak penjual
dan PT Kaltim Bara Santosa, Dato’ Low Tuck Kwong dan Engki Wibowo sebagai pihak
pembeli yang kemudian ditindaklanjuti dengan Akta Penyerahan No. 49, 50, 51 dan 52, 53
kesemuanya tanggal 27 Nopember 1997 dan dibuat dihadapan Samsul Hadi, SH, Notaris di
Jakarta, telah terjadi pengalihan saham sebagai berikut:
No

Penjual

Pembeli

1.
2.
3.
4.
5.

Haji Asri
Haji Asri
Muhammad Gazalie
Muhammad Rasyid Ridha
Muhammad Abduh

PT Kaltim Bara Santosa
Dato’ Low Tuck Kwong
Dato’ Low Tuck Kwong
Dato’ Low Tuck Kwong
Engki Wibowo

Jumlah Saham yang Dialihkan
3.600
600
600
600
600

Pengalihan saham diatas telah disetujui oleh para pemegang saham melalui Akta Berita
Acara No. 48, tanggal 27 Nopember 1997, yang dibuat oleh Samsul Hadi, SH, Notaris di
Jakarta, sehingga susunan pemegang saham GBP menjadi sebagai berikut:
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4.

No.

Nama Pemegang Saham

1.
2.
3.

Engki Wibowo
PT Kaltim Bara Santosa
Dato’ Low Tuck Kwong

Modal Ditempatkan dan Disetor

%

Nominal (Rp.)

Jumlah Saham

300.000.000
1.800.000.000
900.000.000

600
3.600
1.800

10
60
30
100

Jumlah

3.000.000.000

6.000

Saham dalam Portepel

2.000.000.000

6.000

Berdasarkan Akta Berita Acara No. 4 tanggal 2 April 1998, dibuat oleh Swanny Hidayat, SH,
yang merupakan pengganti dari Samsul Hadi, SH, Notaris di Jakarta, (“Akta No.4/1998”)
GBP menyetujui peningkatan modal dasar dari semula Rp.5.000.000.000 menjadi
Rp.6.000.000.000 dan nilai nominal saham dari semula Rp.500.000 per saham menjadi
Rp.1.000.000 per saham, sehingga susunan permodalan GBP adalah sebagai berikut:
Modal dasar
Modal ditempatkan
Modal disetor

: Rp. 6.000.000.000
: Rp. 3.000.000.000
: Rp. 3.000.000.000

Berdasarkan Akta No.4/1998, modal dasar GBP terbagi atas 6.000 saham dengan nilai nominal
Rp.1.000.000 per saham. Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian oleh pemegang
saham GBP dengan susunan sebagai berikut::
No.

Nama Pemegang Saham

Modal Ditempatkan dan Disetor
Nominal (Rp.)
Jumlah Saham
300.000.000
300
1.800.000.000
1.800
900.000.000
900
3.000.000.000
3.000
3.000.000.000
3.000

1.
Engki Wibowo
2.
PT Kaltim Bara Santosa
3.
Dato’ Low Tuck Kwong
Jumlah
Saham dalam Portepel

5.

%
10
60
30
100

Berdasarkan Akta Pengoperan Hak Atas Saham No. 26, 27 dan 28, kesemuanya tanggal
12 April 2002 dan dibuat dihadapan Yani Indrawati Wibawa, SH, Notaris di Jakarta, telah
terjadi pengalihan saham sebagai berikut:
No
1
2
3

Penjual
Dato’ Low Tuck Kwong
PT Kaltim Bara Sentosa
Engki Wibowo

Pembeli
Jumlah Saham yang Dialihkan
PT Metalindo Prosestama
720
PT Metalindo Prosestama
1.440
PT Metalindo Prosestama
240

Pengalihan saham diatas telah disetujui oleh para pemegang saham melalui Akta Berita
Acara No. 25, tanggal 12 April 2002, yang dibuat dihadapan Yani Indrawati Wibawa, SH,
Notaris di Jakarta, sehingga susunan pemegang saham GBP menjadi sebagai berikut:
No.

Nama Pemegang Saham

Modal Ditempatkan dan Disetor
Nominal (Rp.)
Jumlah Saham
180.000.000
180
360.000.000
360
60.000.000
60
2.400.000.000
2.400
3.000.000.000
3.000
3.000.000.000
3.000

1.
Dato’ Low Tuck Kwong
2.
PT Kaltim Bara Santosa
3.
Engki Wibowo
4.
PT Metalindo Prosestama
Jumlah
Saham dalam Portepel

%
6
12
2
80
100

Catatan :
Berdasarkan Surat Persetujuan Restrukrisasi Pemegang Saham PT Gunungbayan
Pratamacoal No. 2288/40.00/DJG/2002 tanggal 25 Maret 2002, Pemerintah menyetujui
pengalihan saham dari pemegang saham sebelumnya kepada PT Metalindo Prosestama.
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6.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham GBP No. 20,
tanggal 6 Desember 2007, dibuat di hadapan Yani Indrawati Wibawa, SH, Notaris di Jakarta,
telah terjadi peningkatan modal dasar ditempatkan dan disetor GBP, sehingga susunan
permodalan GBP adalah sebagai berikut:
Modal dasar
Modal ditempatkan
Modal disetor

: Rp. 23.000.000.000
: Rp. 23.000.000.000
: Rp. 23.000.000.000

Modal dasar GBP terbagi atas 23.000 saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham.
Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian oleh pemegang saham GBP dengan susunan
sebagai berikut:
No.

Nama Pemegang Saham

1.
2.
3.
4.

Dato’ Low Tuck Kwong
PT Kaltim Bara Santosa
Engki Wibowo
PT Metalindo Prosestama

Jumlah

Modal Ditempatkan dan Disetor

%

Nominal (Rp.)

Jumlah Saham

180.000.000
360.000.000
60.000.000
22.400.000.000

180
360
60
22.400

0,8
1,6
0,2
97,4

23.000.000.000

23.000

100

-

-

Saham dalam Portepel

Pada tanggal 25 Juli 2008, Bayan Group menerima surat tertanggal 22 Juli 2008 dari sebuah
Kantor Hukum yang mewakili 3 mantan pemegang saham GBP, yang dialamatkan ke PT Kaltim
Bara Sentosa (Bara Sentosa), perusahaan sepengendali dengan Perseroan. Bara Sentosa,
bersama-sama dengan Dato’ Low Tuck Kwong (Pemegang saham pengendali) dan Engki Wibowo
(Pemegang saham pendiri) membeli 90% saham Gunungbayan dari 3 mantan pemegang saham
Gunungbayan, berikut dari 1 orang lagi yang memiliki 10%, menurut perjanjian jual beli pada
bulan November 1997. Melalui kuasa hukumnya, 3 mantan pemegang saham GBP tersebut,
antara lain menyatakan bahwa penjualan saham mereka di GBP kepada Bara Sentosa, Dato’
Low Tuck Kwong dan Engki Wibowo pada bulan November 1997, adalah tidak sah dan mengancam
akan mulai melakukan tindakan hukum.
Bayan Group percaya, dan Bara Sentosa serta Dato Low Tuck Kwong dan Engki Wibowo telah
menyatakan bahwa gugatan ini tidak beralasan dan tidak memiliki dasar hukum. Apabila terjadi
litigasi, Bayan Group berniat untuk melakukan pembelaan dan Bara sentosa, Dato’ Low Tuck
Kwong serta Engki Wibowo telah menyatakan niatnya untuk melawan gugatan tersebut.
Menurut perjanjian jual beli pada bulan November 2007 tersebut, Bara Sentosa, Dato’ Low Tuck
Kwong dan Engki Wibowo, sebagai pihak pembeli, membeli saham GBP dengan harga dan
persyaratan-persayaratan tertentu dari 3 mantan pemegang saham GBP (bersama-sama dengan
1 orang penjual lagi) dan telah menerima penyerahan saham dari masing-masing penjual
berdasarkan Akta No. 49, 50,51, 52 dan 53 yang semuanya tertanggal 27 November 1997 dibuat
di hadapan Notaris Samsul Hadi SH, Notaris di Jakarta.
Selanjutnya, GBP telah menerima persetujuan dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
untuk pengalihan saham-saham tersebut. Sebagian besar saham GBP selanjutnya dijual oleh
Bara Sentosa, dan Dato’ Low Tuck Kwong dan Engki Wibowo ke MP, perusahaan sepengendali
dengan Perseroan pada waktu itu, yang kemudian menjadi anak perusahaan Perseroan setelah
dilakukannya restrukturisasi organisasi. Saat ini, Bara Sentosa memiliki 1,6% saham GBP.
Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum menerima pemberitahuan resmi dari Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan tentang adanya tuntutan tersebut.
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e.

Ikhtisar Data Keuangan
Tabel di bawah ini menyajikan ringkasan data keuangan GBP untuk periode tiga bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2008 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2007, 2006 dan 2005. Laporan keuangan GBP untuk periode tiga bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2008 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007
diaudit oleh KAP Haryanto Sahari & Rekan (Anggota dari PricewaterhouseCoopers) dengan
pendapat wajar tanpa pengecualian. KAP Haryanto Sahari & Rekan (Anggota dari
PricewaterhouseCoopers) juga telah mengaudit penyesuaian yang dilakukan manajemen seperti
yang diuraikan dalam Catatan 3 atas laporan keuangan berkaitan dengan biaya pengupasan
ditangguhkan, beban pokok penjualan, beban yang masih harus dibayar, dan aktiva/kewajiban
pajak tangguhan yang diterapkan untuk menyajikan kembali laporan keuangan untuk tahun yang
berakhir 31 Desember 2006 dan 2005 Laporan keuangan GBP untuk tahun yang berakhir pada
31 Desember 2006 dan 2005 diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono & Rekan (anggota
PKF International) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian beserta paragraf penjelasan mengenai
perubahan kebijakan akuntansi GBP untuk perhitungan penyusutan aktiva tetap di tahun 2005
dan kemampuan GBP dalam mempertahankan kelangsungan usahanya
Neraca
dalam miliaran Rupiah
Keterangan

31 Maret
2008

Aktiva Lancar
Aktiva Tidak Lancar

216,2
526,5

31 Desember
2007

106,0
554,6

2006

2005)

disajikan
kembali

disajikan
kembali

289,6
483,1

179,0
594,4

Jumlah Aktiva

742,7

660,6

772,7

773,4

Kewajiban Lancar
Kewajiban Tidak Lancar

529,5
164,7

460,6
170,7

580,3
248,2

543,2
345,2

Jumlah Kewajiban

694,2

631,3

828,5

897,4

48,5

29,3

(55,8)

(124,0)

742,7

660,6

772,7

773,4

Ekuitas/(Defisiensi Ekuitas)
Jumlah Kewajiban dan Defisiensi Ekuitas

Laporan Laba Rugi
dalam miliaran Rupiah
Keterangan

31 Maret
2008

Penjualan Bersih
Baban Pokok Penjualan
Laba Kotor
Beban Usaha
Laba Usaha
Pendapatan/(Beban) lain-lain
Laba Sebelum Pajak Penghasilan
Beban Pajak Penghasilan
Laba Bersih

417,2
(395,3)
21,9
(30,0)
(8,1)
30,3
22,2
(3,0)
19,2

31 Desember
2007

1.695,5
(1.476,1)
219,4
(112,8)
106,6
(17,5)
89,1
(24,0)
65,1

2006

2005)

disajikan
kembali

disajikan
kembali

1.646,0
(1.457,1)
188,9
(92,3)
96,6
5,8
102,4
(34,3)
68,1

1.372,7
(1.140,6)
232,1
(43,9)
188,2
(72,8)
115,4
(37,1)
78,3

PT Muji Lines (Muji)
a.

Riwayat Singkat
Muji adalah perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yang didirikan pada tanggal
24 Agustus 2006 dan akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
pada tanggal 29 September 2006. Akta Pendirian Muji saat ini sedang dalam proses pendaftaran
di Kantor Pendaftaran Perusahaan.

b.

Kegiatan Usaha
Muji bergerak di bidang pelayaran.
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c.

Permodalan
Berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan pengalihan Saham No. 003/BR-DLT/VI/2008 tanggal 4 Juni
2008, dibuat di bawah tangan telah terjadi pengalihan saham yaitu Dato Low Tuck Kwong
mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam Muji sebanyak 750 saham kepada perseroan sehingga
susunan permodalan Muji adalah sebagai berikut:
No. Nama Pemegang Saham
1.
2.

Modal Ditempatkan dan Disetor

Perseroan
BE
Jumlah
Saham dalam Portepel

d.

%

Nominal (Rp.)

Jumlah Saham

750.000.000
250.000.000

750
250

75
25

1.000.000.000

1.000

100

-

-

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan akta pendirian Muji yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
pada tanggal 29 September 2006. susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris Muji
adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris
: Engki Wibowo
Direksi
Direktur Utama
Direktur

e.

: Dato’ Low Tuck Kwong
: Jenny Quantero

Ikhtisar Data Keuangan
Laporan Keuangan Muji untuk dan tanggal 31 Desember 2006, 31 Desember 2007 dan 31 Maret
2008 masih dalam proses audit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan (Anggota
dari PricewaterhouseCoopers).
Neraca
dalam miliaran Rupiah
Keterangan

31 Maret

31 Desember

2008

2007

2006

Aktiva Lancar
Aktiva Tidak Lancar

718.138.756
24.407.601.496

1.636.447.381
25.087.866.517

1.670.645.631
45.416.464

Jumlah Aktiva

25.125.740.252

26.724.313.898

1.716.062.095

Kewajiban Lancar
Kewajiban Tidak Lancar

25.938.791.498
-

27.700.252.897
-

825.015.713
-

Jumlah Kewajiban

25.938.791.498

27.700.252.897

825.015.713

(813.051.246)

(975.938.999)

891.046.383

25.125.740.252

26.724.313.898

1.716.062.095

Ekuitas/(Defisiensi Ekuitas)
Jumlah Kewajiban dan Defisiensi Ekuitas

Laporan Laba Rugi
dalam miliaran Rupiah
Keterangan

31 Maret
2008

Penjualan Bersih
Baban Pokok Penjualan
Laba Kotor
Beban Usaha
Laba Usaha
Pendapatan/(Beban) lain-lain
Laba Sebelum Pajak Penghasilan
Beban Pajak Penghasilan
Laba Bersih
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31 Desember
2007

2006

1.100.700.000
1.844.160.000
675.975.780
1.806.929.879
424.724.220
37.230.121
177.885.930
337.816.456
246.838.290
(300.586.334)
(83.950.537) (1.568.148.114)
162.887.753 (1.868.734.449)
162.887.753 (1.868.734.449)

106.417.996
(106.417.996)
(2.535.621)
(108.953.617)
(108.953.617)

8. Transaksi Perseroan dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa
Secara umum, transaksi antara perusahaan-perusahaan dalam Bayan Group dan setiap pihak yang memiliki
hubungan istimewa (yang akan dijelaskan dibawah) adalah merupakan transaksi dengan pihak yang memiliki
hubungan istimewa. Perseroan telah melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa
sebagai berikut:
-

Perusahaan-perusahaan dalam Bayan Group yang telah melakukan transaksi secara historis dengan
pemegang saham langsung dan tidak langsung dan afiliasi pemegang saham Perseroan, tetapi sudah
diputus sehubungan dengan Reorganisasi Bayan Group ;
Perusahaan-perusahaan dalam Bayan Group memiliki transaksi yang masih berjalan dengan -pemegang
saham langsung dan tidak langsung dan afiliasi dari pemegang saham Perseroan; dan
Perusahaan-perusahaan dalam Bayan Group yang melakukan transaksi di antara mereka.

Selain dari yang disebutkan, setiap perikatan yang telah dilakukan menggunakan persyaratan komersial
normal (arm’s length term) atau dengan persyaratan yang menguntungkan yang hampir sama dengan
transaksi yang dilakukan oleh pihak ketiga.
Berdasarkan peraturan BAPEPAM-LK, setiap transaksi oleh perusahaan terdaftar pada BEI yang
menimbulkan benturan kepentingan harus mendapatkan persetujuan dari mayoritas pemegang saham
yang tidak memiliki benturan kepentingan dari transaksi yang diajukan. “Benturan kepentingan” diartikan
dalam peraturan tersebut sebagai benturan antara kepentingan ekonomi perusahaan, pada satu pihak, dan
kepentingan ekonomi pribadi tersebut setiap Dewan Komisaris, Dewan Direksi atau pemegang saham inti
(yang memiliki 20,0% atau lebih kepemilikan atas saham yang ditempatkan) atau afiliasi mereka. BAPEPAMLK memiliki wewenang untuk menegakkan peraturan, dan pemegang saham Perseroan dapat melakukan
aksi penegakan berdasarkan peraturan ini.
Pihak yang memiliki hubungan istimewa
Keterangan singkat mengenai pihak yang memiliki hubungan istimewa yang telah melakukan transaksi
dengan Bayan Group secara kronologis adalah sebagai berikut:
-

-

-

-

Dato’ Low Tuck Kwong adalah pemegang saham pengendali Perseroan dengan kepemilikan sebesar
75,0% sebelum dilakukan Penawaran Umum. Dato’ Low Tuck Kwong bersama-sama dengan dua
direktur lainnya disebut sebagai “Pemegang saham inti dan Penjual” memiliki 100,0% Perseroan
sebelum Penawaran Umum.
BI (sebelumnya Manhattan Energy Pte Ltd) adalah entitas sepengendali dengan Perseroan.
Manhattan Resources Limited (“Manhattan Resources”) merupakan perusahaan publik di Singapura
dimana Dato’ Low Tuck Kwong, Low Yi Ngo, Chin Wai Fong, Lim Chai Hock, Engki Wibowo dan
Jenny Quantero adalah pemegang saham tidak langsung dengan kepemilikan sebesar 45,2% secara
langsung dan/atau tidak langsung per tanggal 31 Maret 2008.
PT Lian Beng Energy (Lian Beng Energy) adalah perusahaan dimana Dato’ Low Tuck Kwong, Low Yi
Ngo, Chin Wai Fong, Lim Chai Hock, Engki Wibowo dan Jenny Quantero, melalui Manhattan Resources
dan Lian Beng Energy Pte Ltd, merupakan pemegang saham tidak langsung.
ASL Energy Pte Ltd (“ASL Energy”) adalah perusahaan dimana Dato’ Low Tuck Kwong, Low Yi Ngo,
Chin Wai Fong, Lim Chai Hock, Engki Wibowo dan Jenny Quantero, melalui Manhattan Resources,
merupakan pemegang saham tidak langsung.
Kaltim Supacoal adalah perusahaan patungan (joint venture) yang dibentuk antara pihak ketiga dengan
BI, dimana BI memiliki 49,0% saham. Pada bulan Mei 2008, Perseroan telah mengadakan perjanjian
jual beli bersyarat untuk mengambilalih seluruh saham milik BI pada Kaltim Supacoal dengan perkiraan
harga sebesar US$0.6 juta. Perseroan memperkirakan transaksi pengambilalihan saham tersebut
akan selesai pada semester kedua tahun 2008.
Sumcommerce Japan Inc (Sumcommerce) adalah perusahaan yang dikendalikan oleh pihak yang
memiliki hubungan istimewa
PT Nirmala Matranusa adalah entitas sepengendali dengan Perseroan.
Pan Assets Indonesia adalah entitas sepengendali denganPerseroan.
PT Kalimantan Citra Bara (Citrabara) adalah entitas sepengendali dengan Perseroan.
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-

Carbonic International Trading Ltd (Carbonic) adalah entitas sepengendali dengan Perseroan.
PT Aneka Samudera Lintas adalah perusahaan dimana Dato’Low Tuck Kwong, Low Yi Ngo, Chin Wai
Fong, Lim Chai Hock, Engki Wibowo dan Jenny Quantero, melalui Manhattan Resources merupakan
pemegang saham tidak langsung.

Sebagai tambahan, Bayan Group telah mengakuisisi saham pada beberapa anak-anak perusahaan dari
entitas sepengendali sebagai bagian dari Restrukturisasi Organisasi.
Nilai atau jumlah piutang atau hutang dari transaksi dan pinjaman antara Bayan Group dan pihak yang
memiliki hubungan istimewa untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang berakhir pada 31 Desember 2007 dan
pada dan untuk periode tiga 3 (tiga) bulan berikutnya yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008, dimana
nilai atau jumlah keseluruhan piutang atau hutang terkait dengan transaksi dan pinjaman adalah bersifat
material sehubungan dengan Bayan Group dan/atau Penawaran Umum, sebagaimana diungkapkan pada
bagian di bawah ini. Jumlah-jumlah yang ditampilkan pada bagian di bawah terdiri dari, antara lain, pemecahan
dari nilai keseluruhan, atau jumlah piutang atau hutang yang terkait dengan:
Transaksi-transaksi yang terjadi pada masa lalu dan tidak lagi berlangsung yang terjadi antara Bayan
Group dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa selama periode tiga tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2007 dan hingga tanggal 31 Maret 2008, yang telah berakhir atau Perseroan bermaksud
untuk tidak melanjutkan ; dan
Transaksi-transaksi yang terjadi sekarang dan yang masih berlanjut yang terjadi antara Bayan Group
dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa untuk periode tiga tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2007 dan hingga tanggal 31 Maret 2008.
Keterangan

31 Maret
2008

31 Desember
2007

2006

2005)

disajikan
kembali

disajikan
kembali

(Dalam miliar Rupiah, kecuali persentase)
Penjualan batubara:
BI
Proses batubara:
Pan Assets Indonesia
Komisi Penjualan:
Pan Assets Indonesia
Pendapatan sewa:
Kaltim Supacoal
Total
% dari total pendapatan
Pembelian aktiva tetap:
Carbonic
% dari total pembelian aktiva tetap
Overburden Removal:
Lian Beng Energy
% dari total biaya overburden removal
Bahan bakar:
Lian Beng Energy
% dari total pembelian bahan bakar
Pembelian batubara:
Pan Assets Indonesia
Citra Bara
Total
% Total terhadap total pembelian batu bara
Komisi Agen:
BI
% Total terhadap total komisi agen
Biaya Kapal Tongkang:
PT Aneka Samudera Lintas
% Total terhadap total biaya kapal tongkang
Biaya Sewa:
PT Nirmala Matranusa
Lian Beng Energy
ASL Energy
% dari total biaya sewa
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-

-

2.389,8

82,0

9,5

53,4

46,3

19,7

0,5

3,1

2,6

1,1

1,3
11,3
1,5%

14,2
70,7
2,1%

2.438,7
81,4%

102,8
6,2%

-

-

5,2
0,9%

16,7
3,6%

-

195,0
24,3%

232,1
32,8%

281,3
35,4%

0,2
0,2%

67,8
16,6%

97,6
24,0%

34,1
17,7%

11,5
11,5
8,5%

64,1
64,1
12,9%

63,7
342,9
406,6
58,8%

15,4
15,4
19,1%

19,7
98,8%

146,1
96,4%

-

-

-

41,5
13,5%

75,5
27,9%

-

1,0
0,2
28,0%

30,5
74,7%

6,8
48,2%

-

Keterangan

31 Maret
2008

Beban Bunga:
BI
% Total terhadap total beban bunga
(termasuk beban bunga yang dikapitalisasi kepada aktiva tetap dan
eksplorasi yang ditangguhkan dan biaya pengembangan)
Pembelian suku cadang:
Sumcommerce
% Total terhadap total pembelian suku cadang dan materai lainnya
Piutang lainnya:
Pemegang saham Perseroan dan anak perusanaan
Pan Assets Indonesia
Direktur GBP
Nirmala Matranusa
BI
Lian Beng Energy
PT Bunga Permata Sari
PT Sumber Harmoni Sekawan
PT Selecta Harum Sari
PT Kaltim Asetindo
Karyawan
Total
Porsi sekarang
Porsi Jangka panjang
% Total terhadap Total Piutang lainnya
Piutang Pemegang Konsesi:
PT Bunga Permata Sari
% Total terhadap Total Piutang dari pemilik konsesi
Pembayaran dimuka oleh pelanggan:
BI
% Total terhadap pembayaran dimuka oleh pelanggan
Hutang lainya:
Pemegang saham Perseroan
Pan Assets Indonesia
Direktur Perseroan
Nirmala Matranusa
BI
Total
Porsi sekarang
Porsi jangka panjang
% Total terhadap Hutang lainnya

31 Desember
2007

2006

2005)

disajikan
kembali

disajikan
kembali

16,4
55,8%

129,2
80,8%

126,1
85,8%

81,4
94,2%

11,7
46,1%

23,6
56,8%

23,1
38,2%

12,5
23,7%

3,4
30,4
4,8
0,2
0,8
39,6
37,3
2,3
69,5%

2,4
0,7
3,1
0,9
2,2
12,6%

2,6
0,5
13,4
1,7
0,3
18,5
15,6
2,9
62,7%

2,4
0,3
20,8
6,0
1,7
1,6
32,8
30,1
2,7
92,7%

0,1
100,0%

0,1
45,1%

0,1
1,4%

-

-

-

-

1,6
3,9%

8,9
2,3
0,7
3,5
15,4
15,2
0,2
19,4%

11,3
1,1
0,7
13,1
11,7
1,4
18,3%

1,4
0,4
16,8
18,6
17,0
1,5
21,0%

15,4
0,3
2,5
0,5
18,7
17,0
1,7
24,2%

Transaksi terdahulu dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa
Penjualan batubara kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa
Dari tanggal 1 Januari 2006 hingga tanggal 31 Desember 2006, GBP telah menjual sebagian besar
batubaranya kepada Perseroan sebagai bagian dari proses penjualan. Berdasarkan 2 (dua) Perjanjian
Penjualan dan Pembelian yang dibuat antara Perseroan dan BI, keduanya tertanggal 27 Desember 2005,
Perseroan akan menjual batubara yang dibelinya dari GBP ke BI, yang kemudian akan menjual batubara
tersebut kepada pelanggan pihak ketiga di pasar internasional. Perjanjian Penjualan dan Pembelian tersebut
masing-masing berjangka waktu satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006. Dalam perjanjianperjanjian tersebut ditentukan bahwa harga jual batu bara yang berlaku untuk kuartal pertama dari tahun
bersangkutan adalah harga tetap, sedangkan harga jual batubara untuk kuartal selanjutnya akan ditentukan
berdasarkan kesepakatan sebelum dimulainya masing-masing kuartal tersebut. Pada beberapa penjualan
batubara yang dilaksanakan antara BI dan pelanggan pihak ketiga, GBP bertindak sebagai penjamin atas
kewajiban BI, berdasarkan Perjanjian Penjualan Batubara yang terkait. Antara tanggal 1 Januari 2006 dan
31 Desember 2006, Perseroan telah menjual 6,0 juta ton batubara kepada BI, yang merupakan 79,9% dari
total volume penjualan Perseroan untuk tahun 2006.
GBP melanjutkan penjualan sebagian besar produksi batubaranya kepada Perseroan. Namun, terhitung
sejak tanggal 1 Januari 2007, Perseroan tidak lagi menjual batubaranya ke BI tetapi menjual langsung
kepada pelanggan pihak ketiga.
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Pembelian batubara dari pihak yang memiliki hubungan istimewa
Berdasarkan perjanjian jual beli batubara tertanggal 27 Desember 2005, Bayan Group membeli batubara
dari Citrabara pada tahun 2006 untuk dijual kepada pihak ketiga. Perjanjian ini telah diakhiri berdasarkan
kesepakatan bersama terhitung sejak bulan November 2006.
Overburden Removal
Sejak bulan Agustus 2004 hingga bulan Desember 2007, GBP mengadakan perjanjian dengan Lian Beng
Energy untuk jasa overburden removal yang dilakukan di area konsesi GBP, dengan mengacu pada perjanjian
antara kedua pihak tertanggal 1 Agustus 2004. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian, GBP
melakukan pembayaran kepada Lian Beng Energy berdasarkan biaya unit per ton yang telah ditentukan
sebelumnya untuk pekerjaan overburden removal yang dilakukan oleh Lian Beng Energy.
Perjanjian tersebut pada mulanya berlaku selama 5 (lima) tahun. Akan tetapi, pada tahun 2007, produktifitas
Lian Beng Energy mengalami penurunan dikarenakan kurangnya pemeliharaan atas peralatannya. Sebagai
akibat atas rusaknya peralatan tersebut, GBP mengalami penurunan produksi. Efektif tehitung sejak bulan
Desember 2007, Perseroan telah melakukan pemutusan atas perjanjian tersebut berdasarkan syarat dan
ketentuan perjanjian, dan menggantikan Lian Beng Energy dengan kontraktor pihak ketiga. Tidak ada ganti
kerugian yang dibayarkan oleh masing-masing pihak terkait dengan pemutusan atas perjanjian tersebut.
Bayan Group tetap menggunakan jasa Lian Beng Energy sebagai kontraktor untuk melakukan pengangkutan
batubara sebagaimana dijelaskan berikut ini pada “Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa
pada saat ini dan yang masih berlangsung- Pengangkutan Batubara”.
Pekerjaan Sipil dan Jasa Konstruksi
Pada tanggal 11 Juni 2004, DPP mengadakan perjanjian dengan PT Nirmala Matranusa untuk pekerjaan
kontruksi Fase 3B pengembangan BCT. Pada tanggal 10 Juni 2006, perjanjian tersebut diubah dengan nilai
perjanjian menjadi US$16,8 juta. Pada tanggal 29 Desember 2004, DPP mengadakan perjanjian dengan
PT Nirmala Matranusa untuk pekerjaan-pekerjaan lain yang terkait dengan Fase 3B dari pengembangan
BCT, dengan nilai perjanjian sebesar US$2,1 juta. Pekerjaan konstruksi sehubungan dengan perjanjianperjanjian tersebut telah selesai dilakukan.
Pada bulan Juni 2006 dan Desember 2006, PIK dan FKP telah menunjuk PT Nirmala Matranusa untuk
melakukan pekerjaan konstruksi stockpile batubara dan proyek jetty untuk bongkar muat batubara di pada
masing-masing area tambang mereka. Pembayaran keseluruhan kepada PT Nirmala Matranusa oleh PIK
adalah sebesar US$3 juta dan pembayaran keseluruhan oleh FKP adalah sebesar US$3,5 juta. Pada bulan
Maret 2007, WBM menunjuk PT Nirmala Matranusa untuk pekerjaan yang sama. Pekerjaan konstruksi
sehubungan dengan perjanjian-perjanjian tersebut telah selesai dilakukan.
Jasa Agen Pemasaran dan Penjualan
Sejak bulan Desember 2006 hingga bulan Februari 2008, BI bertindak sebagai agen pemasaran Bayan
Group berdasarkan Perjanjian Pemasaran dan Agen Penjualan yang dibuat antara Perseroan dan BI tertanggal
15 Desember 2006. Berdasarkan perjanjian tersebut, BI bertanggung jawab untuk menghubungkan dan
mengawasi calon pembeli prospektif dari luar negeri, menerima permintaan, melakukan penelitian pasar
dan memberikan advis kepada Perseroan mengenai arah dan perkembangan pasar luar negeri. BI, sebagai
agen pemasaran luar negeri, menerima komisi sebesar 5,0% dari penjualan ekspor yang dilakukan oleh
Perseroan. Per tanggal 29 Februari 2008, para pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Agen Pemasaran
dan Penjualan, dan sebagai dampaknya adalah BI tidak lagi menerima komisi. Tidak ada ganti kerugian
yang dibayarkan oleh masing-masing pihak karena terjadinya pemutusan atas perjanjian ini. Pemasaran
luar negeri sekarang dilakukan langsung oleh Perseroan.
Pembelian Peralatan Berat dan Vessel
Berdasarkan perjanjian jual beli tertanggal 12 Mei 2006, Bayan Group telah melakukan pembelian atas
4 (empat) kapal tongkang dari ASL Energy senilai US$1.0 juta. Kapal-kapal tongkang tersebut dijual
berdasarkan kondisi sebagaimana adanya dan dimanapun keberadaanya.
Pinjaman dan Hutang dari Pihak yang memiliki hubungan istimewa
Dari tanggal 1 Januari 2005 hingga tanggal 31 Maret 2008, Bayan Group menerima pinjaman sejumlah
US$196,2 juta dari BI. Berdasarkan ketentuan pada perjanjian pinjaman ini, tingkat bunga yang dikenakan
adalah 10,0% atau SIBOR ditambah 5,0% per tahun dan jangka waktu pembayaran kembali antara 1 (satu)
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dan 10 (sepuluh) tahun. Terhitung sejak tanggal 31 Maret 2008, Bayan Group memiliki hutang kepada BI
sebesar Rp574,8 miliar (US$62.4 juta) yang merupakan jumlah keseluruhan hutang pokok pinjaman dari
BI. Terhitung sejak tanggal 18 April 2008, hutang Bayan Group sebesar Rp574,8 miliar (US$62.4 juta) yang
merupakan 100,0% dari total jumlah pinjaman Bayan Group kepada BI telah dibayarkan dengan
menggunakan dana dari Fasilitas ING. Dengan adanya akuisisi Muji pada bulan Juni 2008, Bayan Group
Bayan Group memiliki hutang kepada BI sejumlah S$3.6 juta (US$2.6 juta) berdasarkan nilai tukar US$1.00
= S$1.36) untuk penjualan atas beberapa kapal penderek dan kapal tongkang oleh BI ke Muji.
Terhitung sejak tanggal 31 Desember 2005, 2006 dan 2007, Bayan Group memiliki kewajiban pembayaran
masing-masing sebesar Rp15,7 miliar, Rp1,8 miliar, Rp12,0 miliar kepada Komisaris, Direksi dan
pemegang saham Bayan Group, terutama pinjaman yang diberikan ke BE sehubungan dengan pembelian
25,0% kepemilikan saham BE pada masing-masing TSA dan FKP. Pinjaman tanpa bunga ini akan dilunasi
atas dasar permintaan. Per tanggal 31 Maret 2008, Perseroan memiliki saldo terhutang sebesar Rp9,6
miliar (US$1 juta) kepada Komisaris, Direksi dan pemegang saham.
Piutang kepada Pihak yang memiliki hubungan istimewa
Per tanggal 31 Desember 2005, 2006 dan 2007, Bayan Group memiliki piutang dengan jumlah keseluruhan
masing-masing adalah sebesar Rp nil, Rp13,4 miliar dan Rp nil terhadap direksi GBP sehubungan dengan
pinjaman yang diberikan kepada Direksi GBP guna menutupi biaya-biaya yang terkait dengan perusahaanperusahaan diluar Bayan Group dengan nilai keseluruhan sebesar Rp2,4 miliar, Rp2,6 miliar dan Rp2,4
miliar, selanjutnya, Bayan Group juga memiliki piutang terhadap para pemegang saham minoritas dari
masing-masing FSP, BT dan BAS guna memperoleh KP atas wilayah konsesi FSP, BT dan BAS. Pinjamanpinjaman tanpa bunga ini dilunasi atas dasar permintaan. Terhitung sejak tanggal 31 Maret 2008, Bayan
Group tidak memiliki piutang kepada Direksi GBP. Bayan Group memiliki piutang sebesar Rp3,4 miliar
(US$0.4 juta) kepada pemegang saham minoritas FSP, BT dan BAS.
Transaksi yang berhubungan dengan Reorganisasi
Pada tahun 2005, 2006, 2007 dan semester pertama 2008, sebagai bagian dari restrukturisasi organisasi,
Bayan Group telah melakukan beberapa akuisisi atas berbagai perusahaan (yang sekarang menjadi anak
perusahaan) dari berbagai pihak yang memiliki hubungan istimewa.
Transaksi yang melibatkan Pan Assets Indonesia
Pengalihan Hak Penambangan kepada Pan Assets Indonesia. Pada tanggal 1 Februari 2005, FSP
mengadakan perjanjian dengan Pan Assets Indonesia dimana FSP mengalihkan hak dan kewajiban
berdasarkan KP yang dimilikinya kepada Pan Assets Indonesia dan memberikan kewenangan penuh kepada
Pan Assets Indonesia untuk menambang semua cadangan batubara yang terdapat pada area konsesi.
Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian, semua hasil penjualan, setelah dikurangi dengan royalti yang
wajib dibayarkan kepada Pemerintah, akan dibagikan kepada FSP dan Pan Assets Indonesia sebagai
berikut: FSP akan menerima bagian keuntungan sebesar US$1.0 per ton jika realisasi produksi tahunan
dari konsesi kurang dari 1,2 juta ton, US$0.90 per ton jika realisasi produksi tahunan antara 1,2 dan 2,4 juta
ton dan US$0.80 per ton jika realisasi produksi tahunan lebih dari 2,4 juta ton. Pan Assets Indonesia akan
menerima bagian sisanya.
FSP juga memberikan izin kepada Pan Assets Indonesia untuk menggunakan semua gedung, jalan dan
fasilitas lainnya yang dimiliki oleh FSP yang beradada di area konsesi, tanpa adanya kompensasi
pembayaran. Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian tersebut, Pan Assets Indonesia bebas untuk mengatur
dan memutuskan jumlah dan kualitas batubara yang dipasarkan (dengan tetap memperhatikan kewajiban
FSP terhadap Pemerintah berdasarkan konsesi).
Perjanjian tersebut berlaku sejalan dengan berlakunya konsesi FSP, tetapi dapat diakhiri berdasarkan
kesepakatan para pihak. Perjanjian ini telah berakhir terhitung sejak tanggal 1 Mei 2008.
Provisi Jasa Pertambangan kepada Pan Assets Indonesia. Pada tanggal 1 Februari 2005, IP mengadakan
perjanjian untuk memberikan jasa pertambangan kepada Pan Assets Indonesia sehubungan dengan area
konsesi FSP. Jasa pertambangan yang diberikan termasuk jasa overburden removal, ekstraksi batubara
dari lapisan tambang, pengiriman batubara ke coal processing plant IP, crushing, pemrosesan dan bongkar
muat batubara ke dalam tongkang pada fasilitas tongkang IP, transportasi batubara pada tongkang melalui
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Sungai Belayan dan Sungai Mahakam, dan pengiriman batubara ke terminal batubara yang sesuai untuk
pengiriman batubara kepada pelanggan domestik dan/atau diekspor kepada pelanggan. IP harus
mempersiapkan rencana penambangan dan laporan survei sebagaimana yang dipersyaratkan dalam
perjanjian.
Berdasarkan syarat dan ketentuan pada perjanjian, IP dibayar berdasarkan volume batubara per ton yang
ditambang dan dikirimkan ke terminal batubara yang tepat dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya.
Jangka waktu perjanjian ini adalah 52 (limapuluh dua) bulan yang akan berakhir pada bulan Juni 2009 tetapi
para pihak telah sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini terhitung sejak tanggal 1 Mei 2008.
Pembelian batubara dari Pan Assets Indonesia. Pada tanggal 1 Februari 2005, Perseroan mengadakan
perjanjian jual beli batubara dengan Pan Assets Indonesia dimana Pan Assets Indonesia setuju untuk
menjual dan Perseroan setuju untuk membeli bagian tertentu dari batubara yang ditambang dari area
konsesi FSP. Jumlah batu bara yang diperjual belikan berdasarkan perjanjian tersebut adalah sebesar
1 juta ton pada 2005, 2 juta ton pada 2006, 3 juta ton pada 2007 dan 2008, dan 1,5 ton untuk enam bulan
hingga Juni 2009, akan tetapi jumlah batubara yang benar-benar telah dilaksanakan jual belinya adalah
sebesar 73,8 ribu ton, 332,8 ribu ton dan 337,1 ribu ton untuk jangka watu tiga tahun yang berakhir secara
berturut-turut pada 31 Desember 2005, 2006 dan 2007. Untuk jangka waktu tiga bulan yang berakhir pada
31 Maret 2008, Perseroan telah membeli 59,7 ribu ton batubara dari Pan Assets Indonesia. Harga batubara
yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pan Assets Indonesia berdasarkan perjanjian tersebut
adalah harga dasar tetap sebesar US$20.90 per ton.
Perjanjian jual beli ini berlaku hingga tanggal 30 Juni 2009, tetapi telah diakhiri berdasarkan kesepakatan
para pihak terhitung sejak tanggal 1 Mei 2008.
Jasa Logistik
Bayan Group menerima jasa logistik dari Manhattan Resources berdasarkan perjanjian tertanggal
20 Desember 2006. Dalam hal Bayan Group mengimpor peralatan atau perlengkapan yang memerlukan
transshipment di Singapura, Manhattan Resources menyediakan berbagai jasa, seperti declaration dan
clearance of customs di Singapura, pemeriksaan dan penerimaan peralatan dan perlengkapan terkaitv
sebagaimana diinstruksikan oleh Bayan Group, bongkar muat haulage dan pengemasan kembali peralatan
dan perlengkapan, pengaturan dan penyimpanan sementara yang tepat dan aman, penyewaan kapal dan
mengatur pengapalan peralatan dan perlengkapan ke tempat tujuan dan pengaturan asuransi atas peralatan
dan perlengkapan yang tepat.
Atas jasa tersebut, Bayan Group membayar biaya jasa kepada Manhattan Resources sebesar 5,0% dari
total pajak (pajak impor dan pajak lainnya termasuk Pajak Barang dan Jasa yang berlaku di Singapura)
yang dibayarkan oleh Bayan Group, ditambah komisi jasa sebesar 10,0% dari total jumlah pengeluaran out
of pocket dari seluruh pengeluaran yang lain (termasuk pengapalan dan handling) yang harus dibayarkan
oleh Bayan Group . Manhattan Resources harus mengajukan klaim untuk penggantian dan menagih biaya
jasa disertai dokumen pendukung pada setiap akhir bulan kalender.
Jangka waktu perjanjian adalah selama 1 (satu) tahun dari tanggal perjanjian, kecuali salah satu pihak
memberitahukan kepada pihak lainnya untuk memperbaharui perjanjian tersebut sebelum masa berlakunya
berakhir. Perjanjian ini belum diperbaharui.
Transaksi saat ini dan yang akan datang dengan Pihak yang memiliki hubungan istimewa
Sewa Kantor dari Nirmala Matranusa
Kantor Bayan Group pada gedung Graha Irama di Jakarta, Indonesia disewa dari Nirmala Matranusa,
mengacu kepada perjanjian-perjanjian sewa menyewa tertanggal 7 Januari 2008 yang dibuat antara Nirmala
Matranusa dengan masing-masing Perseroan, BE, IP, GBP, PIK, WBM, FKP, TSA dan DPP, KOTR dan
MP. Sewa kantor tersebut memiliki jangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang akan berakhir pada tanggal
31 Desember 2017, dimana penyewa memiliki opsi untuk memperpanjang sewa ini selama 2 (dua) tahun.
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Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian sewa menyewa ini, biaya sewa dan biaya pemeliharaan dibayarkan
di muka kepada Nirmala setiap tahun, masing-masing dihitung atas dasar per meter persegi. Besarnya
biaya sewa tergantung atas negosiasi yang dilakukan setiap dua tahun dan besarnya biaya pemerliharaan
akan disesuaikan dengan harga yang ditentukan oleh manajemen gedung.
Dalam perjanjian sewa ini dinyatakan bahwa pihak penyewa dan pihak yang menyewakan boleh mengakhiri
perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan sebulan sebelumnya kepada pihak lainnya.
Sebelum bulan Januari 2008, ruangan-ruangan kantor Bayan Group di Gedung Graha Irama, disewa dari
Nirmala Matranusa berdasarkan dengan perjanjian sewa menyewa jangka pendek, yang biasanya berjangka
waktu 12 (duabelas) hingga 24 (duapuluh empat) bulan sekaligus. Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian
tersebut, Bayan Group membayar biaya sewa dan biaya jasa dalam jumlah tetap kepada Nirmala Matranusa,
masing-masing dihitung per meter persegi.
Perjanjian Induk Sewa Peralatan dengan Nirmala Matranusa
Pada tanggal 29 Juli 2008 Perseroan, BE, DPP, FKP, GBP, IP, Citra Bara, PIK, TSA, WBM, FSP, BAS, BT,
MP (sebagai Penyewa) menandatangani Perjanjian Induk Sewa (Master Lease Agreement) dengan Nirmala
Matranusa (sebagai Pemberi Sewa). Berdasarkan Perjanjian ini Penyewa dapat menyewa peralatan berat
untuk digunakan dalam kegiatan pertambangan batubara. Untuk dapat menyewa peralatan dari Pemberi
Sewa, masing-masing Penyewa akan menandatangani Penawaran Sewa dan Penerimaan dengan Pemberi
Sewa.
Jangka waktu untuk sewa akan tercantum secara terpisah di dalam Penawaran Sewa dan Penerimaan
dimana jangka waktu tersebut tidak akan lebih dari 10 tahun sejak tanggal Perjanjian Induk Sewa.
Perpanjangan jangka waktu sewa masing-masing Penawaran Sewa dan Penerimaan harus disepakati oleh
kedua belah pihak dalam Penawaran Sewa dan Penerimaan tersebut paling lambat 14 hari kalender sebelum
angka waktu sewa berakhir.
Tarif sewa akan dikenakan pada setiap bulannya diluar dari biaya pemeliharaan, bahan bakar, minyak
pelumas, biaya operator, peralatan keselamatan, dan bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan untuk operasi
peralatan yang disewa. Seluruh pembayaran sewa dibayarkan 14 hari kalender setelah tanggal terakhir
pada bulan tersebut.
Perjanjian ini dapat diakhiri oleh masing-masing Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis paling
lambat 14 hari sebelum tanggal pengakhiran terjadi kepada Pihak lain, apabila terjadi hal-hal tertentu yang
diatur dalam Perjanjian ini antara lain Lessee lalai dalam melaksanakan kewajibannya dan kelalaian tersebut
tidak di perbaiki dalam waktu yang telah ditentukan atau terjadinya kejadian kelalaian atau dimulainya
proses kepailitan atas salah satu pihak.
FKP, IP dan TSA telah menandatangani Penawaran Sewa dan Penerimaan sehubungan dengan Perjanjian
ini dengan Lessor pada tanggal 31 Juli 2008. Di kemudian hari, Lessee yang lain dapat menandatangani
Penawaran Sewa dan Penerimaan yang sama dengan Lessor.
Perjanjian Induk Sewa Peralatan dengan MP
Pada tanggal 9 June 2008 Perseroan, BE, DPP, FKP, GBP, IP, Citra Bara, PIK, TSA, WBM, FSP, BAS, BT,
Nirmala Matranusa (sebagai Penyewa) menandatangani Perjanjian Induk Sewa (Master Lease Agreement)
dengan MP (sebagai Pemberi Sewa). Berdasarkan Perjanjian ini Penyewa dapat menyewa peralatan untuk
digunakan dalam kegiatan pertambangan batubara. Untuk dapat menyewa peralatan dari Pemberi Sewa,
masing-masing Penyewa akan menandatangani Penawaran Sewa dan Penerimaan dengan Pemberi Sewa.
Jangka waktu untuk sewa akan tercantum secara terpisah di dalam Penawaran Sewa dan Penerimaan
dimana jangka waktu tersebut tidak akan lebih dari 10 tahun sejak tanggal Perjanjian Induk Sewa.
Perpanjangan jangka waktu sewa masing-masing Penawaran Sewa dan Penerimaan harus disepakati oleh
kedua belah pihak dalam Penawaran Sewa dan Penerimaan tersebut paling lambat 14 hari kalender sebelum
angka waktu sewa berakhir.
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Tarif sewa akan dikenakan pada setiap bulannya diluar dari biaya pemeliharaan, bahan bakar, minyak
pelumas, biaya operator, peralatan keselamatan, dan bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan untuk operasi
peralatan yang disewa. Seluruh pembayaran sewa dibayarkan 14 hari kalender setelah tanggal terakhir
pada bulan tersebut.
Perjanjian ini dapat diakhiri oleh masing-masing Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis paling
lambat 14 hari sebelum tanggal pengakhiran terjadi kepada Pihak lain, apabila terjadi hal-hal tertentu yang
diatur dalam Perjanjian ini antara lain Lessee lalai dalam melaksanakan kewajibannya dan kelalaian tersebut
tidak di perbaiki dalam waktu yang telah ditentukan atau terjadinya kejadian kelalaian atau dimulainya
proses kepailitan atas salah satu pihak.
IP telah menandatangani Penawaran Sewa dan Penerimaan sehubungan dengan Perjanjian ini dengan
Lessor pada tanggal 20 Juni 2008. Di kemudian hari, Lessee yang lain dapat menandatangani Penawaran
Sewa dan Penerimaan yang sama dengan Lessor.
Penanganan Batubara
WBM menerima jasa batubara dari Lian Beng Energy sesuai dengan perjanjian Wahana-Liang Beng.
Perjanjian tersebut berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak bulan November 2007, untuk transportasi
batubara sebesar hampir 9,0 juta ton.
Menurut PKP2B dari WBM, jika WBM menunjuk perusahaan terafiliasi sebagai sub kontraktor untuk
pekerjaan penambangan, jasa tersebut tidak boleh lebih mahal jika pekerjaan itu dilaksanakan oleh pihak
tidak terafiliasi dengan kualifikasi dan untuk pekerjaan dengan standar yang sama. WBM harus
menyampaikan apabila diminta, bukti-bukti mengenai pembayaran tersebut. Bayan Group telah
melaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut.
Pembangunan Stockpile Batubara, Pelabuhan Muat Batubara (Jetty) dan Tire Workshop
Pada bulan Maret 2007 dan antara bulan Februari dan Mei 2008, WBM menunjuk Nirmala Matranusa untuk
melakukan pekerjaan pembangunan proyek stockpile batubara dan pelabuhan bongkar muat batubara
(jetty) di Sungai Danau, Satui, Kalimantan Selatan. Jangka waktu untuk penyelesaian pekerjaan berkisar
antara 8 (delapan) hingga 13 (tigabelas) bulan. Jumlah keseluruhan yang harus dibayarkan oleh WBM
kepada Nirmala Matranusa atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan tersebut adalah sebesar US$23.2
juta.
Pada bulan Februari dan April 2008, PIK menunjuk Nirmala Matranusa untuk membangun proyek
stockpile batubara dan pelabuhan muat batubara (jetty) di Lubuk Tutung, Bengalon, Kutai Timur,
Kalimantan Timur. Pada bulan Mei 2008, FKP menunjuk Nirmala Matranusa untuk membangun stockpile
batubara di Muara Bunyut, Melak, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Jumlah keseluruhan yang harus oleh PIK
kepada Nirmala Matranusa PIK sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan tersebut adalah
sebesar US$29,4 juta dan jumlah keseluruhan yang harus dibayarkan oleh FKP kepada Nirmala Matranusa
sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan tersebut adalah sebesar US$8,1 juta. Jangka
waktu penyelesaian berkisar antara 10 (sepuluh) hingga 24 (duapuluh empat) bulan.
Antara bulan Februari dan April 2008, IP menunjuk Nirmala Matranusa untuk membangun proyek stockpile
batubara dan pelabuhan muat batubara (jetty) di beberapa tempat. Jumlah keseluruhan yang harus dibayarkan
oleh IP kepada Nirmala Matranusa sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan tersebut
adalah sebesar US$4,1 juta. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan berkisar antara 8 (delapan) hingga
10 (sepuluh) bulan.
Pada bulan Februari 2008, KOTR menunjuk Nirmala Matranusa untuk membangun tire workshop di
Balikpapan, Kalimantan. Jumlah pelaksanaan pekerjaan pembangunan tersebut adalah sebesar
US$0.7 juta. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan sekitar 8 (delapan) bulan.
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Sewa jangka panjang atas Floating Transfer Station
DPP menyewa Floating Transfer Station dari ASL Energy berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal
(Standard Bareboat Charter) yang dibuat antara para pihak pada tanggal 12 November 2004. Sewa menyewa
berlaku untuk jangka wakltu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak bulan September 2006, ketika Floating
Transfer Station tersebut telah dikirimkan kepada Bayan Group, dimana jangka waktu sewa tersebut dapat
diperpanjang untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun lagi yang merupakan opsi bagi DPP. Biaya sewa
yang dikenakan terhadap DPP adalah sebesar US$5 juta per tahun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun
pertama, sedangkan biaya sewa untuk perpanjangan akan disetujui lebih lanjut.
Berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Sewa Menyewa, pemilik sewaktu-waktu dapat mengakhiri sewamenyewa yang berlaku efektif saat itu juga apabila satu dan lain hal, DPP gagal melakukan pembayaran
harga sewa pada saat jatuh tempo atau gagal untuk memenuhi persyaratan pemeliharaan dan perbaikan,
dan gagal untuk memperbaiki kegagalan itu secepatnya setelah ada permintaan tertulis dari ASL Energy.
Sewa menyewa ini memberikan opsi pada DPP untuk melakukan pembelian Floating Transfer Station dari
ASL Energy di setiap saat selama jangka waktu sewa, dengan harga pembelian sebesar nilai buku bersih
dari Floating Transfer Station dan persentase premi atas nilai buku bersih tersebut pada saat DPP
melaksanakan opsi pembelian . Jumlah premium yang akan dibayarkan adalah sebesar 10,5% jika opsi
dilaksanakan pada bulan pertama setelah Floating Transfer Station dikirimkan, dan meningkat sebesar
0,5% setiap bulan berikutnya sehingga mencapai 19,0% pada bulan ke 18 (delapan belas). Setelah bulan
ke 18 (delapan belas) tidak ada lagi premi yang akan dibayarkan. Pada bulan Maret 2008, DPP telah
memberitahukan ASL Energy sebagai pemilik Floating Transfer Station bahwa DPP berniat untuk
melaksanakan opsinya untuk membeli Floating Transfer Station. Baik DPP, atau Muji selaku pihak yang
ditunjuk oleh DPP, akan membeli Floating Transfer Station dengan total harga pembelian yang diperkirakan
sebesar US$34.0 juta, tergantung dengan penyesuaian berdasarkan nilai buku bersih pada tanggal transaksi
tersebut dilaksanakan. Bayan Group memperkirakan pembelian ini dapat diselesaikan pada pertengahan
tahun 2008.
Penjualan Batubara ke Perseroan
GBP menjual sebagian besar produksi batubaranya kepada Perseroan, yang kemudian menjual batubara
tersebut kepada pelanggan pihak ketiga. Dalam beberapa kasus tertentu, perusahaan-perusahaan tambang
Bayan Group dapat bertindak sebagai penjamin sehubungan dengan penjualan antara Perseroan dan
pelanggan pihak ketiga. Pada tahun 2007 dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret
2008, tambang–tambang Bayan Group telah menjual dan mengirimkan batubara kepada Perseroan sebanyak
masing-masing 3,6 juta ton dan 0,7 juta ton, yang merupakan 50,9% dan 47,8% dari total penjualan
batubara Bayan Group pada periode tersebut. Bayan Group telah meminta dan telah menerima persetujuan
dari Pemerintah untuk penjualan batubara oleh GBP kepada Perseroan untuk tahun 2007 dan 2008
sebagaimana dipersyaratkan dalam PKP2B GBP. Berdasarkan ketentuan PKP2B Bayan Group yang lain,
komitmen penjualan dengan perusahaan terafiliasi harus dilakukan hanya pada tingkat harga yang didasarkan
kepada, atau tingkat harga yang sama dengan penjualan melalui arm’s length, dan sesuai dengan ketentuanketentuan yang akan dibuat bila para pihak bukan pihak yang terafiliasi. Bayan Group elah mematuhi
ketentuan tersebut.
Akuisisi Muji
Bayan Group telah menandatangani beberapa akta jual beli dengan (a) Jenny Quantero dan Engki Wibowo
dan (b) Dato’ Low, sehubungan dengan pengambilalihan seluruh saham Muji dengan total harga pembelian
sebesar Rp1,0 miliar (US$ 0,1 juta).
Transaksi yang berhubungan dengan Kaltim Supacoal
-

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Kaltim Supacoal
Bayan Group telah mengadakan perjanjian pengikatan jual beli dengan BI tertanggal 30 Mei 2008
untuk pembelian saham BI sebesar 49,0% di Kaltim Supacoal dengan nilai keseluruhan sebesar
US$612.500. Selanjutnya, Bayan Group telah setuju untuk membayar BI sebagai konsekuensi
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atas pengalihan hak, kepemilikan dan kepentingan BI sebesar jumlah pinjaman Kaltim Supacoal kepada
BI yang masih terhutang pada saat dilaksanakannya pengambilalihan saham tersebut disertai dengan
bunga yang masih terhutang. Jumlah keseluruhan hutang pokok yang masih harus dibayarkan adalah
sebesar US$14,3 juta (Rp131,8 miliar) per tanggal 15 Juni 2008. Kewajiban Bayan Group untuk membeli
saham Kaltim Supacoal dan dampak dari pengalihan pinjaman akan dilaksanakan ketika saham
Perseroan dicatatkan di BEI, didapatnya persetujuan pemegang saham untuk pembelian tersebut dan
didapatnya persetujuan dari pihak yang berwenang atas pembelian saham tersebut sebelum tanggal
31 Desember 2008, kecuali tanggal itu diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
-

Perjanjian Penyediaan Batubara Kaltim Supacoal
BT telah menandatangani perjanjian penyediaan batubara dengan Kaltim Supacoal tertanggal 3 April
2008 untuk penyediaan:
•
Batubara sampai dengan sejumlah 1,6 juta ton yang sesuai dengan spesifikasi dari perjanjian
setiap tahunnya, untuk setiap jumlah 1,0 juta ton coal briquette per tahun yang dapat dihasilkan
oleh Kaltim Supacoal, maksimal sebesar 3,0 juta ton dari kapasitas terpasang di upgraded coal
briquetteprocessing plants dan;
•
Jumlah batubara yang dibutuhkan untuk memberi tenaga generator listrik sedemikian rupa yang
akan mempunyai kapasitas untuk mengalirkan listrik yang cukup untuk memperkuat 3,0 juta ton
kapasitas terpasang di coal briquette processing plants.
Dalam masing-masing kasus, dikenai harga dasar tetap untuk 4 tahun pertama, dan kemudian harga
dasar adalah total biaya untuk penambangan dan pengiriman batubara untuk tahun sebelumnya,
disesuaikan untuk memperhitungkan peningkatan dalam biaya pertambangan dan pengiriman ditambah
marjin.
Setelah permintaan Kaltim Supacoal untuk memasok batubara yang kuantitasnya berlebih dari yang
ditentukan diatas, BT harus berusaha untuk memenuhi permintaan yang tergantung pada kesepakatan
bersama, atas harga batubara yang berlebih itu.
Menurut perjanjian ini, hak atas batubara berpindah ke Kaltim Supacoal di reclaimer breaker yang
berlokasi di atau dekat dengan briket batubara processing plants. Kaltim Supacoal berhak untuk
menolak pengiriman bila pengiriman melebihi satu atau lebih batasan yang ditetapkan dalam perjanjian,
atau menerima pengiriman tersebut di harga yang disepakati sebagai pengganti harga dasar.
Perjanjian ini berakhir sebelum masa berlaku KP yang dimiliki BT habis atau tanggal dimana cadangan
batubara di area konsesi Tabang telah habis. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh pihak yang tidak bersalah
dimana terjadi pelanggaran material yang dilakukan pihak lain yang tidak diperbaiki dalam 30 hari.

-

Perjanjian Penjualan Upgraded Coal Briket Kaltim Supacoal
Perseroan telah membuat Perjanjian Penjualan upgraded briket batubara dengan Kaltim Supacoal
tertanggal 3 April 2008 dimana Perseroan diharuskan membeli 500.000 ton briket batubara masingmasing tahun untuk masing-masing 1.0 juta ton per tahun yang dapat diproduksi oleh briket batubara
processing plants milik Kaltim Supacoal, hingga maksimal 1,5 juta ton masing-masing tahun, kecuali
kalau disetujui. Harga dasar untuk briket batubara adalah harga tetap untuk empat tahun pertama,
setelah itu harga akan ditentukan oleh para pihak paling tidak 60 hari sebelum dimulainya tahun yang
relevan. Bila para pihak gagal dalam melakukan kesepakatan harga, salah satu pihak dapat mengakhiri
perjanjian dengan memberitahu secara tertulis 20 hari sebelumnya.
Menurut perjanjian ini, hak atas batubara berpindah ke Perseroan di BCT. Perseroan dapat menolak
pengiriman bila pengiriman melebihi satu atau lebih batas-batas penolakan yang ditentukan dalam
perjanjian, atau menerima pengiriman tersebut di harga yang telah disepakati sebagai pengganti harga
dasar.
Perjanjian ini berakhir sebelum masa berlaku KP yang dimiliki BT habis atau tanggal dimana cadangan
batubara di area konsesi Tabang telah habis atau tanggal dimana perjanjian penyediaan batubara
antara para pihak telah berakhir. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh pihak yang tidak bersalah dimana
terjadi pelanggaran materail yang dilakukan pihak lain yang tidak diperbaiki dalam 30 hari.
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Jaminan dari BI
BI menyetujui untuk menjamin kewajiban Bayan Group pada fasilitas pinjaman ING. Lihat “Perjanjian Penting
– Perjanjian Pendanaan – Perjanjian Fasilitas ING” untuk ringkasan fasilitas pinjaman ING. Sebagai tambahan,
kewajiban Bayan Group di bawah Perjanjian Fasilitas Vitol dijamin oleh BI, sebagaimana GBP, WBM, TSA
dan DPP.
Jaminan Pinjaman
GBP dan IP masing-masing bertindak sebagai pihak penjamin bagi BI dan memberikan jaminan sehubungan
dengan fasilitas kredit yang dilakukan antara BI sebagai peminjam dan SMBC Singapura sebagai pemberi
pinjaman, yang mana BI pinjamkan ke beberapa Anak Perusahaan dalam Bayan Group. GBP dan IP
masing-masing memberi jaminan perusahaan kepada peminjam, tagihan piutang, dan hak-hak lainnya
sesuai kontrak penjualan batubara, dan dikenai biaya terhadap pembukaan akun-akun tertentu dengan
SMBC. Fasilitas kredit ini maksimum berjumlah US$60.0 juta. BI membayar kembali seluruh kewajibannya
sesuai dengan fasilitas kredit pada tanggal 18 April 2008, menggunakan hasil pembayaran hutang yang
diterima dari Anak Perusahaan dalam Bayan Group, dengan menggunakan hasil atas perjanjian fasilitas
kredit ING.
Penyediaan Infrastruktur dan Jasa-Jasa oleh Citrabara
Berdasarkan perjanjian yang dibuat antara GBP dan Citrabara tertanggal 7 April 2008, Citrabara mengijinkan
GBP menggunakan haul road menuju fasilitas pemuatan batubara di Tanjung Harapan serta menyediakan
jasa crushing dan pengangkutan batubara ke dalam tongkang pada fasilitas pemuatan yang dimiliki Citrabara.
GBP membayar biaya tetap per ton kepada Citrabara untuk penggunaan haul road, dan membayar biaya
tetap per ton untuk jasa lainnya yang diberikan Citrabara. Biaya berikutnya meningkat dalam bentuk
persentase tetap di setiap awal tahun kalender. Kecuali perjanjian ini diakhiri, perjanjian ini akan tetap
berlaku hingga PKP2B GBP habis masa berlakunya, atau hingga Proyek Blok I Gunungbayan berhenti
beroperasi dan secara resmi memberitahu Citrabara untuk tidak lagi menggunakan haul roads dan fasilitas
bongkar muat tongkang.
Pembelian Suku Cadang
Pada tahun 2005, 2006, 2007 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008,
Bayan Group telah membeli suku cadang dan conveyor belts dari Sumcommerce senilai masing-masing
Rp12,5 miliar, Rp23,1 miliar, Rp23,6 miliar (US$ 2,6 juta) dan Rp11,7 miliar (US$ 1,3 juta).

9. Perjanjian Material
Konsesi
PKP2B Batubara Generasi Kedua GBP
Pada tanggal 15 Agustus, 1994, GBP menandatangani perjanjian dengan PT Tambang Batubara Bukit
Asam (Persero), perusahaan pertambangan batubara yang dimiliki oleh Pemerintah, untuk hak ekslusif
terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi cadangan batubara di area konsesi GBP yang terletak di Kota
Bangun, Jempang, Muara Pahu, Muara Lawa dan Damai, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur (Perjanjian
Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara dan Kuasa Pertambangan GBP atau PKP2B GBP).
Pada tanggal 27 Juni 1997, PKP2B GBP tersebut telah diubah dimana semua hak dan kewajiban PTBA
dialihkan kepada Departemen Pertambangan dan Energi, yang kemudian diubah namanya menjadi
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Berikut ini adalah ringkasan dari ketentuan-ketentuian
dalam PKP2B GBP:
Area Konsesi. Luas awal area konsesi PKP2B GBP mencakup sekitar 100.000 hektar. Setelah
dilaksanakannya tahapan penyelidikan dan eksplorasi, GBP telah melakukan penciutan atas sebagian
dari area konsesi sesuai dengan ketentuan dalam PKP2B GBP dan mempertahankan sekitar 24.055
hektar dari luas awal area konsesi.
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Setiap saat selama masa eksploitasi, Departemen ESDM dapat mengurangi luas area konsesi apabila
menurut pendapat Departemen ESDM operasi penambangan batubara yang dilaksanakan oleh GBP tidak
sejalan dengan studi kelayakan atau proposal proyek pertambangan atau rencana produksi yang telah
disetujui oleh Departemen ESDM, misalnya bila cadangan batubara dibeberapa area konsesi ditelantarkan,
ditutup atau dikembangkan secara tidak jelas. Dalam hal ini, Departemen ESDM harus membayar ganti
kerugian kepada GBP untuk seluruh biaya-biaya yang wajar yang telah dikeluarkan oleh GBP untuk
melakukan penelitian, eksploitasi dan royalti yang telah dibayarkan untuk area konsesi tersebut.
Jangka Waktu dan Periode Operasi. PKP2B GBP mengatur bahwa pekerjaan harus diselesaikan secara
bertahap. PKP2B GBP mempunyai jangka waktu selama 30 (tigapuluh) tahun dimulai dari permulaan
tahap eksploitasi, tahap terakhir dalam PKP2B GBP, dan rencananya akan berakhir pada tanggal 11 Juli
2029. Di dalam ketentuan PKP2B GBP, apabila kegiatan atau aktivitas tertunda atau terganggu dikarenakan
keadaan kahar, maka jangka waktu untuk melaksanakan kegiatan tersebut akan disesuaikan untuk
diperpanjang. GBP dapat juga meminta perpanjangan jangka waktu eksploitasi.
Penunjukkan Sub-Kontraktor. GBP setelah bekonsultasi dengan Menteri ESDM dapat menunjukkan subkontraktor untuk melakukan kegiatan operasional penambangan. GBP dapat juga menunjuk perusahaan
terafiliasi untuk melakukan pekerjaan tersebut, dengan ketentuan bahwa biaya yang dibebankan oleh
perusahaan terafiliasi tersebut tidak lebih besar dari biaya yang dibebankan oleh perusahaan tidak terafiliasi
untuk pekerjaan yang serupa. Semua biaya yang dibebankan haruslah wajar, layak dan dapat
dipertanggungjawabkan menurut ketentuan PSAK yang berlaku. Penunjukkan sub-kontraktor tidak
membebaskan GBP dari kewajibannya berdasarkan ketentuan dalam PKP2B GBP.
Program Kerja, Anggaran dan Kewajiban Pelaporan Berkala. GBP harus menyampaikan rencana dan anggaran
kerja tahunan kepada Pemerintah mengenai kegiatani penambangan yang akan dilakukan selama tahun kalender
berikutnya. Berdasarkan ketentuan dalam PKP2B GBP, GBP harus menyampaikan antara lain laporan kegiatan
operasional setiap triwulan kepada Pemerintah dan laporan produksi dan penjualan untuk kegiatan produksi dan
penjualan dari bulan sebelumnya. GBP telah menyampaikan laporan tersebut secara berkala.
Pembagian Hasil Produksi dan Pembayaran. Berdasarkan ketentuan PKP2B GBP, produksi batubara
harus dibagi antara Pemerintah dan GBP, dimana Pemerintah mendapat bagian sebesar 13,5% dan GBP
mendapat bagian sebesar 86,5%. Departemen ESDM dapat dan telah menunjuk GBP untuk menjual seluruh
batubara bagiannya.
Pemasaran. Berdasarkan PKP2B GBP, GBP hanya dapat mengekspor bagian batubaranya apabila kebutuhan
batubara domestik telah dipenuhi oleh Departemen ESDM atau perusahaan pertambangan batubara lainnya.
Oleh karena itu, para pihak diharapkan dapat bertemu secara berkala setiap tahun sekali untuk membahas
mengenai kebutuhan negara dan rencana ekspor. GBP harus memberi prioritas penuh untuk memenuhi
kebutuhan batubara domestik. Apabila Departemen ESDM tidak dapat memenuhi kebutuhan batubara
domestik dari bagiannya atau dari sumber lain, GBP akan diharuskan untuk menjual seluruh atau sebagian
dari batubaranya di Indonesia selama hal tersebut tidak melanggar kewajiban yang mengikat berdasarkan
perjanjian penjualan batubara yang telah ada. Harga jual domestik tidak boleh lebih tinggi daripada harga
jual yang berlaku efektif di pasar dunia untuk produksi batubara yang dihasilkan dari wilayah barat daya
pasifik. Jika GBP mengekspor/menjual batubara kepada perusahaan terafiliasi, perjanjian jual belinya harus
mendapat persetujuan dari Menteri ESDM dan GBP diharuskan menyampaikan bukti bahwa harga tersebut
tidak lebih rendah dari harga terendah yang dibayarkan oleh perusahaan non afiliasi di luar negeri.
Lingkungan Hidup. GBP harus, dengan batasan yang wajar dan sejalan dengan peraturan mengenai
lingkungan hidup yang berlaku secara secara nasional, dalam melakukan kegiatan operasi penambangannya,
mencegah terjadinya polusi dan kerugian sumber daya alam dan pengrusakan yang tidak perlu. GBP
diharuskan untuk melaksanakan reklamasi area tambang berdasarkan peraturan yang berlaku dan
memperhatikan petunjuk dari Menteri ESDM.
Ketenagakerjaan dan Pelatihan tenaga kerja. GBP diharuskan untuk mempekerjakan tenaga kerja Warga
Negara Indonesia sepanjang dimungkinkan. Ketentuan ini didasarkan atas ketersediaan tenaga kerja Warga
Negara Indonesia dengan kualifikasi yang dapat diterima oleh GBP, sebagaimana ditentukan oleh GBP
setelah berkonsultasi dengan Departemen ESDM. GBP diharuskan untuk mempersiapkan program pelatihan
yang komprehensif dan mengkajinya bersama dengan Departemen ESDM.
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Kelalaian. Apabila terjadi kelalaian pembayaran berdasarkan PKP2B GBP, Departemen ESDM harus untuk
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada GBP pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian tersebut
dengan menyatakan jangka waktu yang diperlukan untuk memperbaiki kelalaian tersebut. Jangka waktu
yang diberikan tidak boleh kurang dari 60 (enam puluh) hari. Apabila GBP tidak memperbaiki kelalaian
tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Departemen ESDM berhak untuk mengakhiri PKP2B
GBP, kecuali GBP telah secara nyata dan sungguh-sungguh melakukan usaha terbaiknya untuk memperbaiki
kelalaian tersebut. Dalam hal kelalaian yang terjadi adalah kegagalan dari GBP untuk melakukan pembayaran
kepada Pemerintah ketika jatuh tempo, maka GBP diberikan jangka waktu 60 hari untuk memperbaiki
kelalaian tersebut.
Perselisihan dan Penyelesaian. Seluruh perselisihan yang terjadi diantara para pihak akan diselesaikan
melalui panel arbitrase yang terdiri dari 3 anggota berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
Masing-masing pihak diharuskan untuk menunjuk satu orang arbitrator dan kedua orang arbitrator yang
telah ditunjuk tersebut diwajibkan untuk menunjuk satu orang arbitrator penengah. Apabila panel arbitrase
memutuskan salah satu pihak melakukan kelalaian, pihak yang melakukan kelalaian tersebut akan diberikan
waktu yang cukup untuk memperbaiki kelalaian yang telah dilakukannya sebagaimana ditentukan oleh
panel arbitrase. Keputusan dari panel arbitrase ini adalah final dan mengikat.
Pengakhiran. Pemerintah mempunyai hak untuk mengakhiri PKP2B GBP dengan menyampaikan
peberitahuan tertulis 90 (sembilanpuluh) hari sebelum tanggal pengakhiran kepada GBP setelah berdasarkan
keputusan panel arbitrase GBP dinyatakan kelalaian dan gagal untuk memperbaiki kelalaian tersebut
dalam jangka waktu yang telah ditentukan. GBP dilain pihak juga mempunyai hak untuk mengakhiri PKP2B
GBP dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis 90 (sembilanpuluh) hari sebelum tanggal pengakhiran
apabila, menurut pendapat GBP, keadaan tidak memungkinkan bagi GBP untuk melanjutkan kegiatan
penambangan.
PKP2B Generasi Ketiga Bayan Group
Pada tanggal 20 November 1997, masing-masing PIK dan WBM telah menandatangani perjanjian dengan
Pemerintah, diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi dan pada tanggal 13 Oktober 1999, masingmasing TSA dan FKP juga telah menandatangani perjanjian dengan Pemerintah, diwakili oleh Menteri
Pertambangan dan Energi, berkaitan dengan hak ekslusif berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi
cadangan batubara pada tiap area konsesi yang telah ditetapkan (PKP2B PIK, PKP2B WBM, PKP2B TSA
dan PKP2B FKP). Menteri Pertambangan dan Energi, yang kemudian berubah menjadi Menteri ESDM.
Perbedaan utama antara PKP2B Generasi ke dua dan PKP2B Generasi ke tiga GBP adalah sebagai
berikut:
Area Konsesi. Pada awalnya luas area konsesi berdasarkan PKP2B PIK mencakup sekitar 58.710 hektar.
Setelah dilaksanakannya tahapan penelitian dan eksplorasi, PIK mengembalikan sebagian dari area konsesi
kepada Pemerintah dan mempertahankan sekitar 20.037 hektar dari luas awal area konsesi. Pada awalnya
area konsesi berdasarkan PKP2B WBM mencakup sekitar 13.560 hektar. Setelah dilaksanakannya tahapan
penelitian dan eksplorasi pada area konsesi dari tahun 1997 sampai 2007, WBM mengembalikan sebagian dari
area konsesi kepada Pemerintah dan mempertahankan sekitar 7.811 hektar dari luas awal area konsesi. Luas
awal area konsesi berdasarkan PKP2B TSA mencakup sekitar 99.690 hektar. Setelah dilaksanakannya tahapan
penelitian dan eksplorasi pada area konsesi. TSA mengembalikan sebagian dari area konsesi dan
mempertahankan sekitar 5.838 hektar dari area konsesi. Luasa awal area konsesi berdasarkan PKP2B FKP
mencakup sekitar 89.290 hektar. Setelah dilaksanakannya tahapan eksplorasi dan penelitian pada area konsesi
FKP mengembalikan sebagian dari area konsesi dan mempertahankan sekitar 12.710 hektar dari area konsesi.
Jangka Waktu dan Periode Operasi. PKP2B juga mengatur bahwa pekerjaan penambangan dilakukan
secara bertahap (lihat”Kegiatan usaha – Konsesi – PKP2B”). PKP2B memiliki jangka waktu selama
30 (tigapuluh) tahun sejak dimulainya kegiatan penambangan yang pertama, atau jangka waktu yang lebih
lama sebagaimana disetujui oleh departemen yang terkait, berdasarkan permintaan tertulis dari pemegang
PKP2B. Jika setiap kegiatan tertunda atau terhenti dikarenakan keadaan kahar, jangka waktu untuk
melaksanakan kegiatan tersebut akan disesuaikan untuk diperpanjang. Pemegang PKP2B dapat
mengajukan perpanjangan jangka waktu untuk tahap apapun, termasuk tahap eksploitasi. Pemerintah
telah setuju untuk memberikan pertimbangan terhadap permintaan tersebut dalam jangka waktu yang
wajar sebelum jangka waktu tahap eksploitasi berakhir.
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Eksploitasi dan Pembagian Hasil Produksi. Para pemegang PKP2B masing-masing menjamin bahwa
seluruh kegiatan penambangan, pembersihan atau pemrosesan batubara akan dilaksanakan sesuai dengan
standar internasional yang berlaku umum sepanjang memungkinkan secara ekonomis maupun teknis
Setiap pemegang PKP2B selanjutnya menjamin untuk menggunakan semua daya upaya yang wajar untuk
mengoptimalkan pemulihan tambang batubara dari cadangan yang sesuai dengan standar yang diberikan
secara teknikal dan ekonomis. Pemegang PKP2B diharuskan untuk menyampaikan bukti kepada departemen
kepemerintahan. Berdasarkan kontrak dari PKP2B, Pemerintah berhak untuk mendapat 13,5% dari batubara
yang dihasilkan dari setiap konsesi, secara tunai, dinilai berdasarkan harga FOB atau berdasarkan harga
akhir muatan dari pemegang PKP2B di area konsesi. Dalam hal batubara berkalori rendah dan/atau batubara
yang di tambang dengan metode bawah tanah, bagian Pemerintah dapat dipertimbangkan untuk dikurangi.
Pemasaran. Pemerintah berhak untuk melarang penjualan atau ekspor produk-produk apabila penjualan
tersebut bertentangan dengan kewajiban internasional dari Pemerintah atau pertimbangan politik eksternal
yang mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia. Untuk perjanjian jual beli yang berjangka waktu 3 (tiga)
tahun atau lebih, pemegang PKP2B harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada departemen yang
terkait. Komitmen penjualan dengan pihak afiliasi harus dilakukan berdasarkan harga yang sama dengan jual
beli yang dilakukan melalui kegiatan bisnis yang wajar, dan sesuai dengan ketentuan apabila perjanjian jual
beli tersebut dibuat bukan dengan pihak yang terafiliasi. Dalam hal tersebut, pemegang PKP2B diharuskan
untuk menyampaikan bukti kepada departemen terkait mengenai keabsaha angka-angka yang digunakan
dalam perhitungan harga dan kualitas dari batubara yang dikirim maupun salinan dari perjanjian jual beli.
Kelalaian. Apabila terjadi kelalaian pembayaran berdasarkan PKP2B GBP, Pemerintah harus untuk
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada GBP pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian tersebut
dengan menyatakan jangka waktu yang diperlukan untuk memperbaiki kelalaian tersebut. Jangka waktu
yang diberikan tidak boleh lebih dari 180 (seratus delapanpuluh) hari, tetapi haruslah merupakan jangka
waktu yang wajar sesuai dengan jenis kelalaian tersebut. Apabila pemegang PKP2B tidak memperbaiki
kelalaian tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pemerintah mempunyai hak untuk mengakhiri
PKP2B tersebut. Dalam hal terjadi kelalaian pembayaran, jangka waktu yang diberikan untuk memberbaiki
kelalaian pembayaran tersebut adalah 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan (dan bunga
yang akan dikenakan adalah New York Prime ditambah 4,0%).
Pengakhiran. Setiap saat, setelah melakukan seluruh upaya yang wajar, jika menurut pendapat pemegang
PKP2B kegiatan penambangan tidak dapat dilaksanakan dengan baik, maka pemegang PKP2B, setelah
berkonsultasi dengan Menteri ESDM, kemudian dapat menyampaikan pemberitahuan tertulis untuk
mengakhiri PKP2B, dimana PKP2B tersebut akan berakhir setelah disetujui oleh Menteri ESDM.
Apabila pengakhiran terjadi pada saat berlangsunya tahap eksploitasi atau pada saat berakhirnya jangka
waktu PKP2B, semua aset pemegang PKP2B yang berada di area konsesi wajib ditawarkan untuk dijual
kepada Pemerintah dengan harga yang rendah atau dibawah harga pasar. Seluruh aset dari pemegang
PKP2B yang digunakan untuk kepentinganumum (seperti jalan, terminal, jalur udara, sekolah atau rumah
sakit) akan menjadi aset Pemerintah tanpa kompensasi apapun.
Perselisihan dan Penyelesaian. Setiap perselisihan yang terjadi diantara para pihak harus diselesaikan
melalui panel arbitrase yang terdiri dari tiga (3) orang anggota berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase
Nasional Indonesia. Masing-masing pihak diharuskan untuk menunjuk satu orang arbitrator dan kedua
arbitrator yang telah ditunjuk tersebut kemudiann menunjuk satu orang arbitrator penengah. Apabila panel
arbitrase memutuskan salah satu pihak melakukan kelalaian, pihak yang melakukan kelalaian tersebut
akan diberikan waktu yang cukup untuk memperbaiki kelalaian yang telah dilakukannya sebagaimana
ditentukan oleh panel arbitrase. Keputusan dari panel arbitrase ini adalah final dan mengikat.
KP
FSP
FSP memperoleh KP eksploitasi pada tanggal 21 Juli 2005, yang berlaku untuk jangka waktu 20 (duapuluh)
tahun, dengan ketentuan apabila tidak ada perpanjangan Namun, berdasarkan ketentuan dalam KP, KP
eksploitasi dapat dibatalkan oleh Bupati Kutai Kartanegara sebelum habis masa berlakunya apabila kegiatan
penambangan FSP tidak menghasilkanseperti diharapkan, atau apabila FSP tidak memenuhi ketentuan
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dari KP. berdasarkan KP eksploitasi, FSP harus membayar iuran pembangunan daerah sebesar US$0.50
per ton untuk batubara yang dihasilkan dari konsesi FSP kepada Kabupaten Kutai Kartanegara dan royalti
sebesar 3,0% hinga 7,0% dari hasil penjualan batubara (tergantung kualitas dari batubara) kepada Pemerintah
Daerah. FSP wajib menyampaikan laporan dua bulanan dan tahunan mengenai kegiatan yang telah dilakukan
kepada Kabupaten Kutai Kartanegara. KP Eksploitasi tidak memberi hak kepada FSP untuk melakukan
kerjasama dengan pihak asing, dan FSP tidak boleh melakukannya tanpa mendapatkan persetujuan tertulis
dari Bupati Kutai Kartanegara. KP juga menyatakan bahwa hubungan antara FSP dan pemilik tanah akan
diatur berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku Berdasarkan perjanjian tertanggal
1 Februari 2005, FSP telah mengalihkan hak dan kewajibannya atas KPnya kepada Pan Assets Indonesia
dan memberikan kewenangan penuh kepada Pan Assets Indonesia untuk menambang seluruh cadangan
batubara yang berada di dalam area konsesinya. Perjanjian tersebut telah diakhiri pada tanggal
1 Mei 2008.
BT
BT memperoleh KP eksploitasi pada tanggal 7 April 2008, yang berlaku untuk jangka waktu 20 (duapuluh)
tahun, dengan ketentuan apabila tidak ada perpanjangan Namun, berdasarkan ketentuan dalam KP, KP
eksploitasi dapat dibatalkan oleh Bupati Kutai Kartanegara sebelum habis masa berlakunya apabila kegiatan
penambangan BT tidak menghasilkanseperti diharapkan, atau apabila BT tidak memenuhi ketentuan dari
KP. berdasarkan KP eksploitasi, BT harus membayar iuran pembangunan daerah sebesar US$0.50 per ton
untuk batubara yang dihasilkan dari konsesi BT kepada Kabupaten Kutai Kartanegara dan royalti sebesar
3,0% dari hasil penjualan batubara (tergantung kualitas dari batubara) kepada Pemerintah Daerah. BT
wajib menyampaikan laporan dua bulanan dan tahunan mengenai kegiatan yang telah dilakukan kepada
Kabupaten Kutai Kartanegara. KP Eksploitasi tidak memberi hak kepada BT untuk melakukan kerjasama
dengan pihak asing, dan BT tidak boleh melakukannya tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati
Kutai Kartanegara. KP juga menyatakan bahwa hubungan antara BT dan pemilik tanah akan diatur
berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
BAS
BAS memperoleh KP eksplorasi pada tanggal1 Agustus 2006, yang diberikan untuk jangka waktiu 3 (tiga)
tahun dan berakhir pada tanggal 1 Agustus 2009. Berdasarkan ketentuan dalam KP eksplorasi, BAS harus
melakukan pemetaan geografis yang terinci melalui pengeboran, topografi dan pengujian sumur. Selama
tahap ini, BAS membayar retribusi yang jumlahnya tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Perjanjian Penjualan Batubara
Enel
Pada tanggal 1 Januari 2007 Perseroan menandatangani perjanjian penjualan batubara dengan Enel yang
berjangka waktu 3 (tiga) tahun. Harga dasar yang harus dibayar untuk setiap pengiriman dihitung berdasarkan
rumus dengan menggunakan indeks sebagaimana diatur di dalam perjanjian. Harga dasar dapat disesuaikan
apabila karakteristik kualitas tertentu (seperti nilai kalori,kandungan abu dan debu) dari batubara yang
telah dikirim berbeda dengan apa yang ditentukan dalam perjanjian.
Hak milik dan resiko terhadap batubara akan beralih kepada Enel apabila batubara telah melewati jalur
kapal pengangkut (vessel’s rail) dan telah dimuat ke atas kapal pengangkut pada pelabuhan muat, kecuali
apabila muatan ditolak. Enel mempunyai hak untuk menolak pengiriman apabila, berdasarkan contoh dan
analisa independen, kualitas dari batubara yang dikirim melebihi satu atau lebih batasan penolakan yang
diatur di dalam perjanjian. Dalam hal tersebut, Perseroan diharuskan untuk menjamin Enel terhadap semua
seluruh kerusakan, biaya dan pengeluaran yang bersifat langsung termasuk biaya bongkar muat batubara,
biaya tambahan yang dikenakan oleh kapal pengangkut, biaya harus dibayarkan kepada pelabuhan bongkar
dan biaya untuk membuang batubara tersebut. Sebagai tambahan, Enel mempunyai hak untuk mengharuskan
Perseroan untuk mengirimkan batubara pengganti pada waktu yang telah disepakati atau membatalkan
jumlah batubara yang pengirimannya ditolak.
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Perjanjian dapat diakhiri seketika dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis oleh satu pihak kepada
pihak lainnya, jika, dalam hal terjadi pelanggaran yang bersifat material yang dilakukan oleh pihak lainnya
dan kegagalan untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam jangka waktu 15 (limabelas) hari setelah
diterimanya pemberitahuan tertulis oleh pihak yang tidak melakukan pelanggaran; dalam hal terdapat lebih
dari dua pengiriman dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan berurutan dengan nilai kalori, kandungan abu,
kandungan partikel, atau kandungan zat yang, yang tidak sesuai dengan batasan yang telah disepakati
pada perjanjian, dan Enel telah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan setelah diadakan pertemuan
untuk membicarakan masalah tersebut dengan itikad baik, tidak ada jalan penyelesaian yang dicapai
dalam jangka waktu dua bulan setelah pemberitahuan tersebut; atau bila Indeks tertentu tidak lagi dikeluarkan
atau secara material berubah dan para pihak dengan itikad baik telah gagal untuk mencapai kata sepakat
mengenai indeks pengganti dalam jangka waktu 40 (empatpuluh) hari.
Perjanjian tersebut juga mengatur apabila terjadi keadaan kahar yang menyebabkan Bayan Group tidak
dapat melakukan pengiriman batubara, maka Enel mempunyai opsi untuk merubah tanggal pengiriman ke
tanggal lain yang disepakati bersama atau membatalkan permintaannya atas jumlah batubara yang yang
tidak dikirimkan selama berlangsungnya keadaan kahar tersebut. Selanjutnya, apabila akibat dari keadaan
kahar tersebut berlangsung selama lebih dari 2 (dua) bulan, pihak yang tidak mengalami keadaan kahar
tersebut berhak untuk mengakhiri perjanjian.
Sehubungan dengan pembelian oleh Cornerstone Investor atas Cornerstone Shares, Perseroan akan, sesuai
dengan kondisi dan persyaratan pembelian tersebut, harus melakukan perjanjian jual beli batubara jangka
panjang yang kedua dengan Enel. Bayan Group memperkirakan perjanjian ini mewajibkan pengiriman
batubara oleh Bayan Group dalam jumlah tertentu kepada Enel setiap tahunnya dari bulan Januari 2010
hingga berakhir pada bulan Desember 2016. Sehubungan dengan berakhirnya syarat-syarat terdahulu,
Bayan Group memperkirakan perjanjian dapat diperbaharui secara otomatis untuk jangka waktu 3 tahun
tambahan berikutnya hingga bulan Desember 2019. Akan tetapi setelah berakhirnya tahap awal, Bayan
Group memperkirakan jumlah batu bara yang akan dikirimkan kepada Enel setiap tahunnya menurut perjanjian
akan berkurang secara proporsional jika target produksi batubara GBP turun dibawah 4 juta ton per tahun
karena terjadi penurunan cadangan batubara GBP.
Bayan Group memperkirakan harga batubara dasar yang akan dikirimkan menurut perjanjian ini dihitung
dengan menggunakan rumus index-linked yang ditetapkan dalam perjanjian. Akan tetapi, Bayan Group
memperkirakan juga bahwa perjanjian ini mendukung Bayan Group untuk melakukan lindung nilai terhadap
harga index-linked batubara yang dikirimkan (hingga kuantitas batubara yang ditentukan) dengan mengalihkan
harga index-linked untuk volume yang ditetapkan menjadi harga tetap.
Berdasarkan perjanjian ini, Bayan Group berharap dapat memenuhi beberapa standar internasional mengenai
tanggung jawab sosial perusahaan (corporate sosial responsibility). Pelanggaran terhadap provisi ini dapat
memberikan Enel hak untuk mengakhiri perjanjian penjualan batubara dan klaim atas kerusakan yang
terjadi.
Bayan Group memperkirakan provisi material lainnya dari perjanjian ini secara substansial sama dengan
perjanjian penjualan batubara kepada Enel tertanggal 1 Januari 2007.
Bayan Group dan Enel setuju untuk melakukan negosiasi dengan iktikad baik untuk menyelesaikan ketentuan
dan kondisi yang dipersyaratkan dalam perjanjian penjualan batubara yang diajukan. Bayan Group tidak
menjamin bahwa ketentuan yang disebutkan tidak akan berubah sebagai dampak dari negosiasi atau
Bayan Group dan Enel akan menyetujui untuk menerima secara komersial semua ketentuan akhir. Jika
investasi yang diajukan oleh Cornerstone Investor tidak terjadi, maka Bayan Group tidak wajib untuk melakukan
perjanjian penjualan batubara dengan Enel.
Mitsui
Sejak tanggal 31 Maret 2008, Perseroan telah mengadakan beberapa perjanjian jual beli batu bara jangka
pendek dan sebuah perjanjian jual beli batu bara jangka panjang dengan Mitsui.

162

Berdasarkan perjanjian jangka panjang tersebut Bayan Group akan mengirimkan batubara dalam jumlah
tetap ke Mitsui untuk setiap tahun pengiriman hingga tahun 2010. Perjanjian jangka panjang ini juga mengatur
bahwa harga dasar yang berlaku untuk pengiriman tahun pertama adalah harga tetap, dengan ketentuan
bahwa harga dasar yang berlaku untuk tahun-tahun berikutnya akan disepakati oleh para pihak sebelum
dimulainya tahun pengiriman yang bersangkutan. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam jangka
waktu tersebut, untuk sementara waktu harga dasar yang berlaku untuk tahun tersebut adalah harga dasar
yang berlaku untuk tahun pengiriman sebelumnya Namun, bila para pihak tidak dapat mencapai kata
sepakat dalam jangka waktu selanjutnya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian, maka masing-masing
pihak, dengan menyampaikan pemberitahuan berhak untuk menunda pengiriman atau mengakhiri perjanjian.
Harga dasar dapat disesuaikan berdasarkan karakteristik batubara dikirimkan (seperti nilai kalori dan
belerang), sebagaimana telah ditentukan perjanjian.
Berdasarkan beberapa perjanjian, kepemilikan atas batubara dan resiko kehilangan secara umum beralih
kepada Mitsui setelah diselesaikannya pemuatan dan trimming yang tepat diatas kapal pengangkut pada
pelabuhan muat., kecuali apabila pengiriman tersebut ditolak. Mitsui berhak yntuk menolak pengiriman batubara
jika kualitas batubara yang dikirimkan melebihi satu atau lebih batasan penolakan yang telah disepakati.
Perjanjian jangka panjang mengatur bahwa dalam hal terjadi peristiwa-peristiwa tertentu, termasuk ketika
kualitas batubara yang dikirimkan oleh Bayan Group dalam 3 (tiga) atau lebih pengiriman secara berurutan
dapat ditolak, maka para pihak, dengan pemberitahuan sebelumnya dengan itikad baik akan mengadakan
pertemuan untuk membahas mengenai jalan keluar yang disepakati bersama (termasuk kemungkinan
untuk mempersingkat jangka waktu perjanjian). Apabila para pihak tidak dapat mencapai kata sepakat
mengenai jalan keluarnya dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal pemberitahuan, Mitsui
dapat mengakhiri perjanjian dengan menyampaikan pemberitahuan 3 (tiga) bulan sebelumnya.
Perjanjian-perjanjian tersebut juga mengatur dalam hal terjadi keadaan kahar dan Bayan Group sebagai
akibatnya tidak dapat mengirimkan batu bara kepada Mitsui, Mitsui memiliki opsi untuk membatalkan pengiriman
atas batu bara tersebut atau akan menerima pengiriman batubara tersebut pada tanggal lain, opsi tersebut
akan dilaksanakan dalam jangka waktu yang wajar. Jika sebagai akibat dari terjadinya keadaan kahar, pengiriman
batubara tidak dapat dilaksanakan untuk jangka waktu yang lama melebihi beberapa jangka waktu tertentu,
maka Mitsui berhak untuk mengakhiri perjanjian yang terkait dengan menyampaikan pemberitahuan.
TNB
Pada tanggal 10 Oktober 2005, GBP mengadakan perjanjian jual beli batubara dengan TNB. Perjanjian
tersebut akan berakhir pada tanggal berikut ini (dengan ketentuan mana yang lebih awal terjadi) (i) tanggal
1 September 2011 dan (ii) tanggal berakhirnya atau pengakhiran awal dari perjanjian jual beli batubara yang
dibuat antara TNB dengan pihak ketiga dimana TNB ditunjuk sebagai pemasok utama batubara kepada
pihak ketiga tersebut. GBP telah setuju untuk mengirimkan jumlah tetap batubara sesuai dengan masingmasing tahun pengiriman dan berdasarkan opsi TNB, jumlah tersebut dapat ditambah atau dikurangi.
Harga dasar yang berlaku untuk tahun pengiriman pertama telah ditetapkan dan ditentukan didalam perjanjian.
Berdasarkan perjanjian, harga dasar untuk tahun pengiriman berikutnya ditentukan akan ditentukan atas
dasar kesepakatan bersama. Negosiasi dengan itikad baik akan dimulai 90 (sembilanpuluh) hari sebelum
dimulainya tahun pengiriman berikutnya, dan akan dilanjutkan, apabila perlu, 6 (enam) sebelum dimulainya
tahun pengiriman yang dimaksud. Sampai kesepakatan harga telah dicapai, Bayan Group harus tetap
melanjutkan penjualan dan pengiriman batubara sesuai dengan jumlah yang telah disepakati dalam perjanjian
dengan harga dasar untuk pengiriman tahun sebelumnya yang berlaku sementara. Jika pada awal tahun
pengiriman, para pihak tidak dapat mencapai suatu kesepakatan mengenai harga dasar yang berlaku
untuk tahun pengiriman yang bersangkutan, masing-masing piihak dapat menyampaikan pemberitahuan;
apabila kesepakatan tidak dapat dicapai dalam jangka waktu waktu 6 (enam) bulan, perjanjian tersebut
akan berakhir setelah periode 6 (enam) bulan tersebut terlewati. Harga dasar dapat disesuaikan apabila
kualitas batubara yang dikirim tidak memenuhi ketentuan spesifikasi tertentu yang diatur dalam perjanjian.
Kepemilikan batubara dan resiko kerugian akan beralih pada TNB saat batubara melewati jalur kapal
pengangkut (vessel’s rail) pada saat pemuatan. TNB mempunyai hak untuk menolak pengiriman apabila
kualitas batubara melewati batasan penolakan yang telah ditentukan atau dalam kejadian tertentu lainnya.
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Dalam situasi seperti itu, Bayan Group berkewajiban untuk mengganti pengiriman apabila diminta oleh
TNB, dan biaya yang dikeluarkan oleh TNB (termasuk semua biaya kelebihan waktu berlabuh atau kerugian
waktu dalam bernegosiasi dengan Bayan Group mengenai penolakan atau penerimaan pengiriman tersebut)
akan diganti oleh Bayan Group, tanpa memperhatikan apakah pengiriman benar-benar ditolak.
Berdasarkan perjanjian, TNB dan Tanjung Bin Power Sdn Bhd (pihak ketiga dimana TNB memasok batubara,
atau Tanjung Bin Power) berhak untuk memeriksa semua kegiatan penambangan batubara dari GBP mulai
dari batubara itu di tambang, ditangani dan diproses. Tanjung Bin Power dapat juga melaksanakan hak
tertentu dari TNB berdasarkan perjanjian yang memperbolehkan Tanjung Bin Power, dalam hal tertentu,
dapat menggantikan posisi TNB.
Bayan Group juga harus berusaha menggunakan upaya terbaiknya untuk memperpanjang atau
memperbaharui hak penambangan GBP setelah melewati jangka waktu 25 (duapuluh lima) tahun sejak
tanggal permulaaan perjanjian penjualan batubara, mengajukan laporan tahunan atas kegiatan operasional
dan, apabila diperlukan, menyampaikan laporan triwulan kepada TNB, dan menyetor jaminan pelaksanaan
pekerjaan (performance guarantee bond) sebesar 5,0% dari harga dasar dikalikan jumlah batubara yang
dikirimkan untuk setiap tahun pengiriman.
Apabila terjadi keadaan kahar, Bayan Group harus mengalokasikan hasil produksi batubaranya untuk para
pelanggannya sehingga TNB akan diperlakukan sama dengan pelanggan Bayan Group lainnya. Pengiriman
yang terkena dampak dari keadaan kahar akan dilaksanakan waktu yang disepakati oleh para pihak. Jika
para pihak gagal untuk mencapai suatu kesepakatan, pengiriman tersebut akan dibatalkan, dan kewajiban
TNB untuk membeli batubara pada tahun pengiriman yang terkait akan dikurangi sejumlah itu. Apabila
keadaan kahar tersebut terus berlangsung untuk jangka waktu lebih dari tiga bulan, para pihak akan
mengadakan pertemuan untuk membahas kelangsungan perjanjian tersebut. Jika kesepakatan tidak dapat
dicapai oleh para pihak dalam jangka waktu satu bulan, masing-masing pihak dapat mengakhiri perjanjian
tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis satu bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.
Berdasarkan perjanjian, TNB mempunyai hak untuk mengakhiri perjanjian dalam hal terjadinya kelalaiankelalaian tertentu terkait dengan pemenuhan kewajiban Bayan Group, termasuk bila kualitas batubara
dalam 2 (dua) atau lebih pengiriman yang dilakukan oleh Bayan Group selama jangka waktu 6 (enam)
bulan kemungkinan ditolak, tanpa memperhatikan apakah pengiriman tersebut benar-benar ditolak.
TNB juga dapat mengakhiri perjanjian dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis 6 (enam) bulan
sebelumnya yang dikarenakan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa
TNB dilarang untuk memasok batubara ke Tanjung Bin Power atau Tanjung Bin Power dilarang untuk
menggunakan batubara di fasilitas pembangkit listriknya. Bayan Group dapat mengakhiri perjanjian apabila
TNB gagal untuk membayar jumlah tagihan ketika telah jatuh tempo dan kelalaian tersebut berlanjut selama
30 (tigapuluh) hari.
IP juga mempunyai kewajiban untuk mengirimkan batubara dalam jumlah yang tetap kepada TNB, dan
berdasarkan opsi TNB,sejumlah batubara tertentu yang jumlahnya diatas atau dibawah jumlah batubara
dalam jumlah tetap tersebut, pada setiap tahun pengiriman hingga bulan Desember 2009, berdasarkan
perjanjian yang dibuat oleh para pihak pada tanggal 14 November 2005 (sebagaimana ditambahkan dengan
surat perjanjian tertanggal 3 Agustus 2006). Mekanisme penentuan harga dan ketentuan-ketentuan lainnya
dalam perjanjian secara substansial sama dengan perjanjian sebagaimana disebutkan diatas, meskipun
pelanggan akhir dari TNB berbeda dalam hal ini.
Taipower
Bayan Group menjual batubara kepada Taipower untuk jangka waktu 6 (enam) tahun berdasarkan perjanjian
tertanggal 14 Oktober 2004 yang menyatakan bahwa batubara dalam jumlah yang tetap akan dikirimkan
setiap tahunnya sampai dengan tahun 2010. Perjanjian tersebut juga menyatakan bahwa dalam hal kebutuhan
batubara Taipower berkurang sebagai akibat dari pengurangan kebutuhan akan pasokan listrik Taipower,
penghentian sementara, pengalihan atau gangguan terhadap pengoperasian pembangkit listrik, atau kejadian
lainnya yang berada di luar kendali Taipower, Taipower berhak untuk mengurangi pembeliannya.
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Berdasarkan perjanjian, harga dasar yang berlaku untuk untuk setiap tahun pengiriman akan disepakati
setiap tahunnya. Sebelum dimulainya setiap tahun pengiriman, para pihak dengan itikad baik akan
menentukan agar harga dasar yang akan berlaku untuk tahun pengiriman berikutnya adalah sama dengan
harga terendah dari (i) harga pasar batubara yang berlaku di Indonesia untuk ekspor ke negara-negara di
wilayah Asia Pasifik (perjanjian referensi) dan (ii) persentase dari harga yang disesuaikan, yang merupakan
jumlah dari harga dasar yang terjadi pada tahun kalender sebelumnya bersamaan dengan penyesuaian
berdasarkan persentase perubahan harga antara tahun kalender sebelumnya dan tahun kalender saat ini,
berdasarkan kontrak-kontrak referensi. Sampai dengan disetujuinya harga dasar baru oleh para pihak,
harga dasar batubara yang dikirim selama tahun tersebut akan menjadi harga dasar yang terpengaruh
tahun terdahulu. Sebelum perjanjian para pihak untuk harga dasar yang baru, harga dasar yang baru akan
terjadi seperti pada hari pertama tahun tersebut, dan penyesuaian akan dilakukan pada semua pembayaran
yang dilakukan berdasarkan harga tertentu.
Apabila pada tanggal 30 September pada setiap tahunnya para pihak tidak dapat mencapai suatu
kesepakatan atas harga dasar pada tahun itu, sisa kuantitas dari batubara yang akan dipasok untuk tahun
itu akan dibatalkan, kecuali ada kesepakatan lainnya. Jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan
atas harga dasar untuk tahun kalender sebelum akhir dari tahun tersebut, Kontrak/Perjanjian tersebut
secara otomatis telah berakhir efektif pada akhir tahun kalender bersangkutan, kecuali ada kesepakatan
bersama. Harga dasar dapat disesuaikan bila kualitas batubara yang dikirim tidak memenuhi spesifikasi
yang ditentukan dalam perjanjian.
Menurut perjanjian, batubara yang dikirim dan resiko kerugian berada pada Taipower ketika batubara
melewati rel kapal saat bongkar muat dilakukan. Taipower berhak untuk menolak pengiriman apabila melewati
batasan penolakan yang ditentukan atau dalam hal sama lainnya. Apabila Taipower berhak untuk menolak
pengiriman tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya, Bayan Group menanggung kerusakan yang
terjadi sesuai dengan formula yang tertera dalam perjanjian. Jika maksimum pengiriman melebihi dari yang
diperbolehkan (jangka waktu dari perjanjian dalam tahun ditambah satu tahun) gagal memenuhi persyaratan
minimum dalam perjanjian, Taipower berhak untuk mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan kepada
Bayan Group.
Apabila pengiriman ditunda sebagai akibat dari salah satu pihak menyatakan telah terjadinya keadaan
kahar, pihak lainnya mempunyai opsi untuk membatalkan pengiriman yang seharusnya dilakukan pada
periode saat itu atau mempunyai kuantitas yang dikirim pada tanggal setelahnya, opsi tersebut harus
dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah bencana alam selesai. Dalam hal penundaan
terjadi akibat bencana alam dalam waktu lebih dari 300 (tigaratus) hari selama periode 365 (tigaratus
enampuluh lima) hari, pihak lain akan mengakhiri perjanjian dengan memberikan 60 (enampuluh) hari sebelum
pemberitahuan.
Constellation
Pada tanggal 16 November 2006, Perseroan mengadakan perjanjian utama jual beli batubara dengan
Constellation. Perjanjian Utama ini mengatur bahwa untuk setiap transaksi jual beli batubara diantara para
pihak akan dibuat dan ditandatangani suatu ’konfirmasi’ terhadap Perjanjian Utama. Setiap konfirmasi
akan menjelaskan, antara lain, syarat, kuantitas, dan harga dasar atau suatu mekanisme yang digunakan
untuk menghitung harga dasar. Setiap konfirmasi dibuat berdasarkan syarat dan ketentuan dalam perjanjian
utama dan akan berdasarkan FOB kecuali disepakati lain.
Perjanjian Utama mengatur bahwa kepemilikan batubara dan resiko kerugian akan beralih kepada
Constellation setelah batubara melewati jalur kapal pengangkut (vessel’s rail) pada saat pemuatan dan
telah dilakukannya trimming yang tepat diatas kapal pengangkut pada pelabuhan muat. Constellation
berhak untuk menolak suatu pengiriman apabila batubara yang dikirimkan tersebut telah melewati batasan
penolakan yang ditentukan dalam dokumen konfimasi yang terkait. Dalam hal tersebut, Bayan Group
harus menjamin Constellation terhadap semua biaya yang berhubungan dengan pengiriman, termasuk
biaya sehubungan dengan perubahan jalur kapal pengangkut, transportasi laut, asuransi kargo yang telah
dibayar dan semua kelebihan harga yang telah dibayarkan untuk batubara pengganti.
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Pada perjanjian utama diatur apabila Bayan Group tidak dapat mengirimkan seluruh atau sebagian dari
volume batubara yang diperjanjikan pada waktu yang telah ditentukan, Bayan Group harus membayarkan
kepada Constellation (i) tambahan harga yang harus dikeluarkan Constellation untuk membeli batubara
pengganti dan (ii) biaya pengangkutan yang wajar. Apabila Constellation tidak dapat menerima seluruh atau
sebagian dari batubara yang diperjanjikan, maka Constellation harus membayar kepada Bayan Group
(i) harga dasar yang telah diperjanjikan dikurangi harga dimana Bayan Group menjual kembali batubara
dikalikan jumlah kekurangan dari pembeli dan (ii) tambahan biaya pengangkutan yang wajar.
Pihak yang tidak melakukan pelanggaran dapat mengakhiri perjanjian utama dan semua konfirmasi yang
belum dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain, apabila pihak lain tersebut
(antara lain) (i) tidak dapat membayar jumlah yang terhutang secara tepat waktu berdasarkan perjanjian
utama dan konfirmasinya dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu tiga hari kerja terhitung
sejak diterimanya pemberitahuan mengenai kelalaian pembayaran tersebut, atau (ii) tidak dapat membayar
jumlah yang terhutang secara tepat waktu terkait dengan transaksi perdagangan komoditas atau keuangan
antara para pihak dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu tiga hari kerja terhitung sejak
diterimanya pemberitahuan mengenai kegagalan pembayaran tersebut. Pihak yang melakukan pelanggaran
dapat mengakhiri kewajibannya hanya untuk konfirmasi yang terkait atau menunda kewajibannya berdasarkan
konfirmasi yang terkait, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain, jika (karena satu
dan lain hal) pihak lain tidak dapat menerima atau melakukan pengiriman berdasarkan suatu konfirmasi
untuk jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari (atau jangka waktu lain kecuali ditentukan lain dalam konfirmasi),
atau melakukan pelanggaran yang bersifat material atau melakukan kelalaian berdasarkan syarat-syarat
material yang diatur perjanjian utama dan tidak dapat memperbaiki pelanggaran yang dilakukannya
dalamjangka waktu tujuh hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tertulis.
Perjanjian utama juga mengatur dalam hal berlangsungnya keadaan kahar secara terus menerus selama
jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari, masing-masing pihak manapun hanya dapat mengakhiri konfirmasi
yang tidak dapat dilakanakan karena berlangsungnya keadaan kahar tersebut. Terhadap konfirmasi yang
telah diakhiri tersebut dapat dilakukan penjadwalan ulang dengan kesepakatan bersama setelah berakhirnya
keadaan kahar.
Berdasarkan perjanjian utama ini, Bayan Group telah menandatangani beberapa konfirmasi dengan
Constellation untuk pengiriman beragam volume batubara untuk jangka waktu yang berbeda-beda.. Pengiriman
volume batubara terbesar kepada Constellation diatur berdasarkan Konfirmasi No. 7 tanggal 27 Agustus
2007.
Pada tanggal 28 Maret 2008, Teguh dan Firman telah menandatangani perjanjian utama jual beli batu bara
yang hampir sama dengan Constellation. Berdasarkan perjanjian utama ini, Teguh dan Firman telah
menandatangani dua konfirmasi dengan Constellation untuk pengiriman batubara, masing-masing bertanggal
28 Maret 2008. Konfirmasi No.2 merupakan perjanjian jangka panjang untuk pengiriman batubara sejak
Januari 2010 sampai Desember 2016.
Harga dasar yang berlaku untuk pengiriman batubara setiap tahunnya berdasarkan Konfirmasi No. 7 akan
ditentukan sesuai dengan indeks-indeks batubara tertentu. Harga dasar batu bara dapat berubah jika
karakteristik kualitas tertentu (seperti nilai kalor dan kandungan abu) dari batubara yang telah dikirimkan
secara aktual berbeda dari kualitas sebagaimana ditentukan dalam konfirmasi. Konfirmasi No. 7 juga
mengatur bahwa Constellation akan memperbolehkan Bayan Group untuk memberikan lindung nilai harga
yang bertautan dengan indeks, sesuai volume pengiriman batubara yang diperjanjikan berdasarkan konfirmasi
dengan merubah harga tersebut menjadi harga tetap. Untuk melaksanakan hal tersebut, Bayan Group
harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Constellation yang menyebutkan jumlah volume
batubara yang akan dirubah menjadi harga pasti, dan harga tetap yang akan diberlakukan oleh Bayan
Group untuk menjual volume batubara dimaksud. Selanjutnya Constellation akan memberikan penawaran
yang akan menyebutkan syarat dan volume batubara yang terkait dan harga pasar yang berlaku pada saat
itu. Para pihak kemudian akan berdiskusi untuk menentukan harga yang wajar dan adil yang dapat diterima
kedua belah pihak dalam melakukan transaksi.
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Vitol
Bayan Group melakukan penjualan batubara kepada Vitol berdasarkan beberapa perjanjian jual beli batubara.
Dari perjanjian-perjanjian tersebuti, Perjanjian Jual Beli Batubara Vitol tertanggal 25 November 2007 adalah
perjanjian jual beli batubara dengan volume pengiriman batubara terbesar. Berdasarkan perjanjian tersebut,
pengiriman batubara akan dilaksanakan selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak bulan Januari 2008
sampai dengan bulan Desember 2012, dimana harga dasar atas sebagian besar volume batubara tersebut
terkait dengan indeks.
Dalam Perjanjian Jual Beli Batubara Vitol juga diatur apabila jumlah pinjaman yang terhutang dari Bayan
Group kepada Vitol belum sepenuhnya terbayar sampai dengan tanggal dimana seluruh kuantitas batubara
telah dikirimkan, Vitol dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bayan Group dapat memilih
untuk memperpanjang jangka waktu dari Perjanjian Jual Beli Batubara Vitol melebihi jangka waktu 5 (lima)
tahun yang telah ditetapkan sebelumnya sampai dengan jumlah batubara yang telah dikirimkan kepada
Vitol telah cukup untuk membayar lunas seluruh jumlah pinjaman yang masih terutang (dengan cara
memperhitungkan jumlah pinjaman yang terhutang kepada Vitol dengan nilai nilai batubara yang dikirimkan).
Perjanjian-perjanjian dengan Kontraktor
Perjanjian Overburden Removal Gunungbayan-Petrosea
Pada bulan Desember 2004, GBP mengadakan perjanjian dengan Petrosea untuk pekerjaan overburden
removal (Perjanjian GBP-Petrosea) yang berlaku efektif sejak bulan Januari 2005. Berdasarkan perjanjian
tersebut, GBP telah menunjuk Petrosea untuk melakukan pekerjaan pemindahan atas sekitar 110,4 juta
BCM overburden dari Blok II dari area konsesi (work site atau tempat kerja). Petrosea diharuskan untuk
mencapai kebutuhan target produksi sebesar:
•
•

26,4 juta BCM overburden harus dipindahkan pada tahun pertama kegiatan operasional, yang dimulai
pada tanggal 1 Januari 2005; dan
28,0 juta BCM overburden harus dipindahkan setiap tahunnya selama jangka waktu kegiatan operasional
tiga tahun berikutnya.

Pada bulan Juni 2006, GBP dan Petrosea telah mengadakan perjanjian untuk merubah ketentuan mengenai
target produksi berdasarkan Perjanjian GBP-Petrosea (Perjanjian Perubahan) . Berdasarkan Perjanjian Perubahan
tersebut, target volume overburden yang harus dipindahkan meningkat dari 28,0 juta BCM menjadi 37,0 juta
BCM pada setiap tahun kegiatan operasional untuk tahun 2006, 2007 dan 2008, sehingga meningkatkan perkiraan
jumlah overburden yang harus dipindahkan menjadi sebesar 141 juta BCM. Para pihak telah sepakat bahwa
semua syarat dan ketentuan berdasarkan Perjanjian GBP-Petrosea yang awal tetap berlaku dan mengikat.
Berdasarkan Perjanjian GBP-Petrosea, GBP harus membayar biaya jasa kepada Petrosea, yang dihitung
secara bulanan, berdasarkan rumus yang memperhitungkan satuan harga yang telah ditentukan sebelumnya
terhadap volume overburden yang tekah dipindahkan oleh Petrosea berdasarkan instruksi dari GBP. Petrosea
berhak untuk menerima pembayaran bunga atas keterlambatan pembayaran jika GBP tidak mampu
membayar biaya jasa bulanan dalam jangka waktu 45 (empatpuluh lima) hari terhitung sejak akhir dari
bulan berikutnya. Satuan harga bersifat tetap dan berlaku selama jangka waktu perjanjian kecuali para
pihak secara tertulis telah sepakat untuk merubah satuan harga awal yang telah ditentukan sebelumnya..
Penyesuaian biaya jasa yang dibayarkan ke Petrosea akan dilakukan apabila terjadi fluktuasi harga bahan
bakar diesel yang dikirimkan ke area pertambangan dan biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Petrosea
untuk melakukan penyesuaian dengan perubahan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan,
peraturan, surat perintah/keputusan yang berlaku untuk kegiatan pertambangan di Indonesia.
Perjanjian tersebut akan tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 atau pada tanggal dimana
seluruh target volume overburden harus dipindahkan telah tercapai, mana yang lebih dahulu terjadi. Namun
demikian, perjanjian ini dapat diakhiri dalam hal terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu, termasuk keadaan
kahar yang berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari atau adanya pelanggaran yang bersifat material
yang dilakukan oleh para pihak. GBP berkewajiban untuk membayar kompensasi pada Petrosea atas
tidak terpakainya mesin dan peralatan apabila GBP menyampaikan instruksi tertulis kepada Petrosea
untuk menghentikan sementara kegiatan operasionalnya di area tambang.
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Bayan Group sedang dalam proses negosiasi dengan Petrosea untuk memperpanjang jangka waktu
Perjanjian GBP – Petrosea atau akan mengadakan perjanjian baru untuk memindahkan tambahan
overburden.
Perjanjian Overburden Removal GBP - BKPL
Pada tanggal 1 Maret 2004, GBP menandatangani perjanjian overburden removal dengan BKPL untuk
pemindahan overburden sekitar 34,7 juta BCM (Perjanjian GBP-BKPL, sebagaimana diubah dan dinyatakan
kembali pada tanggal 22 Februari 2005, 1 agustus 2005, 12 April 2007 dan 9 Nopember 2007). Berdasarkan
amandemen tertanggal 22 Februari 2005, periode perjanjian diperpanjang sampai tanggal 1 Maret 2009 dan
perkiraan volume overburden yang harus dipindahkan telah ditingkatkan menjadi 61,1 juta BCM. Perjanjian
ini dapat diakhiri sebelum tanggal 28 Februari 2009, dalam hal terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu, termasuk
keadan kahar yang berlangsung terus-menerus selama lebih dari 24 (duapuluh empat) jam, adanya
pelanggaran terhadap perjanjian yang bersifat material yang dilakukan oleh para pihak yang tidak diperbaiki,
atau ketidakmampuan untuk membayar.
Berdasarkan Perjanjian GBP – BKPL, GBP wajib membayar biaya jasa kepada BKPL, yang dihitung
secara bulanan, berdasarkan rumus dengan memperhitungkan satuan harga yang telah ditentukan terhadap
volume overburden yang telah dipindahkan oleh BKPL berdasarkan instruksi dari GBP. Biaya yang
dikeluarkan untuk pekerjaan lain-lain yang dilaksanakan oleh BKPL sesuai instruksi dari GBP juga akan
dimasukkan ke dalam biaya jasa bulanan. Seluruh harga yang berlaku berdasarkan Perjanjian ini tidak
termasuk biaya bahan bakar.
Perjanjian ini juga mengatur mengenai denda yang harus dibayar oleh BKPL jika volume overburden yang
dipindahkan berada jauh di bawah volume target produksi bulanan yang telah ditentukan. Selanjutnya,
GBP berhak untuk menginstruksikan BKPL untuk memobilisasi peralatan dan mesin tambahan untuk
meningkatkan produktivitas operasionalnya bila volume aktual produksi bulanannya kurang dari volume
target produksi bulanan yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. BKPL akan dianggap
telah gagal untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian jika penurunan produksi
tersebut tidak diperbaiki.
Perjanjian Overburden Removal GBP-BUMA
Pada tanggal 9 Oktober 2007, GBP mengadakan perjanjian pemindahan overburden dengan BUMA, dimana
BUMA berkewajiban untuk memindahkan sekitar 140 juta BCM overburden dari area konsesi GBP (Perjanjian
GBP-BUMA). Berdasarkan syarat-syarat perjanjian, tanggal mulai berlakunya perjanjian adalah 1 Desember
2007, dan GBP diberikan opsi untuk melakukan revisi target produksi bulanan yang ditentukan dalam
perjanjian tersebut sebesar 15,0% jika (i) GBP menyampaikan pemberitahuan enam bulan sebelumnya
kepada BUMA; dan (ii) sisa jangka waktu perjanjian tidak kurang dari 12 (duabelas) bulan. Perjanjian
tersebut akan berakhir pada saat volume target produksi yang ditentukan telah tercapai atau pada tanggal
30 November 2011, mana yang lebih dahulu terjadi. Perjanjian ini juga dapat diakhiri dalam hal terjadinya
peristiwa-peristiwa tertentu, termasuk keadaan kahar yang berlangsung terus-menerus selama lebih dari
24 (duapuluh empat) bulan, sebuah pelanggaran penting pada kontrak yang dilakukan oleh salah satu dari
pihak yang tidak mematuhi, atau adanya kejadian tidak mampu bayar.
Berdasarkan GBP-BUMA, GBP akan membayar biaya jasa kepada BUMA, dihitung secara bulanan,
berdasarkan rumus yang memperhitungkan satuan harga yang telah ditentukan dan volume overburden
yang dipindahkan oleh BUMA atas instruksi GBP. Biaya untuk pekerjaan lainnya yang dilaksanakan oleh
BUMA atas instruksi GBP juga dimasukkan ke dalam perhitungan biaya jasa bulanan. BUMA berhak untuk
memperoleh bunga pembayaran telat jika GBP gagal membayar biaya jasa bulanan dalam 45 (empatpuluh
lima) hari dari akhir bulan sebelumnya pada tingkat suku bunga 4,5% per tahun diatas SIBOR.
Biaya pembelian bahan bakar yang telah dibayarkan oleh BUMA dalam melaksanakan pekerjaannya
berdasarkan perjanjian akan dibayar kembali oleh GBP dan akan dihitung berdasarkan (i) rasio standar
bahan bakar yang telah ditentukan (jumlah per liter bahan bakar diesel yang dikonsumsi per BCM overburden
yang dipindahkan); (ii) jarak sebenarnya yang ditempuh antara area tambang yang ditentukan dan tempat
pembuangan yang telah ditentukan; (iii) volume overburden yang telah dipindahkan; dan (iv) harga dari
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bahan bakar diesel yang dikirimkan ke area tambang yang telah ditentukan. BUMA berkewajiban untuk
memperoleh bahan bakar dengan harga yang paling menguntungkan. GBP berkewajiban untuk membayar
kembali kepada BUMA atas biaya pembelian bahan bakar pada tingkat harga yang paling menguntungkan
pada bulan yang bersangkutan walaupun BUMA telah mengeluarkan biaya pembelian bahan bakar yang
lebih tinggi untuk kegiatan opersionalnya.
GBP berhak untuk mengurangkan pembayaran biaya jasa bulanan dengan denda jika volume overburden
yang dipindahkan berkurang sampai dibawah 85,0% dari volume target produksi bulanan yang telah ditetapkan
selama tiga bulan berturut-turut dan kekurangan tersebut secara langsung disebabkan oleh tindakan atau
kelalaian BUMA. Jika batubara mengalami kerusakan atau terkontaminasi oleh BUMA pada saat pelaksanaan
pekerjaan overburden removal, BUMA berkewajiban untuk membayar denda untuk volume batubara yang
rusak atau terkontaminasi.
GBP akan membayar kompensasi pada BUMA jika GBP memberikan instruksi tertulis kepada BUMA
untuk mengurangi volume overburden yang akan dipindahkan. Besarnya kompensasi yang harus dibayarkan
oleh GBP akan dihitung berdasarkan selisih antara rata-rata volume produksi bulanan dan volume yang
dikurangi untuk bulan yang bersangkutan. Namun demikian, BUMA tidak berhak untuk menuntut kompensasi
atas penggunaan yang tidak optimal atas mesin dan peralatannya biaya lain-lain dan hilangnya laba pada
periode dimana diturunkannya volume overburden yang akan dipindahkan. BUMA juga berhak untuk menerima
kompensasi jika pasokan bahan peledak dan penyedia jasa peledakan tidak dapat melaksanakan pekerjaanpeledakan secara memuaskan pada area tambang yang telah ditentukan dan BUMA harus mengeluarkan
biaya tambahan untuk memindahkan overburden. GBP juga berkewajiban untuk membayar kompensasi
kepada BUMA karena tidak menggunakan mesin dan peralatannya jika GBP memberikan memberikan
instruksi tertulis kepada BUMA untuk menghentikan sementara kegiatan operasional pada area tambang
yang telah ditentukan untuk jangka waktu tertentu.
Perjanjian GBP-Madhani Overburden Removal dan Penambangan dan Pengangkutan Batubara
Pada 19 Juni 2008, GBP mengadakan perjanjian overburden removal dan penambangan dan pengangkutan
batubara PT Madhani Tatalah Nusantara (“Madhani”) pada Proyek Gunungbayan Blok I. Perjanjian dimulai
pada 1 Juli 2008 dan dimana Madhani akan memindahkan hingga 80 juta BCM dari overburden dan
penambangan dan pengangkutan hingga 4 juta ton batubara. GBP memiliki opsi untuk meningkatkan atau
menurunkan overburden removal bulanan dan produksi serta transportasi batubara pada jadwal produksi
yang telah ditetapkan sebesar 15% dan opsi untuk meningkatkan atau menurunkan jumlah tersebut sebesar
15% lagi secara bulanan. Bagian dari produksi batubara yang telah ditetapkan pada jadwal produksi tergantung
kepada keberadaan second crushing GBP, stockpiling, dan fasilitas bongkar muat tongkang yang berdekatan
dengan Kuyung pada sungai Mahakam.
Berdasarkan perjanjian, unit rate yang dibayarkan oleh GBP kepada Madhani tergantung kepada penyesuaian
atas fluktuasi harga dari bahan bakar yang dikirimkan, biaya tenaga kerja, harga bahan baku cadang, ban dan
pelumas untuk peralatan dan perlengkapan yang digunakan oleh Madhani dan biaya bahan peledak yang
digunakan. Perjanjian berakhir pada 31 Agustus 2013, atau ketika volume produksi yang dikontrakkan tercapai.
Akan tetapi, kontrak dapat diakhiri jika muncul kejadian tertentu, termasuk keadaan kahar yang terjadi untuk
waktu lebih dari empat bulan atau pelanggaran material oleh salah satu pihak. Kegagalan Madhani untuk
mencapai target produksi hingga turun sebesar 25% atau lebih untuk dua bulan atau lebih secara berturut-turut
atau untuk tiga bulan atau lebih diluar enam bulan berturut-turut dapat dianggap sebagai pelanggaran material.
Perjanjian Overburden Removal dan Penambangan Batubara WBM-Leighton
Pada tanggal 3 Agustus 2007, WBM mengadakan perjanjian overburden removal dan penambangan batubara
dengan Leighton (Perjanjian WBM-Leighton). Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2007,
dimana Leighton akan melakukan pekerjaan overburden removal atas sekitar 276,5 juta BCM dan 25,6 juta
ton batubara. WBM memiliki opsi untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian dan merubah jadwal
produksi jika opsi tersebut dipergunakan oleh WBM dalam jangka wakt1u satu tahun terhitung sejak mulai
berlakunya perjanjian. WBM telah mempergunakan opsi tersebut pada tanggal 3 Agustus 2007 dan telah
mempercepat jadwal produksi pada tanggal 12 Nopember 2007. Jadwal produksi dari Perjanjian WBMLeighton yang telah diubah tersebut mengatur bahwa Leighton akan melakukan pekerjaan overburden
removal dengan jumlah total sebesar 324,6 juta BCM dan menambang 34,5 juta ton batubara dari bulan
Oktober 2008 sampai bulan Oktober 2014.
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Perjanjian tersebut akan berakhir pada awal bulan Nopember 2014 atau pada saat volume produksi yang
telah ditentukan dalam Perjanjian telah tercapai, mana yang lebih dahulu terjadi. Namun demikian, perjanjian
ini dapat diakhiri pada saat terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu, termasuk keadaan kahar yang berlangsung
terus menerus selama 24 bulan, pelanggaran yang bersifat material yang dilakukan oleh salah satu pihak,
jika Leighton melakukan pelanggaran yang bersifat material atas kewajiban-kewajibannya berdasarkan
perjanjian jual beli peralatan yang dibuat antara Leighton dan Wahana dan/atau perusahaan afiliasinya,
pelanggaran yang bersifat material yang dilakukan Leighton apabila tidak dapat mencapai target bulanan
selama dua bulan berurutan atau selama tiga bulan tidak berurutan dari periode enam bulan, atau kepailitan
atau ketidakmampuan membayar yang dialami para pihak.
Leighton bertanggung jawab atas manajemen proyek, perencanaan tambang, penyelidikan dan akan
menyediakan bahan baku yang diperlukan, alat, tenaga kerja, transportasi dan infrastruktur area tambang.
Berdasarkan Perjanjian WBM-Leighton, WBM diwajibkan untuk membayar biaya jasa kepada Leighton, yang
dihitung secara bulanan, untuk pekerjaan yang dilakukan yaitu (i) penggalian, pemuatan dan pengangkutan
overburden dari area tambang yang telah ditentukan ke area pembuangan overburden; (ii) pemindahan
overburden ke area pembuangan dengan jarak pengangkutan tertentu; dan (iii) pembersihan, penggalian dan
pemuatan batubara ke truk dan pengangkutan batubara dari area tambang yang telah ditentukan ke fasilitas
penghancuran. Penyesuaian terhadap biaya jasa bulanan akan dilakukan dalam hal terjadi fluktuasi pada
harga bahan bakar yang dikirimkan ke area tambang yang telah ditentukan, upah buruh, harga suku cadang
untuk mesin dan peralatan yang digunakan oleh Leighton dan biaya bahan peledak yang dipakai untuk
pekerjaan peledakan yang dilakukan di area yang telah ditentukan. Leighton juga berhak untuk menerima
pembayaran bunga keterlambatan apabila WBM tidak dapat membayar biaya jasa bulanan.
WBM berhak untuk mengurangkan pembayaran biaya jasa bulanan dengan denda jika volume produksi
batubara tertentu tidak mencapai target yang telah ditentukan untuk satu tahun produksi.. Jika batubara
mengalami kerusakan atau terkontaminasi disebabkan oleh Leighton, Leighton dapat dikenakan denda
berdasarkan satuan harga yang telah ditentukan.
Berdasarkan Perjanjian WBM-Leighton, WBM wajib membayar kompensasi pada Leighton karena tidak
menggunakan mesin dan peralatannya, jika WBM memberikan instruksi tertulis untuk menghentikan
sementara kegiatan operasional pada area tambang yang telah ditentukan untuk jangka waktu tertentu.
WBM telah setuju untuk memberikan bank garansi senilai US$7.8 juta kepada Leighton. Bank garansi tersebut
berlaku selama 12 (duabelas) bulan dan diperuntukkan untuk menjamin kewajiban pembayaran WBM
berdasarkan Perjanjian WBM-Leighton. WBM tidak diharuskan untuk memperpanjang bank garansi tersebut
ketika jatuh tempo apabila WBM dengan segera melaksanakan kewajiban pembayarannya dalam jangka
waktu tiga hari sejak tanggal-tanggal kewajiban pembayaran yang diaturdalam perjanjian. WBM diwajibkan
untuk memberikan kembali bank garansi jika WBM tidak dapat memenuhi kewajiban- kewajiban
pembayarannya selama jangka waktu 12 (duabelas) bulan ketika tidak ada bank garansi yang diterbitkan.
Besarnya nilai bank garansi yang diberikan kembali berkisar dari US$7.0 juta sampai US$20.0 juta dan telah
ditentukan berdasarkan sisa jangka waktu perjanjian dan berapa kali bank garansi harus diberikan kembali.
Bayan Group sedang melakukan negosiasi dengan Leighton untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian
Wahana-Leighton atau akan membuat perjanjian baru untuk pemindahan tambahan overburden dan batubara.
Bayan Group telah menyatakan kesediaannya kepada Leighton untuk membeli berbagai peralatan dan
mesin yang telah dipesan oleh Leighton dari para pemasok peralatan dengan nilai sekitar US$19.6 juta
apabila Bayan Group tidak memperpanjang atau mengadakan perjanjian baru dengan Leighton.
Perjanjian Pengangkutan Batubara WBM-Lian Beng
Pada tanggal 3 Agustus 2007, WBM mengadakan perjanjian pengangkutan batubara dengan PT Lian Beng
Energy (Lian Beng) (Perjanjian WBM-Lian Beng), pihak yang memiliki hubungan istimewa. Perjanjian tersebut
mulai berlaku pada bulan Nopember 2007 dimana Lian Beng akan mengangkut sekitar 5,75 juta ton batubara.
WBM memiliki opsi untuk meningkatkan volume batubara yang akan diangkut berdasarkan Perjanjian WBMLian Beng dalam jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal mulai berlakunya perjanjian.. WBM telah
melaksanakan opsinya dan meningkatkan volume batubara yang akan diangkut berdasarkan Perjanjian WBM-
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Lian Beng menjadi sebesar 9,0 juta ton batubara. WBM juga memiliki opsi untuk menambah atau mengurangi
volume batubara per bulan yang diangkut sampai dengan 15,0% dari angka yang tertera di jadwal produksi.
Perjanjian ini akan berakhir pada bulan Oktober 2009 atau pada saat target produksi yang ditentukan telah
tercapai, mana yang lebih dahulu terjadi, tetapi perjanjian ini dapat diperpanjang oleh WBM hingga 5 (lima)
kali periode 12 (duabelas) bulanan sebagai tambahan. Para Pihak dapat mengakhiri perjanjian sebelum
berakhir jangka waktunya dalam hal terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu, termasuk keadaan kahar yang
berlangsung terus menerus selama lebih dari empat bulan, pelanggaran yang bersifat material yang dilakukan
oleh salah satu pihak, salah satu pihak dinyatakan pailit berdasarkan suatu keputusan dari pihak yang
berwenang, salah satu pihak berada dalam keadaaan tidak mampu membayar atau telah ditunjuknya pengampu,
balai harta peninggalan atau likuidator atas sebagian besar aset atau aktiva milik salah satu pihak.
Suatu pelanggaran yang bersifat material dianggap telah terjadi pada saat, antara lain, Lian Beng Energy
tidak dapat mencapai target bulanan dengan selisih kekurangan sebesar 25,0% atau lebih yang terjadi
selama dua bulan berturut-turut atau terjadi selama tiga bulan tidak berurutan dari periode enam bulan.
Berdasarkan perjanjian ini, Lian Beng Energy diberikan masa tenggang selama 60 (enampuluh) hari
memperbaiki pelanggaran yang bersifat material tersebut, kecuali untuk ketidakmampuan untuk mencapai
volume target bulanan.
Berdasarkan perjanjian ini, Lian Beng Energy akan menerima pembayaran berdasarkan satuan harga yang
telah ditentukan sebelumnya untuk setiap ton batubara per kilometer yang diangkut dari area pertambangan
konsesi ke fasilitas penghancuran, pemrosesan dan pelabuhan. Perjanjian ini juga memberikan mekanisme
untuk menyesuaikan satuan harga dengan mengikuti pergerakan dalam biaya bahan bakar, buruh dan
suku cadang. Lian Beng Energy bisa dikenakan denda untuk batubara yang terkontaminasi atau mengalami
kerusakan, dan akan didasarkan dengan harga per ton yang telah ditentukan dari batubara yang
terkontaminasi dan mengalami kerusakan.
Perjanjian Overburden Removal dan Penambangan dan Pengangkutan Batubara PIK-BUMA
Pada tanggal 30 Januari 2007, PIK mengadakan perjanjian overburden removal, penambangan dan
pengangkutan batubara dengan BUMA (Perjanjian PIK-BUMA). Perjanjian PIK-BUMA ini dimulai pada tanggal
1 Mei 2007 dimana BUMA akan memindahkan sekitar 87,7 juta BCM overburden dan menambang dan
mengangkut sekitar 13,6 juta ton batubara dari area konsesi PIK. PIK memiliki opsi untuk menaikkan atau
menurunkan produksi batubara ROM bulanan sampai sebesar 15,0%. Sebagai tambahan, PIK memiliki
opsi untuk menaikkan atau menurunkan volume overburden bulanan yang dipindahkan sampai sebesar
15,0%. PIK telah melaksanakan opsi-opsi tersebut pada tanggal 16 Nopember 2007, dengan meningkatkan
volume overburden removal dan volume produksi berdasarkan Perjanjian PIK-BUMA.
Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 30 April 2012 atau pada saat target permintaan produksi telah
dicapai, yang mana yang lebih awal. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum tanggal jatuh tempo oleh salah
satu pihak pada saat terjadinya kejadian-kejadian tertentu, termasuk keadaan kahar yang berlangsung
selama lebih dari 24 (duapuluh empat) bulan , suatu pelanggaran yang bersifat material yang dilakukan
oleh salah satu pihak yang harus diperbaiki dalam jangka waktu perbaikan selama 60 hari, kepailitan atau
ketidakmampuan untuk membayar dari pihak yang lain.
BUMA bertanggung jawab atas manajemen proyek, perencanaan tambang, penyelidikan, keamanan dan
diharuskan untuk menyediakan bahan baku, peralatan, sumber daya manusia, transportasi dan infrastruktur
tambang yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan overburden removal, penambangan dan pengangkutan.
BUMA berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan dibawah pengawasan menyeluruh dari PIK dan
berdasarkan Perjanjian PIK-BUMA dan rencana penambangan bulanan yang dipersiapkan oleh BUMA dan
disetujui oleh PIK.
Berdasarkan Perjanjian PIK-BUMA, PIK diharuskan untuk membayar BUMA biaya jasa, yang dihitung
dengan secara bulanan berdasarkan rumus dengan menggunakan satuan harga yang telah ditentukan
untuk volume overburden yang dipindahkan dan batubara yang digali, dibersihkan dan diangkut oleh BUMA.
Biaya untuk pekerjaan lainnya yang dilaksanakan oleh BUMA atas instruksi PIK juga akan dimasukkan ke
dalam perhitungan biaya jasa bulanan. BUMA berhak untuk menerima pembayaran bunga keterlambatan
jika PIK gagal untuk membayar biaya jasa bulanan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
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Jika biaya pembelian bahan bakar diesel meningkat atau menurun selama jangka waktu perjanjian, sejumlah
harga tertentu akan ditambahkan atau dikurangkan terhadap pembayaran bulanan PIK kepada BUMA
berdasarkan dengan rumus yang telah diuraikan dalam perjanjian. PIK berhak untuk mengurangkan
pembayaran biaya jasa bulanan dengan denda jika produksi batubara ROM berada di bawah batasan
tertentu yang telah ditetapkan untuk produksi bulanan atau produksi tahunan. Jika batubara mengalami
kerusakan atau terkontaminasi oleh BUMA pada saat pelaksanaan pekerjaan overburden removal, BUMA
berkewajiban untuk membayar denda untuk volume batubara yang rusak atau terkontaminasi.
Perjanjian TSA/FKP-BKPL Overburden Removal dan Penambangan dan Pengangkutan Batubara
Pada tanggal 18 April 2008, masing-masing TSA dan FKP menandatangani Perjanjian Overburden Removal
dan Penambangan dan Pengangkutan Batubara (Perjanjian TSA/FKP-BKPL) dengan BKPL. Perjanjian TSA/
FKP -BKPL ini dimulai pada tanggal 1 Mei 2008, dimana BKPL akan memindahkan volume gabungan dengan
total jumlah sekitar 50 juta BCM overburden dan melakukan penambangan atas sekitar 3,75 juta ton batubara
yang merupakan volume gabungan. TSA dan FKP memiliki opsi untuk merubah produksi batubara bulanan
atau overburden removal sebesar 15,0% dari jumlah yang tercantum dalam jadwal produksi yang dilampirkan.
Perjanjian TSA/FKP -BKPL bisa diakhiri pada tanggal-tanggal berikut ini dengan ketentuan perjanjian akan
berakhir pada tanggal yang lebih dahulu terjadi, pada tanggal 30 April 2013 atau pada saat target overburden
removal dan permintaan produksi telah dicapai. Perjanjian TSA/FKP -BKPL dapat diakhiri sebelum berakhir
jangka waktunya jatuh tempo oleh para pihak dikarenakan timbulnya keadaan tertentu, termasuk timbulnya
keadaan kahar yang berlangsung lebih dari 24 (duapuluh empat) bulan, pelanggaran bersifat material yang
dilakukan oleh salah satu yang tidak diperbaiki dalam jangka waktu 60 (enampuluh) hari setelah diterimanya
pemberitahuan tertulis, wanprestasi yang dilakukan BKPL yang tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang
telah diberikan.
BKPL bertanggung jawab atas manajemen proyek, perencanaan tambang, penyelidikan, pengawasan,
keamanan tambang, bahan-bahan, alat, pemeliharaan alat, sumber daya manusia, transportasi, pelayanan
medis, barang-barang konsumsi, dan infrastruktur tambang yang diperlukan untuk melaksanakan
kewajibannya berdasarkan Perjanjian TSA/FKP -BKPL. BKPL diharuskan untuk melaksanakan pekerjaannya
dibawah pengawasan menyeluruh dari TSA dan FKP dan berdasarkan Perjanjian TSA/FKP -BKPL dan
rencana penambangan bulanan yang dipersiapkan oleh TSA dan FKP dan disetujui oleh BKPL.
Berdasarkan Perjanjian TSA/FKP-BKPL, BKPL dibayar berdasarkan satuan harga yang telah ditetapkan
sebelumnya atas BCM overburden yang dipindahkan dan per ton batubara yang diangkut dari area konsesi
pertambangan ke fasilitas pengolahan dan pemuatan batubara ke kapal tongkang (barge) di sungai Mahakam.
Perjanjian ini juga mengatur mengenai mekanisme penyesuaian satuan harga berdasarkan perubahan
harga bahan bakar. BKPL akan dikenakan denda apabila terdapat kerusakan atau kontaminasi terhadap
batubara, berdasarkan harga per ton yang telah ditentukan sebelumnya untuk batubara yang mengalami
kerusakan atau terkontaminasi.
Perjanjian Pengangkutan PSNU
Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Bayan Group telah mengadakan perjanjian dengan
PT Pelayaran Segara Niaga Utama (“Pelayaran”), dimana Pelayaran telah menyetujui untuk melakukan
pengangkutan atas 10,0 juta ton batubara pada tahun 2008 untuk Perseroan, GBP, WBM, PIK, TSA dan
FKP. Semua perjanjian pengangkutan ini akan berlaku pada kuartal I 2008 dan berjangka waktu sekitar
5 (lima) tahun yang akan berakhir pada bulan Desember 2012.
Berdasarkan perjanjian-perjanjian pengangkutan ini, Pelayaran telah setuju untuk menyediakan peralatan
pengangkutan batubara dan bertanggung jawab atas pemeliharaan peralatan tersebut. Pelayaran juga
bertanggung jawab untuk menyediakan tenaga kerja untuk menjalankan peralatan pengangkutan tersebut.
Harga pengangkutan dihitung berdasarkan free in stowed/out and trimmed, yang akan dinegosiasikan dan
disepakati setiap tahunnya. Harga pengangkutan sudah termasuk biaya bahan bakar; tetapi, apabila harga
bahan bakar melebihi Rp9.200, maka harga tersebut akan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua
belah pihak. Sebagai tambahan, jika waktu bongkar muat melebihi 12 (duabelas) jam, maka harga akan
dinaikkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian.
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Masing-masing pihak dapat mengakhiri perjanjian pengangkutan (i) jika terjadi pelanggaran oleh pihak
yang lain, dan berdasarkan pemberitahuan tertulis dari pihak yang tidak melakukan pelanggaran, (ii) untuk
alasan apapun dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis 90 (sembilanpuluh) hari sebelum tanggal
berakhirnya perjanjian atau (iii) adanya keadaan kahar yang berlangsung lebih dari 14 (empatbelas) hari.
Perjanjian Pemasaran
Perjanjian Pemasaran dengan Constellation
Bayan Group telah menandatangani Perjanjian Pemasaran Non Ekslusif selama 10 (sepuluh) tahun tertanggal
9 April 2008 dengan Constellation yang akan mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009,
untuk penjualan dan ekspor batubara dalam jumlah tertentu selama 10 tahun, dengan memperhatikan
batas jumlah tahunan. Berdasarkan Perjanjian pemasaran dengan Constellation tersebut, Constellation
setuju untuk measarkan batubara yang dihasilkan dari konsesi area FSP kepada calon pelanggan di seluruh
dunia (kecuali untuk pelanggan tertentu yang dikecualikan), dan melakukan negosiasi dengan calon pelanggan
tersebut mengenai harga penjualan dan syarat-syarat penjualan serta pengiriman. Perjanjian ini secara
otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun berikutnya kecuali para pihak menggunakan
haknya untuk tidak memperbaharui perjanian ini sebelum berakhirnya jangka waktu awalnya.
Bayan Group dan Constellation telah setuju untuk berdiskusi secara berkala mengenai tingkat harga batubara,
jumlah batubara yang akan dipasarkan oleh Constellation dan kemampuan untuk membayar dari calon
pelanggan (“Kriteria Penawaran”). Constellation wajib memberitahukan kepada Bayan Group tentang adanya
peluang untuk menjual batubara (masing-masing peluang disebut dengan “penawaran”). Bila Bayan Group
menerima tawaran itu, Bayan Group harus membayar komisi dalam jumlah yang tetap berdasarkan harga
penjualan dan jumlah batubara yang dijual, kepada Constellation. Berdasarkan Perjanjian Pemasaran dengan
Constellation ini, Bayan Group telah menjamin bahwa FSP akan meningkatkan produksi batubara yang
dihasilkan dari area konsesinya guna memenuhi ketentuan jumlah batubara yang dipersyaratkan berdasarkan
penawaran yang diterima oleh Bayan Group.
Bila Bayan Group menolak suatu penawaran dengan permintaan harga yang secara material tidak berbeda
dengan harga pasar dan harga jual batubara yang digunakan Bayan Group terhadap pelanggan yang
dikecualikan, dan sejalan dengan Kriteria Penawaran, Bayan Group akan membayar komisi dalam jumlah
yang tetap berdasarkan harga penjualan dan jumlah batubara yang dibutuhkan berdasarkan penawaran
yang ditolak tersebut.
Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Constellation bila Bayan Group tidak dapat membayar komisi kepada
Constellation dalam 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan tertulis dari Constellation.
Perjanjian Pendanaan
Perjanjian Fasilitas Vitol
Bayan Group telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Vitol sebesar US$50,0 juta dengan Vitol pada
tanggal 25 November 2007. Terhitung sejak tanggal 31 Maret 2008, jumlah pinjaman pokok yang masih
terhutang berdasarkan Perjanjian Fasilitas Vitol adalah sebesar US$49,6 juta. Kewajiban pembayaran
kembali dana pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas Vitol digantikan dengan pengiriman batubara dari
Bayan Group kepada Vitol berdasarkan Perjanjian Jual Beli Batubara Vitol. Dalam hal jumlah batubara
yang dikirimkan kurang dari jumlah tertentu yang seharusnya dikirimkan pada tanggal tersebut berdasarkan
Perjanjian Fasilitas Vitol, maka Bayan Group wajib menggantikan kekurangan tersebut dengan pembayaran
US$ kepada Vitol. Tingkat suku bunga dihitung harian berdasarkan SIBOR ditambah 1,75%. Tanggal jatuh
tempo dari Perjanjian Fasilitas Vitol adalah tanggal 31 Desember 2012.
Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Vitol rasio peminjaman Bayan Group yang telah dikonsolidasi terhadap
EBITDA tidak boleh melebihi 4,0:1, kecuali berdasarkan pendanaan melalui penerbitan surat hutang dimana
Bayan Group diwajibkan untuk mempertahankan rasio pinjaman yang telah dikonsolidasi terhadap EBITDA
di atas 4,0:1, dalam hal ini rasio peminjaman Bayan Group yang telah dikonsolidasi terhadap EBITDA
berdasarkan Perjanjian Fasilitas Vitol tidak boleh melebihi rasio tertinggi tersebut.
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Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Vitol, Bayan Group tidak boleh menjaminkan atau memperbolehkan adanya
pembebanan terhadap (i) 8,0% dari saham milik Bayan Group di PIK, IP, TSA, FKP atau WBM; (ii) jumlah
batubara yang menjadi obyek jual beli berdasarkan Perjanjian Jual Beli Batubara Vitol; dan (iii) konsesi
yang dipegang oleh GBP, TSA atau WBM.
Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Vitol, (i) Bayan Group telah memberikan jaminan berupa 8,0% saham di
WBM, FKP, PIK, IP dan TSA yang dimiliki oleh Bayan Group berdasarkan akta jaminan fidusia dan
memberikan surat kuasa kepada Vitol untuk mempergunakan hak suara atas saham-saham yang dijaminkan
tersebut ; (ii) Dato’ Low telah memberikan jaminan berupa 8,0% saham miliknya di Perseroan berdasarkan
akta jaminan fidusia dan memberikan kuasa kepada Vitol untuk mempergunakan hak suara atas sahamsaham yang dijaminkan tersebut.
Kewajiban-kewajiban Bayan Group berdasarkan Perjanjian Fasilitas Vitol dijamin oleh WBM, GBP, DPP,
TSA dan BI, suatu pihak yang terkait.
Perjanjian Fasilitas SMBC
Bayan Group telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka beragunan sebesar US$40.0
juta pada tanggal 24 Maret 2006 (Perjanjian Fasilitas SMBC) dengan Sumitomo Mitsui Banking Corporation
(SMBC) dan Korea Development Bank. Berdasarkan Perjanjian Fasilitas SMBC tersebut, tingkat suku
bunga dihitung berdasarkan SIBOR ditambah 2,5%. Tanggal jatuh tempo dari Perjanjian Fasilitas SMBC
adalah tanggal 31 Desember 2010. Berdasarkan ketentuan mengenai pelunasan lebih awal, Bayan Group
telah melunasi lebih awal seluruh kewajiban Bayan Group berdasarkan Perjanjian Fasilitas SMBC pada
tanggal 18 April 2008 dengan menggunakan sebagian dana pinjaman yang diperoleh berdasarkan Perjanjian
Fasilitas ING.
Perjanjian Fasilitas Merrill
Bayan Group telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka sebesar US$20,0 juta dengan
Merrill Lynch Credit Products LLC (Merrill) (Perjanjian Fasilitas Merrill) pada tanggal 5 Maret 2008. Kewajiban
Bayan Group berdasarkan Perjanjian Fasilitas Merrill dijamin oleh Dato’ Low. Berdasarkan Perjanjian Fasilitas
Merrill, tingkat suku bunga dihitung berdasarkan LIBOR ditambah premi yang tergantung pada total jumlah
dana yang telah ditarik berdasarkan fasilitas tersebut, berkisar antara 4,5% sampai 7,0%. Tanggal jatuh
tempo dari Perjanjian Fasilitas Merrill adalah tanggal 5 Juli 2008. Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Merrill,
total jumlah hutang pokok yang masih terhutang wajib dibayar kembali dalam jangka waktu 60 (enampuluh)
hari sejak terhitung sejak awal penggunaan dana pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas ING seperti
diuraikan dalam Perjanjian Fasilitas ING dibawah. Bayan Group telah melunasi pinjaman ini dengan
menggunakan sebagian dana pinjaman yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Fasilitas ING.
Perjanjian Fasilitas ING
Bayan Group telah menandatangani Perjanjian Fasilitas ING pada tanggal 10 April 2008, dengan ING Bank
N.V cabang Singapura, Standard Chartered Bank dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation sebagai lead
arranger dan sindikasi para kreditur, sebagaimana telah diubah oleh Supplemental Deed tanggal 10 Juli
2008, yang terdiri dari fasilitas pinjaman berjangka waktu dengan jumlah sampai dengan US$150.0 juta,
fasilitas pinjaman revolving dengan jumlah sampai dengan US$100.0 juta dan fasilitas pinjaman modal
kerja dengan jumlah sampai dengan US$50.0 juta.
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Berikut ini adalah tabel ringkasan syarat-syarat fasilitas masing-masing:
Fasilitas Pinjaman

Pinjaman Revolving

Modal Kerja

Jumlah Pokok

Sampai dengan US$150,0 juta

Sampai dengan US$100,0 juta

Sampai dengan US$50,0 juta

Jenis Pinjaman

Pinjaman berjangka waktu

Pinjaman Revolving

Pinjaman Jangka Pendek

Jumlah Penggunaan

Sampai dengan 4 pinjaman
yang terhutang

Sampai dengan 9 pinjaman yang
terhutang

Tingkat Suku Bunga

LIBOR + 2,30% per tahun
Bila rasio pinjaman pada tanggal
uji atau setelah ulang tahun
pertama adalah sama atau lebih
besar dari 1,25:1 tapi kurang
dari 2,5:1: LIBOR +2,10%.
Bila rasio pinjaman pada tanggal
uji atau setelah ulang tahun
pertama kurang dari
1,25:1:LIBOR +1,70%

LIBOR + 2,30% per tahun
Bila rasio pinjaman pada tanggal uji
atau setelah ulang tahun pertama
adalah sama atau lebih besar dari
1,25:1 tapi kurang dari
2,5:1: LIBOR +2,10%.
Bila rasio pinjaman pada tanggal uji
atau setelah ulang tahun pertama
kurang dari 1,25:1:LIBOR +1,70%

LIBOR + 2,30% per tahunBila rasio pinjaman
pada tanggal uji atau setelah ulang tahun
pertama adalah sama atau lebih besar dari
1,25:1 tapi kurang dari 2,5:1: LIBOR +2,10%.
Bila rasio pinjaman pada tanggal uji atau setelah
ulang tahun pertama kurang dari 1,25:1:LIBOR
+1,70%

Tujuan Penggunaan
Dana

(a) Pendanaan kembali hutang
yang berlangsung
(b) Kepentingan perusahaan

Belanja modal dan kepentingan
perusahaan

Kebutuhan modal kerja

Periode Pinjaman

5 tahun sejak tanggal l
penggunanan awal dari ketiga
fasilitas ini

Perseroan dapat memilih jangka
waktu dari 3 atau 6 bulan

Perseroan dapat memilih jangka waktu dari
3 atau 6 bulan

Tanggal Pembayaran

Sesuai dengan jadwal
pembayaran yang dimulai 6 bulan
sejak dari tanggak penggunaan
awal dari ketiga fasilitas dan
berakhir pada tanggal jatuh tempo

Lebih cepat dari durasi hari terakhir
dari pinjaman tersebut atau tanggal
jatuh tempo terakhir

Lebih cepat dari durasi hari terakhir dari
pinjaman tersebut atau tanggal jatuh tempo
terakhir

Tanggal Jatuh Tempo

Lima tahun dari tanggal
penggunaan pertama dari ketiga
fasilitas

Tiga tahun dari tanggal penggunaan
pertama dari ketiga fasilitas, atau
jika kreditur menggunakan opsi
mereka untuk memperpanjang, lima
tahun dari tanggal penggunaan
pertama dari ketiga fasilitas

Lima tahun dari tanggal penggunaan pertama
dari ketiga fasilitas

Tidak ada batas

BI, perusahaan dalam pengendali yang sama, yang memiliki sebuah anak perusahaan dan sebuah perusahaan
terafiliasi yang merupakan perusahaan induk yang bergerak di bidang investasi, telah menyetujui untuk
menjamin kewajiban Bayan Group berdasarkan Perjanjian Fasilitas ING. Sebagai tambahan, kewajiban
Bayan Group berdasarkan Perjanjian Fasilitas ING harus dijamin dengan:
-

Pengalihan atas perjanjian jual beli batubara tertentu, perjanjian sewa menyewa floating terminal dan
piutang tertentu berdasarkan perjanjian jual beli batubara Bayan Group ;
pembebanan atas rekening bank yang diuraikan dibawah;
Pembebanan dengan cara fidusia atas semua tagihan berdasarkan kredit intra perusahaan yang diberikan
oleh Perseroan kepada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Bayan Group ;
Pembebanan dengan cara fidusia atas semua hak, kepemilikan dan kepentingan DPP atas mesin dan
peralatan yang berada di BCT; dan
Hak tanggungan atas tanah, termasuk gedung dan peralatan yang melekat pada tanah tersebut, ditempat
di mana BCT berada.

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas ING, Bayan Group wajib melunasi lebih awal semua hutang yang masih
belum dibayarkan jika terjadi perubahan pengendali dan diwajibkan oleh mayoritas kreditur. Perubahan
pengendali akan terjadi jika pemegang saham pendiri (bersama-sama dengan Lim Chai Hock dan Chin
Wai Fong) :
-

secara bersama-sama berhenti mengendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, selaku
mayoritas anggota Direksi setiap perusahaan anggota Bayan Group dan BI dan setiap Anak Perusahaan;
secara bersama-sama berhenti untuk mengendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung,
segala keputusan bisnis yang penting dari setiap perusahaan anggota dari Bayan Group dan BI dan
masing-masing Anak Perusahaan;
sebelum Penawaran Umum, berhenti untuk memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung,
atas sekurang-kurangnya 51,0% dari seluruh saham pada setiap perusahaan anggota Bayan Group
dan BI dan masing-masing Anak Perusahaan.
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-

setelah Penawaran Umum, berhenti untuk memiliki, baik secara langsung atau tidak langsung, atas
sekurang-kurangnya 30,0% dari seluruh saham pada setiap perusahaan anggota dari Bayan Group
dan BI dan masing-masing Anak Perusahaan, atau berhenti untuk menjadi, baik secara langsung
maupun tidak langsung, kelompok tunggal terbesar dari para pemegang saham pada setiap perusahaan
anggota dari Bayan Group dan BI dan masing-masing Anak Perusahaan.

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas ING, Bayan Group boleh, dan telah setuju untuk menjamin bahwa BI dan
masing-masing Anak Perusahaan akan, mengumumkan atau membayarkan deviden kepada pemegang
sahamnya atau memperoleh kembali, membeli kembali atau membayar kembali penyertaan modal Bayan
Group atau penyertaan saham mereka saat ini, hanya jika hal-hal berikut ini dapat terpenuhi:
-

Rekening pembayaran hutang telah didanai dari rekening pengumpulan;
Rasio dari total arus kas bebas Bayan Group, BI dan masing-masing Anak Perusahaan, terhadap total
pembayaran hutang untuk periode yang bersangkutan telah melebihi 1,3:1; dan
Tidak ada kelalaian yang terjadi berdasarkan Perjanjian Fasilitas ING dan hal ini terus berlanjut.

Sebagai tambahan, Bayan Group dapat melakukan pembayaran dividen melebihi 50,0% dari laba bersih
setelah pajak untuk setiap tahun hanya bila, Bayan Group menganggarkan sejumlah yang sama untuk
membayar pinjaman yang masih terhutang.
Dalam Perjanjian Fasilitas ING diatur mengenai hal-hal yang harus dilakukan dan pembatasan-pembatasan,
termasuk hal-hal berikut ini:
-

-

-

Mewajibkan Bayan Group untuk mempertahankan (a) rasio dari total pinjaman Bayan Group, BI dan
masing-masing Anak Perusahaan terhadap EBITDA (rasio pinjaman), tergantung dari tanggal uji, tidak
melebihi kisaran dari 3,5:1 sampai 2,5:1, (b) rasio dari total arus kas bebas Bayan Group, BI dan
masing-masing Anak Perusahaan, terhadap total pembayaran hutang yang sedikitnya 1,2:1, (c) rasio
dari total nilai sekuritas piutang Bayan Group terhadap total pembayaran hutang yang sedikitnya1,3:1,
dan (d) rasio nilai bersih saat ini (net present value) dari total nilai piutang surat berharga agar lebih
tinggi dari (1) rata-rata penggunaan fasilitas selama enam bulan terakhir dan (2) nilai pokok yang
masih terhutang dibawah fasilitas-fasilitas sebagai tanggal uji yang sedikitnya 1,5:1;
Membatasi kemampuan Bayan Group untuk melakukan peleburan, pemisahan, penggabungan,
konsolidasi atau restrukturisasi organisasi (dan mengharuskan Bayan Group untuk memastikan BI
dan masing-masing Anak Perusahaan mematuhi pembatasan tersebut);
Membatasi kemampuan Bayan Group untuk melakukan pengambilalihan atau mendirikan suatu
perusahaan kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha yang normal (dan Bayan Group harus
memastikan BI dan masing-masing Anak Perusahaan mematuhi pembatasan tersebut);
Membatasi kemampuan untuk Bayan Group untuk menjaminkan atau menerima jaminan membuat
hak gadai atau rintangan pada aktiva Bayan Group atau mengadakan atau untuk memperbolehkan
untuk segala jaminan untuk tetap ada (dan Bayan Group harus memastikan BI dan masing-masing
Anak Perusahaan mematuhi pembatasan tersebut);
Membatasi kemampuan Bayan Group untuk membuang semua atau sebagian besar dari aktiva Bayan
Group (dan Bayan Group harus memastikan BI dan masing-masing Anak Perusahaan mematuhi
pembatasan tersebut);
Membatasi kemampuan Bayan Group untuk memberikan pinjaman atau jaminan dan kompensasi
atas kerugian (dan Bayan Group harus memastikan BI dan masing-masing Anak Perusahaan mematuhi
pembatasan tersebut);
Membatasi kemampuan Bayan Group untuk menerbitkan segala saham (tetapi pembatasan ini tidak
dapat digunakan untuk saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum) (dan Bayan Group harus
memastikan BI dan masing-masing Anak Perusahaan mematuhi pembatasan tersebut);
Membatasi kemampuan Bayan Group untuk memasuki segala transaksi derivatif yang berada diluar
jalan bisnis yang normal dan untuk maksud yang spekulatif (dan Bayan Group harus memastikan BI
dan masing-masing Anak Perusahaan mematuhi pembatasan tersebut);
mewajibkan Bayan Group untuk mempertahankan kontrak penjualan dan kontrak pembelian tertentu;
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-

Mewajibkan Bayan Group untuk:
-

Mendanai rekening cadangan pembayaran hutang;
Mengidentifikasi kontrak penjualan batubara ekspor yang telah dipesan dan telah dicukupi tetapi
belum diagunkan untuk lebih menguntungkan semua kreditur dan, jika salah satu dari rasio pada
(c) atau (d) point diatas menurun dibawah tingkat minimum yang telah ditetapkan, membagikan
kontrak-kontrak tersebut sehingga rasio minimum yang diminta telah tercapai;

-

Mewajibkan Bayan Group melakukan aktivitas lindung nilai suku bunga untuk jumlah sepenuhnya dari
fasilitas pinjaman dalam 90 hari dari periode dimana pinjaman telah tersedia; dan

-

Mewajibkan Bayan Group menunjuk kontraktor pertambangan untuk Proyek Teguh/Firman dari daftar
singkat yang terdiri dari Leighton, Thiess, BUMA, Petrosea, Madhani (tergantung kepada hasil due
diligence yang memuaskan) dan PAMA dalam 90 (sembilanpuluh) hari terhitung sejak pencairan
pertama berdasarkan semua fasilitas atau kontraktor lain sebagaimana telah disepakati;

Pada tanggal 15 April 2008, Bayan Group telah melakukan penarikan pinjaman sebesar US$150.0 juta
berdasarkan perjanjian peminjaman tersebut. Bayan Group telah menggunakan seluruh dana pinjaman
tersebut untuk membayar pinjaman yang diperoleh dari Merril, SMBC dan pinjaman pihak istimewa yang
terhutang dari BI. Bayan Group sedang dalam proses merubah perjanjian pinjaman ini agar Bayan Group
dapat menggunakan dana pinjaman tersebut untuk membayar pinjaman yang telah diberikan kepada Kaltim
Supacoal, dan proses ini akan diperkirakan akan selesai pada kuartal ketiga tahun 2008.

10. Keterangan Tentang Aktiva Tetap Perseroan Dan Anak Perusahaan
Hak atas tanah dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Perseroan dan Anak Perusahaan adalah
sebagai berikut (per 31 Maret 2008):
1.

Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama DPP No. 08 dan 09 terletak di Kelurahan Kariangau,
Kecamatan Balikpapan Barat, Kalimantan Timur seluas 327,648 m2 dan tanggal berakhir hak pada
tanggal 16 Mei 2013. Hak Pakai No. 38 seluas 239.745 m2 dan tanggal berakhir hak pada tanggal
01 Maret 2025.
HAK GUNA BANGUNAN
DPP: TANAH
1.

Sertifikat Tanah dengan Hak Guna Bangunan (HGB), dengan rincian sebagai berikut:
a. HGB No. 08 atas nama DPP;
b. Tanah seluas 230. 306 M2
c. Berlokasi di Kelurahan Karingau, Balikpapan, Kalimantan Timur;
d. Berlaku hingga 16 Mei 2013;
e. Tanggal dikeluarkannya sertifikat adalah 21 Februari 1997
f. Surat Ukur Tanah No. 306/97, tertanggal 21 Februari 1997
g. Menjadi Hipotik:
Hipotik Tingkat Satu untuk kepentingan Sumitomo Mitsuo Banking Corporation, cabang Singapura,
Berdasarkan Akta Hipotik No. 31/2006 tertanggal 11 April 2006, dibuat oleh Abdul Wahab S.H.,
Notaris di Balikpapan, yang telah didaftarkan dengan No. 826/2006 tertanggal 20 April 2006,
sebagai jaminan atas pinjaman berdasarkan Perjanjian Kredit Fasilitas sejumlah US$ 42,000,000
tertanggal 29 Maret 2006 untuk DPP, yang dilakukan oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation
dan Korea Development Bank.

2.

Sertifikat Tanah dengan Hak Guna Bangunan (HGB), dengan rincian sebagai berikut:
a. HGB No. 09 atas nama DPP;
b. Tanah seluas 97.342 M2
c. Berlokasi di Kelurahan Karingau, Balikpapan, Kalimantan Timur.
d. Berlaku hingga 16 Mei 2013
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e. Tanggal dikeluarkannya sertifikat adalah 21 Februari 1997
f. Surat Ukur Tanah No. 307/97, tertanggal 21 Februari 1997
g. Menjadi Hipotik:
Hipotik Tingkat Satu untuk kepentingan Sumitomo Mitsuo Banking Corporation, cabang Singapura,
Berdasarkan Akta Hipotik No. 31/2006 tertanggal 11 April 2006, dibuat oleh Abdul Wahab S.H.,
Notaris di Balikpapan, yang telah didaftarkan dengan No. 827/2006 tertanggal 20 April 2006,
sebagai jaminan atas pinjaman berdasarkan Perjanjian Kredit Fasilitas sejumlah US$ 42,000,000
tertanggal 29 Maret 2006 untuk DPP, yang dilakukan oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation
dan Korea Development Bank. Sertifikat ini telah ditutup dengan nama Nissho Iwai Corporation
(cabang Singapura)
HAK PAKAI
3.

2.

Sertifikat Tanah dengan Hak Pakai (HP), dengan rincian sebagai berikut:
a. HP No. 38 atas nama DPP
b. Tanah seluas 239.745 m2
c. Berlokasi di Kelurahan Karingau, Balikpapan, Kalimantan Timur.
d. Berlaku hingga 1 Maret 2025
e. Surat Ukur Tanah No. 00060/ Kariangau/2006, tertanggal 21 April 2006
f. Tanggal dikeluarkannya sertifikat adalah 21 April 2006
g. Menjadi Hipotik:
Hipotik Tingkat Satu untuk kepentingan Sumitomo Mitsuo Banking Corporation, cabang Singapura,
Berdasarkan Akta Hipotik No. 175/2007 tertanggal 4 October 2007, dibuat oleh Soentoro S.H.,
Notaris dan Pejabat Akta Tanah di Balikpapan, yang telah didaftarkan dengan No. 2945/2007
tertanggal 11 Oktober 2007, sebagai jaminan atas pinjaman berdasarkan Perjanjian Kredit Fasilitas
sejumlah US$ 33,000,000 tertanggal 29 Maret 2006 untuk DPP, yang dilakukan oleh Sumitomo
Mitsui Banking Corporation dan Korea Development Bank.

Ijin Mendirikan Bangunan di Desa Kadang Pahu, Kecamatan Ma Pahu, yang terdiri dari:
No

No. IMB

Tanggal

Lokasi

Penggunaan

1

640.2875/IMB/DCK/XII/1999
640.2875/IMB/DCK/XII/1999
640.2875/IMB/DCK/XII/1999
640.2876/IMB/DCK/XII/1999
640.2874/IMB/DCK/XII/1999
640.2879/IMB/DCK/XII/1999
640.2880/IMB/DCK/XII/1999
640.2878/IMB/DCK/XII/1999
640.2881/IMB/DCK/XII/1999
640.2882/IMB/DCK/XII/1999
640.2873/IMB/DCK/XII/1999
640.2474/IMB/DCK/XII/1999
640.2848/IMB/DCK/XII/1999
640.2748/IMB/DCK/XII/1999
640.2849/IMB/DCK/XII/1999
640.2749/IMB/DCK/XII/1999
640.2750/IMB/DCK/XII/1999
640.2751/IMB/DCK/XII/1999
640.2883/IMB/DCK/XII/1999 hingga
640.2889/IMB/DCK/XII/1999
640.2877/IMB/DCK/XII/1999
640.2752/IMB/DCK/XII/1999 hingga
640.2872/IMB/DCK/XII/1999
640.2883/IMB/DCK/XII/1999 hingga
640.2886/IMB/DCK/XII/1999
640.2751/IMB/DCK/XII/1999
640.2742/IMB/DCK/XII/1999 hingga
640.2746/IMB/DCK/XII/1999
640.2739/IMB/DCK/XII/1999 hingga
640.2737/IMB/DCK/XII/1999
640.2729/IMB/DCK/XII/1999 hingga
640.2736/IMB/DCK/XII/1999

15/12/1999

Desa Kedang

Kantor General Affair

115

15/12/1999

Desa Kedang

Klinik

140

15/12/1999
15/12/1999
15/12/1999
15/12/1999
15/12/1999

Desa
Desa
Desa
Desa
Desa

Ruang Rekreasi
Gedung Kontrol
Ruang Genset
Laundri
Rumah

300
60
140
130
70

15/12/1999
15/12/1999
15/12/1999

Desa Kedang
Desa Kedang
Desa Kedang

Kantin
Rumah VIP, Gudang
Rumah VIP, Gudang

720
375
320

15/12/1999

Desa Kedang

Kantin Pegawai

400

15/12/1999
15/12/1999
15/12/1999

Desa Kedang
Desa Kedang
Desa Kedang

Ruang Rekreasi
Kantor
Rumah

340
380,75
102

15/12/1999
15/12/1999

Desa Kedang
Desa Kedang

Mini Market
Rumah

15/12/1999
15/12/1999
15/12/1999

Desa Kedang
Desa Kedang
Desa Kedang

Rumah
Kantor
Rumah Keluarga

102
780,75
110

15/12/1999

Desa Kedang

Rumah Keluarga

120

15/12/1999

Desa Kedang

Rumah

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Kedang
Kedang
Kedang
Kedang
Kedang

Luas (m2)

180
36

90

3.

Ijin Mendirikan Bangunan No. 201/IMB-DPU/XI/2006 tanggal 14 Desember 2006 yang berlokasi di
Desa Sekerat Kecamatan Bengalon, digunakan untuk kantor dengan luas bangunan 468 m2.

4.

Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah di Desa Hilir Kampung Muara Buyut (Disebuluh)
No. Lokasi JT-001 seluas 1,105 hektar, No. Lokasi JT-002 seluas 0,7939 hektar, No. Lokasi JT-005
seluas 0,5730 hektar, No. Lokasi JT-007 seluas 0,7310 hektar dan No. Lokasi JT-013 seluas 10,584
hektar. Tanggal pelepasan hak seluruhnya pada tanggal 18 Oktober 2005 kecuali untuk No. Lokasi
JT-001, tanggal pelepasannya adalah 5 Juni 2006.
Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah di Gunung Slewang No. Lokasi MMA-021 seluas 5,8326
hektar, No. Lokasi MMA-027 seluas 1,0902 hektar, No. Lokasi MMA-011 seluas 1,3298 hektar,
No. Lokasi MMA-026 seluas 1,0137 hektar dan No. Lokasi MMA-025 seluas 1,3405 hektar. Tanggal
pelepasan hak seluruhnya pada tanggal 6 Agustus 2007.

11. Perkara Hukum yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Anak Perusahaan
Pada tanggal 18 Mei 2005, Abdul Sokeng, bersama dengan 75 anggota komunitas Kampung Muara Tae
dan Kampung Mancong, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai lainnya(penggugat) mengadukan tuntutan
kepada GBP sebesar US$180 juta melalui Pengadilan Negeri Tenggarong atas kelalaian GBP untuk
memberikan ganti rugi sebesar Rp1.663,2 miliar (US$180,4 juta) kepada penggugat untuk eksploitasi dan
pengrusakan tanah penggugat. Pada tanggal 1 Maret 2006, Pengadilan Negeri Tenggarong memutuskan
bahwa GBP tidak melakukan kelalaian dan tidak melanggar ketentuan hukum apapun, sehingga penggugat
tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut. Pada tanggal 14 Maret 2006, penggugat melakukan naik
banding kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2007 memutuskan
untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong. Pada tanggal 15 Agustus 2007, penggugat
mengajukan Kasasi berdasarkan permohonan Kasasi tanggal 15 Agustus 2007, diikuti Memori Kasasi
kepada Pengadilan Negeri pada 27 Agustus 2007. GBP mengajukan Kontra Memori Kasasi pada 29 Oktober
2007. Tuntutan ini sedang diajukan Mahkamah Agung yang akan memeriksa Memori Kasasi Penggugat
dan Kontra Memori Kasasi GBP.
Bayan Group tidak dapat memperkirakan hasil akhir dari proses pengadilan tersebut dan tidak dapat
memastikan apakah hasil dari proses pengadilan tersebut mempengaruhi kinerja bisnis, kondisi keuangan,
hasil produksi dan prospek.
Pada tahun 2007, dilakukan investigasi terhadap GBP oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Tim Gabungan DESDM, Dinas Pertambangan dan Energi
Propinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sehubungan dengan masalah harga jual
batubara dalam salah satu perjanjian jual beli batubara jangka panjang dengan pelanggan pihak ketiga.
GBP percaya bahwa dengan berdasarkan informasi yang diterima dari pihak yang berwenang sebagaimana
disebutkan atas setelah dilakukannya pemeriksaan tersebut, tidak akan ada tindak lanjut yang akan dilakukan
terhadap GBP sehubungan dengan perjanjian tersebut.
Selain dari yang tersebut di atas, tidak tertutup kemungkinan Bayan Group telibat masalah hukum di masa
yang akan datang terkait dengan operasi bisnis sehari-hari. Pada saat ini, Bayan Group tidak terlibat dalam
masalah hukum bersifat material.
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IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN
ANAK PERUSAHAAN
1. Tinjauan Umum
Bayan Group merupakan grup produsen batubara terbesar kedelapan di Indonesia berdasarkan volume
produksi pada tahun 2007, yang melakukan aktivitas penambangan, proses produksi dan kegiatan
logistik secara terintegrasi. Bayan Group bergerak di bidang penambangan terbuka untuk batubara
thermal dan Bayan Group merupakan salah satu dari sedikit produsen batubara di Indonesia yang
menambang dan menjual batubara berkalori tinggi. Bayan Group juga memproduksi jenis-jenis batubara
termasuk yang ramah lingkungan, kadar belerang rendah, sub-bituminous dan semi-soft coking. Melalui
berbagai perusahaan, Bayan Group memiliki hak eksklusif untuk menambang berdasarkan 5 (lima)
PKP2B dengan Pemerintah Indonesia dan 3 (tiga) KP yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan
total area konsesi sebesar 81.265 hektar. Sesuai dengan PKP2B, Bayan Group sebagai pemegang
PKP2B wajib membayar Pemerintah sebesar 13,5% dari produksi batubara berdasarkan tempat bongkar
muat terakhir pada area konsesi dikurangi, khusus untuk Proyek Gunungbayan, biaya adminstrasi.
Untuk KP, Bayan Group sebagai pemegang KP diwajibkan membayar royalti sekitar 3,0% hingga
7,0% dari penjualan tergantung nilai kalori dari batubara yang diproduksi dan pungutan pembangunan
daerah sebesar US$0.50 per ton.
Bayan Group memiliki cadangan terbukti dan terduga yang dapat digunakan untuk memenuhi permintaan
batubara. Per 31 Maret 2008, cadangan terbukti dan terduga diantara area konsesi adalah sekitar
476,9 juta ton, yang terdiri dari cadangan terbukti sebesar 78,7 juta ton dan cadangan terduga sebesar
398,2 juta ton. Jumlah cadangan terbukti dan terduga yang dapat diperbaharui ini telah diperkirakan
oleh pihak independen yaitu Minarco-MineConsult.
Bayan Group memiliki hak eksklusif untuk melakukan aktivitas penambangan melalui 8 perusahaan
penambangan, masing-masing memegang 1 konsesi yang memiliki hak eksklusif untuk menambang
dan melakukan kegiatan operasional sesuai dengan PKP2B dan KP yang diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di Indonesia. Berikut ini adalah 8 (delapan) perusahaan yang mengoperasikan
6 (enam) proyek penambangan yang terdiri atas 8 (delapan) konsesi area Perseroan:
-

Proyek Gunungbayan Blok II, terdiri dari (1) satu PKP2B yang dimiliki oleh GBP
Proyek Blok I Gunungbayan yang berada dalam satu PKP2B yang sama namun secara geografi
dan operasional terpisah
Proyek Wahana, terdiri dari (1) satu PKP2B yang di miliki oleh WBM
Proyek Perkasa, terdiri dari (1) satu PKP2B yang dimiliki oleh PIK
Proyek Teguh/Firman, terdiri dari (2) dua PKP2B yang dimiliki oleh TSA dan FKP
Proyek FTB, terdiri dari (3) tiga KP yang dimiliki oleh FSP, BT dan BAS

Proyek Gunungbayan Blok II telah memproduksi batubara sejak tahun 1998, dan di tahun 2007 telah
menghasilkan 87,8% dari total produksi dan mewakili 58,3% dari total volume penjualan batubara.
Bayan Group telah melakukan eksploitasi dan produksi pada tingkat yang berbeda-beda di 6 (enam)
proyek.
Pada tahun 2005, 2006, 2007 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007,
Bayan Group memiliki produksi sebesar 4,3 juta, 5,1 juta, 4,7 juta dan 1,3 juta ton batubara. Kecuali
Proyek Gunungbayan Blok II, dimana dilakukan ekstraksi batubara dan sebagian besar hauling batubara
yang dilakukan sendiri, dan Proyek Teguh/Firman yang sedang dalam proses memilih kontraktor
tambahan, Bayan Group telah menugaskan para kontraktor penambangan untuk melakukan proses
overburden removal, penambangan, hauling, dan operasional kapal tongkang. Hal ini memudahkan
Bayan Group untuk mengurangi belanja modal dan modal kerja sehingga Bayan Group dapat lebih
fokus pada eksplorasi, perencanaan penambangan, pengawasan, penjualan dan pemasaran.
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Bayan Group mengekspor batubara yang diproduksi kepada perusahaan pembangkit listrik, pabrikpabrik baja, perusahaan perdagangan komoditi terkemuka dunia dan konsumen industri di beberapa
negara seperti Italia, Jepang, Taiwan, Korea, Philipina, India dan China. Grup Bayan juga menjual
batubara yang telah dibeli secara terbatas ke pasar dalam negeri. Sekitar 88,0% dari total produksi
Bayan Group di tahun 2007 dan 77,3% dari total produksi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada
tanggal 31 Maret 2008, terdiri dari batubara dengan tingkat kandungan kalori diatas 6.301 kcal/kg,
sementara sekitar 12,0% dari total produksi pada tahun 2007 dan 22,7% dari total produksi untuk
periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008 terdiri dari batubara dengan tingkat
kandungan kalori dibawah 6.301 kcal/kg. Grup Bayan memperkirakan persentase batubara berkalori
tinggi terhadap total produksi akan mengalami penurunan sejalan dengan peningkatan produksi yang
terjadi di tambang-tambang baru milik Grup Bayan. Grup Bayan percaya bahwa reputasi dan kemampuan
dalam mengirimkan batubara berkalori tinggi telah menarik perhatian konsumen-konsumen besar dari
industri listrik maupun industri lainnya. Dengan cadangan batubara yang ada di 8 (delapan) area konsesi,
Bayan Group dapat memproduksi berbagai macam kualitas batu bara, dari yang berkalori tinggi hingga
rendah kalori dan rendah kandungan belerang.
Area-area konsesi yang dimiliki Bayan Group berada antara 12 (duabelas) dan 75 (tujuhpuluh lima)
kilometer dari fasilitas bongkar muat tongkang yang terletak langsung di sungai atau pantai. Kedekatan
jarak penambangan ke fasilitas bongkar muat tongkang dan ke pasar batubara di Asia dan India,
mengurangi biaya transportasi melalui laut, dimana hal ini menguntungkan Bayan Group dibanding
pesaingnya di Australia dan Afrika Selatan.
Bayan Group memiliki dan mengoperasikan terminal batubara terbesar di Indonesia yang terletak di
Balikpapan, Kalimantan Timur dengan kapasitas mencapai 15 juta ton per tahun. Bayan Group juga
merupakan satu-satunya perusahaan penghasil batubara di Indonesia yang menyewa Floating Transfer
Station yang mampu untuk menampung sementara hingga 50.000 ton batubara sebelum dimuat di
vessel, pemisah magnetik dan sampling system otomatis. Bayan Group memiliki opsi untuk membeli
Floating Transfer Station berdasarkan perjanjian penyewaan. Di bulan Maret 2008, Bayan Group
memberitahu pemilik Floating Transfer Station bahwa Perseroan berniat untuk melakukan opsinya.
Anak Perusahaan,Muji, akan membeli Floating Transfer Station dengan harga estimasi sekitar US$34.0
juta, tergantung pada nilai buku bersih saat diselesaikannya pembelian tersebut. Bayan Group berharap
dapat menyelesaikan pembelian Floating Transfer Station di pertengahan tahun 2008. Di bulan Juni
2008, Bayan Group membeli saham Muji. Muji memiliki 1 (satu) set kapal penderek dan kapal tongkang
dan Bayan Group berkeinginan membeli, melalui Muji, 5 (lima) set kapal penderek dan kapal tongkang
di pertengahan tahun 2008. BCT dan akuisisi Floating Transfer Station serta penambahan kapal tongkang
menjadikan aspek logistik Bayan Group semakin lengkap, menguntungkan dari segi biaya sehingga
kegiatan operasional yang berupa pencampuran, penyimpanan, transportasi dan pengiriman melalui
kapal dapat dilakukan Perseroan dengan lebih efisien.
Penjualan batubara Bayan Group mewakili 83,5% dari volume penjualan kotor batubara di tahun 2007
berdasarkan perjanjian penyediaan batubara dengan jangka waktu 1 tahun atau lebih, dan diimbangi
dengan melakukan penjualan melalui kontrak-kontrak jangka pendek dan spot market. Untuk tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, 2006 dan 2007 total pendapatan Bayan Group masingmasing mencapai Rp1.455,3 miliar, Rp2.878,0 miliar dan Rp3.308,9 miliar dan total pendapatan sebesar
Rp1.671,2 miliar, Rp2.995,8 miliar dan Rp3.451,1 miliar. Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada
tanggal 31 Maret 2007 dan 31 Maret 2008, total penjualan Bayan Group masing-masing mencapai
Rp885,2 miliar dan Rp749,4 miliar dan total pendapatan sebesar Rp912,5 miliar dan Rp772,1 miliar.

2. Keunggulan Kompetitif
Bayan Group berkeyakinan memiliki keunggulan kompetitif utama sebagai berikut:
-

Posisi yang tepat untuk mengambil manfaat dari pertumbuhan peluang pasar batubara thermal
(seaborne thermal coal) yang sangat menarik.
Permintaan batubara thermal secara global didorong oleh pertumbuhan industri, terutama
pertumbuhan pada konsumsi listrik yang menjadi penyebab utama permintaan pembangkit listrik
tenaga batubara, khususnya di China, India dan negara lainnya di Asia Tenggara. Pada tahun

181

2005 sekitar 53,0% dari permintaan global untuk batubara thermal berasal dari Asia. Permintaan
global untuk batubara thermal secara historis didorong oleh pembangkit listrik tenaga batubara,
yaitu sekitar 43,0% dari total produksi tenaga listrik di tahun 2007. Batubara akan terus meraih
pangsa pasar energi yang lebih besar karena efektifitas biaya batubara yang lebih tinggi jika
dibandingkan dengan sumber energi lainnya. Sebagai akibatnya terjadi peningkatan jumlah
pembangkit listrik batubara yang dibangun di Asia, untuk menggantikan minyak atau sumber
energi lainnya. Di Indonesia khususnya, sesuai dengan program percepatan Pemerintah,
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN), berniat mengembangkan pembangkit listrik tenaga
batubara di 40 (empat puluh) lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebaliknya, penurunan
produksi batubara di beberapa negara maju disebabkan oleh biaya-biaya tinggi yang ditimbulkannya
dan deplesi cadangan batubara yang menyebabkan pasokan berkurang di negara-negara tersebut.
Didukung lokasi dan metode produksi yang digunakan, produsen batubara Indonesia berada diposisi
yang kuat untuk memasok batubara yang berkualitas sama tetapi dengan biaya pengangkutan
yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan para kompetitornya di kawasan. Menurut AME,
sejak tahun 2005, Indonesia telah melampaui Australia, sebagai pengekspor batubara thermal
terbesar di dunia karena pertumbuhan ekspor Australia terhambat oleh keterbatasan infrastruktur
yang berkepanjangan. Biaya produksi batubara di perusahaan pertambangan di Indonesia ratarata lebih rendah dibandingkan perusahaan pertambangan pada kawasan Asia Pasifik. Hal ini
tentu saja menguntungkan bagi Bayan Group dibandingkan dengan produsen batubara pada pasar
lainnya karena Bayan Group mengekspor seluruh batubara yang diproduksi.
Sebagai produsen batubara di Indonesia, Bayan Group berada pada posisi yang tepat untuk
mengambil peluang yang terus tumbuh karena Bayan Group memiliki cadangan batubara berkualitas
tinggi, ekspektasi peningkatan produksi, dan kedekatan lokasi tambang-tambang milik Bayan
Group dengan fasilitas bongkar muat tongkang, dan konsumen Bayan Group di China, India dan
negara Asia lainnya.
-

Memiliki cadangan batubara berkualitas tinggi yang demikian banyak untuk memfasilitasi
pertumbuhan produksi yang berkelanjutan.
Per tanggal 31 Maret 2008, Bayan Group memiliki cadangan terbukti dan terduga sebanyak 476,9
juta ton, yang terdiri atas cadangan terbukti sebesar 78,7 juta ton dan cadangan terduga sebesar
398,2 juta ton, yang telah diukur menurut standar JORC yang diakui secara internasional. Bayan
Group yakin memiliki beberapa cadangan batubara terbukti dan terduga dengan kalori tertinggi di
Indonesia. Per 31 Maret 2008, Bayan Group memiliki sekitar 103,8 juta ton cadangan batubara
terbukti dan terduga dengan kalori tinggi, yang terdiri dari 18,7 juta ton cadangan batubara terbukti
dan 85,1 juta ton cadangan batubara terduga, dengan tingkat kalori diatas 6.301 kcal/kg, termasuk
2,0 juta ton cadangan terduga batubara semi soft-coking di Proyek Gunungbayan Blok I. Cadangan
batubara terbukti dan terduga tersebut memiliki karakteristik superior karena tingkat kelembapan
yang rendah dan kadar belerang yang rendah hingga normal serta batubara dengan kualitas yang
lebih baik dibandingkan standar batubara secara umum di Asia Pasifik (seperti pada pelabuhan
batubara Newcastle di Australia).
Bayan Group telah meningkatkan dan terus membangun sarana infrastruktur seperti mess, haul
road, fasilitas crushing dan stockpiling, fasilitas tongkang dan reklamasi, dan berbagai peralatan
di proyek-proyek baru, sehingga Bayan Group berada pada posisi yang tepat untuk meningkatkan
produksinya. Bayan Group memulai produksi komersial di Proyek Perkasa dan di Proyek Wahana
pada kuartal ketiga dan keempat tahun 2007, dan di Proyek Firman/Teguh pada kuartal kedua
tahun 2008. Penambangan batubara dari area konsesi FSP, yang sebelumnya dialihkan kepada
afiliasinya, akan dimasukkan dalam angka perhitungan produksi mulai di bulan Mei 2008 hingga
seterusnya. Proyek-proyek tersebut akan memberi kontribusi terhadap pertumbuhan produksi
pada tahun 2008 seiring dengan area konsesi BT dan BAS yang termasuk dalam Proyek FTB
yang direncanakan untuk beroperasi penuh di tahun 2009.
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-

Beragam kualitas produk batubara yang didukung oleh cadangan batubara yang berkualitas tinggi
untuk memenuhi kebutuhan konsumen.
Dengan cadangan batubara yang tersebar di 6 (enam) proyek yang mencakup 8 (delapan) area
konsesi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, Bayan Group mampu memproduksi berbagai
jenis batubara. Produk Bayan Group bervariasi dari mulai batubara semi soft-coking, hingga,
batubara sub bituminous dengan nilai kalori rendah dan kandungan abu serta belerang yang
rendah. Perbedaan kualitas dari cadangan batubara Bayan Group memberikan keuntungan dalam
biaya pencampuran yang efisiensi atas berbagai jenis produk batubara nilai realisasi per ton.
Kemampuan Bayan Group dalam melakukan pencampuran batubara di BCT dan Floating Transfer
Station, sehingga dapat memenuhi spesifikasi konsumen secara tepat, sekaligus mengoptimalkan
penggunaan cadangan batubara Bayan Group dan karakteristik kualitas batubara.

-

Akses terhadap infrastruktur berteknologi mutakhir dengan kapasitas untuk berkembang
Bayan Group memiliki dan mengoperasikan BCT, salah satu terminal batubara terbesar di Indonesia.
BCT dapat menangani kapasitas hingga 15,0 juta ton per tahun dan 16 stockpile dengan kapasitas
keseluruhan sekitar 1,0 juta ton. BCT memiliki fasilitas reklamasi dan conveyor yang dikontrol
oleh komputer untuk mencampur hingga 4 stockpile batubara untuk menghasilkan batubara dengan
spesifikasi yang berbeda-beda. Bayan Group juga memiliki lahan sekitar BCT yang mempermudah
Bayan Group untuk meningkatkan kapasitas BCT tersebut di masa datang, bila memang layak
untuk dilakukan.
Selain itu, Bayan Group juga mengoperasikan Floating Transfer Station, untuk mengantisipasi
kekurangan kapasitas terminal batubara di Kalimantan Selatan. Floating Transfer Station dapat
dipindahtempatkan untuk mengantisipasi lokasi dengan permintaan yang besar atau untuk
menghindari cuaca buruk. Bayan Group dapat memposisikan Floating Transfer Station untuk
melakukan bongkar muat kapal-kapal besar Capesize, dimana hal ini tidak bisa dilakukan oleh
terminal-terminal daratan di Indonesia. Dengan adanya efisiensi seperti diatas, Bayan Group dapat
melayani pasar dimana produsen batubara lainnya tidak mampu melakukannya. Floating Transfer
Station memiliki kemampuan untuk menyimpan sementara sekitar 50.000 ton batubara sebelum
dilakukan vessel loading dan sistem sampling otomatis. Seperti BCT, Floating Transfer Station
juga memiliki berbagai fasilitas untuk melakukan pencampuran batubara melalui dua compartment
tongkang. Di bulan Maret 2008, Bayan Group memberitahu pemilik Floating Transfer Station
bahwa Bayan Group berniat melakukan opsinya untuk membeli Floating Transfer Station yang
diharapkan selesai di semester ke dua tahun 2008.

-

-

Pengalaman dalam sektor pertambangan Indonesia sejak tahun 1980an
Pemegang saham pengendali, Dato’ Low Tuck Kwong telah memiliki pengalaman selama lebih
dari 35 tahun di bidang jasa konstruksi dan industri pertambangan di Indonesia. Sebelum terlibat
dalam konsesi pertambangan yang pertama kali dilakukan pada bulan November 1997, Dato’ Low
Tuck Kwong adalah salah satu kontraktor pertambangan terbesar di Indonesia melalui JSI.
Pengalaman yang demikian luas ini telah membuat Bayan Group memiliki ahli-ahli profesional
yang bekerja untuk Bayan Group dalam mengelola kegiatan operasional dan mengawasi para
kontraktor. Anggota inti tim manajemen memiliki pengalaman kerja dengan JSI, begitu pula dengan
pengalaman dalam kontrak pertambangan batubara, earthwork dan pekerjaan-pekerjaan sipil.
Basis konsumen yang beragam dan berkualitas tinggi berdasarkan kontrak jangka panjang.
Bayan Group menjaga keragaman basis konsumen di seluruh kawasan, termasuk konsumenkonsumen dari pembangkit listrik, pabrik baja dan perusahaan pembangkit listrik dan perusahaan
perdagangan komoditas terkemuka. Bayan Group yakin keragaman ini dapat mempermudah
mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi permintaan. 5 (lima) besar konsumen Bayan
Group di tahun 2007 berdasarkan penjualan adalah Enel, Mitsui, TNB, Taipower dan Constellation
mewakili 76,9% dari total penjualan untuk tahun 2007. 5 (lima) konsumen terbesar Bayan Group
untuk periode tiga bulan pertama yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008 menurut penjualan,
yaitu Enel, Vitol, Coal and Oil Company, Mitsui dan Adani, mewakili 78,4% dari total penjualan
untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008. Konsumen-konsumen lainnya
termasuk Sojitz. Per tanggal 1 Juni 2008, Bayan Group memperkirakan akan menjual 9,9 juta ton
batubara di tahun 2008, dimana 9,4 juta ton batubara yang akan dikirimkan berdasarkan kontrak
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yang ada. Dari 9,4 juta ton batubara yang akan dikirimkan berdasarkan kontrak yang ada, 71,8%
memiliki harga pasti atau indeks linked pricing yang akan terjadi pada harga tetap karena transaksi
lindung nilai yang dilakukan Bayan Group.
-

Tim manajemen yang berpengalaman dengan track record yang mengagumkan.
Pemegang saham pendiri Bayan Group, bersama–sama dengan tim manajemen memulai usaha
pertambangan dan eksplorasi dari awal hingga saat ini, sebagai produsen batubara terintegrasi
yang terbesar ke delapan di Indonesia, dalam waktu 10 (sepuluh) tahun. Bekerjasama sebagai
tim, tim manajemen Bayan Group telah menunjukkan track record yang sukses dalam mengakuisisi
dan mengembangkan aset yang berkualitas, ekspansi operasional dan meningkatkan pendapatan
Bayan Group. Bayan Group memiliki tim yang berpengalaman dalam mengakuisisi konsesi
batubara dan mengembangkannya sejak eksplorasi hingga produksi. Tim manajemen juga memiliki
hubungan baik yang terjalin sejak lama dengan sebagian besar konsumen-konsumen maupun
kontraktor pihak ketiga.

-

Risiko operasional yang berkurang karena diversifikasi lokasi-lokasi tambang.
Bayan Group mengoperasikan 8 (delapan) area konsesi di Kalimantan Timur dan Kalimantan
Selatan, dengan area seluas 81.265 hektar. Hal ini juga memudahkan Bayan Group untuk
mengurangi risiko yang behubungan dengan tenaga kerja, cuaca atau gangguan lainnya. Hal ini
juga dapat mengurangi potensi gangguan di BCT dengan menggunakan kapal bongkar muat
independen di PIK dan secara terpisah pada WBM melalui Floating Transfer Station. Bayan
Group yakin bahwa keragaman lokasi dan manajemen persediaan stockpile yang efektif di berbagai
lokasi tambang dapat mengurangi risiko gangguan dalam proses produksi yang akhirnya akan
memberi dampak negatif pada Bayan Group bila tidak dapat memenuhi komitmen kontrak terhadap
konsumen.

Strategi Usaha
Kunci utama dari strategi pertumbuhan Bayan Group adalah sebagai berikut:
-

Mendayagunakan cadangan batubara dan infrastruktur yang ada untuk memenuhi pertumbuhan
tingkat produksi batubara yang berkesinambungan
Bayan Group berniat meningkatkan produksi batubara melalui eksplorasi dan pengembangan
aktifitas pertambangan di area konsesi yang telah dimiliki Bayan Group, sekaligus meraih peluang
untuk mengakuisi konsesi-konsesi tambahan. Konstruksi dan ekspansi haulage road dan
stockpiling dan fasilitas pencampuran di beberapa lokasi penambangan yang sedang berlangsung
dan tambahan fisik infrastruktur di area konsesi baru akan mendukung usaha Bayan Group dalam
meningkatkan produksinya di masa yang akan datang. Bayan Group telah melakukan kontrak
untuk sebagian besar kegiatan overburden removal, penambangan, hauling, dan kegiatan kapal
tongkang. Hal tersebut diatas dapat mengurangi belanja modal dan modal kerja sehingga Bayan
Group dapat fokus pada kegiatan eksplorasi, perencanaan penambangan, pengawasan, penjualan
dan pemasaran.

-

Bekerjasama dengan para kontraktor pihak ketiga yang terpercaya untuk meningkatkan produktifitas
dan efisiensi kinerja operasional
Dengan ekspansi yang dilakukan, Bayan Group berniat untuk meningkatkan kerjasama dengan
para kontraktor pihak ketiga. Kontrak penambangan memudahkan Bayan Group untuk lebih fokus
pada akuisisi penambangan dan pemasaran sambil memastikan bahwa kegiatan operasional
Bayan Group harian dikelola secara efisien. Bayan Group membina kerja sama yang erat dengan
para kontraktor tentang perencanaan penambangan melalui proses yang memastikan produksi
yang berjalan lancar dan sesuai dengan cara terbaik, termasuk meningkatkan efisiensi dan
produktifitas. Semua kontrak Bayan Group dengan para kontraktor pihak ketiga memiliki target
kinerja operasional yang ketat, dimana Bayan Group melakukan pengawasan untuk meningkatkan
produktivitas. Selain itu, kontrak-kontrak penambangan memberikan sanksi berupa denda atau
penalti yang harus dibayar oleh para kontraktor bila target penambangan yang telah ditentukan
dalam kontrak penambangan tersebut tidak tercapai.
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-

Meningkatkan marjin operasional melalui berbagai cara penghematan biaya dan penciptaan nilai
tambah Bayan Group berniat meningkatkan kerjasama dengan pertambangan operasional lainnya
untuk meningkatkan penggunaan infrastruktur daerah sekitar. Melalui akuisisi sebesar 49,0%
saham BI di Kaltim Supacoal, Perseroan berharap untuk dapat meningkatkan nilai kalori batubara
dari konsesi BT menjadi lebih tinggi sehingga menghasilkan marjin yang lebih baik.

-

Melakukan akuisisi strategis terhadap perusahaan batubara dan Kuasa Pertambangan untuk
meningkatkan kualitas portofolio Bayan Group
Dengan relasi yang sudah terbina, Perseroan berniat untuk terus berinvestasi, atau mengakuisisi
area konsesi tambahan ataupun tambang-tambang baru di Indonesia agar dapat meningkatkan
produksi yang memberikan keuntungan strategis bagi Bayan Group. Bayan Group secara berkala
mengevaluasi konsesi-konsesi yang mungkin dapat memberikan sinergi dengan konsesi-konsesi
yang sudah ada. Bayan Group hanya akan melakukan akuisisi strategis bila memenuhi kriteria
keuangan dan operasional.

-

Memperluas efektifitas usaha penjualan dan pemasaran untuk mengembangkan dan mempererat
hubungan dengan konsumen
Bayan Group telah menerapkan dan berniat untuk terus menjaga strategi penjualan yang agresif
untuk menyatukan basis konsumen di pasar yang sudah ada sekaligus mengambil peluang pasar
yang terus tumbuh. Yang akan dilakukan Bayan Group adalah:
i. Responsif terhadap perubahan–perubahan di pasar global seperti diversifikasi dalam
memproduksi batubara berkalori rendah, yang mempermudah Bayan Group untuk memenuhi
permintaan di pasar yang sedang berkembang seperti India, membeli fasilitas bongkar muat
Capesize di Floating Transfer Station, yang memudahkan pengiriman dan meningkatkan
efisiensi, mendayagunakan teknologi upgrading plant batubara, yang dapat meningkatkan
kualitas batubara sehingga dapat dijual pada harga yang lebih tinggi.
ii. mengindentifikasi dan menargetkan konsumen-konsumen baru, khususnya yang akan
menggunakan produk campuran Bayan Group.
iii. mendapatkan pesanan secara terus menerus dengan membangun hubungan dengan
konsumen-konsumen utama di pasar regional.

-

Memperluas dan meningkatkan dan memperluas jaringan infrastruktur batubara Bayan Group
Bayan Group memiliki kapasitas infrastruktur yang signifikan yang berpotensi untuk dikembangkan
agar menunjang pertumbuhan tingkat produksi di tahun-tahun mendatang. Bayan Group memiliki
lahan disebelah BCT, yang memungkinkan bagi Bayan Group untuk memperluas kapasitas BCT
itu di masa datang bila dibutuhkan. Bayan Group telah menganggarkan belanja modal untuk
pembangunan atau perluasan haul road, di Proyek Teguh/Firman dan Proyek FTB, stockpiling
dan fasilitas bongkar muat kapal tongkang di Proyek Teguh/Firman, Proyek Wahana dan Proyek
FTB, serta mengembangkan jetty yang memudahkan bongkar muat kapal secara langsung di
Proyek Perkasa. Hal tersebut diyakini Bayan Group dapat mengarah pada pengurangan biaya
yang signifikan dan meningkatkan fleksibilitas. Selanjutnya, Bayan Group setuju untuk membeli
saham Muji. Muji memiliki 1 (satu) set kapal penderek dan kapal tongkang dan Bayan Group
membeli, melalui Muji, 5 (lima) set kapal penderek dan kapal tongkang di semester kedua 2008.

-

Membangun sistem manajemen yang efektif dan meningkatkan tata kelola perusahaan
Bayan Group menekankan tanggungjawab kesehatan, keselamatan, lingkungan dan sosial
perusahaan, dan berencana untuk menjaga serta meningkatkan kebijakan tersebut. Bayan Group
sedang dalam proses melakukan aplikasi untuk mendapatkan sertifikasi seperti International
Organization for Standardization (ISO) 9001 Kualitas Manajemen Sistem, ISO 14001 Standar
Manajemen Lingkungan dan Occupation Health and Safety Assesment Series (OHSAS) 18001
Sistim Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Internasional.

3. Sejarah Singkat
Pada tahun 1973, pemegang saham pengendali Bayan Group, Dato’ Low Tuck Kwong, mendirikan JSI
yang bergerak di bidang usaha kontraktor khusus pekerjaan umum dan konstruksi maritim di Indonesia.
Pengalaman yang diraih dari usaha di bidang civil earthworks engineering telah menjadikan JSI sebagai
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salah satu kontraktor penambangan batubara terbesar di Indonesia selama tahun 1980an dan 1990an.
Pada bulan November 1997, Bayan Group mengakuisisi konsesi pertambangan untuk pertama kalinya
di wilayah pertambangan Muara Tae di Kalimantan Timur melalui akuisisi GBP, yang dilakukan oleh
pemegang saham pendiri. Selanjutnya, Bayan Group mengakuisisi beberapa konsesi baru melalui
serangkaian transaksi yang secara substansial selesai pada 31 Maret 2008 dan dikonsolidasikan
kedalam Perseroan. Perseroan didirikan pada tanggal 7 Oktober 2004 dan pada bulan Agustus 2006
diubah menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri sesuai dengan hukum Indonesia.
Informasi lebih lanjut mengenai reorganisasi dapat dilihat pada Bab Reorganisasi dan Struktur Bayan
Group. Tabel berikut merupakan sejarah dari setiap konsesi Bayan Group per 31 Maret 2008:
Tanggal
PKP2B/ KP(1)

Fase
Akuisisi(2)

Fase
Penyelidikan
Umum

Fase
Eksplorasi

Fase
Uji Kelayakan

Fase
Konstruksi

Produksi
Eksploitasi

GBP(PKP2B
generasi ke-2)

1994

1997

1994

1996

1998

1999

1999

1999

WBM(PKP2B
generasi ke-3)

1997

2003

1997

1999

2002

2007

2007

2007

PIK(PKP2B
generasi ke-3)

1997

1998

1997

1999

2005

2006

2007

2007

FKP(PKP2B
generasi ke-3)

1999

2006

1998

2000

2006

2007

2008

Semester
2-2008
(rencana)

Konsesi

Komersial

(3)

TSA(PKP2B
generasi ke-3)

1999

2006

1998

2000

2003

2007

2008

2008 (4)

FSP(KP)

2003

2003

2003

2004

N/A

N/A

2005

2005 (5)

BT(KP)

2004

2004

2004

2004

N/A

N/A

2008

2009(rencana)

BAS(KP)

2004

2005

2005

2006

N/A

N/A

-

2009(rencana)

(1) Mengacu kepada tahun ditandatanganinya PKP2B antara Pemerintah dengan perusahaan pemegang konsesi, atau tanggal KP pertama kali
dikeluarkan kepada perusahaan pemegang konsesi (sebagaimana berlaku).
(2) Mengacu pada tahun dibelinya perusahaan pemegang konsesi atau didirikan oleh Bayan Group atau salah satu atau beberapa pemegang
saham pendiri.
(3) Produksi awal dapat dimulai sebelum fase eksploitasi dan sebelum produksi komersial saat fase konstruksi memperbolehkan penambangan
permulaan (pilot) pada tingkat tertentu yang mungkin menghasilkan batubara untuk dijual ke konsumen.
(4) Produksipermulaan (pilot) dimulai pada Oktober 2007
(5) FSP mengalihkan hak dan kewajibannya sesuai dengan KP kepada Pan Assets Indonesia dan memberikan otoritas penuh kepada Pan Asset
Indonesia untuk menambang semua cadangan batubara dalam area konsesinya berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang
ditandatangani tanggal 1 Februari 2005. Perjanjian ini efektif berakhir sejak 1 May 2008 sehubungan dengan Restrukturisasi Organisasi
Bayan Group.
N/A tidak berlaku untuk KP

Bayan Group juga memilki dan mengoperasikan infrastuktur bongkar muat batubara. Pada 1998, Bayan
Group mengambil alih pengoperasian BCT yang saat itu memiliki kapasitas 2,5 juta ton per tahun.
Pada tahun 2007, Bayan Group menyelesaikan ekspansi BCT tahap ketiga untuk meningkatkan
kapasitas dari 9,0 juta ton per tahun menjadi 15,0 juta ton per tahun. Pada November 2004, Bayan
Group menyewa dengan hak eksklusif Floating Transfer Station selama 10 tahun sejak tanggal
pengiriman yaitu pada bulan September 2006 dari ASL Energy Pte Ltd, yang merupakan perusahaan
terafiliasi Perseroan. Floating Transfer Station tersebut dirancang khusus untuk Proyek Wahana dan
dapat melayani kapal-kapal besar Capesize di wilayah Kalimantan.

4. Area Konsesi
Bayan Group memiliki 8 (delapan) area konsesi yang 5 (lima) diantaranya telah mulai berproduksi
secara komersial, berlokasi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, dengan luas 81.265 hektar.
Berikut ini adalah gambaran mengenai lokasi 8 (delapan) area konsesi milik Perseroan per tanggal
31 Maret 2008 berserta lokasi BCT:
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PKP2B
PKP2B menetapkan bahwa pekerjaan akan diselesaikan dalam beberapa tahap tertentu. Tahapan
tersebut mempunyai jangka waktu maksimum dan persetujuan Pemerintah dibutuhkan sebelum
perusahaan pertambangan dapat beranjak ke tahap pengembangan selanjutnya. Tabel berikut ini
menjelaskan tentang setiap tahap pengembangan menurut PKP2B:
Tahap Penyelidikan Umum

:

Selama tahap pengembangan ini, pemegang ijin diharuskan
melaksanakan penyelidikan umum didalam wilayah kontraknya
untuk mengetahui kemungkinan lokasi cadangan batubara secepat
mungkin setelah tanggal berlaku kontrak. Setiap penemuan
cadangan batubara yang secara komersial sangat signifikan harus
diberitahukan kepada Pemerintah. Tahap penyelidikan umum
berdasarkan PKP2B berakhir 12 bulan setelah tanggal berlaku yang
bersangkutan. Setelah itu setiap daerah yang tidak teridentifikasi
memiliki cadangan batubara yang secara komersial sangat
signifikan, harus dikembalikan kepada Pemerintah

Tahap Eksplorasi

:

Setelah tahap penyelidikan umum, setiap pemegang ijin diharuskan
mengeksplorasi daerah dimana terdapat cadangan batubara yang
secara komersial sangat signifikan. Jangka waktu eksplorasi
berdasarkan setiap PKP2B berakhir 36 bulan setelah tahap
penyelidikan umum tetapi dapat diperpanjang hingga dua kali periode
12 bulan. Setelah tahap tersebut setiap daerah yang tidak
teridentifikasi memiliki cadangan batubara yang secara komersial
sangat signifikan dikembalikan kepada Pemerintah

Tahap Studi Kelayakan

:

Setelah tahap eksplorasi, setiap pemegang ijin diharuskan
melaksanakan studi kelayakan terhadap wilayah kontrak yang
tersisa. Tahap studi kelayakan dilakukan dalam periode 12 bulan.
Pada akhir studi tersebut, setiap perusahaan menyerahkan laporan
kepada pemerintah yang memuat seluruh data yang dihasilkan dari
eksplorasi beserta proposal proyek penambangan
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Tahap Konstruksi

:

Setelah mendapatkan seluruh persetujuan dan ijin yang diperlukan,
tahap konstruksi dimulai dimana pemegang ijin membangun
infrastruktur dan fasilitas penambangan yang diperlukan agar proyek
penambangan dapat mulai beroperasi. Pekerjaan konstruksi
biasanya harus diselesaikan dalam waktu 36 bulan setelah akhir
dari tahap studi kelayakan

Tahap Eksploitasi

:

Setelah tahap konstruksi selesai dan setelah mendapatkan seluruh
persetujuan dan ijin yang diperlukan, tahap eksploitasi dimulai.

PKP2B berlaku efektif selama 30 (tiga puluh) tahun setelah mendapatkan ijin eksploitasi, kecuali
diperpanjang. Dalam ketentuan PKP2B dari GBP, generasi kedua PKP2B, GBP bisa meminta ijin
untuk memperpanjang tahap eksploitasi demi kebutuhan pemasaran dan faktor lainnya. Berdasarkan
PKP2B Bayan Group lainnya, yang merupakan PKP2B generasi ketiga, Anak Perusahaan Perseroan
yang memiliki konsesi boleh meminta perpanjangan tahap ekploitasi dan Pemerintah mungkin menyetujui
untuk memberi pertimbangan tersendiri kepada permintaan tersebut, dengan periode yang sesuai
sebelum masa berlaku fase eksploitasi habis.
PKP2B menyatakan bahwa kepemilikan deposit batubara tetap merupakan milik Pemerintah hingga
dilakukan penambangan batubara dan batubara tersebut dikirimkan kepada konsumen dan akan dilakukan
pembagian terhadap hasil atau pendapatan dari batubara yang ditambang. Berdasarkan PKP2B generasi
kedua, batubara yang dihasilkan akan dibagikan kepada Pemerintah dan GBP, dimana Pemerintah
menerima 13,5% dari seluruh batubara yang diproduksi, dan sisanya 86,5% merupakan bagian GBP.
Pemerintah boleh memilih untuk menerima bagiannya atau menunjuk GBP untuk menjual seluruh atau
sebagian batubaranya. Pada kasus yang terjadi di konsesi Gunungbayan, Pemerintah menunjuk GBP
untuk menjual seluruh batubaranya. Berdasarkan PKP2B generasi ketiga, Pemerintah berhak menerima
13,5% dari seluruh batubara yang diproduksi dalam bentuk tunai, dimana batubara ditentukan nilainya
menurut harga FOB atau harga bongkar muat akhir yang dimiliki pemegang PKP2B di area konsesi.
Kuasa Pertambangan (KP)
Secara umum, aktifitas penambangan di Indonesia dapat dilakukan menggunakan Kuasa Pertambangan.
Peraturan Pemerintah No. 75 menyatakan bahwa KP dapat diberikan oleh Bupati atau Walikota dimana
area KP berada. KP dapat diberikan oleh Gubernur jika area KP mencakup beberapa wilayah dan tidak ada
kerjasama yang dibangun antara Kabupaten atau Pemerintah Daerah atau antara Kabupaten atau Pemerintah
Daerah dan Propinsi. Untuk keterangan lebih lanjut lihat Bab tentang Peraturan Pertambangan Indonesia.
KP dikeluarkan untuk setiap tahap pertambangan mencakup penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi,
transportasi, dan pemasaran. KP terpisah harus diminta, dan dikeluarkan untuk masing-masing tahap
disaat masing-masing tahap tersebut telah dicapai.
FSP memiliki KP untuk eksploitasi, transportasi dan pemasaran yang berjangka waktu masing-masing
20 (dua puluh) tahun dan 10 (sepuluh) tahun jika tidak diperpanjang. Di dalam KP eksploitasi, FSP harus
membayar biaya royalti sebesar 3,0% hingga 7,0% per ton (tergantung nilai kalori yang dikandung batubara)
dari penjualan batubara dan pungutan pembangunan daerah sebesar US$0.50 per ton dari produksi batubara
dari konsesi FSP kepada Kabupaten Kutai Kartanegara. FSP juga diwajibkan untuk memberikan laporan
aktifitas setiap tiga bulan sekali dan laporan tahunan kepada Kabupaten Kutai Kartanegara.
KP eksplorasi yang dimiliki BT berjangka waktu 3 (tiga) tahun dan habis masa berlakunya pada bulan
Desember 2007. BT mendapatkan KP eksploitasi pada bulan April 2008, yang berlaku selama 20 (dua
puluh) tahun, dengan asumsi tidak ada perpanjangan. Sesuai dengan KP eksploitasi, BT wajib membayar
royalti sekitar 3,0% hingga 7,0% (tergantung nilai kalori dari batubara yang diproduksi) dari penjualan
dan pungutan pembangunan daerah sebesar US$0.50 per ton dari produksi batubara konsesi BT
kepada Kabupaten Kutai Kartanegara. BT juga diwajibkan untuk memberikan laporan aktifitas setiap
3 (tiga) bulan dan laporan tahunan kepada Kabupaten Kutai Kartanegara. BT berencana untuk
mendapatkan KP transportasi dan pemasaran pada semester kedua tahun 2008 karena BT
memperkirakan belum mulai berproduksi hingga tahun 2009. BT tidak bisa memastikan apakah akan
mendapatkan KP transportasi dan pemasaran tersebut.
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Tabel berikut merupakan ringkasan informasi mengenai konsesi yang dimiliki Bayan Group :

Proyek
Gunungbayan
Blok I dan Blok II
Wahana

Perusahaan
Pemilik
Konsesi
GBP
WBM

Tipe
Konsesi
CCOW
Generasi ke-2
CCOW
Generasi ke-3

Tanggal
Diterbitkan
Konsesi (1)

Fase

Area Konsesi

Lokasi

Tanggal
Berakhir
Konsesi (2)

15 Agustus 1994

Eksploitasi

24.055

Kalimantan Timur

11 Juli 2029

20 November 1997

Eksploitasi

7.811

Kalimantan Selatan

25 Oktober 2027

Royalti
13,5% dari batu
bara dihasilkan
13,5% dari
penjualan

Perkasa

PIK

CCOW
Generasi ke-3

November 1997

Eksploitasi

20.037

Kalimantan Timur

29 Maret 2037

13,5% dari
20 penjualan

Teguh/Firman

TSA

CCOW
Generasi ke-3

13 Oktober 1999

Eksploitasi

5,838

Kalimantan Timur

23 April 2038

13,5% dari
penjualan

FKP

CCOW
Generasi ke-3

13 Oktober 1999

Eksploitasi

12.710

Kalimantan Timur

23 April 2038

13,5% dari
penjualan

KP

21 Juli 2005
dan
10 Agustus 2005

Eksploitasi,
Transportasi dan
Pemasaran

3.774

Kalimantan Timur

Agustus 2025
dan Agustus 2015

3,0% - 7,0% dari
penjualan dan
US$0,50 per ton (5)

BT

KP

7 April 2008

Eksploitasi

3.015

Kalimantan Timur

6 April 2028

3,0% - 7,0% dari
penjualan dan
US$0,50 per ton (4)

BAS

KP

1 Agustus 2006

Eksplorasi

4.025

Kalimantan Timur

1 Agustus 2009

3,0% - 7,0% dari
penjualan dan
US$0,50 per ton (4)

FTB

FSP

(3)

Jumlah Area Konsesi

81.265

(1) merujuk pada tanggal PKP2B yang ditandatangani antara Pemerintah dengan perusahaan pemegang konsesi, atau tanggal yang berhubungan dengan dikeluarkannya KP
(2) dengan asumsi tidak ada perpanjangan yang diberikan
(3) FSP mengalihkan hak dan kewajiban sesuai dengan KP kepada Pan Asset Indonesia dan memberikan otoritas penuh kepada Pan Asset Indonesia untuk menambang seluruh
cadangan dalam area konsesi berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak tanggal 1 Februari 2005. Bayan Group telah mengakhiri perjanjian ini efektif pada tanggal
1 Mei 2008 sehubungan dengan Restrukturisasi Organisasi
(4) berdasarkan peraturan di Indonesia jumlah royalti tergantung nilai kalori batubara dari konsesi

5. Proyek Pertambangan Batubara
Bayan Group melakukan aktifitas penambangan batu bara melalui 8 (delapan) perusahaan penambangan
dimana setiap perusahaan memiliki satu konsesi sehingga perusahaan tersebut memiliki keleluasaan
beroperasi menggunakan skema PKP2B atau KP sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Kedelapan perusahaan tersebut mengoperasikan 6 (enam) proyek penambangan sebagai berikut:
PKP2B Gunungbayan
GBP memiliki PKP2B generasi kedua untuk melakukan aktifitas penambangan di daerah Muara Tae,
Kalimantan Timur yang diakuisisi oleh pemegang saham pendiri GBP pada tahun 1997. PKP2B GBP
tersebut adalah PKP2B pada tahap eksploitasi yang masih berlaku sampai dengan bulan Juli 2029
dan dapat diperpanjang tergantung persetujuan pemerintah. Konsesi Proyek Gunungbayan mencakup
area seluas 24.055 hektar dan memiliki 2 (dua) Blok yang terpisah, Blok II dan Blok I, keduanya
berada dalam tahap eksploitasi,
Proyek Gunungbayan Blok II
Blok II memiliki area seluas 15.690 hektar. Per 31 Maret 2008, Blok II memiliki perkiraan cadangan
terbukti dan terduga yang dapat dipulihkan sebesar 26,0 juta ton batubara bituminous, yang terdiri dari
4,2 juta ton cadangan batubara terbukti dan 21,8 juta ton cadangan batubara terduga, dengan rata-rata
nilai kalori 7.044 kcal/kg dan rata-rata striping ratio 19,0:1.
Penambangan terbuka pada Blok II ini telah berlangsung sejak 1998, dan per 31 Maret 2008 telah
menghasilkan 28,6 juta ton batu bara. Bayan Group memperkirakan umur sisa Blok II mencapai
7 (tujuh) tahun, berdasarkan cadangan terbukti dan terduga dan tingkat produksi GBP per tanggal
31 Maret 2008.
Fasilitas pada Blok II terdiri dari kantor dan mess dengan akses jalan, listrik, dan air. Infrastruktur pada
Blok II terdiri dari run of mine atau ROM stockpile, fasilitas crushing, crushed stockpile, dua haul road,
conveyor bongkar muat tongkang dan wash plant untuk menurunkan kandungan debu dari batubara
dengan kandungan debu tinggi. GBP mempekerjakan penduduk dari daerah sekitar untuk bekerja di
Blok II.
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Batubara dari Blok II diangkut sejauh 25 hingga 30 km menuju fasilitas pelabuhan bongkar muat
tongkang Manau di tepian sungai Kedang Pahu. Selanjutnya batubara tersebut dimuat kedalam tongkang
berkapasitas 3.500 ton dan diangkut melalui Sungai Kedang Bahu sepanjang 444 km dan Sungai
Mahakam menuju BCT. Pada musim kemarau, jika ketinggian sungai Kedang Pahu mengalami
penurunan, sebagian batubara diangkut sepanjang 14 kilometer ke fasilitas bongkar muat kapal tongkang
Tepian Ulak di Sungai Mahakam, yang selalu mengalir sepanjang tahun. Kapal-kapal tongkang yang
telah dibongkar muat sebagian di fasilitas bongkar muat Manau bisa di tambahkan muatannya di
fasilitas bongkar muat Tepian Ulak. Kapal-kapal tongkang juga dapat dipenuhi muatannya di Tepian
Ulak. Fasilitas bongkar muat di Tepian Ulak memiliki kapasitas bongkar muat kapal tongkang bermuatan
8.000 ton dan berada 430 km dari BCT.
Proyek Blok I Gunungbayan
Blok I memiliki area seluas 8.365 hektar dan terdiri dari 4 (empat) Blok yaitu Blok Keham di sebelah
selatan, Blok Cilong dan Blok SP di sebelah utara, dan Blok Mantan di sebelah Timur Laut. Per 31 Maret
2008, Blok Keham dan Cilong memiliki cadangan batubara terduga yang dapat dipulihkan sebesar 2,0
juta ton dengan rata-rata kalori 6,970 kcal/kg dan 7,230 kcal/kg, serta rata-rata strip ratio sebesar 20,9:1
dan 16,8:1. GBP belum melakukan eksplorasi di Blok Mantan secara optimal sehingga cadangan pada
Blok SP dan Blok Mantan tidak dimasukkan ke dalam Laporan Pakar yang ada dalam Prospektus ini.
GBP melakukan penambangan terbatas di Blok I, di Blok SP, pada kuartal kedua tahun 2008 dengan
produksi skala kecil. GBP menjadwalkan untuk meningkatkan produksi komersial di Blok I pada tahun
2009. Bayan Group memperkirakan umur tambang pada Blok I mencapai 4 (empat) tahun berdasarkan
cadangan batubara dan tingkat produksi GBP per tanggal 31 Maret 2008.
Di Blok Keham, GBP berencana akan menggunakan fasilitas dan infrastruktur milik Citrabara, perusahaan
dalam pengendalian yang sama, yang lokasinya berdekatan dengan lokasi dimana Citrabara merupakan
kontraktor penambangan. Fasilitas dan infrastruktur dimaksud termasuk haul road, bongkar muat tongkang,
dan persediaan air. GBP dapat mempekerjakan penduduk dari daerah sekitar untuk bekerja di Blok I.
GBP berrencana menggunakan transportasi darat untuk mengangkut batubara dari Blok Keham sejauh
75 km ke bongkar muat tongkang yang dimiliki Citrabara di Sungai Mahakam pada Tanjung Harapan
melalui haul road milik Citabara. GBP berencana akan mengangkut sebagian batu bara dari Blok
Cilong sejauh 30 km melalui haul road ke bongkar muat tongkang Cilong yang akan dibangun di
Sungai Mahakam, dan sisa batubara lainnya ke bongkar muat kapal tongkang yang dimiliki Citrabara
di Sungai Mahakam melalui haul road Citrabara. Selanjutnya batu bara tersebut akan diangkut menuju
bongkar muat Citrabara dan Cilong, terletak sejauh 290 km dan 360 km ke BCT.
Proyek Wahana
WBM memiliki PKP2B generasi ketiga untuk melakukan penambangan di Satui, Kalimantan Selatan,
yang dimiliki oleh pemegang saham pendiri Bayan Group pada tahun 2003. PKP2B di WBM merupakan
PKP2B tahap eksploitasi yang akan berakhir pada Oktober 2037 dengan kemungkinan akan diperpanjang
menurut persetujuan Pemerintah. Proyek Wahana memiliki area seluas 7.811 hektar. Per 31 Maret
2008, Proyek Wahana memiliki cadangan batubara terbukti dan terduga yang dapat dipulihkan sebesar
75,8 juta ton batubara bituminous, yang terdiri dari cadangan batubara terbukti sebesar 14,5 juta ton
dan cadangan batubara terduga sekitar 61,3 juta ton, dengan rata-rata kandungan kalori 6.428 kcal/kg
dan rata-rata strip ratio 15,0:1.
Penambangan terbuka dimulai sejak Desember 2007. Per 31 Maret 2008, Proyek Wahana telah
menghasilkan 188.600 ton batubara. Proyek Wahana melakukan pengiriman pertama kalinya sebesar
65.000 ton pada 1 Maret 2008. Bayan Group memperkirakan umur sisa Proyek Wahana adalah
10 (sepuluh) tahun berdasarkan data cadangan dan tingkat produksi WBM per tanggal 31 Maret 2008.
Fasilitas yang sedang dibangun di Proyek Wahana antara lain kantor, mess, akses jalan, listrik, dan
air. WBM telah menyelesaikan dan terus meningkatkan stockpile dan fasilitas bongkar muat tongkang
dengan kapasitas 8.000 ton. Bayan Group berencana akan menambah fasilitas pencucian batubara
(wash plant). WBM mempekerjakan penduduk dari daerah sekitar untuk bekerja di Proyek Wahana.
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Hasil batubara dari Proyek Wahana diangkut melalui transportasi darat sejauh 21 kilometer hingga
30 kilometer ke fasilitas bongkar muat tongkang di tepi laut melalui haul road. Sesampainya di tepi laut
batubara di-crush, ditempatkan di stockpile lalu diangkut menggunakan kapal tongkang menuju Floating
Transfer Station yang terletak 20 km dari stockpile dan mampu memuat kapal-kapal besar untuk
mengangkut batu bara ke pasar internasional.
WBM saat ini sedang membangun fasilitas crushing yang terletak 4 km dari lokasi tambang dan
diharapkan dapat selesai pada tahun 2009. Dengan ada fasilitas ini, WBM nantinya akan menggunakan
transportasi darat untuk mengangkut batu bara dari lokasi tambang ke fasilitas crushing kemudian
batubara yang telah di-crush diangkut menuju fasilitas bongkar muat tongkang untuk diteruskan ke
Floating Transfer Station. Bayan Group saat ini sedang melakukan uji kelayakan pembangunan conveyor
sepanjang 17 km dari fasilitas crushing sementara (intermediate crushing facility) ke fasilitas bongkar
muat tongkang.
Pada tahun 2007, WBM menandatangani 3 perjanjian dengan PT Arutmin Indonesia (Arutmin) yang
memiliki hak konsesi batubara berdampingan dengan konsesi WBM untuk secara bersama-sama
mengeksploitasi batubara sepanjang perbatasan yang dibagi antara konsesi WBM dan Arutmin.
Perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:
-

-

-

Perjanjian terkait penambangan batubara sepanjang perbatasan antara konsesi WBM dan Arutmin
dimana WBM yang telah mengembangkan suatu rencana tambang 10 tahun dengan Arutmin
untuk overburden removal dan penambangan batubara sepanjang perbatasan tersebut dan
diharapkan setiap pihak bertanggung jawab atas biaya yang timbul dari overburden removal yang
dilakukan di area penambangan masing-masing.
Perjanjian yang terkait dengan penggunaan sementara haul road oleh WBM di daerah Satui,
Kabupaten Tanah Bambu, Kalimantan Selatan, yang berhak digunakan oleh Arutmin. WBM
memiliki hak penggunaan atas haul road tersebut selama 18 bulan. WBM akan memberikan
kompensasi terkait dengan biaya perawatan haul road kepada Arutmin
Perjanjian yang memperbolehkan WBM untuk membangun haul road Proyek Wahana di atas
sebagian wilayah konsesi Arutmin yang lokasinya berdekatan.

Proyek Perkasa
PIK memiliki PKP2B generasi ke tiga untuk aktifitas penambangan di Bengalon, Kalimantan Timur
yang diakuisisi oleh pemegang saham pengendali Bayan Group di tahun 1998. PKP2B PIK adalah
PKP2B tahap eksploitasi yang akan berakhir pada bulan Maret 2037 dengan kemungkinan perpanjangan
atas persetujuan pemerintah. Proyek Perkasa memiliki area konsesi seluas 20.037 hektar.
Per 31 Maret 2008, Proyek Perkasa diperkirakan memiliki cadangan batubara terduga yang dapat
dipulihkan sebesar 21,8 juta ton dengan rata-rata kalori 4.680 kcal/kg dan rata-rata strip ratio 7,8:1.
Aktivitas penambangan terbuka di Proyek Perkasa dimulai sejak pertengahan 2007 dan per tanggal
31 Maret 2008 telah menghasilkan 0,8 juta ton batubara. Bayan Group memperkirakan umur sisa
Proyek Perkasa mencapai 8 (delapan) tahun, berdasarkan cadangan dan tingkat produksi PIK
per tanggal 31 Maret 2008.
Fasilitas di Proyek Perkasa termasuk kantor, mess dengan akses jalan, listrik, dan air. Infrastruktur
Proyek Perkasa termasuk haul road sepanjang 17 km, jetty loading conveyer dengan panjang 1,8 km
dan kapasitas memuat kapal tongkang bermuatan 8.000 ton. PIK mempekerjakan penduduk dari
daerah sekitar untuk bekerja di Proyek Perkasa.
Batubara dari Proyek Perkasa diangkut melalui transportasi darat sejauh 15 hingga 20 km dari
pertambangan ke pangkalan bongkar muat melalui haul road. Selanjutnya batubara diangkut
menggunakan tongkang ke titik pengiriman di laut dan memindahkan batubara ke geared vessel
menggunakan crane. Batubara baru kemudian diangkut sepanjang 2 km menuju kapal kelas Handy
atau Handymax atau 2 km menuju kapal kelas Panamax. Bayan Group berencana akan mengembangkan
jetty beberapa kilometer lagi pada tahun 2008 dan 2009 sehingga nantinya mampu melayani kapalkapal besar sekelas Capesize.
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Proyek Firman/Teguh
TSA dan FKP memiliki PKP2B generasi ketiga yang berdampingan satu sama lain dan terletak di Melak,
Kalimantan Timur yang diakusisi oleh pemegang saham pendiri Bayan Group pada tahun 2006. PKP2B
TSA dan FKP adalah PKP2B tahap eksploitasi yang keduanya akan berakhir pada tanggal 23 April 2038.
Proyek Teguh/Firman memiliki area konsesi seluas 18.548 hektar dan terdiri dari 2 Blok:
-

Blok Utama, terdiri dari bagian konsesi TSA dan FKP dalam fase eksploitasi; dan
Blok Barat, terletak 50 km dari Blok Utama di Konsesi FKP dan dalam fase eksplorasi.

Per 31 Maret 2008, Proyek Teguh dan Proyek Firman diperkirakan memiliki cadangan batubara terduga
yang dapat dipulihkan sebesar 33,3 juta ton dengan kalori 5.970 kcal/kg dan striping ratio 13,0:1.
Aktivitas penambangan permulaan (pilot) di tambang Melamuk dimulai bulan Oktober 2007, dan sampai
dengan 31 Maret 2008 telah menghasilkan 58,4 ton batubara. Bayan Group memperkirakan umur sisa
Proyek Firman mencapai 7 (tujuh) tahun berdasarkan cadangan dan tingkat produksi TSA dan FKP
per tanggal 31 Maret 2008.
Fasilitas di Proyek Firman/Teguh terdiri dari kantor, mess dengan akses jalan, listrik, air. Infrastuktur
pada proyek ini termasuk haul road dan fasilitas bongkar muat tongkang. TSA dan FKP mempekerjakan
penduduk dari daerah sekitar untuk bekerja di Proyek Firman/ Teguh.
Batubara dari Proyek Firman/Teguh diangkut melalui transportasi darat sejauh 12 km dari tambang
Melamuk ke bongkar muat Proyek Firman/Teguh dengan kapasitas memuat kapal tongkang bermuatan
8.000 ton di Muara Buyut pada Sungai Mahakam melalui haul road yang ada di Proyek Firman/Teguh.
Bayan Group berencana untuk memperpanjang haul road menjadi 22 km. Dari fasilitas bongkar muat
kapal tongkang, batubara diangkut sepanjang 450 kilometer menuju BCT untuk kemudian dipindahkan
ke kapal-kapal besar untuk pengangkutan internasional.
Proyek FTB (FSP, BT, BAS)
FSP, BT dan BAS masing-masing mengoperasikan area konsesi di Tabang, Kalimantan Timur. Masingmasing didirikan pada tahun 1987, 2004, 2005 dan kemudian diakuisisi oleh Bayan Group pada tahun
2007. FSP memegang KP eksploitasi yang akan habis masa berlakuknya pada bulan Juli 2025 dan
KP pemasaran dan transportasi yang akan berakhir pada Agustus 2015. Di tahun 2005, FSP
mengalihkan hak penambangan konsesi FSP kepada perusahaan afiliasi yaitu Pan Asset Indonesia.
Batubara yang diproduksi Pan Asset Indonesia dari konsesi FSP dibeli oleh Perseroan. BAS memiliki
KP eksplorasi yang akan berakhir pada bulan Agustus 2009. BT memiliki KP eksploitasi yang akan
habis masa berlakunya pada bulan April 2028.
Proyek FTB memiliki total area seluas 10.814 hektar, sekitar 3.774 hektar terdiri dari konsesi FSP dan
3.015 hektar yang terdiri dari konsesi BT. Per 31 Maret 2008, Proyek FTB diperkirakan memiliki cadangan
batubara terbukti dan terduga yang dapat dipulihkan sebesar 318,0 juta ton, terdiri dari cadangan batubara
terbukti sebesar 60,0 juta ton dan cadangan batubara terduga sebesar 258,0 juta ton. Dari cadangan
tersebut, konsesi FSP memiliki cadangan batubara terbukti dan terduga yang dapat dipulihkan sebesar
52,0 juta ton, yang terdiri dari cadangan batubara terbukti sebesar 19,0 juta ton dan cadangan batubara
terduga sebesar 33,0 juta ton, sementara konsesi BT memiliki cadangan batubara terbukti dan terduga
yang dapat dipulihkan sebesar 266,0 juta ton yang terdiri dari cadangan terbukti sebesar 41,0 juta ton
dan cadangan batubara terduga sebesar 225,0 juta ton. Proyek FTB memiliki batubara dengan rata-rata
nilai kalori sebesar 4.217 kcal/kg dan rata-rata strip ratio 3,2:1. Tidak ada data cadangan dan data
tentang kualitas batubara di konsesi BAS karena masih dalam tahap awal eksplorasi.
Aktifitas penambangan terbuka di FSP dimulai pada tahun 2005 dan per 31 Maret 2008, berdasarkan
perjanjian pengalihan, Pan Asset Indonesia telah memproduksi sekitar 1 juta ton batubara dari konsesi
FSP. Bayan Group berharap konsesi BT mulai memproduksi batubara di tahun 2009. Konsesi BAS
masih dalam tahap pertengahan tahap eksplorasi. Bayan Group memperkirakan sisa umur penambangan
di Proyek FTB berlangsung hingga KP habis masa berlakunya.
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Efektif sejak tanggal 1 Mei 2008, Grup Bayan mengakhiri perjanjian kontraktual dengan Pan Assets
Indonesia termasuk dari pengalihan hak batubara Bayan Group dari konsesi FSP, jasa kontrak
penambangan yang disediakan IP dan pembelian batubara yang oleh Perseroan dari Pan Assets Indonesia.
Sebagai dampaknya, Bayan Group akan mengikutsertakan batubara yang diproduksi dari konsesi FSP
dalam perhitungan total produksi, Bayan Group tidak lagi membeli batubara dari Pan Assets Indonesia
melainkan Perseroan dan FSP yang akan menjual batubara secara langsung kepada konsumen.
Fasilitas di Proyek FTB dilengkapi perkantoran dan mess dengan akes jalan, pasokan listrik dan air.
Infratsruktur di Proyek FTB mencakup haul road, fasilitas bongkar muat kapal tongkang di Gunung
Sari yang berada di Sungai Belayan dan fasilitas transshipment di Sungai Mahakam. FSP dan BT
mempekerjakan penduduk dari daerah sekitar untuk bekerja di Proyek FTB.
Batubara dari Proyek FTB diangkut dengan transportasi darat sepanjang 27 km menuju fasilitas bongkar
muat kapal tongkang di Gunung Sari pada Sungai Belayan melalui haul road. Fasilitas bongkar muat kapal
tongkang di Gunung Sari, batubara dimuat ke dalam kapal tongkang ukuran kecil (1.000 – 3.000 ton) dan
dipindahkan ke tongkang secara langsung ke BCT atau dipindahkan ke kapal yang lebih besar (8.000 ton)
di fasilitas pengiriman di Sungai Mahakam untuk selanjutnya di bawa ke BCT. Total jarak tempuh dari FTB
ke BCT diperkirakan 521 km. Dimusim kemarau, kedalaman Sungai Belayan terbatas hanya dapat dilalui
oleh beberapa kapal tongkang pengangkut batubara. Perseroan sedang membangun haul road sepanjang
70 km dan fasilitas bongkar muat kapal tongkang di Empaku, Sungai Kedang Kepala yang diharapkan
dapat selesai pada kuartal terakhir tahun 2008 dan dapat melayani tongkang berukuran 3.000 – 5.000 ton.
Kaltim Supacoal
Bayan Group berencana menjual sebagian hasil produksi konsesi BT kepada Kaltim Supacoal, sebuah
perusahaan patungan yang didirikan oleh BI, dan Binderless, dimana masing-masing memiliki Kaltim
Supacoal sebesar 49,0% dan 51,0%. Pada 30 Mei 2008, Bayan Group melakukan perjanjian penjualan
dan pembelian untuk mengakuisisi saham BI di Kaltim Supacoal sebesar US$0.6 juta yang akan
selesai pada kuartal ke dua tahun 2008. Binderless sedang membangun upgrading plant batubara di
daerah dekat Proyek FTB dengan kapasitas terpasang sebesar 1 juta ton batubara upgraded per
tahun, yang akan dimiliki oleh Kaltim Supacoal, yang mana Kaltim Supacoal dapat meng-upgrade
kandungan kalori batu bara dengan cara mengurangi kandungan kelembaban dan memadatkan batubara
ke dalam bentuk briket. Untuk memproduksi 1 ton upgraded briket dibutuhkan 1,5 ton batubara dari
BT. Bayan Group akan membeli 50,0% dari produksi Kaltim Supacoal untuk 4 (empat) tahun dengan
harga pasti terhitung sejak dimulainya produksi komersial briket plant. Dengan adanya briket plant,
sebagian besar batubara dari BT akan diangkut langsung menuju upgrading plant. Briquette plant
terletak sekitar 4 km dari area penambangan atau 23 km dari fasilitas bongkar muat kapal tongkang
Gunung Sari. Bayan Group akan melakukan transportasi briket batubara upgraded ke fasilitas bongkar
muat kapal tongkang Gunung Sari atau dengan menggunakan haul road sepanjang 70 km yang sedang
dibangun hingga fasilitas bongkar muat kapal tongkang di Empaku pada Sungai Kedang Kepala.
Pembangunan Infrastuktur
Pembangunan infrastruktur di setiap proyek adalah proses yang berkesinambungan. Pada masa
perencanaan penambangan, Bayan Group membuat rencana pembangunan stockpile, fasilitas crushing,
crushed coal stockpile, haul roads, fasilitas bongkar muat tongkang, conveyor batubara, dan wash
plant. Pada saat proyek berlangsung (berproduksi), Bayan Group meningkatkan kapasitas infrastruktur
untuk mendukung tingkat produksi yang dibutuhkan. Bayan Group juga mengembangkan haul road,
meningkatkan jumlah stockpile dan meningkatkan kapasitas yang dimiliki oleh fasilitas bongkar muat
tongkang. Bayan Group dapat memperpanjang haul road, meningkatkan stockpile dan kapasitas
penampungan di fasilitas bongkar muat kapal tongkang di proyek tertentu.

6. Produk Batubara
Bayan Group diuntungkan dengan memiliki beberapa konsesi yang memproduksi batubara dengan
kualitas yang berbeda-beda, termasuk batubara bituminous dan sub-bituminous dan batubara semisoft coking. Batubara bituminous mempunyai kandungan kalori tinggi dan digunakan khusus oleh
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konsumen di industri listrik dan baja di negara-negara maju karena pembakaran batubara ini lebih
bersih dan mengandung energi yang besar. Batubara sub-bituminous berkalori lebih rendah dari pada
batubara bituminous dan digunakan khususnya oleh pembangkit listrik di negara-negara berkembang
karena biayanya yang lebih murah.
Kemampuan pencampuran batubara yang dilakukan Bayan Group di terminal batubara dan Floating
Transfer Station, memudahkan Bayan Group dalam menawarkan berbagai pilihan produk kepada
konsumennya. Untuk meningkatkan profitabilitas, Bayan Group telah membeli dan akan terus membeli
batubara dari tambang pihak ketiga untuk dicampur dengan batubara produksi sendiri. Di tahun 2005,
2006 dan 2007, sebesar 7,5%, 35,5% dan 25,8% dari total volume penjualan diperoleh dari pembelian
batubara dari pihak ketiga. Bayan Group berencana untuk membeli sekitar 1,4 juta ton batubara pihak
ketiga di tahun 2008.
Tabel berikut ini menjelaskan spesifikasi rata-rata cadangan batubara untuk masing-masing proyek
menurut laporan dari Minarco-MineConsult yang ada dalam prospektus ini.
Proyek yang menghasilkan batubara bituminous

Proyek yang
menghasilkan
batubara
sub-bituminous

Gunungbayan
Wahana
Rata-rata kandungan kalori – kotor (kcal/kg) (gar) (1)
Rata-rata total kandungan kelembapan (%) (gar) (2)
Rata-rata kandungan abu (%) (ad) (3)
Rata-rata total belerang (3)

6.428
5,8
12,6
0,5

Blok II Blok Keham I Blok Cilong I Teguh/Firman
7.044
7,8
6,6
1,2

6.970
8,4
8,7
1,5

7.230
8,4
7,4
0,9

5.970
16,5
5,1
1,1

Perkasa

FTB

4.680
31,2
4,5
1,4

4.217
33,5
4,7
0,1

(1) tidak termasuk data spesifikasi untuk konsesi BAS sebab BAS masih dalam tahap awal eksplorasi dan datanya belum tersedia
(2) basis penerimaan- kotor
(3) basis”Air Dried”

Bayan Group memasarkan batubaranya dengan mengelompokkan batubara tersebut menjadi beberapa
tingkatan menurut kandungan kalori yang terkandung. Tabel dibawah ini menjelaskan nilai energi yang
terkandung dari produk batubara Bayan Group, termasuk batubara yang dibeli dari pihak ketiga yang
dicampur dengan batubara dari Bayan Group, untuk tahun 2007 dan estimasi untuk tahun 2008:
Tipe batubara

Energi (kcal/kg)

% dari volume
penjualan tahun 2007

% dari estimasi
jumlah ton yang
dikontrak tahun 2008

N/A
7.200
6.500
6.300
5.800
5.000

3,7
29,1
38,6
10,3
12,5
5,9

0,9
10,5
39,0
22,8
7,6
19,2

Semi Soft Coking (1)
Batubara/Premium
Batubara kalori tinggi
Batubara berkalori menengah
Batubara berkalori rendah
Batubara berkalori sangat rendah

6.501
6.301
5.801
5.001
4.200

–
–
–
–
–

(1) Diukur menurut fluidity dan faktor-faktor lainnya

7. Strategi Pencampuran Batubara
Bayan Group memiliki kemampuan untuk mencampur berbagai macam kualitas batubara di BCT dan
Floating Transfer Station untuk menghasilkan batubara sesuai dengan spesifikasi yang diminta
konsumen. Hal ini menguntungkan Bayan Group dari selisih harga yang diperoleh dari harga premium
batubara bituminous berkualitas tinggi dan diskon harga yang terdapat pada batubara sub-bituminous
berkualitas rendah. Bayan Group memformulasikan strategi pencampuran batubara secara tahunan
sebagai bagian dari rencana pemasaran yang ditentukan oleh beberapa faktor termasuk produk yang
dibutuhkan konsumen, tingkat batubara yang ada, rencana tambang-tambang baru pada Bayan Group
dan perbedaan harga antara yang diperoleh dari harga premium batubara bituminous berkualitas tinggi
dan diskon harga yang terdapat pada batubara sub-bituminous berkualitas rendah, di pasar global.
Spesifikasi nyata batubara Bayan Group yang dijual kepada konsumen individu dapat berbeda dari
spesifikasi cadangan batubara rata-rata seperti dalam tabel diatas, yang disebabkan oleh parameter
kualitas yang dipesan oleh konsumen tertentu.
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8. Cadangan Batubara
Minarco-MineConsult telah melakukan peninjauan atas estimasi cadangan batubara Bayan Group dan
per tanggal 31 Maret 2008 diperkirakan cadangan batubara keseluruhan dari tambang Bayan Group
adalah 476,9 juta ton yang terdiri dari cadangan terbukti sebesar 78,7 juta ton dan cadangan terduga
sebesar 398,2 juta ton.
Tabel berikut menjelaskan cadangan batubara Bayan Group yang berupa cadangan terbukti dan cadangan
terduga per tanggal 31 Maret 2008:
Cadangan Batubara Terbukti Dan Terduga Yang Dapat Dipulihkan (Probable Recoverable) (1) di
Penambangan Terbuka.
(jutaan Ton)
Keterangan

Per Tanggal 31 Maret 2008
Cadangan Terbukti

Cadangan Terduga

Total Cadangan

4,2
4,2

21,8
2,0
23,8

26,0
2,0
28,0

WBM
FTB (3)
PIK
TSA / BT

14,5
60,0
-

61,3
258,0
21,8
33,3

75,8
318,0
21,8
33,3

Total

78,7

398,2

476,9

Proyek:
Gunungbayan:
Blok II
Blok I (2)
Sub – Total

(1)

(2)
(3)

Batubara yang dijual dari seluruh proyek dijual sebagai unwashed coal (batu bara yang tidak perlu dicuci), sehingga
cadangan yang dapat dipulihkan kembali adalah sama dengan cadangan yang dapat di pasarkan, sebagaimana dimaksud
dalam Laporan Minarco-MineConsult. Hingga sebesar 5,0% batubara dari Proyek Gunungbayan Blok II adalah batubara
yang dicuci.
Termasuk Blok Keham dan Blok Cilong
Dari jumlah tersebut , sebesar 19,0 juta ton cadangan terbukti dan 33,0 juta ton cadangan terduga diperoleh dari Konsesi
FSP dan sisanya adalah dari konsesi BT. Tidak ada data cadangan dari konsesi BAS sebab masih dalam tahap awal
eksplorasi sehingga datanya belum tersedia.

9. Produksi dan Penjualan Batubara
Bayan Group umumnya menargetkan hingga 65,0% dari penjualan yang diproyeksikan di tahun
berikutnya, yang menjadi komitmen kontraktual dimuka, sebelum Bayan Group mulai melakukan
aktivitas penambangan. Tabel dibawah ini menunjukkan produksi batubara selama 3 tahun terakhir
dan periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2007 dan 2008 dari masing-masing Proyek
Perseroan:
(Ribuan Ton)
Keterangan

Volume produksi:
Proyek Gunungbayan Blok II
Proyek Perkasa
Proyek Teguh/Firman
Proyek Wahana
Total volume produksi
Pembelian batubara (1)
(1)

Untuk periode tiga bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Maret

31 Desember

2008

2007

2007

2006

2005

854,0
261,7
42,4
180,5
1.338,6
315,9

946,7
946,7
595,8

4.130,6
549.3
16.0
8.1
4.704,0
1.825,0

5.140,4
5.140,4
2.651,5

4.342,5
4.342,5
313,4

pembelian batubara termasuk batubara yang dibeli oleh Perseroan dari Pan Asset Indonesia sejumlah 73,8 ribu, 332,8
ribu dan 337,1 ribu ton di tahun 2005, 2006 dan 2007 dan 86,1 ribu ton dan 59,7 ribu ton untuk periode tiga bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 dan 2008.

Pada tahun 2007, 87,8% dari total produksi Bayan Group berasal dari Proyek Gunungbayan Blok II.
Seiring dengan peningkatan produksi pada proyek-proyek lainnya, Bayan Group berharap produksi
bisa meningkat signifikan dimasa datang.
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Tabel berikut menunjukkan volume produksi, volume batubara yang dibeli, volume penjualan, penjualan
dan rata-rata harga penjualan :
Keterangan

Volume produksi (ribuan ton)
Pembelian batubara (ribuan ton)
Volume penjualan (ribuan ton)
Penjualan (miliar Rupiah)
Harga rata-rata penjualan per ton (US$)

Untuk periode tiga bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Maret

31 Desember

2008

2007

2007

2006

2005

1.338,6
315,9
1.402,3
749,4
57,83

946,7
595,8
2.111,6
885,2
45,95

4.704,0
1,825,0
7,084.4
3.308,9
50,99

5.140,4
2.651,5
7.472,7
2.878,0
42,04

4.342,5
313,4
4.161,0
1.455,3
35,78

10. Kegiatan Operasi dan Logistik Tambang
Bayan Group melakukan penambangan batubara menggunakan metode truck-and-shovel open-pit
mining yang umum digunakan di Indonesia. Bayan Group mencoba untuk menerapkan metode
penambangan terbuka lainnya dan penambangan bawah tanah yang tidak umum di Indonesia pada
beberapa area konsesi Bayan Group. Metode penambangan terbuka yang dilakukan Bayan Group
terdiri dari 8 tahap: (1) eksplorasi; (2) perencanaan penambangan; (3) overburden removal;
(4) penambangan batubara; (5) hauling batubara dan processing; (6) pengangkutan batubara dengan kapal
tongkang; (7) transshipment/ bongkar muat di terminal batubara dan (8) aktifitas sosial dan lingkungan.
Proses produksi batubara yang diterapkan Bayan Group dapat dilihat pada gambar berikut:

Bayan Group melakukan aktifitas eksplorasi di setiap proyek secara berkesinambungan. Aktifitas
eksplorasi mencakup pengumpulan data, permodelan geologi, evaluasi kondisi keuangan dan penelitian
pasar.
Pengumpulan data adalah proses identifikasi lokasi, bentuk dan kualitas cadangan batubara. Proses
ini dilakukan bedasarkan pemetaan lahan, yang berupa kondisi permukaan tanah, dan pengeboran
lubang, dimana tingkat kedalamannya tergantung dari kedalaman dan konfigurasi lapisan batubara.
Untuk tujuan khusus, pemetaan lahan dan pengeboran lubang dapat umumnya didukung oleh survei
geofisika.
Permodelan geologi adalah proses transfer data dari setiap titik observasi ke dalam bentuk maket
3 dimensi lapisan batubara. Hal ini diperlukan untuk mengestimasi kandungan batubara yang tersedia
di suatu lapisan batubara dan berdampak pada pemilihan metode penambangan tertentu. Permodelan
geologi juga dapat memberikan informasi mengenai kualitas batubara. Bayan Group telah menunjuk
Minarco-MineConsult untuk membuat estimasi independen dari sumber batubara penambangan terbuka
yang dimiliki dan cadangan dari setiap proyek, sesuai dengan panduan 2004 JORC Code. MinarcoMineConsult telah mengklasifikasikan cadangan di masing-masing proyek sebagai jumlah terukur
(measured), terindikasi (indicated) dan tereka (inferred), yang mencerminkan tingkat keyakinan terhadap
data tersebut. Data-data tersebut kemudian diterjemahkan sebagai cadangan terbukti dan cadangan
terduga, yang dapat diartikan sebagai batubara yang dapat ditambang secara ekonomis. Pada semua
proyek Bayan Group, pengumpulan data dan permodelan geologi dilakukan secara terus-menerus
untuk meningkatkan tingkat keyakinan terhadap cadangan yang dimiliki.
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Evaluasi keuangan dilakukan untuk memutuskan apakah pelaksanaan penambangan layak secara
ekonomis untuk dilakukan. Evaluasi ini mencakup harga batubara, tingkat permintaan, investasi modal,
penambangan, biaya pemrosesan dan transportasi, serta bentuk, besaran, dan kedalaman ekskavasi.
Hal ini dilakukan dengan menggunakan desain tambang manual dan “Minex Optimizer”, suatu perangkat
lunak yang digunakan untuk mencerminkan peningkatan biaya penambangan pada setiap peningkatan
kedalaman. Secara umum, Bayan Group akan melakukan penambangan hingga kedalaman dimana
biaya penambangan incremental sama dengan nilai batubara. Sebagai bahan pendukung evaluasi
keuangan, Bayan Group melakukan penelitian pasar untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat
permintaan batubara, harga, dan konsumen potensial.
Area konsesi BAS berada pada fase eksplorasi yang diperkirakan akan terus berlangsung. Pada
Proyek Gunungbayan Blok II dan Proyek Wahana, Bayan Group menunjuk KOPEX, suatu perusahaan
pertambangan yang berbasis di Polandia dan memiliki reputasi internasional di bidang penambangan
bawah tanah. KOPEX melakukan uji kelayakan penambangan bawah tanah pada kedua proyek tersebut.
KOPEX telah berada di area Proyek Wahana selama dua (2) tahun melakukan pemantauan terhadap
aktifitas pengeboran dan mengevaluasi kemungkinan dilakukannya penambangan bawah tanah pada
area konsesi tersebut. Pada Proyek Gunungbayan Blok II, KOPEX sedang berada pada tahap awal
dari pengeboran exploratory deep drilling.
Pada tahun 2005, 2006, dan 2007, Bayan Group membukukan biaya sebesar Rp30,4 miliar, Rp73,5
miliar, dan Rp103,0 miliar untuk kegiatan eksplorasi, yang mana sebagian besar ditangguhkan dan
dicatatkan sebagai pengeluaran eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan. Bayan Group
memperkirakan biaya eksplorasi pada tahun 2008 mengalami penurunan secara marjinal menjadi
sekitar Rp93,5 miliar pada tahun 2008 sebagaimana Bayan Group membebankan aktivitas infill drilling
karena produksi telah dimulai di semua tambang-tambang baru. Pengeluaran eksplorasi dan
pengembangan yang ditangguhkan diamortisasi pada umur tambang yang lebih singkat atau umur
PKP2B, mana yang lebih singkat, jika eksplorasi terbukti layak secara ekonomi setelah produksi
pada area yang bersangkutan dimulai atau dihapusbukukan jika Bayan Group memutuskan bahwa
produksi pada area yang bersangkutan tidak layak secara ekonomi. Bayan Group berniat untuk
melanjutkan aktivitas eksplorasi di area konsesi yang sudah ada dan terus melakukan evaluasi uji
kelayakan untuk mengembangkan penambangan bawah tanah pada Proyek Gunungbayan Blok II dan
Proyek Wahana.
Perencanaan Penambangan
Dengan data yang dikumpulkan melalui aktifitas eksplorasi, Bayan Group membuat rencana
penambangan untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut dan operasi pada setiap tambang dalam proyekproyek Bayan Group. Perencanaan dimulai dengan membuat rencana umur tambang dan menentukan
kriteria produksi potensial pada suatu konsesi sesuai dengan umur produksinya. Dengan perkiraan
tingkat produksi pada jangka pendek dan menengah, Bayan Group dapat memulai diskusi dengan
kontraktor penambangan untuk menentukan ukuran peralatan yang tepat dan tingkat produksi tahunan
yang sesuai untuk memenuhi kritieria produksi tertentu. Kondisi lain yang turut dipertimbangkan antara
lain kondisi permukaan yang mencakup topography, posisi sungai dan anak sungai, desa sekitar, dan
infrastuktur dan memulai rencana rehabilitasi daerah yang telah selesai ditambang. Sejalan dengan
data eksplorasi yang terus dikumpulkan, model geologi diperbarui sebagai dasar perubahan rencana
penambangan. Rencana penambangan jangka pendek dalam periode 12 bulanan dibuat bersamasama dengan kontraktor pertambangan secara berkesinambungan bersamaan dengan rencana jangka
pendek dalam periode 3 bulanan dan 1 bulanan yang ditujukan untuk mendapatkan gambaran akan
dampak dari perubahan harga batubara, strip ratio, konfigurasi lapisan batubara, kerusakan peralatan,
perubahan biaya operasi dan kondisi cuaca. Melalui perencanaan yang baik, Melalui rencana
pertambangan yang baik, Bayan Group berharap dapat menyesuaikan produksi seiring dengan
perubahan-perubahan kondisi harga batubara jangka panjang agar dapat mengambil keuntungan dari
batubara yang sebelumnya tidak bernilai ekonomis atau dengan mengurangi strip ratio sehingga dapat
mempertahankan profitabilitas dari operasi.
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Overburden Removal dan Penambangan Batubara
Pada semua proyek, penambangan dilakukan menggunakan metode penambangan terbuka
konvensional menggunakan excavator dan dump truck yang didukung oleh bulldozer, grader, dan
water truck. Pada Proyek Gunungbayan Blok II dan Proyek Firman/ Teguh, GBP, TSA dan FKP masingmasing menggunakan peralatan dan karyawan internal untuk melakukan ekstraksi dan haulage batubara
penambangan terbuka sedangkan pada proyek lain, kegiatan yang sama dilakukan oleh kontraktor
pihak ketiga.
Overburden removal dimulai dengan memindahkan area vegetasi dan lapisan atas permukaan tanah
dan stockpiling lapisan atas permukaan tanah untuk merehabilitasi area yang telah selesai ditambang.
Dari area yang sudah terbuka, tanah tidak terpakai biasanya dipindahkan ke tempat penampungan di
luar area. Bila ada ruangan yang cukup di dasar penambangan out pit, proses backfilling dapat dilakukan.
Overburden biasanya dilakukan dengan cara pengeboran dan peledakan. Apabila lapisan batubara
telah ditemukan, proses penambangan dapat dimulai dan batubara yang dihasilkan diangkut ke stockpile
untuk proses selanjutnya bila diperlukan.
Penambangan berlangsung selama 24 jam perhari dan 363 hari pertahun. Pekerja tambang yang
dipekerjakan oleh kontraktor dibagi dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) shift masing-masing 8 atau 12 jam per
hari, sedangkan pekerja tambang yang dipekerjakan oleh Bayan Group dibagi dalam 2 (dua) shift
selama 12 jam per hari. Pada setiap lokasi penambangan, Bayan Group membangun kantor, mess
dengan akses jalan, listrik, dan air.
Bayan Group menggunakan peralatan dan prosedur yang disesuaikan dengan kebutuhan di lokasi
penambangan tergantung dari struktur lapisan yang pada akhirnya akan berdampak pada strip ratio
dan biaya penambangan. Pada Proyek Perkasa dan Firman/Teguh, metode penambangan yang
digunakan adalah untuk multi seam, dengan tingkat kedalaman penggalian yang sedang hingga dalam.
Di Proyek Gunungbayan Blok I dan Proyek Wahana, metode penambangan yang digunakan adalah
multi seam, dengan tingkat kedalaman penggalian yang sedang, sedangkan di Proyek Gunungbayan
Blok II, metode penambangan yang digunakan adalah multi seam, dengan tingkat kedalaman penggalian
sedang hingga rendah, dan untuk Proyek Tabang, metode yang digunakan adalah permukaan berlapislapis dengan kedalaman penggalian yang rendah.
Pengangkutan dan Pemrosesan batubara
Bayan Group menambang dan mengangkut batubara dengan truk menuju lokasi yang dekat dengan
tepian sungai dimana fasilitas bongkar muat kapal tongkang milik Bayan Group dapat memuat batubara
kedalam kapal tongkang dan mengangkut batubara menuju BCT atau tempat bongkar muat kapal
pengangkutan lainnya. Semua proses pengangkutan, terkecuali pada Proyek Gunungbayan, Proyek
Firman/Teguh dan Proyek Wahana, dilakukan oleh kontraktor pihak ketiga yang berpengalaman.
Pada fasilitas bongkar muat tongkang, batubara di-crush dan dicampur dengan batubara jenis lain, jika
diperlukan, kemudian di tempatkan di stockpile. Selanjutnya batubara dimuat ke dalam kapal tongkang
menggunakan conveyor. Sebagian besar fasilitas bongkar muat kapal tongkang milik Bayan Group
berada di dekat lokasi konsesi sehingga dapat mengurangi jarak tempuh pengangkutan dan mengurangi
biaya transportasi.
Sebagian besar batubara hasil penambangan sudah dalam keadaan bersih. Di Proyek Gunungbayan,
batubara hasil penambangan dalam keadaan kotor kira-kira kurang dari 5,0% dan harus melalui
pemrosesan di wash plant sebelum diangkut menuju tempat crushing, stockpile, dan bongkar muat
kapal tongkang. Bayan Group membangun wash plant di Proyek Gunungbayan pada bulan April 2002
yang memiliki kapasitas operasi 25.000 ton batubara bersih per bulan dan sepanjang 2007 telah
menghasilkan rata-rata 21.000 ton batubara bersih per bulan.
Bayan Group dalam proses melakukan studi kelayakan mengenai pencucian batubara yang diproduksi di
Proyek Wahana dan Bayan Group dapat memutuskan untuk membangun wash plant batubara di konsesi
area WBM tersebut bila Bayan Group menganggap hal tersebut dapat memberikan keuntungan ekonomis.
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Bayan Group memiliki dan mengoperasikan sendiri fasilitas bongkar muat kapal tongkang dan fasilitas
crushing yang ditempatkan di dekat setiap area konsesi. Penggunaan fasilitas crushing, stockpiling,
dan bongkar muat kapal tongkang yang terpisah di setiap konsesi mengurangi kemungkinan terjadinya
gangguan operasional pada Bayan Group secara keseluruhan.
Kapal Tongkang dan Pengapalan Batubara (Transshipment)
Batubara diangkut menggunakan kapal tongkang dari setiap proyek menuju BCT, Floating Transfer
Station, atau geared vessel. Bayan Group mempekerjakan kontraktor yang sudah berpengalaman
untuk jasa transportasi kapal tongkang yang mengoperasikan 51 (lima puluh satu) set kapal penderek
(tug) dan kapal tongkang.
Kapal tongkang dari setiap proyek, selain yang dari Proyek Wahana dan Proyek Perkasa, ditarik dari
tempat bongkar muat kapal tongkang menuju BCT. Di BCT, batubara dibongkar dari kapal tongkang
dengan menggunakan crane dan conveyor belt dan ditempatkan di salah satu dari 16 (enam belas)
stockpile yang tersedia di BCT. BCT memiliki kemampuan untuk melakukan proses pencampuran
untuk menghasilkan batubara dengan kualitas tertentu sesuai dengan permintaan pembeli. Batubara
diambil dari beberapa stockpile menggunakan reclaiming gate kemudian dicampur dan diangkut
menggunakan sejumlah conveyor belt untuk dimuat kedalam kapal pengangkut berbagai kelas dari
yang kelas kecil sampai kapal besar sekelas Panamax, atau bahkan sekelas Capesize yang tidak
diisi penuh. Kapal kelas Capesize tersebut akan diisi penuh dengan menggunakan floating crane dan/
atau floating transfer station. Setelah terisi penuh, kapal-kapal tersebut kemudian mengangkut batubara
ke tempat tujuan pembeli.
Bayan Group menempatkan Floating Transfer Station di dekat Proyek Wahana sehingga memungkinkan
batubara hasil penambangan Proyek Wahana dimuat langsung ke kapal yang lebih besar melalui
Floating Transfer Station untuk pengapalan. Batubara dari Proyek Perkasa diangkut menggunakan
kapal tongkang yang kemudian dipindahkan ke kapal pengangkutan dengan menggunakan crane dari
kapal tersebut. Bayan Group berencana untuk mengembangkan jetty beberapa kilometer lagi pada
tahun 2008 dan 2009 untuk dapat mempermudah Bayan Group untuk melakukan bongkar muat secara
langsung ke kapal ukuran Panamax.
Muji telah membeli 1 (satu) set kapal penderek dan kapal tongkang dimana Muji memiliki kewajiban
sebesar US$3,6 juta. Melalui Muji, Bayan Group bermaksud untuk membeli 5 (lima) set tambahan
kapal penderek dan kapal tongkang dengan nilai sekitar US$13,0 juta. Bayan Group juga mungkin
membeli beberapa kapal penderek dan kapal tongkang jika hal itu menguntungkan bagi Bayan Group.
Informasi mengenai jarak tempuh pengangkutan dari setiap proyek dapat dilihat pada tabel berikut:
Nama Proyek

Pelabuhan

Hauling ke Pelabuhan

Jarak kapal tongkang dari Pelabuhan

Proyek Gunungbayan Blok II

Manau
Tepian Ulak
Cilong
Tanjung Harapan

25 – 30 km
39 – 44 km
30 km
75 km
21 km – 30 km
15 km – 20 km
12 km – 22 km
27 km
70 km

444 km ke BCT
430 km ke BCT
IV.A.1.
360 km ke BCT
IV.A.2.
290 km ke BCT
20 km ke Floating Transfer Station
2 km ke geared vessel
IV.A.3.
450 km ke BCT
IV.A.4.
521 km ke BCT
IV.A.5.
448 km ke BCT

Proyek Blok I Gunungbayan
Proyek Wahana
Proyek Perkasa
Proyek Teguh/Firman
Proyek FTB

Muara Buyut
Gunung Sari
Empaku

Pengendalian Kualitas
Proses pengendalian kualitas berlangsung di setiap tahap operasi penambangan untuk memastikan
kualitas batubara sesuai dengan ketentuan spesifikasi yang tertera di dalam perjanjian jual beli. Proses
ini diterapkan mulai dari tahap permodelan geologi dan jadwal terinci dari perencanaan penambangan.
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Pengendalian kualitas dilakukan sejak pengeboran eksplorasi, dimana sampel batubara diambil dari
dasar lubang pengeboran kemudian dianalisa oleh laboratorium independen untuk menganalisa kualitas
batubara tersebut. Tahap selanjutnya adalah pada saat production coal quality drilling. Pada tahap ini,
kualitas batubara in situ dari lapisan batubara tertentu diuji konsistensinya. Batubara dari lapisan
berbeda dan dari tambang yang berbeda kemudian dijadwalkan untuk ditambang sesuai dengan rencana
penambangan untuk memenuhi syarat-syarat pemasaran. Batubara disimpan pada stockpile secara
terpisah berdasarkan klasifikasi kualitas dan pengujian tambahan dilakukan pada sampel-sampel dari
setiap stockpile untuk memastikan konsistensinya.
Selama proses pemuatan batubara ke dalam kapal tongkang, contoh batubara diambil dari setiap
kapal tongkang dan dianalisa oleh pihak ketiga yang independen di laboratorium sebelum dibawa ke
BCT, Floating Transfer Station, atau geared vessel untuk transshipmen. Dalam proses bongkar muat
batubara ke kapal, sampel batubara diambil kembali sebelum kapal-kapal tersebut meninggalkan
pelabuhan dan kualitas batubara disertifikasi oleh laboratorium independen. Bayan Group belum pernah
mengalami kondisi dimana pengiriman batubara ditolak oleh pembeli.
Penelitan dan Pengembangan Bayan Group
Bayan Group selalu mencoba untuk meningkatkan efisiensi tambang-tambang yang dimilikinya. Dalam
melakukan penelitian dan pengembangan yang terpenting adalah fasilitas untuk meningkatkan kualitas
batubara (Kaltim Supacoal). Penelitian dan pengembangan intensif yang dilakukan adalah untuk
meningkatkan nilai kalori batubara dari yang rendah menjadi yang tinggi. Selain itu, penelitian dan
pengembangan yang dilakukan Bayan Group adalah untuk meningkatkan efisiensi tambang-tambang
yang sudah ada.

11. Fasilitas Infrastruktur
BCT
Terminal batubara Bayan Group yaitu BCT yang dimiliki melalui DPP, adalah salah satu yang terbesar
di Indonesia. BCT ini memiliki kapasitas sebesar 15 juta ton per tahun dan kapasitas stockpiling
sebesar 1 juta ton pada 16 stockpile. Sejak beroperasi pada tahun 1995, BCT ini telah menangani
lebih dari 55 juta ton batubara dan membongkar muat lebih dari 1.000 kapal. Di tahun 2007, setelah
Bayan Group menyelesaikan ekspansi BCT, kapasitas tahunan meningkat sebanyak 6 juta ton.
BCT menerima batubara untuk dikeluarkan dari kapal-kapal tongkang berkapasitas dari 2.000 hingga
10.000 DWT dan dapat membongkar batubara dari dua kapal tongkang secara bersamaan. BCT
merupakan salah satu dari beberapa terminal batubara di Indonesia yang dapat melakukan pencampuran
batubara dari 4 (empat) stockpile untuk memenuhi spesifikasi yang diinginkan dengan mengunakan
reclaiming gates yang dikontrol komputer yang diletakkan dibawah masing-masing stockpile. Batubara
di angkut dari stockpile menuju luffing and stewing shiploader di dermaga khusus dengan kapasitas
terpasang 4.000 ton per jam. BCT dapat memuat penuh kapal Panamax (hingga 90.000 ton) dan juga
dapat memuat sebagian kapal berukuran Capesize (hingga 200.000 DWT).
Berikut ini adalah jumlah batubara dan pengapalan yang ditangani oleh BCT antara tahun 2001 dan
31 Maret 2008 :
Tahun
2001 2.717.982
2002 4.322.505
2003 4.470.426
2004 5.830.806
2005 8.112.243
2006 10.785.210
2007 8.872.250
I Januari – 31 Maret 2008

Batubara yang ditangani Jumlah pengapalan Rata-rata kapasitas pengapalan
(ton)
(ton)
68
87
93
122
148
178
152
1.543.975
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39.970
IV.A.6.
48.069
47.794
IV.A.7.
60.591
58.370
31

49.684
54.813
49.773

Sebagian besar pengguna BCT adalah periusahaan-perusahaan Bayan Group. Pihak ketiga yang masih
menggunakan BCT adalah Grup Banpu, dengan volume kontrak di tahun 2008 sebesar 3 juta ton.
DPP telah membeli tanah yang luas di sebelah utara BCT untuk ekspansi. Bayan Group sedang
mengevaluasi beberapa alternative ekspansi untuk memenuhi permintaan produksi Bayan Group maupun
konsumen. Bayan Group berharap melakukan ekspansi yang mencakup pembangunan tambahan
shiploading berth, fasilitas conveying dan stockpile tambahan.
Floating Transfer Station
Bayan Group menyewa Floating Transfer Station, untuk memuat batubara ke kapal berukuran Capesizebulk vessel terbesar di dunia, di tengah laut. DPP menyewa Floating Transfer Station dari ASL Energy
Pte. Ltd. (ASL Energy), untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak September 2006, dengan opsi
untuk memperpanjang kembali selama 10 (sepuluh) tahun dan opsi beli yang dapat dilaksanakan
kapan saja sesuai dengan perjanjian penyewaan. Biaya sewa yang dikenakan adalah US$5,0 juta per
tahun untuk periode 10 (sepuluh) tahun pertama dengan biaya sewa perpanjangan yang akan disetujui
oleh para pihak. Perjanjian penyewaan ini telah memperhitungkan harga Floating Transfer Station di
suatu waktu bilamana DPP atau Muji berniat melakukan opsi pembelian Floating Transfer Station
tersebut. Pada bulan Maret 2008, DPP memberikan pemberitahuan kepada ASL Energy tentang niatnya
membeli Floating Transfer Station. Pada Juni 2008, sehubungan dengan pembelian saham yang beredar
dari Muji oleh Bayan Group, Muji, Dermaga dan ASL Energy melakukan perjanjian pengalihan dimana
semua hak dan kewajiban Dermaga pada penyewaan jangka panjang atas Floating Transfer Station
akan dialihkan kepada Muji. Bayan Group memperkirakan bahwa Muji akan membeli Floating Transfer
Station dengan harga sekitar US$34.0 juta tergantung penyesuaian nilai buku bersih pada tanggal
penyelesaian transaksi.
Keunggulan utama Floating Transfer Station adalah kapabilitas stockpiling, magnetic separator dan
automatic quality sampling system, yang jarang ada di floating transfer station di Indonesia. Stockpliling
tidak hanya memudahkan Floating Transfer Station untuk menyimpan batubara, tetapi juga bisa
mencampur 2 (dua) jenis batubara. Batubara dapat dibongkar muat ke dalam salah satu dari 2 (dua)
stockpile dengan kapasitas signifikan untuk menampung sementara 50.000 ton sebelum dilakukan
pemuatan ke kapal. Floating Transfer Station dapat menerima kapal berukuran Capesize (200.000
DWT) dan dapat memuat kapal tersebut dengan kapasitas terpasang 4.000 ton per jam. Floating
Transfer Station dapat juga melakukan pemuatan kapal Panamax dan kapal yang lebih kecil lainnya.
Floating Transfer Station dapat menerima kapal tongkang berkapasitas dari 2.000 hingga 10.000 DWT
dan batubara dari dua kapal tongkang dapat dibongkar dalam waktu yang bersamaan. Per 31 Maret
2008, sekitar 441,441 ton batubara telah dimuat ke dalam kapal melalui Floating Transfer Station
sejak mulai dioperasikan pada bulan Oktober 2006.
Floating Transfer Station awalnya terletak di dekat BCT di Kalimantan Timur untuk uji coba operasi
sebelum dipindahkan ke Kalimantan Selatan pada bulan Februari 2008. Proyek Wahana di Kalimantan
Selatan bertindak sebagai konsumen utama untuk Floating Transfer Station sampai Proyek Wahana
membangun sendiri fasilitas bongkar muat kapal yang saat ini sedang dalam kajian. Batubara dari
Proyek Wahana akan dimuat di kapal tongkang baru kemudian dipindahkan melalui Floating Transfer
Station secara langsung ke kapal tanpa harus melalui BCT. Tergatung pada kapasitas yang ada,
Floating Transfer Station bisa juga menerima batubara dari pihak ketiga dengan hitungan biaya per
ton. Antisipasi kekurangan kapasitas terminal batubara di Kalimantan Selatan menjadikan kawasan
ini pilihan yang logis untuk menempatkan Floating Transfer Station sehingga dapat mengambil
keuntungan dari peluang pasar yang ada.
Karena dapat dipindah-pindahkan, Floating Transfer Station dapat mendekat ke wilayah yang memiliki
permintaan tinggi ataupun menghindar dari cuaca buruk. Floating Transfer Station juga dapat ditempatkan
di lokasi yang terjangkau oleh kapal-kapal pengangkut yang terbesar. Bayan Group saat ini sedang
melakukan diskusi dengan beberapa perusahaan mengenai potensi kerjasama yang dapat dilakukan
dengan Floating Transfer Station.

201

12. Pertambangan yang dioperasikan Oleh Perseroan
Bayan Group melakukan semua penambangan batubara dengan memakai peralatan, material, pasokan
dan karyawan atau tenaga kerja milik sendiri pada Proyek Gunungbayan Blok II dan Proyek Firman/
Teguh, walaupun Bayan Group telah menunjuk suatu perusahaan kontraktor untuk memindahkan
overburden. Pada tahun 2005, 2006, 2007 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2008, Perseroan telah menambang masing-masing sekitar 4,5 juta ton atau 100,0%, 5,1 juta
ton atau 100,0% dan 4,1 juta ton atau 88,2%, dan 0,9 juta ton atau 67,0% dari produksi bruto Bayan
Group dalam periode-periode tersebut. Selanjutnya, Bayan Group juga bertanggung jawab atas seluruh
proyek Bayan Group untuk meninjau dan menyetujui rencana penambangan dan mengawasi semua
operasi termasuk washing, crushing, stockpiling, bongkar muat kapal tongkang, kompensasi lahan
dan pengembangan komunitas.

13. Kontrak Pertambangan
Bayan Group telah secara strategis mendistribusikan manajemen operasi diantara sebagian dari kontraktor
penambangan terbaik di Indonesia dan perusahaan-perusahaan milik sendiri. Hal ini telah menyebabkan
Bayan Group menambah efisiensi serta menurunkan biaya. Untuk masa yang mendatang, Bayan Group
berencana untuk melakukan outsource terhadap semua aktivitas penambangan semua tambang Bayan
Group, kecuali penambangan batubara di Proyek Gunungbayan Blok II dimana aktivitas yang di-outsource
hanya overburden removal. Bayan Group telah menunjuk kontraktor-kontraktor pihak ketiga yang terkemuka
untuk proyek-proyek Bayan Group, termasuk Leighton, sebuah grup kontraktor dan pengembang proyek
terbesar Australia, untuk Proyek Wahana dan PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), kontraktor
pertambangan batubara besar di Indonesia, dan untuk Proyek Perkasa dan Proyek Gunungbayan Blok
II. Pada tahun 2005, 2006, 2007 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008,
penambangan kontrak menghasilkan masing-masing sekitar 63,4 juta BCM atau 100,0%, 63,1 juta BCM
atau 100,0% dan 63,0 juta BCM atau 99,5%, 21,8 juta BCM atau 96,3% dari overburden removal bruto
Perseroan pada periode-periode tersebut.
Bayan Group pada umumnya menggunakan proses tender offer untuk melakukan seleksi. Bayan
Group berupaya untuk mencapai permintaan keuangan maupun teknis setiap proyek dengan masingmasing kontraktor dan pada waktu yang sama menyeimbangi biaya keseluruhan. Pada saat konsesi
tertentu memiliki beberapa galian terbuka, Bayan Group bisa memakai lebih dari satu kontraktor pada
waktu yang sama, dan ini bisa menurunkan ketergantungkan Bayan Group kepada salah satu dari
kontraktor namun, pada waktu yang bersamaan meningkatkan efisiensi dari kontraktor-kontraktor yang
bekerjasama dengan Bayan Group. Bayan Group sedang dalam proses untuk pemilihan kontraktor
pertambangan di Proyek Firman/Teguh, dan Bayan Group sedang menegosiasi ulang kontrak GBP
dengan Petrosea tahun ini. Di Proyek Wahana, Bayan Group sedang bernegosiasi untuk ekspansi
overburden removal dan penambangan batubara dengan Leighton. Bayan Group juga sedang
mendiskusikan kemungkinan untuk memperpanjang kontrak dengan Leighton.
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Tabel berikut menjelaskan kontrak-kontrak Bayan Group sehubungan dengan overburden removal,
penambangan batubara, hauling dan pengangkutan kapal tongkang.
Tambang

Kontraktor

Tipe Kontrak

Periode Kontrak

Proyek Gunungbayan

PT. Petrosea Tbk
PT. Bangun Karya Pratama Lestari
PT. Bukit Makmur Mandiri Utama
PT. Pelayaran Segara Niaga Utama

Overburden removal
Overburden removal
Overburden removal
Pengangkutan kapal
tongkang

Wahana Proyek

PT. Leighton Contractors Indonesia

Overburden removal dan
penambangan batubara
Coal Hauling Services
Pengangkutan kapal
tongkang
Overburden removal,
penambangan dan hauling
Pengangkutan kapal
tongkang
Overburden removal,
penambangan dan hauling
Pengangkutan kapal
tongkang
Overburden removal,
penambangan dan hauling
Overburden removal,
penambangan dan hauling
Overburden removal,
penambangan dan hauling
Pengangkutan kapal
tongkang

PT. Lian Beng Energy
PT. Pelayaran Segara Niaga Utama
Perkasa Proyek

PT. Bukit Makmur Mandiri Utama
PT. Pelayanan Segara Niaga Utama

Teguh/Firman Proyek

PT. Bangun Karya Pratama Lestari
PT. Pelayaran Segara Niaga Utama

FTB Proyek (3)

Proses Tender sedang dilakukan
untuk kontraktor tambahan
PT. Indonesia Pratama(2)

Indonesia Pratama

PT. Madhani Talatah Nusantara(2)

Perseroan

PT. Pelayaran Segara Utama NIaga

Volume
Kontrak Batubara
(Juta Ton)

Volume
Kontrak Overburden
(Juta BCM)

Jan 2005 – Des 2008
Mar 2004 – Feb 2009
Des 2007 – Nov 2011

n/a
n/a
n/a

141,0
61,1
140,0

Jan 2008 – Des 2012

5,8

n/a

Nov 2007 – Okt 2014
Nov 2007 – Okt 2009

34,5
9,0

324,6
n/a

Jan 2008 – Des 2012

30,0

N/a

May 2007 – Apr 2012

12,0

54,0

Jan 2008 – Des 2012

13,0

n/a

Apr 2008 – Mar 2013

3,8

50,0

Des 2007 – Des 2012

11,6

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

53,7

120,8

29,5

n/a

Jan 2008 – Des 2012

(1)

Catatan:
(1)
merujuk pada volume kontrak hanya untuk tahun 2008
(2)
Finalisasi kontrak diharapkan selesai di kuartal ketiga tahun 2008
(3)
IP mengakordinasi sub kontrak untuk tiga area konsesi di Proyek FTB. Hingga April 2008, IP menerima bayaran dari Pan Assets Indonesia atas jasa kontrak penambangan di
konsesi Fajar.

Suatu kontraktor pertambangan pada umumnya bertanggung jawab atas aktivitas penambangan utama,
termasuk overburden removal, penambangan batubara (berdasarkan rencana penambangan yang
dikembangkan dan disetujui oleh Bayan Group ) dan hauling batubara. Pada umumnya, kontraktorkontraktor tersebut memasok peralatan untuk penambangan, transportasi serta buruh yang diperlukan
untuk mengoperasikan dan menjaga peralatan tersebut. Dengan kondisi harga batubara sekarang,
waktu yang dibutuhkan antara pemesanan dan pengiriman peralatan menjadi lebih lama. Dengan
demikian, Bayan Group telah membeli, dan mungkin akan membeli, peralatan sendiri dalam
mengantisipasi peningkatan produksi, seperti yang terjadi di Proyek Wahana, Proyek Perkasa dan
Proyek Firman/ Teguh. Pada saat suatu kontraktor telah dipilih untuk penambahan produksi, Bayan
Group pada umumnya akan menjual peralatan tersebut kepada kontraktor tersebut. Aktivitas terkait
lainnya, seperti stevedoring, penganalisaan kualitas batubara dan pengangkutan kapal tongkang, juga
di-outsource dari berbagai kontraktor.
Bayan Group biasanya bekerja sama dengan kontraktor-kontraktor Bayan Group, yang melaksanakan
operasi penambangan sesuai dengan rencana penambangan Bayan Group. Bayan Group juga melakukan
rapat secara teratur dengan kontraktor-kontraktor Bayan Group, termasuk pemeriksaan keselamatan.
Bayan Group juga telah memasuki kontrak berjangka dengan kontraktor-kontraktor pertambangan Bayan
Group, dimana syarat-syarat pembayaran ditentukan oleh jadwal biaya tetap per BCM dari overburden
yang dipindahkan dan per ton batubara yang dikirim pada waktu yang bersangkutan. Harga per ton
batubara yang diproduksi pada umumnya ditetapkan dengan dasar lokasi dan jenis daerah lapangan
penambangan, strip ratio yang diperkirakan, jarak yang ditempuh untuk mentransportasikan batubara
dan overburden dan faktor lainnya yang mempengaruhi biaya operasional kontraktor pertambangan.
Tetapi, kontrak-kontrak pertambangan Bayan Group menyatakan kalau Bayan Group akan menanggung
kenaikan biaya bahan bakar apabila tingkat biaya bahan bakar kontraktor pertambangan melebihi dari
yang tertera di dalam kontrak dan beberapa kontrak memiliki klausul kenaikan harga. Kontraktor-kontraktor
pada umumnya menerbitkan faktur setiap bulannya untuk pekerjaan bulan sebelumnya. Bayan Group
biasanya membayar kontraktor-kontraktor kami dalam 45 (empatpuluh lima) sampai 60 (enampuluh) hari
setelah menerima faktur atau pada akhir bulan dari faktur.
Operasi pelayanan pelabuhan dan pemuatan batubara ditangani oleh DPP, yang memiliki dan
mengoperasikan BCT dan Floating Transfer Station.
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14. Pengaruh Cuaca
Kegiatan penambangan Bayan Group dipengaruhi oleh perubahan kondisi cuaca, khususnya hujan
yang lebat. Kalimantan, dimana operasi pertambangan Bayan Group berada, memiliki musim hujan
yang umumnya terjadi dari bulan Oktober sampai April. Pada saat musim hujan, area konsesi Bayan
Group biasanya mengalami hujan yang lebat dengan banjir yang kadang terjadi. Hujan yang lebat
mempengaruhi kinerja operasi dengan meningkatkan siklus pengangkutan, menurunkan efisiensi
peralatan dan hal ini tentunya memperlambat overburden removal, penambangan batubara, coal haulage
dan barging. Pada tahun 2007, produksi batubara Bayan Group terkena dampak yang sangat signifikan
oleh curah hujan yang lebih lebat dari biasanya di Kalimantan Timur, dengan curah hujan pada semester
pertama lebih banyak 35,0% daripada rata-rata untuk 20 (dua puluh) tahun terakhir, dan ini
mengakibatkan banjirnya sungai Mahakam beserta lahan sekitarnya. Bayan Group menyatakan keadaan
kahar untuk kontrak penjualan batubara dengan konsumen GBP pada awal Mei 2007, dan berakhir
setelah sekitar tiga minggu, serta menunda pengiriman secara total 273.000 ton batubara sampai
akhir tahun 2007 dan tahun 2008.
Pada saat hujan, Bayan Group kehilangan waktu produksi karena pemberhentian total operasi atau
efisiensi peralatan dan buruh yang menurun. Pembenahan setelah hujan juga diperlukan sebelum
pekerjaan dapat dilanjutkan lagi. Bayan Group mencoba untuk menghilangkan dampak dari musim
hujan dengan meningkatkan produksi pada saat musim kemarau dan memastikan persediaan batubara
Bayan Group diisi dengan cukup pada musim kemarau untuk memberikan pasokan yang cukup untuk
memenuhi permintaan konsumen pada musim hujan.
Operasi pertambangan Bayan Group juga terpengaruh pada saat musim kemarau, dimana pada saat
tingkat ketinggian air pada sungai-sungai menurun untuk barging. Hal ini khususnya berdampak buruk
untuk Proyek Gunungbayan Blok II dan Proyek FTB. Untuk mengatasi masalah ini, sebuah jalan
pengangkutan baru telah dibangun di Proyek Gunungbayan Blok II untuk mengangkut batubara ke
fasilitas pemuatan tongkang yang berbeda-beda, dan tidak memerlukan penggunaan sungai yang
relatif dangkal. Jalan pengangkutan yang baru juga sedang dibangun untuk kepentingan yang sama di
Proyek FTB.

15. Pemasaran dan Penjualan
Proses Penjualan
Sejak bulan Desember 2006, proses penjualan sebagian besar batubara Perseroan dari Proyek
Gunungbayan dan Proyek FTB dimulai dengan penjualan ke Perseroan untuk memudahkan proses
pencampuran batubara tersebut dengan batubara yang dibeli dari pihak lain. Penjualan berdasarkan
FOB di saat batubara dimasukkan ke dalam kapal tongkang di salah satu fasilitas bongkar muat kapal
tongkang. Harga yang dipatok GBP dan FSP dalam menjual batubara ke Perseroan telah termasuk
hak pemerintah sebesar 13,5% (dalam PKP2B) dan royalti lainnya (dalam hal KP).
Perseroan dan Anak Perusahaan menyewa kapal tongkang untuk mengangkut batubara dari Proyek
Wahana ke Floating Transfer Station, Perkasa menyewa tongkang untuk pengiriman batubara dari Proyek
Perkasa ke geared vessels dan dari seluruh proyek lainnya ke BCT. Perseroan, sebaliknya, menjual
batubara kepada konsumen berdasarkan FOB di saat batubara diangkut ke Floating Transfer Station,
kapal besar atau BCT. Konsumen bertanggung jawab terhadap penyewaan kapal dan pengiriman batubara.
Bagian penjualan batubara dari Proyek Gunungbayan Blok II dan Proyek FTB, dan seluruh penjualan
dari Proyek Perkasa, Proyek Firman/Teguh dan Proyek Wahana dilakukan secara langsung antara
perusahaan pertambangan milik Bayan Group dengan konsumen. Dalam beberapa hal, penjualan
berdasarkan FOB di saat batubara dimuat kedalam kapal-kapal besar di BCT, atau Floating Transfer
Station, khusus untuk WBM, atau ke dalam kapal-kapal geared vessel untuk penjualan yang dilakukan
PIK. Untuk penjualan demikian, harga yang diberikan kepada konsumen pihak ketiga, dikurangi biaya
transportasi, dalam hal Proyek Gunungbayan, serta beban administrasi, merupakan harga yang sudah
memperhitungkan hak pemerintah sebesar 13,5% dan royalti lainnya. Pada tahun 2007, sekitar 25,4%
dari total penjualan bersih diperoleh dari kontrak-kontrak secara langsung antara pertambangan
Perseroan dengan pihak ketiga.
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Berdasarkan perjanjian pemasaran dan agen penjualan antara Perseroan dan BI, perusahaan afiliasi,
tertanggal 15 Desember 2006, BI sebagai agen pemasaran menerima komisi sebesar 5,0% dari penjualan
ekspor. Perseroan menghentikan perjanjian ini pada tanggal 29 Februari 2008 dan sejak saat itu BI
tidak menerima komisi lagi. Sejak 1 Maret 2008, pemasaran ke luar negeri dilakukan oleh Perseroan.
Proses penjualan batubara Bayan Group berbeda sebelum Desember 2006. antara Januari 2006 dan
Desember 2006, batubara dijual ke Perseroan, yang kemudian menjual batubara tersebut ke BI sesuai
dengan perjanjian jual beli antara kedua belah pihak tertanggal 27 Desember 2005. BI menjual batubara
ke pihak ketiga/konsumen di pasar internasional. Sebelum Januari 2006 (saat Proyek Gunungbayan
Blok II dan Proyek FTB yang berproduksi), GBP menjual batubara ke Mineral Exportindo sesuai dengan
perjanjian jual beli tertanggal 17 Desember 2004, dimana batubara itu dijual ke pihak ketiga lainnya.
Bayan Group menandatangani Perjanjian Pemasaran Constellation selama 10 (sepuluh) tahun tertanggal
9 April 2008 dengan Constellation yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009 nanti, untuk penjualan
dan ekspor batubara dalam jumlah tertentu selama 10 tahun dan pembatasan volume tahunan. Menurut
Perjanjian pemasaran dengan Constellation, telah disetujui pemesanan untuk penjualan batubara yang
dihasilkan dari konsesi area FSP dari konsumen potensial di seluruh dunia (kecuali untuk konsumen
tertentu yang tidak diikutsertakan), dan melakukan negosiasi dengan konsumen potensial tersebut
mengenai harga penjualan dan syarat-syarat penjualan serta pengiriman. Bayan Group harus membayar
kepada Constellation komisi tetap berdasarkan harga penjualan dan jumlah batubara yang dikontrak.
Perjanjian Penyediaan Batubara: Ketentuan Harga dan Pembayaran
Bayan Group menjual sekitar 83,5% dari total volume penjualan kotor di tahun 2007, berdasarkan
kontrak penjualan batubara yang berjangka waktu 1 tahun atau lebih, dan sisanya dijual melalui kontrak
spot atau kontrak jangka pendek untuk jangka waktu kurang dari setahun. Kontrak penjualan batubara
tetap yang sudah lebih dulu ada berkisar dari 3 bulan hingga lebih dari 5 tahun. Jumlah ton yang di
sepakati untuk dikirim pada tahun 2008 adalah sebesar 9,4 juta ton (setelah memperhitungkan
pengiriman yang ditangguhkan) dan per 1 Juni 2008, jumlah ton yang di sepakati pada tahun 2009,
2010,2011, dan 2012 masing-masing adalah sebesar 13,1 juta ton (termasuk didalamnya tonnase
yang ditangguhkan dari tahun 2008), 9,2 juta ton, 8,9 juta ton dan 9,2 juta ton.
Sebelum memulai hubungan baru, Bayan Group biasanya mengamati calon konsumen tersebut dan
melihat kemampuan kreditnya. Bila hasilnya memenuhi kriteria yang ditetapkan Bayan Group, maka
Bayan Group melakukan negosiasi khusus mengenai syarat dan ketentuan dari kontrak penjualan
yang akan dilakukan, termasuk jangka waktu perjanjian, kuantitas batubara yang akan dijual, kualitas
dan spesifikasi batubara (tingkat kalori dan kelembaban, kandungan abu dan belerang), harga, tanggal
dan tempat pengiriman, serta hal-hal lainnya. Dalam kasus tertentu, uji coba pengiriman dapat dilakukan
untuk menyakinkan bahwa batubara Bayan Group memenuhi permintaan konsumen dan konsumen
tersebut membayar batubara sesuai dengan apa yang telah disetujui.
Kontrak penjualan Bayan Group yang berjangka waktu 1 tahun atau lebih, memberikan spesifikasi
kuantitas batubara yang harus dikirim oleh Bayan Group dan diterima oleh konsumen, setiap tahunnya.
Sebagian besar kontrak penjualan mencakup penyesuaian harga dasar yang telah disepakati dimana
pasokan kualitas batubara berbeda-beda dari spesifikasi yang disebutkan dalam kontrak, dan sejumlah
kontrak juga memperbolehkan konsumen menolak pengiriman itu bila kualitas batubara tidak sesuai
seperti yang tercantum dalam kontrak. Bayan Group belum pernah mengalami penolakan oleh
konsumen terhadap batubara yang dikirim.
Harga dasar yang ditentukan Bayan Group tergantung pada syarat di perjanjian, kuantitas pembelian,
kualitas batubara yang akan dikirim (termasuk nilai kalori dan kelembaban, kandungan abu dan belerang),
hubungan dengan pelanggan, jadwal pengiriman dan asuransi serta lokasi konsumen. Penetapan
harga yang digunakan terdiri dari dua macam yaitu (i) harga tetap, dimana harga dasar batubara yang
dikirim di tahun pertama kontrak adalah tetap namun untuk tahun kontrak berikutnya akan ditentukan
sebelum dimulainya atau selama semester pertama tahun kontrak berikutnya (ii) harga terkait dengan
indeks, dimana harga dasar ditentukan pada saat pengiriman, yang mengacu kepada indeks tertentu
yang telah dicantumkan dalam kontrak.
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Dalam kontrak penjualan yang menggunakan jenis harga yang pertama, biasanya kontrak tersebut
menentukan bahwa apabila harga dasar untuk tahun tertentu tidak disetujui sebelum awal tahun tersebut,
maka Bayan Group tetap harus mengirimkan dan konsumen juga tetap harus menerima, jumlah batubara
yang ditentukan dalam kontrak, pada harga dasar provisi yang sama dengan harga dasar tahun
sebelumnya atau harga dasar sementara yang disepakati oleh para pihak. Bila harga dasar baru untuk
tahun itu sudah disepakati, harga dasar baru tersebut akan ditetapkan secara surut hingga awal tahun
yang bersangkutan. Kontrak batubara seperti itu umumnya telah mencakup bila terjadinya keterlambatan
dalam penentuan harga dasar dalam periode tertentu, para pihak dapat menghentikan sementara atau
langsung mengakhiri kontrak. Bayan Group belum pernah mengalami hal seperti disebutkan diatas.
Syarat pembayaran dan pengiriman berdasarkan kontrak jangka panjang dapat bervariasi antara masingmasing konsumen namun tetap berdasarkan ketentuan FOB. Bagian batubara yang tidak dijual
berdasarkan kontrak penjualan jangka panjang, dijual melalui kontrak jangka pendek dan spot market
untuk jumlah tertentu dengan jangka waktu pengiriman yang singkat. Pembayaran dilakukan dengan
telegraphic transfer atau L/C. Kontrak penjualan dengan konsumen baru dibayar dengan L/C untuk
mengurangi risiko kredit dan gagal bayar. Untuk konsumen yang sudah ada, pembayaran dibuat paling
lama 25 hari dari tanggal bill of lading atau 3 hingga 5 hari kerja dari tanggal tagihan resmi diterima
konsumen. Tagihan resmi dikeluarkan tergantung kapan Bayan Group menerima sertifikasi kualitas
batubara dari laboratorium independen untuk pengiriman batubara yang biasanya memakan waktu
7 hari sejak bill of lading. Per tanggal 31 Maret 2008, Perseroan memiliki tagihan dari pihak ketiga
sebesar Rp304,6 miliar. Bayan Group belum pernah mengalami gagal bayar oleh konsumennya.
Berdasarkan kontrak penjualan, hak milik dan risiko kerusakan beralih ke pihak konsumen pada saat
batubara dimuat kedalam kapal di pelabuhan muat, dan kadang pada saat selesainya pemuatan dan
trimming.
Sejumlah kontrak penjualan boleh diakhiri bila terjadi keadaan kahar yang menganggu atau menunda
kinerja salah satu pihak dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati dalam kontrak (biasanya berkisar
3 bulan hingga 1 tahun). Di bulan Mei 2007, Bayan Group mengumumkan keadaan kahar selama 3 minggu
karena cuaca buruk yang menyebabkan terjadinya banjir sehingga mengganggu proses rantai persediaan
Bayan Group. Bayan Group menangguhkan pengirimannya sejumlah 273.000 ton, hingga akhir 2007 dan
di tahun 2008. Belum ada kontrak Bayan Group yang diakhiri karena keadaan kahar.
Hal lainnya yang dapat mengakhiri kontrak adalah pelanggaran material yang dilakukan salah satu
pihak, dan pihak tersebut gagal untuk memperbaikinya dalam waktu tertentu dan dimana kualitas
batubara tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak.
Seluruh penjualan ekspor Bayan Group diberikan harga, ditagih dan dibayar dalam US$ melalui wire
transfer atau Letter of Credit (L/C).
Basis Konsumen
Bayan Group menjual batubara kepada tiga kelompok konsumen utama yaitu (i) konsumen industri
(ii) perusahaan perdagangan komoditas (iii) agen-agen lainnya. Pada tahun 2007, 47,4% dari total
volume penjualan dibeli oleh perusahaan perdagangan komoditas, 30,0% oleh konsumen industri dan
22,6% oleh perantara. Pada tahun 2007, 49,3% dari total penjualan batubara dijual ke Eropa, Taiwan
dan Korea, 23,6% dijual ke Jepang, 21,5% dijual ke Asia Tenggara (tidak termasuk Indonesia), China,
India dan Pakistan dan sisanya dijual ke dalam negeri.
Konsumen Industri
Bayan Group menjaga hubungan yang dekat dengan perusahaan-perusahaan listrik seperti Enel, Taipower
dan TNB. Kontrak dengan konsumen industri ini berkisar tiga hingga enam tahun. Harga pada kontrak
Taipower dan TNB dinegosiasikan dan disepakati setiap tahun sementara harga untuk Enel berupa
harga terkait indeks.
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Perusahaan Perdagangan Komiditas
Bayan Group berhubungan dengan Constellation dan Vitol, yang merupakan perusahaan perdagangan
komiditas terkemuka. Dengan meningkatnya produksi batubara berkalori rendah dari Proyek Perkasa
dan Proyek FTB, Bayan Group juga mulai menjual batubara ke India melalui dua perusahaan
perdagangan yaitu Coal and Oil Company dan Adani. Bayan Group memiliki kontrak jangka panjang
dengan perusahaan perdagangan komoditas terkemuka berkisar dari satu hingga tujuh tahun.
Agen yang bertindak Sebagai Perantara
Konsumen industri di Jepang pada umumnya lebih nyaman berurusan dengan perantara atau agenagen Jepang seperti Mitsui dan Sojitz, daripada berhubungan langsung dengan perusahaan-perusahaan
batubara. Kontrak-kontrak dengan para agen ini berkisar dari satu hingga tiga tahun dan biasanya
mencantumkan nama offtaker. Risiko pembayaran tetap berada di pihak perantara.
Tabel berikut ini menjelaskan 5 (lima) konsumen terbesar untuk tahun 2007 untuk periode tiga bulan
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008, menurut pendapatan kotor:
Konsumen

Negara

Enel
Vitol
Coal and Oil
Mitsui
Adani
Total

Italia
Seluruh Pasar
India
Jepang
India

Konsumen

Negara

Enel
Mitsui
TNB
Taipower
Constellation
Total

Italy
Japan
Malaysia
Taiwan
Seluruh Pasar

Untuk Periode 3 Bulan Yang Berakhir 31 Maret 2008
Rp miliar

Pendapatan kotor
(US$ juta)

% jumlah
pendapatan kotor

194,6
134,3
106,1
92,7
60,2
587,9

21,1
14,6
11,5
10,1
6,5
63,8

25,9
17,9
14,2
12,4
8,0
78,4

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2007
Rp miliar

Pendapatan kotor
(US$ juta)

% jumlah
pendapatan kotor

1.002,7
614,5
403,4
262,8
261,4
2.544,8

108,8
66,7
43,8
28,5
28,4
276,1

30,3
18,6
12,2
7,9
7,9
76,9

Pada tahun 2007, penjualan konsolidasi Grup Bayan untuk 10 konsumen terbesar (menurut pendapatan)
adalah sebesar Rp3.208,8 miliar atau 97,0% dari total penjualan batubara konsolidasi untuk tahun
tersebut. Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008, penjualan konsolidasi
Bayan Group dari 10 konsumen terbesar (berdasarkan pendapatan) adalah sebesar Rp749,4 miliar
atau 100,0% dari total penjualan batubara untuk periode tersebut. Pada tahun 2007, 5 konsumen
terbesar Bayan Group menurut volume penjualan, Enel, Mitsui, TNB, Constellation dan Taipower, adalah
sebesar 76,9% dari total volume penjualan selama tahun tersebut. Untuk periode tiga bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2008, 5 konsumen terbesar (berdasarkan pendapatan), yaitu Enel,
Vitol, Coal and Oil Company, Adani dan Mitsui adalah sebesar 78,4% dari total volume penjualan untuk
periode tersebut.
Pada tahun 2006, sebagian besar penjualan batubara Bayan Group dilakukan kepada BI dan di tahun
2005 dilakukan kepada Mineral Exportindo. Pada tahun 2006, pendapatan penjualan batubara dari BI
sebesar Rp2,389.8 miliar, mewakili 83,0% dari pendapatan tahun itu, sementara sisanya di tahun itu
berasal dari TNB dan Taipower. Pada tahun 2005, pendapatan penjualan batubara dari Mineral Exportindo
sebesar Rp1,372.7 miliar, yang mewakili 94,3% pendapatan tahun tersebut, dan sisanya berasal dari
BI dan penjualan domestik.
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Tabel berikut ini menjelaskan pendapatan-kotor berdasarkan pasar geografis di tahun 2005, 2006 2007
dan periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2008:
31 Desember
2007

Dalam Negeri(1)
Japan
Asia Tenggara (tanpa Indonesia),
China, India dan Pakistan
Eropa, Taiwan dan Korea
Total

2006

2005

Pendapatan
(Rp miliar)

%
Pendapatan

Pendapatan
(Rp miliar)

%
Pendapatan

Pendapatan
(Rp miliar)

%
Pendapatan

192.0
814.9

5,6
23,6

117.8
-

3.9
-

1,589.2(2)
-

95,1(2)
-

743.1
1.701,1
3.451,1

21,5
49,3
100,0

2,878.0
2,995.8

96.1
100,0

82.0
1,671.2

4,9
100,0

31 Maret
2007

Dalam Negeri(1)
Japan
Asia Tenggara (tanpa Indonesia),
China, India dan Pakistan
Eropa, Taiwan dan Korea
Total

2008

Pendapatan
(Rp miliar)

%
Pendapatan

Pendapatan
(Rp miliar)

%
Pendapatan

27,3
249,0

3,0
27,3

77,3
143,7

10,0
18,6

250,8
385,4
912,5

27,5
42,2
100,0

245,0
306,1
772,1

31,7
39,7
100,0

(1) Penjualan batubara dalam negeri termasuk didalamnya batubara yang dibeli, jasa bongkar muat batubara dan pendapatan kontrak
penambangan
(2) Dari 17 Desember 2004 hingga 31 Desember 2005 (ketika hanya Proyek Gunungbayan Blok II dan Proyek FTB berproduksi), Gunungbayan
menjual batubaranya kepada Mineral Exportindo, yang untuk selanjutnya mengekspor batubara tersebut.

16. Persaingan
Pasar batubara internasional merupakan pasar dengan tingkat kompetisi tinggi. Kompetitor utama
Bayan Group di Asia berasal dari perusahaan batubara Indonesia, Australia, Afrika Selatan dan China
termasuk Rio Tinto Plc, BHP Biliton, Anglo American Plc (Anglo American), Xstrata Plc (Xstrata) dan
beberapa perusahaan milik negara di China. Secara historis, Australia merupakan eksportir batubara
terbesar ke pasar Asia tetapi posisi tersebut telah beralih ke Indonesia. Bayan Group berkeyakinan
memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan perusahaan batubara Australia untuk pasar Asia
mengingat kedekatan geografis, biaya transportasi yang lebih murah, dan kendali Perseroan atas BCT
dan Floating Transfer Station.
Bayan Group juga berkompetisi dengan beberapa perusahaan batubara Indonesia, termasuk PT Bumi
Resources Tbk, PT Adaro Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, PT Berau Coal dan PT Indo Tambangraya
Megah Tbk, dalam hal penjualan batubara. Bayan Group berkeyakinan memiliki kelebihan dibandingkan
perusahaan domestik mengingat kualitas batubara bituminous yang dimiliki Bayan Group, kemampuan
Bayan Group dalam mengendalikan BCT dan Floating Transfer Station, dan kemampuan pencampuran
yang dimiliki Bayan Group.
Pesaing utama Bayan Group untuk pasar Eropa berasal dari perusahaan batubara Afrika Selatan dan
Rusia seperti Xstrata, Anglo American, BHP Biliton dan OJSC Siberian Coal Energy Company (SUEK).
Bayan Group bersaing dengan perusahaan Afrika Selatan dan Eropa terutama dari sisi harga.
Untuk pangsa pasar penjualan batubara rendah kalori, Bayan Group berkompetisi dengan beberapa
perusahaan batubara dari Indonesia, Australia, Afrika Selatan dan China. Australia merupakan salah
satu eksportir terbesar batubara ke kawasan Asia. Untuk pasar Asia, perusahaan-perusahaan batubara
Indonesia memiliki kelebihan dibandingkan perusahaan asal Australia mengingat kedekatan geografis
dan biaya transportasi yang lebih murah.
Bayan Group memperkirakan permintaan batubara di pasar internasional akan semakin meningkat
walaupun ada beberapa faktor diluar kendali Bayan Group yang mungkin dapat mempengaruhi pasar.
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17. Properti dan Peralatan
Pada umumnya, Bayan Group membangun sebagian besar infrastruktur di proyek-proyek Bayan Group.
Termasuk diantaranya adalah stockyards, crushing dan washing plant, conveyors, haul roads, fasilitas
bongkar muat tongkang, dan sarana mess. Bayan Group juga bertanggung jawab untuk merawat
seluruh properti, plant dan peralatan yang digunakan, sesuai dengan perjanjian PKP2B.
Kontraktor Bayan Group menyediakan seluruh peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan
operasional. Peralatan yang dimiliki oleh kontraktor tidak terpengaruh oleh provisi PKP2B yang
memindahkan aset ke Pemerintah; aset yang dibeli oleh kontraktor tetap menjadi milik kontraktor
tersebut. Tanpa memperhitungkan PKP2B, Bayan Group telah mengembangkan infrastruktur yang
signifikan disekitar area-area konsesi dan fasilitas bongkar muat kapal tongkang maupun transportasi.
Per 31 Maret 2008, nilai buku aktiva tetap Bayan Group adalah sebesar Rp1.111,4 miliar.
Berikut ini adalah ringkasan dari Perjanjian Sewa Guna, tertanggal 7 Januari 2008:
Penyewa

Tanggal Berakhir

Area

Lokasi

Harga Sewa (tanpa PPN)(1)

Perseroan
WBM
DPP
GBP
FKP
TSA
KOTR
BE
PIK
MP
IP

31 Desember 2017
31 Desember 2017
31 Desember 2017
31 Desember 2017
31 Desember 2017
31 Desember 2017
31 Desember 2017
31 Desember 2017
31 Desember 2017
31 Desember 2017
31 Desember 2017

109,71 m2
77 m2
178 m2
1,000 m2
38,5 m2
38,5 m2
77 m2
35 m2
162 m2
35 m2
77 m2

Lantai 12 Suite O Ged. Graha Irama
Lantai 12 Suite Q Ged. Graha Irama
Lantai 12 Suite C Ged. Graha Irama
Lantai 12 Suite F-H Ged. Graha Irama
Lantai 12 Suite S Ged. Graha Irama
Lantai 12 Suite R Ged. Graha Irama
Lantai 12 Suite A Ged. Graha Irama
Lantai 12 Suite P Ged. Graha Irama
Lantai 12 Suite A Ged. Graha Irama
Lantai 12 Suite E Ged. Graha Irama
Lantai 12 Suite I Ged. Graha Irama

US$8 per meter2/ bulan
US$8 per meter2/ bulan
US$8 per meter2/ bulan
US$8 per meter2/ bulan
US$8 per meter2/ bulan
US$8 per meter2/ bulan
US$8 per meter2/ bulan
US$8 per meter2/ bulan
US$8 per meter2/ bulan
US$8 per meter2/ bulan
US$8 per meter2/ bulan

(1)

direvisi setiap dua tahun

18. Standar Kesehatan dan Keamanan Karyawan
Bayan Group mementingkan keselamatan di tempat kerja pada seluruh kegiatan operasionalnya dan
menerapkan standar Indonesia untuk kesehatan dan keselamatan industrial. Keselamatan tempat
kerja adalah faktor penting yang harus diperhitungkan untuk membuat perencanaan ekspansi dan
meningkatkan kapasitas produksi penambangan. Para kontraktor Bayan Group mengikuti semua
panduan dan syarat-syarat guna mematuhi standar keselamatan tersebut. Bayan Group telah
mempekerjakan auditor ISO bersertifikasi dan sedang bekerja untuk proses implementasi dan
mendapatkan sertifikasi OHSAS 18001 International Health and Safety Standard.
Bayan Group meminimalisasi risiko kecelakaan, cedera, dan penyakit, baik untuk karyawan Bayan
Group maupun untuk karyawan kontraktor dengan cara mengawasi dan meningkatkan standar kesehatan
dan keselamatan. Bayan Group telah merumuskan dan mengikuti kebijakan-kebijakan yang dibuat
khusus menciptakan lingkungan kerja yang aman. Bayan Group melakukan audit atas kegiatan
pertambangan setiap tiga bulan untuk mengawasi penerapan panduan keselamatan tersebut.
Bayan Group mengalami 3 kecelakaan fatal dalam operasi penambangannya yang terjadi dari tahun
2004 hingga 2006. Risiko utama di pertambangan Bayan Group adalah kecelakaan di jalanan, walaupun
Bayan Group selalu meningkatkan standar keselamatan. Di tahun 2006 dan 2007, Bayan Group
membentuk komite keselamatan dan kesehatan di masing-masing proyek, yang dipimpin oleh manajer
proyek bersangkutan dan perwakilan dari beberapa departemen.

19. Lingkungan
Jenis usaha Bayan Group tunduk kepada undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya
lingkungan di Indonesia.
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Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) adalah badan pemerintah yang bertugas untuk menerapkan
dan mengawasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah di bidang lingkungan hidup, dalam bidang
pengendalian dampak lingkungan, dan pengawasan operasi penambangan Bayan Group oleh badan
pemerintah daerah. KLH berada langsung di bawah Presiden dan berkoordinasi dengan Badan atau
Departemen milik Pemerintah lainnya termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Grup Bayan berkomitmen untuk berusaha menerapkan manajemen lingkungan dengan standar tinggi
khususnya di lokasi penambangan. Grup Bayan memiliki kebijakan yang berhubungan dengan
lingkungan seperti manajemen hidrokarbon, pengaturan limbah berbahaya, penggunaan lifting of material,
serta kualitas udara dan air. Bayan Group juga memiliki kebijakan terkait pemulihan dan rehabilitasi
lahan paska penambangan sesuai dengan arahan pemerintah. Bayan Group melakukan pengaturan
acid mine drainage, sediment control in runoff water dari area penambangan, manajemen hidrokarbon
dan limbah.
Bayan Group memiliki departemen sendiri yang bertanggung jawab mengawasi zat berbahaya setiap
harinya. Bayan Group menunjuk pihak ketiga yang memiliki ijin untuk melakukan pengolahan limbah.
Pada saat ini, Bayan Group bekerja sama dengan konsultan untuk menerapkan dan mendapatkan
sertifikasi ISO 9001 tentang Sistem Manajemen Kualitas dan ISO 14001 tentang Standar Manajemen
Lingkungan.
Masalah lingkungan
Bayan Group mengawasi kegiatan penambangan setiap kuartal dan dilakukan pengawasan dua kali
setahun oleh pemerintah otoritas. Bayan Group telah mendapatkan persetujuan AMDAL, Rencana
Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pengawasan Lingkungan (RPL) dari institusi yang berwenang
untuk semua area konsesi kecuali area konsesi BAS yang sedang dalam proses persiapan mengajukan
ijin tersebut.
Berikut ini adalah persetujuan AMDAL yang dimiliki Bayan Group atas masing-masing area konsesi:
No

Konsesi

Persetujuan AMDAL

Tanggal
Persetujuan

Diterbitkan Oleh

1

FKP

No.540/08/AMDAL/VII/06

31-07-2006

2

WBM

No.0420 Th 2006

02-10-2006

3

TSA

No. 540/07/AMDAL/VII/06

31-07-2006

4

PIK

No.520/60060/BUP-KUTIM/III/2003

20-03-2003

5

GBP

No. KAKK/021/AMDAL/TAMBANG BB/05

30-11-2005

6
7

FSP
BT

No. KAKK/05/AMDAL/TAMBANG BB/05
No. KAKK/02/AMDAL/TAMBANG BB/2008

20-07-2005
25-01-2006

Surat Keputusan Kepala Dinas
Pertambangan dan Lingkungan Hidup
Sendawar
Keputusan Gubernur Kalimantan
Selatan
Cap Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Dinas Pertambangan dan Lingkungan
Hidup
Surat Komisi Amdal Kabupaten Kutai
Timur
Surat Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral
Keputusan Bupati Kutai Kartanegara
Keputusan Bupati Kutai Kartanegara

Departemen lingkungan dan rehabilitasi Bayan Group mengawasi kegiatan operasional dan melaporkan
temuan-temuan kepada pengawas. Kementerian ESDM dan badan pemerintah daerah juga mengawasi
penerapan hukum dan peraturan lingkungan oleh Bayan Group. Kontraktor Bayan Group melakukan
audit internal sesuai dengan perjanjian operasional, untuk melaporkan dampak lingkungan kepada
Bayan Group. Laporan per kuartal mengenai kinerja lingkungan harus diberikan kepada Pemerintah.
Kementerian ESDM sehubungan dengan Kementerian Lingkungan Hidup mengawasi peraturan dan
hukum lingkungan di Indonesia. Pada kuartal I dan II tahun 2007, kualitas air di kolam buangan pada
Proyek Gunungbayan Blok II menunjukkan tingkat pH yang rendah dan tingkat suspended solid yang
tinggi. Bayan Group mengambil tindakan untuk mengatasi hal tersebut dan pada kuartal ketiga dan
keempat tahun 2007 tidak terdapat kondisi di luar normal di area tersebut. Selain dari hal tersebut,
Bayan Group secara umum telah mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku serta sampai saat
ini belum pernah terjadi dampak lingkungan yang signifikan.
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Reklamasi dan Rehabilitasi Tambang; Penutupan Tambang
Bayan Group telah menerapkan kebijakan reklamasi dan rehabilitasi ledakan di semua area konsesi.
Sampai dengan 31 Desember 2007, Bayan Group telah merehabilitasi 1.738 hektar tanah di Proyek
Gunungbayan Blok II. Bayan Group bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan overburden yang
ditempatkan pada area yang telah selesai ditambang pada saat pertambangan masih berlangsung.
Area yang telah berhasil direklamasi, tanah tersebut akan diperbaiki, dan tanah lapisan atas akan
disebarkan di permukaan dan tumbuhan alami akan ditanam. Berdasarkan perjanjian dengan kontraktor,
kontraktor yang dipekerjakan bertanggung jawab terhadap reklamasi dan rehabilitasi di area operasi
kontraktor tersebut tetapi berdasarkan perjanjian penambangan pemerintah Bayan Group bertanggung
jawab terhadap penutupan lubang akibat ledakan dan rehabilitasi di semua area penambangan milik
Bayan Group.
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, Bayan Group telah menggunakan 5,125 hektar tanah di
Proyek Gunungbayan Blok II. Dari area tersebut sekitar 41,6% telah direklamasi dan 33,9% telah
dilakukan penanaman kembali. Proyek Gunungbayan Blok II memiliki pembibitan untuk disemaikan
sebelum penanaman kembali. Penduduk local diikutsertakan untuk membantu GBP dalam pelaksanaan
rehabilitasi.
Kegiatan operasional yang serupa dilakukan di area-area konsesi Bayan Group dalam tahap eksploitasi
yang masih berjalan.
Bayan Group belum memiliki rencana penutupan tambang secara formal dikarenakan penutupan
tambang diperkirakan baru akan berlangsung pada tahun 2015. Aktifitas penutupan tambang seperti
penanaman kembali area yang telah ditambang dan revegetasi dilakukan sebagai bagian dari proses
perencanaan penambangan.
Donasi dan penghargaan lingkungan
Pemerintah memberlakukan program evaluasi lingkungan kepada beberapa perusahaan sejak tahun
2002 yang dikenal sebagai PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam
Pengelolaan Lingkungan) yang diatur berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 127 tahun
2002. Pemerintah akan mengunjungi salah satu area penambangan untuk melakukan evaluasi dan
menyusun laporan PROPER. Penambangan di Gunungbayan mendapatkan peringkat “biru” (yang
mengindikasikan standar dan pengawasan lingkungan yang memuaskan) di dalam laporan PROPER
tahun 2006/2007.

20. Program Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Setempat
Bayan Group secara aktif mempromosikan program-program yang bertujuan untuk memperluas
pengetahuan tentang kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi kepada komunitas setempat yang
berdomisili di sekitar wilayah penambangan. Bayan Group bekerjasama dengan organisasi non
pemerintah untuk mengembangkan industri pertanian dan perikanan yang bisa menciptakan kemandirian
bagi komunitas tersebut. Bayan Group juga mendukung program infrastruktur termasuk membangun
jalan, jembatan, sekolah, klinik kesehatan, fasilitas air dan listrik, serta mesjid dan gereja, serta
sejumlah program-program kesehatan untuk penyakit daerah tropis seperti malaria, dan demam berdarah.
Melalui program pendidikan, Bayan Group juga menyediakan beasiswa untuk pelajar dan guru-guru
dari sekolah-sekolah dan komunitas yang berada di sekitar pertambangan.
Sekitar 27 dusun yang berada di dekat Proyek Gunungbayan Blok II terdiri dari 5.000 orang penduduk.
Program pengembangan komunitas menawarkan sekolah, lowongan kerja, layanan kesehatan,
pertanian, penyediaan air dan listrik, institusi keagamaan dan kebutuhan lainnya secara proaktif
dikembangkan oleh Bayan Group. Bayan Group menghormati perayaan-perayaan keagamaan dan
menawarkan keuntungan yang baik bagi para karyawan. Karyawan Bayan Group juga diikutsertakan
dalam Program Asuransi Tenaga Kerja yang memberikan jaminan kecelakaan kerja, pensiun dan
kesehatan. Bayan Group berharap program-program serupa di pertambangan baru untuk ekspansi
seiring dengan jalannya aktivitas penambangan di proyek-proyek tersebut.
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21. Asuransi
Asuransi Perseroan mencakup:
asuransi all risk untuk alat berat termasuk untuk kehilangan, rusak, gangguan yang disebabkan
oleh kebakaran, perselisihan perburuhan, perang, catastrophe, gempa bumi, tsunami dan bencana
alam lainnya
asuransi property all risk, kerusakan mesin-mesin dan gangguan usaha untuk DPP
asuransi kendaraan untuk kendaraan yang disewakan atau dimiliki oleh Bayan Group
asuransi atas tanggung jawab operator terminal yang termasuk operator terminal, stevedores dan
wharfingers coverage dan charterers liability coverage.
Kebijakan asuransi Perseroan tidak mencakup kerusakan akibat perang, teroris dan customary exclusion
lainnya.
Berdasarkan perjanjian- perjanjian Perseroan dengan para kontraktor, dinyatakan bahwa para kontraktor
bertanggung jawab terhadap karyawannya dan karyawan tersebut harus diasuransikan. Perseroan
maupun para kontraktornya tidak memiliki gangguan bisnis. Berikut ini adalah daftar asuransi yang
dimiliki Perseroan dan Anak Perusahaannya:
A.

Perseroan

No.

Perusahaan
Asuransi

Nomor Polis

Masa Berlaku

Jenis Asuransi

Nilai
Pertanggungan

Keterangan

1.

PT Asuransi AIU Indonesia

FLT-N-000400 0000221214-000000

28 Februari 2008 –
28 Februari 2009

Kendaraan bermotor
(All Risks)

Rp. 1.500.000.000

Objek Pertanggungan :
1. Mercedes Benz ELG 280 AT (B
& SO) B-8-SO2. Mercedes
Benz ELG 280 AT B-18-QU

2.

PT Asuransi AXA Indonesia

LWG/SMV/0031114

29 Januari 2008 –
28 Januari 2009

Kendaraan bermotor
(All Risks)

Rp. 510.000.000

Objek Pertanggungan :
1. Toyota Alphard 2.4 L2 WD AT
B-6-TK

3.

PT Asuransi AXA Indonesia

LWG/SMV/0031113

29 Januari 2008 –
28 Januari 200

Kendaraan bermotor
(All Risks)

Rp. 510.000.000

Objek Pertanggungan :
1. Toyota Alphard 2.4 L2 WD AT
B-1139-BF

4.

PT Asuransi AXA Indonesia

LWG/SMV/0031115

29 Januari 2008 –
28 Januari 2009

Kendaraan bermotor
(All Risks)

Rp. 510.000.000

Objek Pertanggungan :
1. Toyota Alphard 2.4 L2 WD AT
B-119-BR

Nomor Polis

Masa Berlaku

B.
No.

GBP
Perusahaan
Asuransi

Jenis Asuransi

Nilai
Pertanggungan

Keterangan

5.

PT Asuransi Harta
Aman Tbk

No.01.31.08.02.572.
00076

19 Februari 2008 –
19 Februari 2010

Kendaraan Bermotor

Tahun I: Rp144.900.000
Tahun II: Rp123.165.000

Objek Pertanggungan:
Toyota Avanza S A/T1.5 VVTI
tahun 2008

6.

PT Asuransi QBE Pool
Indonesia

11-E0001402-CPM

27 Mei 2008 –
27 Mei 2009

Contractor’s Plant and
Equipment (All Risks)

US$ 2,052,600

Objek Pertanggungan:
2 unit Komatsu Bulldozer D275A5, S/N 25217, 252181 unit
Komatsu D155A2, S/N 580772
unit Wheel Loader W/Bucket
Komatsu WA470, S/N 54899,
J10040

7.

PT. Asuransi AXA Indonesia

LWG/SMV/0031032

31 Juli 2007 –
30 Juli 2008

Kendaraan Bermotor
(All Risks)

Rp. 223.000.000

Objek Pertanggungan:
1. 1 Unit Mobil Mercedez Benz
C230 Elegance AT B 389 DA

8.

PT. Asuransi AXA Indonesia

LWG/SMV/0031031

31 Juli 2007 –
30 Juli 2008

Kendaraan Bermotor
(All Risks)

Rp. 546.000.000

Objek Pertanggungan:
1. Toyota Lexus LS 400B 33 PC

9.

PT Asuransi QBE Pool
Indonesia

02 0224078 EQU

6 September 2007 –
6 September 2008

Contractor’s Plant and
Equipment (All Risks)

US$ 420,200

Objek Pertanggungan :
1. 2 Unit Komatsu D85E-SS-22.
1 Unit Komatsu BW211D40Lease by PT. Austindo
Nusantara Jaya Finance

10.

PT Asuransi Allianz
Utama Indonesia

JKT00-G-0708-00E
0013831

24 Agustus 2007 –
24 Agustus 2008

Contractor’s Plant &
Machinery

US$ 7,463,500

Objek pertanggungan :
1. 59 Scania Truck

11.

PT Asuransi Allianz Utama
Indonesia

JKT00-G-0708-00E
0013828

6 September 2007 –
6 September 2008

Contractor’s Plant &
Machinery

US$ 600,600

Objek pertanggungan :
1. 2 Unit Truck HM400-1Lease
by PT Austindo Nusantara
Jaya Finance

12.

PT Asuransi Allianz Utama
Indonesia

JKT00-G-0805-00E
0009818

16 May 2008 –
16 May 2009

Contractor’s Plant &
Machinery

US$ 531.000

Objek Pertanggungan:
1 unit Komatsu HM 400-1
Articulated Truck 1 unit Scania
Prime Mover R164CA 6x4
580 Truck

13.

PT Asuransi AXA Indonesia

RSS/SMV/001
8798-001

21 Maret 2007 –
20 Maret 2008

All risk +RSCC +AOG

Rp. 145.000.000

Objek Pertanggungan :
Kijang Innova E 2005 B-8980-OF
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No.

Perusahaan
Asuransi

14.

PT Asuransi AXA Indonesia

RSS/SMV/001
8801-001

21 Maret 2007 –
20 Maret 2008

All risk +RSCC +AOG

Rp. 155.000.000

Objek Pertanggungan :
Kijang Innova E 2005 B-8978-OF

15.

PT Asuransi AXA Indonesia

LWG/SMV/0031032

31 Juli 2007 –
30 Juli 2008

All risk +RSCC +AOG
+TS

Rp.223.000.000

Objek Pertanggungan :
Mercedes Benz C230 Elegace
AT 2000 B-389-DA

16.

PT Asuransi AXA Indonesia

LWG/SMV/0031031

31 Juli 2007 –
30 Juli 2008

All risk +RSCC +AOG
+ TS

Rp. 546.000.000

Objek Pertanggungan :
Toyota lexus LS400 2001
B-33-PC

17.

PT Asuransi AXA Indonesia

RSS/SMV/001
8799-001

21 Maret 2007 –
20 Maret 2008

All risk +RSCC +AOG

Rp. 155.000.000

Objek Pertanggungan :
Kijang Innova E 2005 B-8133-TU

18.

PT Asuransi AXA Indonesia

SST/SMV/0038544

21 Maret 2007 –
20 Maret 2008

All risk +RSCC +AOG

Rp. 155.000.000

Objek Pertanggungan :
Kijang Innova E 2005 B-8131-TU

19.

PT Asuransi AXA Indonesia

LWG/SMV/00311117

29 Januari 2008 –
28 Januari 2009

All risk +RSCC +AOG
+TS

Rp. 120.000.000

Objek Pertanggungan :
Kijang Innova KF 83 Spr ident
2004 B-8469-VF

20.

PT Asuransi AXA Indonesia

LWG/SMV/0031040

10 Agustus 2007 –
9 Agustus 2008

All risk +RSCC +AOG

Rp. 45.000.000

Objek Pertanggungan :
Isizu panther 1995 B-1228-KL

21.

PT Asuransi AXA Indonesia

LWG/SMV/0031030

31 Juli 2007 –
30 Juli 2008

All risk +RSCC +AOG

Rp. 180.000.000

Objek Pertanggungan :
Honda CRV/AT 2003 B-8-HL

22.

PT Asuransi AXA Indonesia

SST/SMV/0038540

1 April 2008 –
31 Maret 2009

Kendaraan Bermotor

Rp. 151.000.000

Objek Pertanggungan :
Toyota Kijang Innova E
B-8133-TU

23.

PT Asuransi AXA Indonesia

SPMV/050/AXASST/2009

29 Januari 2008 –
28 Januari 2009

Kendaraan Bermotor

Rp. 120.000.000

Objek Pertanggungan :
Toyota Kijang KF 83 spr Ident

24.

PT Asuransi AXA Indonesia

LWG/SMV/0031031

31 Juli 2007 –
30 Juli 2008

Kendaraan Bermotor

Rp.546.000.000

Objek Pertanggungan :
Toyota lexus LS 400 B-33-PC

25.

PT Asuransi AXA Indonesia

LWG/SMV/0031032

31 Juli 2007 –
30 Juli 2008

Kendaraan Bermotor

Rp223.000.000

Objek Pertanggungan :
Mercedes Benz C 230 Elegance
AT B-389-DA

26.

PT Asuransi AXA Indonesia

SST/SMV/0038542

1 April 2008 –
31 Maret 2009

Kendaraan Bermotor

Rp. 151.000.000

Objek Pertanggungan :
Toyota Kijang Innova E
B-8980-QF

27.

PT Asuransi AXA Indonesia

SST/SMV/0038541

1 April 2008 –
31 Maret 2009

Kendaraan Bermotor

Rp. 151.000.000

Objek Pertanggungan :
Toyota Kijang Innova E
B-8978-QF

28.

PT Asuransi AXA Indonesia

SPMV/050/AXASST/2009

10 Agustus 2007 –
9 Agustus 2008

Kendaraan Bermotor

Rp. 45.000.000

Objek Pertanggungan :
Isuzu Panther

29.

PT Asuransi AXA Indonesia

SPMV/050/AXASST/2009

31 Julli 2007 –
30 Juli 2008

Kendaraan Bermotor

Rp.180.000.000

Objek Pertanggungan :
Honda CRV AT

30.

PT Asuransi Harta Aman
Pratama

01.31.08.02.572.
00076

19 Februari 2008 –
19 Februari 2010

Kendaraan bermotor

Rp 144.900.000,00
(Tahun ke I)
Rp. 123.165.000,00
(tahun ke 2)

Objek Pertanggungan :
Toyota Avanza S.A/T1.5 VVTI

C.
No.

Nomor Polis

Masa Berlaku

Jenis Asuransi

Nilai
Pertanggungan

Keterangan

PIK
Perusahaan
Asuransi

Nomor Polis

Masa Berlaku

Jenis Asuransi

Nilai
Pertanggungan

Keterangan

31.

Asuransi QBE Pool

11-E0001392-CPM

16 Mei 2008 –
16 Mei 2009

Contractor’s Plant and
Equipment (All Risks)

US$ 588,500

Objek Pertanggungan:
1 unit Komatsu Bulldozer
D275A-5 S/N 25226

32.

Asuransi QBE Pool
Indonesia

02 0224079 EQU

6 September 2007 –
6 September 2008

Contractor’s Plant and
Equipment (All Risks)

US$ 535,700

Objek Pertanggungan :
1. Bomag BW 211D-40 PFC-Kit
2. Komatsu WA 470 Wheel
Loader with Coal Bucket
3. Komatsu PC200-7 Excavator

33.

Asuransi QBE Pool
Indonesia

02 0258470 EQU
31 Oktober 2008

31 Oktober 2007 –

Contractor’s Plant and
Equipment (All Risks)

US$ 88,000

Objek Pertanggungan :
Komatsu D31E-20 Bulldozer

34.

PT Asuransi Sinar Mas

02.073.2007.25589

21 November 2007 –
21 November 2009

Kendaraan Bermotor
(All Risks)

Rp. 765.000.000

Objek Pertanggungan :
3 Mitusbishi L200 4LS

35.

PT Asuransi AXA Indonesia

RSS/SMV/001
8797-001

21 Maret 2007 –
20 Maret 2008

All Risk +RSCC=AOG Rp. 510.000.000

Objek Pertanggungan :
Toyota Alphard 2.4 2WD AT 2006
B-8432-TU

36.

PT Asuransi QBE Pool
Indonesia

11-E0001399-CPM

27 Mei 2008 –
27 Mei 2009

Contarctor’s Plant and
Equipment (All Risk)

US$ 588,500.00

Objek Pertanggungan :
1 unit Komatsu Bulldozer
D275A-5, S/N 25211

37.

PT Asuransi QBE Pool
Indonesia

11-E0001391-CPM

16 Mei 2008 –
16 Mei 2009

Contarctor’s Plant and
Equipment (All Risk)

US$ 245,300.00

Objek Pertanggungan :
1 unit Komatsu WA 470-3 Wheel
Loader Coal Blade –S/N 55326

38.

PT Asuransi QBE Pool
Indonesia

11-E0001395-CPM

26 Mei 2008 –
26 Mei 2009

Contarctor’s Plant and
Equipment (All Risk)

US$ 687,500.00

Objek Pertanggungan :
2 unit Wheel Loader WA 500
S/N 52701 & 52702

39.

Asuransi Axa Indonesia

SPMV/057/AXASST/2008

1 April 2008 –
31 Maret 2009

Vehicle Insurance

Rp. 510.000.000

Objek Pertanggunag :
Totoya Alphard 2.4 2WD AT
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D.
No.

TSA
Perusahaan
Asuransi

Nomor Polis

Masa Berlaku

Jenis Asuransi

Nilai
Pertanggungan

Keterangan

40.

Asuransi QBE Pool
Indonesia

02.0224080.EQU

6 September 2007 –
6 September 2008

Contractor’s Plant and
equipment (All risks)

US$ 170,500

Objek Pertanggungan :
1. Bulldozer D85E-SS-2

46.

Asuransi QBE Pool
Indonesia

042/CN/Q/2007 IM

18 April 2007 –
18 April 2008

Contractor’s Plant and
equipment (All risks)

US$ 517,000

Objek Pertanggungan :
1. Komatsu D275-5 Bulldozer
Coal Blade

41.

Asuransi Astra Buana

NFAC7 57599045 07

9 Maret 2007 –
9 Maret 2009

Kendaraan Bermotor

Rp. 193.300.000

Objek Pertanggungan :
1. Toyota Kijang inova 2.0. G.
Automatic

42.

Asuransi Mitra Maparya

101020703685

20 Juni 2007 –
20 Juni 2009

Kendaraan Bermotor

Rp. 255.000.000

Objek Pertanggungan:
1. Mitsubishi L200 Strada Double
Cabin GLS 2.5

43.

Asuransi Mitra Maparya

101020702662

22 Agustus 2007 –
22 Agustus 2009

Kendaraan Bermotor

Rp. 255.000.000

Objek Pertanggungan :
1. Mitsubishi L200 Strada
Double Cabin GLS 2.5

44.

PT Tunas Finance

01.00.20.07.00176/
05.07.0001

31 Oktober 2007 –
31 Oktober 2009

Kendaraan Bermotor

Rp. 162.000.000

Objek Pertanggungan :
Kijang Inova G.M/T 2007

45.

PT Asuransi QBE Pool
Indonesia

11-E0001393-CPM

16 Mei 2008 –
16 Mei 2009

Contractor’s Plant and
Equipments

US$ 588.500

Objek Pertanggungan:
1 unit Komatsu D275A-%
Bulldozer S/N 25225

46.

PT Asuransi QBE Pool
Indonesia

11-E0001397-CPM

26 Mei 2008 –
26 Mei 2009

Contractor’s Plant and
Equipments

US$ 385.000

Objek Pertanggungan:
1 unit Bulldozer Type D155A
S/N 71813

PT Asuransi QBE Pool
Indonesia

11-E0001400-CPM

27 Mei 2008 –
27 Mei 2009

Contractor’s Plant and
Equipments

US$ 730.400

Objek Pertanggungan:
1 unit Komatsu Bulldozer
D375A-5, S/N 18558

47.

48.

PT Asuransi Astra Buana

NFAC7 575999
9045 071

9 Maret 20079 Maret 2009

Kendaraan Bermotor

Rp. 193.300.000

Objek Pertanggungan :
Toyota Kijang innova E

49.

PT Asuransi AXA
Indonesia

LWG/SMV/0031116

29 Januari 2008 –
28 Januari 2009

Kendaraan Bermotor

Rp. 151.000.000

Objek Pertanggungan :
Toyota Kijang Innova E
B-1606-MP

Nomor Polis

Masa Berlaku

E.

WBM

No.

Perusahaan
Asuransi

50.

PT. Asuransi Mitra Maparya

0401020700155

2 Maret 2007 –
2 Maret 2009

Kendaraan Bermotor
(All Risks)

Rp. 620.000.000

Objek Pertanggungan :
1. 1 Unit Pick Up
Mitsubishi L200
2. 2 Unit Mitsubishi
L200 Double Cabin

51.

PT. Asuransi Astra Buana

NFAC 57599045 07

7 Maret 2007 –
7 Maret 2009

Kendaraan Bermotor
(Comprehensive)

Rp. 193.300.000

Objek Pertanggungan:
1. Kijang Inova B 1362 EP

52.

Asuransi QBE Pool
Indonesia

11-E0001394-CPM

16 Mei 200816 Mei 2009

Contractor’s Plant and
Equipment (All Risks)

US$ 588,500

Objek Pertanggungan:
1. Komatsu D275A -5
Bulldozer S/N 25227

53.

Asuransi QBE Pool
Indonesia

11-E0001396-CPM

26 Mei 2008 –
26 Mei 2009

Contractor’s Plant and
Equipment (All Risks)

US$ 687,500

Objek Pertanggungan:
2 unit Wheel Loader WA 500
S/N52668&52697

54.

Asuransi QBE Pool
Indonesia

02 0224081 EQU

6 September 2007 –
6 September 2008

Contractor’s Plant and
Equipment (All Risks)

US$ 264,000

Objek Pertanggungan:
1. PC400LCSE-7 S/N J20205

55.

Asuransi QBE Pool
Indonesia

02 0258469 EQU

31 Oktober 2007 –
31 Oktober 2008

Contractor’s Plant and
Equipment (All Risks)

US$ 434,500

Objek Pertanggungan :
1. Bomag BW211 D-40 PFC Kit
S/N 861583008119
2. Komatsu WA470 Wheel
Loader S/N 55724
3. Komatsu PC200-7 Excavator
S/N J32347

56.

Asuransi Astra Buana

NPAC7 575999045 07

7 Maret 2007 –
7 Maret 2009

Kendaraan bermotor

Rp. 193.300.000,00

Objek Pertanggungan :
Toyota Kijang Innova 2.0.G
Automatic

F.
No.
57.

Jenis Asuransi

Nilai
Pertanggungan

Keterangan

FKP
Perusahaan
Asuransi
PT Asuransi Astra Buana

Nomor Polis
NFAC7 57599045 07

Masa Berlaku
9 Maret 2007 –
9 Maret 2009

Jenis Asuransi
Kendaraan Bermotor
(All Risks)
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Nilai
Pertanggungan
Rp. 193.300.000.000

Keterangan
Objek Pertanggungan:
Toyota Kijang Innova
2.0.G.Automatic B-1886-EM

G.

DPP

No.

Perusahaan
Asuransi

Nomor Polis

Masa Berlaku

Jenis Asuransi

Nilai
Pertanggungan

Keterangan

58.

PT Asuransi Astra Buana

IARP002NOS-0804

10 Februari 2008 –
10 February 2009

Property All Risks,
Machinery Breakdown
and Business
Interruption Insuarnce

Rp. 73.750.000

Lokasi Pertangungan :
Teluk Tebang, Kelurahan
Kariangau, Balikpapan,
Kalimantan Timur

59.

PT. MAA Assurance

09.01.08.000049

10 February 2008 –
10 Februari 2009

Terminal Operators
Liability Insurance

USD 1.000.000 any one
accident or occurance or
series of accidents or
occurances arising out of
one event

Objek Pertanggungan :
Terminal atau daerah
operasional atas Jetty
Teluk Tebang, Kelurahan
Kariangau, Balikpapan,
Kalimantan Timur

60.

PT Asuransi Astra Buana

EQPD002NPT-0804

10 February 2008 –
10 February 2009

Earthquake and
Business Interruption
Insurance

USD 73,750,000

Lokasi Pertangguan :

61.

PT Asuransi Axa Indonesia

RSS/SMV/0026071

22 Mei 2007 –
21 Mei 2008

Kendaraan bermotor

Rp. 80.000.000

Objek Pertanggungan Toyota
Kijang SPR KF 80 LGN
B-1959-RL

62.

PT Asuransi Axa Indonesia

RSS/SMV/0026070

22 Mei 2007 –
21 Mei 2008

Kendaraan bermotor

Rp.120.000.000

Objek Pertanggungan Toyota
Kijang Lux Long B-8398-HL

H. IP
No.

Perusahaan
Asuransi

Nomor Polis

Masa Berlaku

Jenis Asuransi

Nilai
Pertanggungan

Keterangan

63.

PT Asuransi QBE Pool
Indonesia

11-E0001401-CPM

27 Mei 2008 27 Mei 2009

Contractor’s Plant and
Equipment (All Risk)

USD 2,010,800.00

Objek Pertanggungan:
3 unit Komatsu Bulldozer
D275A,S/N 25196, 25199,
252161 unit Wheel Loader
W/Bucket Komatsu WA 470,
S/N J10041

64.

PT Asuransi QBE Pool
Indonesia

11-E0001398-CPM

26 Mei 2008 26 Mei 2009

Contractor’s Plant and
Equipment (All Risk)

USD 1,031,250

Objek Pertanggungan:
3 unitWheel Loader WA 500
S/N 52712, 52688, 52713
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X. RESTRUKTURISASI ORGANISASI DAN STRUKTUR
BAYAN GROUP
Bayan Group telah melakukan restrukturisasi organisasi sehubungan dengan persiapan melakukan
penawaran umum. Perseroan melakukan restrukturisasi organisasi melalui berbagai transaksi yang dilakukan
antara tahun 2005 hingga kuartal kedua tahun 2008, dimana beberapa perusahaan yang dimiliki oleh
pemegang saham pendiri dialihkan dan dikonsolidasi ke dalam Perseroan. Atas dasar tersebut, Perseroan
menjadi perusahaan induk yang membawahi kegiatan pertambangan, pemasaran, pembangunan infrastruktur
dan kegiatan bisnis terkait lainnya yang di jalankan dan dimiliki oleh oleh pemegang saham pendiri dan
afiliasinya.
Restrukturisasi organisasi ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu:
•

Pada tahun 2005, Perseroan (secara langsung dan melalui BE) mengakuisisi 100,0% saham WBM
dari Dato’ Low, Engki Wibowo dan PT Kaltim Investama, entitas sepengendali, senilai Rp5,0 miliar,
sesuai dengan Akta Jual Beli Saham pada tanggal 28 Maret 2005.

•

Di tahun 2005 Perseroan (secara langsung dan melalui BE) mengakuisisi 100,0% saham PIK dari
Dato’ Low, Engki Wibowo dan PT Kaltim Bara Sentosa, entitas sepengendali, senilai Rp3,5 miliar,
sesuai dengan Akta Jual Beli Saham pada tanggal 28 Maret 2005.

•

Di tahun 2005, Perseroan (secara langsung dan melalui BE) mengakuisi 100,0% saham IP dari Dato’
Low, Engki Wibowo, Jenny Kwan Quantero dan PT Ima Global Link, senilai Rp1,0 miliar, sesuai dengan
Akta Jual Beli Saham pada tanggal 28 Maret 2005.

•

Di tahun 2005, Perseroan (secara langsung dan melalui BE) mengakuisisi 51,0% saham DPP dari
GBP dan Dato’ Low, senilai Rp8,5 miliar, sesuai dengan Akta Jual Beli Saham pada tanggal 5 Oktober
2005

•

Di Tahun 2006, Perseroan berubah menjadi Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri sesuai
dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

•

Pada tahun 2006, Perseroan mengakuisisi 75,0% kepemilikan saham TSA dari PT Sumber Harmoni
Sekawan, entitas sepengendali, sebesar Rp22,5 miliar berdasarkan Akta Jual Beli Saham tertanggal
11 Agustus 2006. Di tahun 2007, Perseroan melalui BE (yang dimiliki Perseroan sebesar 99,99%),
membeli sisa saham TSA sebesar 25,0% dari PT Bara Citra Indah, sebesar Rp7,5 miliar berdasarkan
Akta Jual Beli Saham pada tanggal 19 Desember 2007.

•

Masih di tahun 2006, Perseroan mengakuisisi 75,0% saham FKP dari PT Selecta Harum Sari, entitas
sepengendali, senilai Rp7,5 miliar, berdasarkan Akta Jual Beli Saham pada 11 Agustus 2006. Di tahun
2007, Perseroan melalui BE membeli 25,0% sisa saham FKP dari PT Bara Citra Indah, entitas
sepengendali, sebesar Rp2,5 miliar, berdasarkan Akta Jual Beli Saham pada tanggal 19 Desember
2007.

•

Di tahun 2007, Perseroan meningkatkan kepemilikannya (termasuk kepemilikannya melalui BE) di
DPP dari 51,0% menjadi 87,4%, dengan mengambil 48,320 saham baru yang diterbitkan DPP senilai
Rp48,3 miliar. Sisa saham DPP sebesar 12,6% diakuisisi dari pihak ketiga oleh Wilton Investments
Pte. Ltd., entitas yang dimiliki sepenuhnya oleh Bayan International, entitas sepengendali, berdasarkan
Akta Jual Beli Saham pada tanggal 22 Januari 2008.

•

Di tahun 2007, Perseroan menerima 65,0% saham BT dari Dato’ Low berdasarkan Akta Hibah Saham
pada tanggal 14 Desember 2007. Perseroan selanjutnya meningkatkan kepemilikan sahamnya di BT
FSP hingga 90,0% dengan membeli saham baru yang diterbitkan oleh BT.
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•

Di tahun 2007, Perseroan menerima 90,0% saham FSP dari Dato’Low berdasarkan Akta Hibah Saham
pada tanggal 7 Nopember 2007.

•

Di tahun 2007, Perseroan menerima 90,0% saham BAS dari Dato’ Low berdasarkan Akta Hibah Saham
pada tanggal 31 Desember 2007

•

Di tahun 2007 juga, Perseroan mendapatkan 92,8% hak pengendalian di GBP melalui akuisisi 95,2%
saham MP, entitas sepengendali. Perseroan mengakuisisi saham MP dengan mengambil 40.000 saham
baru yang diterbitkan oleh MP senilai Rp20,0 miliar.

•

Pada bulan Juni 2008, Perseroan dan BE membeli 100,0% saham Muji dari Dato’ Low, Engki Wibowo
dan Jenny Quantero dengan harga pembelian Rp1,0 miliar.

Perseroan membayar sebesar Rp49,0 miliar kepada Pemegang Saham Pendiri, rekan bisnis dari pemegang
saham pendiri dan pemegang saham minoritas dari berbagai perusahaan yang ditransfer ke Perseroan dan
aktiva yang ditransfer sehubungan dengan restrukturisasi organisasi diatas. Jumlah yang dibayarkan oleh
Perseroan ke pemegang saham pendiri, rekan bisnis dari Pemegang Saham Pendiri dan pemegang saham
minoritas sehubungan dengan restrukturisasi organisasi diatas didasarkan pada (i) nilai buku bersih
(ii) nilai nominal saham atau (iii) harga yang telah disetujui, berdasarkan pertimbangan yang tepat.
Untuk menjamin terlaksananya Restrukturisasi Organisasi, pemegang saham pendiri menyuntikkan modal
sebesar Rp290,0 miliar ke Perseroan dalam bentuk penyetoran saham pada bulan Desember 2007. Direktur
GBP juga melunasi keseluruhan pokok hutang Perseroan sejumlah Rp13,4 miliar di tahun 2007.
Perbedaan jumlah yang diterima oleh pemegang saham pendiri dan rekan bisnisnya, sehubungan dengan
restrukturisasi organisasi dan nilai buku aktiva bersih yang diperoleh, sehubungan dengan restrukturisasi,
adalah sebesar Rp77,7 miliar. Perbedaan ini tercermin dalam pernyataan perubahan ekuitas yang ada
dalam laporan keuangan konsolidasian, yang dinyatakan sebagai “selisih nilai transaksi restrukturisasi
entitas sepengendali” dalam laporan keuangan konsolidasian.
Pada tanggal 31 Maret 2008, Dato’ Low memiliki 75,0% saham Perseroan dan sisanya dimiliki oleh Engki
Wibowo dan Jenny Quantero.
Akuisisi saham yang ditempatkan Anak Perusahaan telah dihitung menggunakan metode penyatuan
kepemilikan (pooling of interest) menurut PSAK No. 38 (Revisi 2004), ”Akuntansi restrukturisasi entitas
sepengendali”. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan disajikan seolah-olah telah memasukkan
pertambangan batubara, pemasaran, pembangunan infrastruktur dan operasi bisnis terkait tertentu sudah
dikonsolidasi dalam Bayan Group sejak tanggal pemegang saham pendiri mengontrol atau mempunyai
kepemilikan dalam kegiatan operasional tersebut.
Bayan Group telah menyatakan aktiva dan kewajiban dengan nilai tercatat pada tanggal pengalihan, setelah
melakukan penyesuaian atas transaksi antar perusahaan dan transaksi-transaksi dengan pemegang saham
pendiri dan rerkan bisnisnya. Laporan rugi laba dan arus kas konsolidasian Bayan Group mencakup hasil
kinerja operasional dan arus kas untuk kegiatan usaha dan operasi, seolah-olah pengalihan tersebut telah
dilakukan pada awal tahun 2005.
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Harga perolehan diungkapkan sebagai Nilai Pembelian begitu pula nilai buku aktiva bersih yang diperoleh
pada tanggal akuisisi masing-masing anak perusahaan adalah sebagai berikut:
PT Bayan Resources Tbk
Daftar Akuisisi Anak Perusahaan (Dalam Jutaan Rupiah)
31 Maret 2008 & 31 Desember 2007
(Dalam Jutaan Rupiah)

No. Perusahaan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PT Dermaga Perkasapratama
PT Perkasa Inakakerta
PT Indonesia Pratama
PT Wahana Barama Mining
PT Bayan Energy
PT Teguh Sinar Abadi
PT Firman Ketaun Perkasa
PT Bara Tabang
PT Brian Anjat Sentosa
PT Fajar Sakti Prima
PT Metalindo Prosestama

Tanggal Akuisisi

5/10/2005 dan 19/12/2007
28 Maret 2005
28 Maret 2005
28 Maret 2005
02 mei 2005
11/8/2006 dan 26/12/2007
11/8/2006 dan 26/12/2007
07 Nopember 2007
31 Desember 2007
14 Desember 2007
06 Desember 2007

Jumlah

Harga Akuisisi Nilai Buku

Selisih Nilai Transaksi
Restrukturisasi
Entitas Sepengendali

8.506
3.500
1.000
5.000
999
30.000
10.000
315
90
302
20.000

- 40.236
- 5.158
- 8.265
3.047
1.412
17.881
5.096
254
52
2.130
25.809

- 48.742
- 8.658
- 9.265
- 1.953
413
- 12.119
- 4.904
- 61
- 38
1.828
5.809

79.712

2.022

- 77.690

Struktur Bayan Group per 13 Juni 2008

Perkembangan Terakhir
-

PT Muji Lines.
Pada bulan Juni 2008, Bayan Group membeli saham Muji senilai Rp1,0 miliar, yang senilai dengan
keseluruhan nilai par saham tersebut. Muji telah membeli 1 (satu) set kapal penderek dan kapal
tongkang, dengan jumlah hutang sebesar US$3,6 juta. Bayan Group berniat mengakuisisi, melalui
Muji, tambahan 5 set kapal penderek dan kapal tongkang seharga US$13.0 juta. Bayan Group
kemungkinan akan mununjuk Muji sebagai pembeli yang mewakili Perseroan dalam transaksi pembelian
dan mengoperasikan Floating Transfer Station.

-

Kaltim Supacoal.
Bayan Group telah setuju untuk mengambil alih kepemilikan saham BI di Kaltim Supacoal, perusahaan
patungan yang dimiliki BI dan Binderless Coal Briquetting Company Pte. Ltd. (Binderless) seharga
US$612.500. BI memiliki 49,0% dan Binderless sebesar 51,0%. Bayan Group berharap dapat melakukan
Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan menyelesaikan pengambilalihan ini di semester ke dua tahun
2008. Binderless sedang membangun upgrading plant batubara di dekat Proyek FTB, yang dimiliki
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oleh Kaltim Supacoal, yang dapat digunakan oleh Kaltim Supacoal untuk meningkatkan batubara dari
Proyek FTB melalui pengurangan kandungan kelembaban dan memadatkannya menjadi briquettes
yang stabil secara fisik maupun kimiawi. Bayan Group berniat untuk memasok batubara ke Kaltim
Supacoal sesuai dengan Perjanjian Penyediaan batubara dan untuk membeli briket batubara sesuai
dengan Perjanjian Penyediaan briket batubara yang telah ditingkatkan, yang masing-masing tertanggal
3 April 2008. Sebagai bagian dari pengambilalihan ini, Bayan Group akan mengambil alih hak,
kewenangan dan pokok pinjaman berikut bunga BI kepada Kaltim Supacoal, yang dimiliki Perseroan
pada saat selesainya akuisisi saham tersebut dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar Rp131,8
miliar (US$14.3 juta). Bayan Group juga berniat untuk melakukan belanja modal sebesar US$10,2 juta
untuk mendanai 49,0% dari biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan konstruksi pabrik, yang setara
dengan US12,5 juta per tanggal 15 Juni 2008. Jumlah keseluruhan yang dibayarkan kepada Bayan
Group sehubungan dengan pinjaman dan belanja modal tidak akan melebihi US$24.5 juta
(Rp225,8 miliar).
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XI. INDUSTRI PERTAMBANGAN BATUBARA
Semua data di bab ini, termasuk permintaan, volume produksi, ekspor, dan impor, diambil dari AME,
suatu perusahaan yang terdiri dari ekonom independen di industri metal dan mineral. Penjamin Pelaksana
Emisi tidak bertanggung jawab terhadap akurasi informasi di dalam laporan tersebut.
Latar Belakang
Batubara adalah sumber energi alam berbahan dasar karbon yang sudah umum digunakan, yang ditambang
dengan metodemetodemetode tambang terbuka dan bawah tanah. Secara umum terdapat dua jenis batubara
yang ditujukan untuk ekspor yaitu coking coal dan batubara thermal dimana keduanya termasuk dalam
kategori batubara bituminous dan sub-bituminous. Coking coal, atau biasanya dinamakan juga metallurgical
coal, digunakan untuk membuat coke yang merupakan bahan reductant dalam produksi besi dan baja.
Coke juga digunakan pada proses casting dan smelting pada produksi bahan dasar metal. Batubara thermal,
atau biasanya dinamakan juga steaming coal, biasanya digunakan untuk pembangkit listrik dan tidak
memiliki struktur kimia dan fisik yang memadai untuk keperluan industri metal. Coking coal dan batubara
thermal memiliki pangsa pasar yang berbeda, tetapi substitusi penggunaan dapat dilakukan pada beberapa
jenis batubara thermal dan coaking coal berkualitas rendah.
Sebagian besar produksi batubara dunia digunakan oleh negara yang memproduksi dan mengekspor batubara
itu sendiri. Pada tahun 2007, sebagian besar batubara yang dihasilkan US dan China, keduanya merupakan
penghasil batubara terbesar di dunia, digunakan untuk keperluan dalam negerinya. Industri batubara Indonesia
sangat bergantung dari pasar ekspor atau seaborne trade. Indonesia merupakan pengekspor batubara
thermal terbesar di dunia pada tahun 2007 dengan total ekspor sebesar 174,4 juta ton atau 27% dari total
ekspor batubara thermal dunia pada tahun tersebut. Pengekspor besar lainnya yaitu Australia, Afrika Selatan,
China, Rusia dan Kolombia.
Karakteristik Batubara
Batubara diklasifikasikan berdasarkan penggunaannya sebagai batubara thermal atau coking coal. Secara
komposisi geologis, terdapat empat jenis batubara yaitu lignite, sub-bituminous, bituminous dan anthracite
dimana masing-masing memiliki karakteristik tertentu untuk penggunaan tertentu. Karakteristik utama
yang digunakan untuk menentukan penggunaan dari suatu jenis batubara adalah kandungan energi,
sedangkan karakteristik yaitu kandungan sulfur, debu, dan kelembaban.
Kandungan energi batubara diukur berdasarkan panas yang dihasilkan setelah pembakaran dengan satuan
kilokalori per unit berat batubara atau “kcal/kg”. Batubara bituminous adalah batubara hitam “lunak” yang
memiliki kandungan energi tinggi dan kelembaban yang lebih rendah dibandingkan batubara sub-bituminous
dan merupakan batubara yang sering digunakan untuk pembangkit listrik. Batubara bituminous, mencakup
batubara metallurgical, digunakan juga pada industri pembangkit listrik dan industri yang menggunakan
energi uap panas. Batubara sub-bituminous adalah batubara hitam yang biasa digunakan pada pembangkit
listrik dan pada industri komersil. Secara umum, batubara dengan kandungan energi yang tinggi memiliki
harga premium.
Metode Penambangan
Pemilihan metodemetodemetode penambangan yang tepat didasarkan pada karakteristik lapisan batubara
seperti lokasi, kedekatan dengan permukaan dan kandungan yang dapat diperbarui. Pada dasarnya, adalah
lebih mudah untuk menambang batubara yang tebal dan dekat dengan permukaan tanah dibandingkan
dengan batubara yang tipis dan dalam. Penambangan batubara dilakukan menggunakan metode untuk
permukaan dan metode bawah tanah.
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Penambangan di permukaan.
Teknik penambangan di permukaan pada umumnya digunakan untuk lapisan batubara yang terletak kurang
dari 80 m dari permukaan tanah, walaupun teknik tersebut juga telah digunakan untuk batubara yang
terletak 250 m di bawah permukaan tanah. Metode penambangan di permukaan terdiri dari strip mining dan
penambangan terbuka.
Penambangan di permukaan atau terbuka pada skala besar merupakan perkembangan baru di industri
batubara dunia. Biaya pemindahan overburden (material tidak terpakai di atas lapiran batubara) dengan
volume besar adalah faktor utama terbatasnya penggunaan metodemetodemetodek penambangan terbuka.
Perkembangan mesin berskala besar seperti shovels dan draglines memungkinkan penggunaan
metodemetodemetode ini secara ekonomis. Penambangan di permukaan memiliki keunggulan dibandingkan
penambangan bawah tanah dalam hal keamanan dan tingkat recovery batubara yang lebih tinggi karena
tidak menggunakan pilar. Penambangan di permukaan juga memungkinkan untuk melakukan recovery
secara penuh pada lapisan yang tebal.
Shovels dan excavators yang digunakan pada penambangan batubara biasanya jenis diesel, hydraulic dan
elektronik. Shovel jenis rope memiliki buckets dengan ukuran 53 m3. Shovels dan excavator dapat digunakan
untuk pemindahan overburden dan ekstraksi dan harus didukung oleh armada truk. Penggunaan truk dan
shovel memberikan kemudahan operasi dan memungkinkan pembuangan overburden di luar area
penambangan.
Dragline adalah peralatan excavation yang memiliki lengan untuk membawa bucket dengan jangkauan
yang panjang. Alat ini mengambil material, dimasukkan ke dalam bucket dan membuang material tersebut
ke tempat pengumpulan buangan. Dragline yang besar memiliki bucket dengan kapasitas kira-kira
100 m3.
Permintaan Batubara Thermal
Permintaan batubara thermal dunia terus meningkat pada tahun 2007, walupun dengan tingkat pertumbuhan
yang lebih rendah daripada dua tahun sebelumnya. Permintaan batubara thermal dunia meningkat kira-kira
27,4 juta ton atau 4,4% dari 629,2 juta ton pada tahun 2006 menjadi 656,6 juta ton pada tahun 2007. Pada
tahun 2006 permintaan meningkat 8,5% dari tahun sebelumnya.
Table berikut menunjukkan permintaan batubara thermal dunia
Permintaan Batubara Thermal Dunia (juta ton)
Amerika Utara
Amerika Tengah dan Selatan
EU-15
EU-10
Eropa lainnya
Total Eropa
CIS
Timur Tengah
Afrika
China
Hong Kong
India
Jepang
Korea Selatan
Taiwan
Asia lainnya
Asia
Oceania
Total Dunia
% Perubahan

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008F

2009F

2010F

31,8
3,4
128,0
6,1
14,2
148,3
22,5
8,7
5,4
10,6
8,5
10,8
94,4
51,6
42,9
22,1
240,9
0,2
461,3
1,9%

43,2
4,7
137,4
6,9
17,0
161,3
28,7
14,1
4,3
8,2
10,6
12,7
102,6
52,4
46,6
27,0
260,1
0,5
516,9
12,1%

40,3
6,5
148,6
7,0
18,6
172,4
24,8
11,3
4,4
11,8
10,6
15,6
114,8
58,9
52,4
30,1
294,2
0,8
554,7
7,3%

47,4
5,9
147,0
7,9
18,0
173,0
24,2
9,9
7,8
18,9
10,8
23,0
118,0
57,8
52,9
29,2
310,6
1,1
580,0
4,6%

53,1
6,6
158,0
9,7
15,9
183,5
27,8
8,5
6,8
33,6
11,4
26,5
115,4
59,7
54,0
40,7
341,3
1,6
629,2
8,5%

52,5
6,8
150,0
9,5
18,2
177,7
24,6
8,8
6,5
44,8
13,0
29,9
123,1
67,8
57,5
42,8
378,9
1,0
656,6
4,4%

52,9
7,0
155,4
10,7
18,4
184,5
26,8
9,9
6,7
51,3
13,7
33,9
121,1
72,1
57,3
45,2
394,6
1,2
683,5
4,1%

54,7
7,6
160,4
11,3
19,4
191,0
29,3
9,9
7,0
57,0
14,0
39,0
122,9
74,8
57,3
52,0
417,0
1,4
717,9
5,0%

57,9
9,0
164,8
11,3
20,8
196,8
29,8
9,9
7,2
61,2
14,4
45,0
123,6
77,3
57,3
58,8
437,6
1,6
749,9
4,5%

Sumber: IEA, EIA, UN, Country Statistics, perkiraan AME (anggota EU meningkat menjadi EU-25 pada bulan Mei 2004)
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Walaupun permintaan pada tahun 2008 – 2010 akan terus meningkat, peningkatan tersebut diperkirakan
tidak akan setinggi pada empat tahun terakhir. Permintaan dunia diperkirakan mengalami peningkatan
rata-rata tahunan (Compounded Annual Growth Rate, CAGR) sebesar 4,5% pada tahun 2007 sampai dengan
2010F dibandingkan dengan 5,8% CAGR pada tahun 2004 sampai tahun 2007. Secara global, permintaan
batubara thermal sangat dipengaruhi oleh permintaan listrik tenaga batubara. Batubara merupakan sumber
energi utama pembangkit listrik dan pada tahun 2007, sekitar 43% dari pembangkit listrik menggunakan
energi batubara. Di kawasan regional, proyek pembangkit listrik independen merupakan prioritas pemerintah
dan deregulasi terus berlanjut di kawasan Asia. Proyek pembakit listrik independen di negara India, Malaysia,
Filipina dan Thailand berkontribusi besar dalam permintaan batubara thermal.
Batubara merupakan sumber energi yang lebih murah daripada minyak dan gas. Risiko pergantian sumber
energi batubara menjadi gas, minyak, air, nuklir dan sumber yang dapat dibarui lainnya diperkirakan hanya
dalam jangka pendek mengingat investasi besar yang diperlukan untuk mengubah sumber energi pada
infrastruktur pembangkit listrik. Harga batubara memiliki tingkat volatilitas yang lebih rendah daripada harga
minyak sehingga dapat lebih memberikan kepastian dalam perencanaan biaya energi.
Listrik Dihasilkan Berdasarkan Pembangkit (Data tahun 2005)

Sumber: International Energy Agency dan AME

Permintaan batubara thermal didominasi oleh tiga negara ekonomi maju di Asia Utara yaitu Jepang, Korea
Selatan dan Taiwan. Pangsa pasar di negara-negara tersebut merupakan faktor pendorong utama
pertumbuhan perdagangan batubara thermal dunia pada 10 sampai 15 tahun terakhir dan mencakup 65%
dari permintaan Asia dan 37,8% dari permintaah batubara thermal dunia pada tahun 2007. Pada kurun 2001
sampai 2004, Jepang diperkirakan menambah pasokan listrik sebesar 9,5 gigawatts (GW) yang berasal
dari pembangkit tenaga batubara dan diperkirakan juga tetap sebagai negara pengimpor batubara thermal
terbesar sampai dengan 2010. Korea Selatan diperkirakan meningkatkan permintaan batubara thermal
menjadi 72,1 juta ton pada tahun 2008 dari 67,8 juta ton pada tahun 2007 dengan penambahan empat
pembangkit tenaga batubara dan dua lagi yang akan mulai beroperasi pada 2008. Kementrian Ekonomi
Taiwan berencana meningkatkan kapasitas pembangkit listrik sebesar 8,6 GW pada kurun 2005 sampai
2012 dimana batubara dan gas akan berkontribusi sebesar 5GW dari peningkatan tersebut.
Peningkatan permintaan terbesar di kawasan Asia diperkirakan berasal dari China, Malaysia, Filipina,
Thailand dan India. Malaysia berencana akan meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga batubara
dari 3,7GW pada 2003 menjadi 7,9GW pada 2009. India meningkatkan akses kepada batubara impor
dengan menurunkan bea masuk batubara dan Thailand sedang menurunkan ketergantungannya terhadap
gas sebagai sumber bahan bakar.
India menghadapi kekurangan listrik sebesar 9% dari total kebutuhan energinya dan 13% defisit kapasitas
pada waktu puncak penggunaan yang pada tahun 2006 menyebabkan kekurangan listrik secara meluas.
Di dalam Rencana 10 dan 11 Kementerian Energi India, terdapat rencana peningkatan kapasitas pembangkit
listrik tenaga batubara dari 137 GW pada tahun 2007 menjadi 206 GW pada tahun 2012. Pada akhir tahun
2007, pembangkit listrik tenaga batubara thermal sedang dalam tahap pembangunan sesuai Rencana 10
dan 11. Hal ini menyebabkan kontribusi pembakit listrik tenaga batubara di India meningkat menjadi 57%
pada tahun 2012 dari 54% pada tahun 2007 serta meningkatkan impor batubara menjadi 45,0 juta ton pada
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tahun 2010. Impor batubara diperkirakan meningkat karena pasokan batubara dalam negeri tidak sesuai
untuk kebutuhan pembakit listrik akibat kandungan energi yang rendah, kandungan debu yang tinggi dan
jarak transportasi yang jauh (sekirat 1.800 km) ke lokasi pembangkit listrik.
China merupakan faktor penting dalam industri perdagangan batubara dunia mengingat China memproduksi
dan mengkonsumsi batubara dalam jumlah yang signifikan. China diperkirakan telah menggunakan
2,5 miliar ton batubara pada tahun 2007 dan menjadi net importir pertama kalinya pada bulan Januari 2007.
Pada tahun 2007 juga China kembali menjadi net-exportir dan tidak ada kepastian pada tahun 2008 menjadi
net-exportir atau net-importir. Kapasitas dan ekpansi di China mencapai puncaknya pada tahun 2006 dimana
terdapat penambahan kapasitas pembangkit listrik tenaga batubara sebesar 60 GW yang membuat total
kapasitas pembangkit listrik tenaga batubara menjadi 396 GW. Peningkatan kapasitas pada tahun 2007
diperkirakan sebesar 45 GW dan pada tahun 2008 juga diperkirakan sebesar 45 GW. Peningkatan kapasitas
pada tahun 2009 diperkirakan sebesar 25 GW dan 10GW pada tahun 2010.
Permintaan dari China diperkirakan akan tetap menjadi faktor pendorong peningkatan permintaan batubara
thermal di pasar internasional. Permintaan impor China pada kurun waktu 2004 sampai 2007 meningkat
56% CAGR menjadi 44,8 juta ton. Impor China pada tahun 2008 diperkirakan hampir sama dengan pada
tahun 2007 yaitu sebesar 51,3 juta ton.
Impor dari Amerika dan Meksiko diperkirakan meningkat moderat pada tahun 2010 sedangkan impor dari
Eropa, yang mencakup kurang dari sepertiga dari perdagangan batubara thermal dunia, diperkirakan akan
stabil.
Penerapan regulasi emisi carbon dioxide (CO2) dan manajemen CO2 dapat memberikan dampak kepada
penggunaan batubara.
Pasokan Batubara Thermal
Setelah mengalami peningkatan perdagangan batubara thermal dunia sebesar lebih dari 70 juta ton pada
2 (dua) tahun terakhir, ekspor batubara thermal pada tahun 2007 meningkat sebesar 27,4 juta ton menjadi
656,6 juta ton atau meningkat 4,4% dari tahun 2006. Batubara thermal yang diperdagangkan di pasar
internasional diperkirakan meningkat menjadi 749,9 juta ton pada tahun 2010. Pada tahun 2007, ekspor
batubara thermal didorong terutama oleh Indonesia, Rusia dan Kolombia. Ekspor batubara thermal dari
China diperkirakan akan berkurang, sedangkan ekspor dari Polandia dan Kanada diperkirakan stabil sampai
dengan tahun 2010.
Estimasi Perdagangan Persediaan Batubara thermal Internasional
(Juta ton)
Kanada
Amerika Serikat
Kolombia
Amerika Tengah dan Selatan
EU-15
Polandia
EU-10
Rusia
CIS
Afrika Selatan
Afrika
China
Indonesia
Negara Asia Lainnya
Asia
Australia
Selandia Baru
Oceania
Jumlah Dunia
% Perubahan

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008F

2009F

2010F

2,1
18,4
33,9
39,5
0,5
19,1
21,4
33,9
59,1
67,3
67,3
67,5
70,2
17,7
155,4
99,5
0,2
99,8
461,3
1,9%

1,3
20,1
44,4
49,6
0,5
17,4
19,4
46,9
76,2
67,1
67,1
77,9
87,8
14,1
179,8
104,0
0,3
104,3
516,9
12,1%

1,9
20,9
49,7
55,3
0,5
16,6
19,0
60,0
89,6
63,6
63,6
74,0
103,0
20,5
197,5
107,9
0,3
108,2
554,7
7,3%

1,5
20,6
53,5
58,8
0,6
17,6
19,7
63,6
93,6
72,8
72,8
61,5
123,8
19,4
204,7
108,8
0,4
109,2
580,0
4,6%

2,8
22,7
57,8
63,0
0,3
16,6
18,7
78,5
107,5
65,4
65,4
55,0
154,7
28,9
238,6
112,8
0,3
113,1
629,2
8,5%

4,2
27,2
63,0
68,6
0,0
10,5
12,5
84,5
110,7
63,2
63,2
49,0
174,4
37,8
261,2
112,9
0,3
113,2
656,6
4,4%

4,8
38,8
69,0
76,3
0,0
9,5
11,0
88,0
114,5
63,0
63,0
38,0
190,8
32,8
261,6
118,0
0,3
118,3
683,5
4,1%

5,5
37,5
76,0
85,3
0,0
9,0
10,5
90,0
117,0
70,0
70,0
38,0
202,8
30,5
271,3
126,0
0,3
126,3
717,9
5,0%

6,0
34,0
82,0
92,0
0,0
8,5
10,0
92,0
119,5
73,0
73,0
38,5
215,3
29,5
283,3
136,9
0,4
137,3
749,9
4,5%

Sumber: IEA, EIA UN, Country Stats, AME estimates
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Pada tahun 2005, Indonesia melampaui Australia, menjadi eksportir batubara thermal terbesar dunia, Ekpsor
batubara thermal Indonesia pada tahun 2007 mencapai sekitar 174,4 juta ton atau meningkat 12,7%
dibandingkan dengan ekspor pada tahun 2006 yang mencapai sekitar 154,7 juta ton, dan meningkat sebesar
40,9% dibandingkan ekspor pada tahun 2005 yang mencapai sekitar 123,8 juta ton. Ekspor pada tahun
2007 merupakan sekitar dua per tiga dari pertumbuhan perdagangan batubara thermal dunia.
Berikut adalah perusahaan penghasil batubara terbesar di Indonesia :
Produsen Batubara thermal Terbesar Indonesia
(Juta ton)
Peringkat (2007)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(1)
(2)
(3)
(4)

Perusahaan / Grup

Volume Produksi (2007)

Grup Bumi Resources (1)
PT Adaro Indonesia
PT Kideco Jaya Agung
Grup Indo Tambangraya Megah (2)
PT Berau Coal
PT Anugerah Bara Kaltim
Grup PTBA(4)
Bayan Group
PT Baramarta
PT Bahari Cakrwala Sebuku

53,8
33,0
18,9
16,6
11,8
6,5(3)
5,1
4,7
3,7
3,4

Termasuk PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia
Termasuk PT Indominco Mandiri, PT Trubaindo Coal Mining dan PT Jorong Barutama Greston
Berdasarkan saleable production dikalkulasikan oleh AME
Termasuk Bukit Asam dan Bukit Asam – Ombilin

Sumber: Kementerian Energi dan Pertambangan; AME; Bayan Resources

Eksportir batubara thermal di Indonesia memiliki beberapa keuntungan terhadap eksportir dari pesaing
utama dari Australia dan Afrika Selatan. Persediaan batubara thermal di Indonesia memiliki biaya
penambangan termurah di Asia Pasifik dikarenakan oleh tambang yang terbuka, stip ratio yang rendah dan
cadangan batubara. Sebagai tambahan, terdapat keuntungan dari pengangkutan batubara karena Indonesia
berada di daerah yang secara geografis dekat dengan China, India dan importir lainnya seperti Australia
dan Afrika Selatan. Selain itu, ketergantungan terhadap ekspor batubara thermal Indonesia semakin
meningkat karena cadangan batubara bituminous yang dapat diambil secara global mulai menipis. Menurut
studi yang dilakukan pada tahun 2006 oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya, Indonesia memiliki
cadangan batubara lebih dari 6,75 miliar ton. Rata-rata biaya produksi untuk ekspor dengan harga FOB
meningkat menjadi sekitar US$ 33,37 per ton pada akhir tahun 2007, namun masih lebih rendah daripada
pesaing utama di Australia dengan rata-rata biaya sekitar US$ 38,32 per ton.
Indonesia diperkirakan untuk tetap menjadi negara eksportir batubara thermal terbesar sampai dengan
tahun 2010 dengan ekspor yang diharapkan bertumbuh menjadi sekitar 215,3 juta ton per tahun sampai
tahun 2010 (7,3% CAGR antara 2007 dan 2010). Pertumbuhan ekspor yang lambat pada awal dekade
diharapkan dapat diimbangi oleh peningkatan yang signifikan di dalam permintaan domestik. Pemerintah
Indonesia telah menerapkan kebijakan untuk meningkatkan porsi batubara dari sekitar 11% di tahun 2007
menjadi 33% pada tahun 2025. Pertumbuhan tersebut diperkirakan oleh didorong oleh peningkatan
pembangkit listrik bertenaga batubara dan ekspansi penggunaan batubara untuk industri lainnya, termasuk
semen dan kertas. PLN diharapkan untuk menginstalasi pembangkit listrik tenaga batubara sebesar 9GW
melalui Electricity Crash Program dengan tambahan sebesar 1GW kapasitas baru dari IPP. Pada triwulan
pertama 2007, hal ini akan meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga batubara dari 10,4GW pada
tahun 2007 menjadi 18,0GW pada tahun 2010. Peningkatan kapasitas tersebut akan menaikkan konsumsi
batubara domestik dari sekitar 31 juta ton pada tahun 2007 menjadi sekitar 54 juta ton pada tahun 2010,
dengan menggunakan tren konsumsi tenaga batubara saat ini.
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Tujuan Ekspor Batubara Indonesia 2007

Sumber : AME estimates

Pada tahun 2007, Australia mengalami kesulitan untuk mempertahankan tingkat ekspor batubara thermal
seperti pada tahun 2006 yang terutama dikarenakan kompetisi pasar dan keterbatasan fasilitas transportasi
seperti rel kereta dan pelabuhan. Pada tahun 2007, ekspor batubara thermal Australia meningkat sedikit
dari tingkat ekspor 2006 menjadi 112,9 juta ton. Keterbatasan infrastruktur diperkirakan akan tetap menhambat
ekspor Australia pada tahun 2008 yang diperkirakan akan mencapai 118 juta ton. Walupun demikian,
Australia memiliki kapasitas produksi batubara thermal Australia berpotensi meningkat hingga 65 juta ton
pada kurun waktu 2007 sampai dengan 2010. Kapasitas tersebut melebihi perkiraan kapasitas produksi
sebelumnya yaitu 24 juta ton pada kurun waktu yang sama dan juga melebihi kapasitas infrastruktur pada
tahun 2010. Kapasitas pelabuhan diperkirakan meningkat dari 301 juta ton per tahun pada awal tahun 2007
menjadi 429 juta ton pada akhir tahun 2010, sedangkan kapasitas rel kereta juga diperkirakan meningkat
dari 272 juta ton per tahun menjadi 404 juta ton pada akhir 2010.
Afrika Selatan adalah eksportir batubara thermal terbesar keempat di dunia pada tahun 2007 dibawah
Australia, Indonesia dan Rusia. Afrika Selatan adalah eksportir besar ke Eropa dan berkompetisi dengan
Rusia, Polandia dan Kolombia. Produksi batubara ekspor Afrika Selatan mengalami kendala berupa
keterbatasan kapasitas di Richards Bay Coal Terminal (“RBCT”) dan jalur rel yang mengubungkan lokasi
tambang dengan pelabuhan RBCT. Oleh karenanya, ekspor batubara thermal Afrika Selatan tidak berkembang
sejak tahun 2000 dan turun 7,4 juta ton menjadi 65,4 juta ton antara tahun 2005 dan tahun 2006 serta turun
2,2 juta ton antara tahun 2006 dan tahun 2007 menjadi 63,2 juta ton. Pada tahun 2008, ekspor batubara
thermal Afrika Selatan diperkirakan mencapai 63,0 juta ton dan meningkat menjadi 73,0 juta ton pada tahun
2010, didasarkan pada peningkatan kapasitas RBCT dan sistem pengangkutan jalur rel di beberapa tambang.
Kolombia adalah penghasil batubara terbesar di Amerika Latin dan terus meningkatkan pangsa pasarnya di
pasar Amerika Utara dan Eropa. Kolombia meningkatkan ekspor batubaranya dari 44,4 juta ton pada tahun
2003 menjadi 63,0 juta ton pada tahun 2007.
Ekspor batubara thermal dari China terus menunjukkan kecenderungan menurun dimulai sejak tahun 2004,
turun sebesar 10,6% pada tahun 2006 menjadi 55,0 juta ton dan turun 10,9% pada tahun 2007 menjadi
49,0 juta ton walaupun terjadi peningkatan 8,8% produksi batubara menjadi 2,5 miliar ton. Usaha pemerintah
China untuk meningkatkan keselamatan kerja dengan mengkonsolidasikan industri batubaranya menjadi
beberapa penghasil batubara berpotensi menghambat peningkatan produksinya pada jangka pendek.
Walaupun China hanya mengekspor kurang dari 2,0% dari total produksi pada tahun 2007, perubahan kecil
pada tingkat ekspor China sangat mempengaruhi pasar batubara dunia khususnya Asia.
Biaya Produksi
Biaya ekspor batubara thermal terus mengalami peningkatan pada tahun 2007 dan telah tumbuh sekitar
80% pada kurun waktu 2002 sampai tahun 2007 (dihitung dengan metoda CAGR). Biaya pada tahun 2004
hingga tahun 2005 meningkat sekitar 17%, 6% pada tahun 2006, dan 11% pada tahun 2007. Apabila biaya
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bahan dasar tidak berubah dari biaya pada tahun 2007, maka biaya ekspor pada tahun 2008 diperkirakan
akan meningkat 3%. Pada jangka panjang, biaya ekspor (FOB) diperkirakan terus meningkat seiring dengan
peningkatan biaya pada penambangan dan transportasi.
Penentuan Harga
Batubara biasanya dijual sebagai cost-plus commodity dimana harga akan berada di atas atau di bawah
biaya produksi marginal secara temporer pada saat pasokan mengalami kelebihan atau kekurangan. Harga
batubara thermal tergantung dari kandungan energi yang dihasilkan, dengan dasar harga untuk kandungan
energi 6.700 kkal/kg dan selanjutnya disesuaikan secara proporsional. Sebaliknya, harga batubara coking
tergantung dari karakteristik coking batubara tersebut.
Pasar batubara internasional dapat dibagi menjadi Asia Pasific dan Atlantik dan dipengaruhi oleh berbagai
faktor.
Karakteristik pasar Asia Pasifik ditandai dengan kurangnya sumber daya alam terutama di negara-negara
Asia Utara seperti Jepang, Korea Selatan dan Taiwan yang menyebabkan ketergantungan pada bahan
bakar impor dan ketergantungan pada rekan dagang untuk kebutuhan energi. Pelanggan Asia pada umumnya
menggunakan harga referensi yang telah ditentukan setiap tahun untuk mengamankan pasokan. Para
pelaku pasar Asia juga berinvestasi pada proyek-proyek batubara di luar negeri. Pelanggan Asia biasanya
melakukan kontrak pasti untuk sebagian besar kebutuhan barubaranya dan membeli sisa pada pasar spot.
Pasar Atlantik ditandai dengan tingkat kompetisi yang tinggi antara penghasil batubara dari berbagai negara.
Pada pasar Atlantik, penghasil batubara berkompetisi dengan penghasil gas, hydroelectric dan nuklir.
Kompetisi tersebut bersamaan dengan deregulasi sektor kelistrikan Eropa mempengaruhi harga referensi
pada kawasan tersebut sehingga cenderung menggunakan pasar spot.
Negosiasi tahunan kontrak ekspor dilakukan untuk menentukan waktu pengiriman dan harga. Kesepatakan
belum tentu terjadi pada awal tahun kontrak yang baru. Pada kondisi tersebut, harga yang dipakai adalah
harga tahun sebelumnya atau harga tengah yang disepakati kedua pihak untuk selanjutnya dilakukan
penyesuaian.
Pembeli dari Pacific Basin biasanya mengikuti proses settlement seperti di pasar Jepang. Kontrak pada
umumnya didasarkan pada tahun fiskal Jepang yang dimulai pada 1 April, sehingga negosiasi biasanya
dilakukan pada bulan Desember atau Januari dan selesai pada bulan Maret. Akan tetapi, terdapat beberapa
variasi pada timetable ini, yang dipengaruhi oleh taktik negosiasi dan kondisi market yang terjadi. Negosiasi
yang dilakukan secara pribadi antara pembeli dan penjual, yang berpotensi menyebabkan terjadinya kisaran
harga. Konsumen industri di Jepang mencari diskon harga yang diberikan oleh perusahaan pembangkit
tenaga listrik.
Hampir semua pembelian batubara Eropa adalah berdasarkan tahun kalender. Harga tidak mencerminkan
harga di Asia karena perbedaan kondisi pasar regional dan persaingan yang terjadi. Pasar batubara termal
Eropa telah menjadi komoditas yang harga kontraknya dikaitkan dengan pergerakan harga spot.
Kecendrungan yang terjadi pada pasar spot Atlantik dan Asia Pasifik menjadi indicator yang penting atas
harga kontrak pada beberapa tahun terakhir. Lebih lanjut, penjualan spot memiliki bagian yang besar atas
perdagangan batubara termal secara keseluruhan, dan bagian atas kontrak pengadaan batubara yang
terkait dengan harga indeks seperti Richard Bay Index atau Newcastle Index, meningkat.
Ketika pasar melihat pembeli dari pasar diluar Jepang melakukan negosiasi kontrak berdasarkan kualitas
dan volume batubara yang ditentukan tanpa menggunakan harga perbandingan di Jepang dan Australia,
maka struktur harga Jepang-Australia diperkirakan tetap menjadi pengaruh terbesar terhadap harga batubara
Asia dalam jangka waktu menengah. Secara historis, hanya sebagian kecil dari batubara yang telah
diperdagangkan pada pasar spot, dan hal ini esringkali terjadi pada pasar batubara termal dimana permintaan
lebih terpisah. Pasar spot lebih aktif di Eropa, biasanya memperdagangkan batubara termal dengan kualitas
rendah pada harga yang lebih rendah daripada harga yang dikontrakkan. Hanya terdapat sedikit pasar
futures di luar Eropa.
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Terdapat beberapa indeks batubara untuk kawasan-kawasan regional dan tipe-tipe batubara yang berbeda.
Hal ini dapat diaplikasikan pada pasar Indonesia termasuk Newcastle Coal Price Benchmark, seperti di
bawah ini.

Dari 1990 hingga 2003 terdapat kecendrungan penurunan pada harga batubara karena biaya produksi
batubara, yang dihitung dalam dolar AS, dan dengan memperhitungkan inflasi, mengalami penurunan. Hal
ini disebabkan oleh beberapa faktor termasuk depresiasi dari mata uang lainnya terhadap dolar AS, konsolidasi
dan restrukturisasi industri batubara, peningkatan produktivitas dan kelebihan pengadaan batubara termal
di pasar. Sejak tahun 2003, permintaan terus tumbuh dimana pertumbuhan pengadaan meningkat secara
terbatas karena keterbatasan infrastruktur, menyebabkan pasar yang lebih seimbang. Pada waktu yang
bersamaan, nilai tukar mengalami apresiasi terhadap dolar AS, produktivitas mengalami penurunan dan
biaya operasional mengalami kenaikan. Hal ini menyebabkan kenaikan harga yang cepat dibandingkan
dengan harga historis.
Newcastle Coal Price Index mencapai nilai tertingginya pada Februari 2008 dan diperkirakan akan tetap
kuat dalam waktu dekat disebabkan keterbatasan kapasitas di Afrika Selatan dan Australia. Di Australia,
infrastruktur telah menjadi masalah yang besar bagi eksportir dan pelanggan mereka. Kapasitas produksi
ekspor batubara termal dan coking Australia pada tahun 2007 adalah sekitar 275 juta ton, dimana sekitar
247 juta ton telah dikapalkan. Pada satu titik di bulan Februari 2007, terdapat 125 bulk carrier yang melakukan
antrian pada pelabuhan batubara Australia. Pada pertengahan tahun 2007, antrian mencapai sekitar
50 kapal yang bertahan pada Pelabuhan Newcastle dan Dalrymple. Dalam waktu dekat, hambatan pada
pelabuhan Newcastle diperkirakan berlanjut – dan pengadaan dibatas oleh buruknya cuaca yang
menyebabkan semakin tertundanya ekspor. Dalam jangka panjang, pengembangan pelabuhan dan rel
yang signfikan direncanakan dengan kapasitas pelabuhan yang telah diproyeksikan untuk meningkatkan
kapasitas hingga 429 juta ton dan kapasitas rel yang diproyeksikan untuk meningkatkan kapasitas
272 juta ton hingga 404 juta ton pada akhir dekade.
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XII. PERATURAN INDUSTRI BATUBARA INDONESIA
Peraturan Pertambangan
Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, sebagaimana telah diubah dari waktu kewaktu, serta undang-undang
pertambangan secara umum yang diberlakukan setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, seluruh
sumber daya mineral dianggap sebagai aset nasional dan dengan demikian dikuasai oleh negara bagi
kepentingan bangsa dan kemakmuran rakyat. Peraturan-peraturan pertambangan pasca kemerdekaan
diberlakukan pertama kali pada tahun 1960 melalui Undang-Undang No. 37/Prp/1960 tentang Pertambangan
dan Undang-Undang No. 44/Prp/1960 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-Undang tersebut membatalkan
undang-undang pertambangan yang berasal dari Belanda yang diberlakukan sebelumnya dan menciptakan
kerangka hukum untuk kegiatan pertambangan yang konsisten dengan semangat UUD 1945.
Pada tahun 1967, tahun yang sama dimana Undang-Undang No.1 tahun 1967, sebagaimana diubah oleh
Undang-Undang No. 11 tahun 1970 (“undang-Undang Penanaman Modal Asing”) diperkenalkan pertama
kali, Undang-Undang Pertambangan mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (“Undang-Undang
Pertambangan”) diberlakukan untuk menggantikan Undang-Undang No. 37/Prp/1960. Sejak saat itu, kegiatan
pertambangan umum di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Pertambangan dan peraturan pelaksanaannya
yaitu Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1969 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Pertambangan,
yang diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 2001
(“Peraturan Pemerintah No. 75”) dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1453.K/29/
MEM/2000 tertanggal 3 Nopember 2000 mengenai Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan
di Bidang Pertambangan Umum (“Keputusan1453”) dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
No. 1614 tahun 2004 mengenai Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (“Keputusan 1614”).
Undang-Undang Pertambangan menetapkan bahwa wewenang atas dan kendali serta pengaturan sumber
daya mineral yang strategis dan penting termasuk batubara, di Indonesia diberikan kepada Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”), sementara wewenang atas dan kendali serta pengaturan atas sumber
daya mineral yang tidak strategis dan tidak penting diberikan kepada pemerintah daerah dimana sumber
daya mineral berada. Undang-Undang Pertambangan juga menetapkan bahwa kegiatan pertambangan
umum, termasuk namun tidak terbatas pada penyelidikan umum, eksplorasi, dan eksploitasi terhadap
sumber daya mineral dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan badan
hukum Indonesia melalui Kuasa Pertambangan. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan isi,
wewenang, batas dan aspek tertentu lainnya dari Kuasa Pertambangan akan diatur oleh Peraturan Pemerintah
yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pertambangan. Beberapa dari Peraturan Pemerintah
ini memberikan wewenang dan kendali atas sumber daya mineral yang strategis dan penting yang merupakan
subyek dari Kuasa Pertambangan kepada pemerintah daerah (tergantung dari lokasi wilayah Kuasa
Pertambangan yang bersangkutan) sebagaimana dijelaskan dibawah ini.
Berdasarkan Undang-Undang Pertambangan, Pemerintah adalah pemegang kuasa pertambangan atas seluruh
sumber daya alam di wilayah pertambangan Indonesia dan berwenang mengoperasikan kegiatan pertambangan.
Sebagai bagian dari wewenang ini, Pemerintah dapat menunjuk kontraktor dan mengadakan perjanjian dengan
kontraktor tersebut untuk mengoperasikan kegiatan pertambangan. Syarat-syarat dan ketentuan perjanjian
tersebut diatur dalam peraturan terpisah. Lihat bagian – “PKP2B dan KP”. Pemerintah juga dapat memberika
Kuasa Pertambangan untuk menambang sumber daya mineral atau batubara tertentu di daerah tertentu.
PKP2B dan KP
Pada tahun 1967, sewaktu Undang-Undang Pertambangan 11 diberlakukan, Menteri mendapat wewenang
untuk menunjuk kontraktor melalui kontrak karya untuk menjalankan kegiatan pertambangan yang belum
atau tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah selaku pemegang kuasa pertambangan. Kontrak karya tersebut
mengatur seluruh kegiatan pertambangan sumber daya mineral. Kontrak karya juga berlaku baik bagi
perusahaan penanaman modal asing maupun perusahaan penanaman modal dalam negeri yang bermaksud
terlibat dalam kegiatan pertambangan di Indonesia.
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Pada tahun 1981, Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 1981 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok
Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara Antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan
Kontraktor Swasta (“Keputusan 49”) diberlakukan. Istilah yang digunakan dalam Keputusan 49 adalah
“perjanjian kerjasama”. Perjanjian kerjasama adalah perjanjian yang diadakan oleh dan antara Perusahaan
Negara Tambang Batubara, selaku pemegang kuasa pertambangan, dan perusahaan swasta selaku
kontraktor, untuk mengoperasikan tambang batubara untuk jangka waktu 30 tahun. “Perjanjian kerjasama”
juga dikenal sebagai PKP2B (Perjanjian kerjasama Pengusahaan Batubara).
Kegiatan pertambangan juga dlaksanakan berdasarkan Kuasa Pertambangan (“KP”) yang dikeluarkan oleh
Menteri, Pemerintah Daerah tingkat Provinsi atau Kabupaten, tergantung dari wilayah Kuasa Pertambangan
yang bersangkutan. Perbedaan utama antara KP dan PKP2B adalah bahwa PKP2B terbuka bagi penanaman
modal asing sedangkan kuasa pertambangan harus dimiliki oleh perusahaan Indonesia yang dikelola oleh
warga negara Indonesia (dan kebijakan serta interpretasi yang ditentukan oleh Menteri).
Berdasarkan generasi PKP2B tertentu, Pemerintah memperoleh 13,5% dari seluruh batubara yang diproduksi
di dalam daerah konsesi dan iuran tetap dengan harga per hektar per tahun yang tergantung pada tahap
pertambangan yang relevan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45/2003 mengenai Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral,
pemegang KP diwajibkan untuk membayar biaya eksploitasi per ton mulai 3,0% hingga 7,0% dari harga
jual batubara, tergantung kepada kualitas dan asal batubara yang diperoleh apakah dari penambangan
terbuka atau penambangan bawah tanah, biaya yang dipungut oleh pemerintah daerah di wilayah yang
bersangkutan, dan iuran tetap per hektar per tahun yang tergantung pada tahap pertambangan yang relevan.
PKP2B
Terdapat tiga generasi yang berbeda dari PKP2B yang ada, dimana semuanya memiliki perbedaan dalam
hal syarat-syarat dan ketentuan yang melekat pada masing-masing generasi PKP2B tersebut. Penggunaan
istilah generasi pertama PKP2B merujuk pada PKP2B yang dibuat setelah diberlakukannya Keputusan 49
dan sebelum Keputusan 49 dibatalkan. PKP2B generasi ke satu antara lain mengakui bahwa (i) kontraktor
harus menyerahkan 13,5% bagian dari batubaranya kepada Perusahaan Negara Tambang Batubara dalam
bentuk penyerahan fisik batubara, (ii) Kontraktor harus membayar antara lain, pajak perusahaan dan Iuran
Pembangunan Daerah, (iii) barang modal dan bahan yang diimpor tetap menjadi milik Perusahaan Negara
Tambang Batubara dan empat (4) tahun setelah tahap produksi dimulai, kontraktor yang berbentuk perusahaan
pananaman modal asing diharuskan menawarkan persentasi kepemilikannya kepada Pemerintah dan/atau
warga negara Indonesia setiap tahun agar pada tahun produksi ke sepuluh, sekurang-kurangnya 51,0%
dari saham kontraktor tersebut dapat dimiliki oleh Pemerintah dan/atau perusahaan Indonesia yanf dimiliki
oleh warga negara Indonesia dan/atau warga negara Indonesia.
Pada tahun 1984, nama dan status “Perusahaan Negara Tambang Batubara” diubah menjadi “Perusahaan
Umum (PERUM) Tambang Batubara”. Perusahaan Umum (PERUM) Tambang Batubara selanjutnya
dibubarkan pada tahun 1990 dan seluruh hak dan kewajibannya terkait dengan perjanjian kerjasama dialihkan
kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam (“PTBA”).
Pada tahun 1993, Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 1993 mengenai Ketentuan Pokok Perjanjian
Pengusahaan Pertambangan Batubara Antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara
Bukit Asam dan Perusahaan Kontraktor (“Keputusan 21”) diberlakukan. Istilah yang digunakan dalam
Keputusan 21 adalah “perjanjian kerjasama operasi pertambangan batubara”. PKP2B yang dibuat setelah
berlakunya Keputusan 21 disebut sebagai PKP2B generasi ke dua.
Perbedaan penting antara PKP2B generasi ke satu dan PKP2B generasi ke dua adalah bahwa PKP2B
generasi ke dua memungkinkan 13,5% bagian batubara Pemerintah dibayar dalam bentuk royalti dan
bukan melalui penyerahan fisik batubara sebagaimana disyaratkan berdasarkan PKP2B generasi ke satu.
PKP2B generasi ke dua juga menghapus beberapa pajak dan pungutan wajib dari Pemerintah sesuai
dengan peraturan yang berlaku pada saat itu dan dengan ketentuan bahwa seluruh peralatan yang dibeli
oleh pemegang PKP2B tepat dimiliki oleh pemegang PKP2B tersebut. Selain itu, berbeda dengan kewajiban
untuk melepaskan 51% saham pada PKP2B generasi pertama, PKP2B generasi ke dua mewajibkan
kontraktor penanaman modal asing menawarkan kepemilikannya kepada Pemerintah, badan hukum Indonesia
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dan/atau warga negara Indonesia sepanjang diharuskan oleh Undang-Undang Penanaman Modal Asing.
Tetapi, Undang-Undang Penanaman Modal Asing telah dicabut serta digantikan oleh Undang-Undang
No. 25 tahun 2007 mengenai Penanaman Modal, yang sudah tidak mewajibkan penawaran kepemilikan
saham penanam modal asing kepada entitas atau warga negara Indonesia.
Keputusan 21 selanjutnya dicabut dan diganti dengan Keputusan Presiden No. 75 tahun 1996 mengenai
Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Keputusan 75). Keputusan 75
menyebutkan bahwa “perjanjian karya operasi pertambangan batubara” yang dikenal sebagai “perjanjian
kerjasama batubara”, merupakan perjanjian antara Pemerintah dan kontraktor swasta untuk melaksanakan
kegiatan pertambangan batubara. Berdasarkan keputusan 75, seluruh hak dan kewajiban PTBA terkait
dengan perjanjian kerjasama pada operasi pertambangan batubara dialihkan kepada Menteri. PKP2B yang
diadakan setelah diberlakukannya Keputusan 75 tersebut disebut sebagai PKP2B Generasi ketiga.
PKP2B generasi ke tiga memungkinkan 13,5% bagian batubara milik Pemerintah dibayar dalam bentuk
tunai berdasarkan harga dari pembayaran batubara sewaktu Free On Board (FOB) atau harga ditempat
penjualan. PKP2B generasi ke tiga mengharuskan kontraktor membayar pajak kepada Pemerintah
berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat PKP2B yang bersangkutan ditandatangani. Kontraktor
tidak diharuskan membayar beberapa pungutan (termasuk bea masuk, pungutan impor dan bea balik
nama). Selain itu, kontraktor dalam bentuk perusahaan penanaman modal asing diharuskan menjual sebagan
dari sahamnya kepada warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia berdasarkan peraturan
yang berlaku.
Peraturan pelaksanaan Keputusan 75 adalah Keputusan Menteri Energi No.680.K/29/M.PE/1997 yang
diubah berdasarkan Keputusan Menteri Energi No. 0057K/40/MEN/2004. Peraturan pelaksana ini menetapkan
bahwa semua hal yang berhubungan dengan operasi pertambangan batubara berdasarkan Keputusan 49
dan Keputusan 21 yang sebelumnya berada dibawah wewenang PTBA dialihkan kepada Menteri dan
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral.
Keputusan 75 mengatur PKP2B. Beberapa komponen material dari Keputusan 75 adalah:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontraktor menanggung semua risiko dan biaya yang terkait dengan kegiatan pertambangan batubara
yang dlaksanakan berdasarkan PKP2B;
Kontraktor wajib menyerahkan 13,5% dari hasil produksi batubara kepada Pemerintah dalam bentuk
tunai berdasarkan harga FOB atau harga ditempat penjualan;
Kontraktor wajib membayar biaya tetap tahunan kepada Pemerintah berdasarkan wilayah konsesi
pertambangan batubara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Barang modal dan bahan yang diimpor sehubungan dengan operasi kegiatan pertambangan dibebaskan
dari, antara lain, bea masuk dan pungutan impor;
Kontraktor wajib mengutamakan penggunaan produk dan jasa Indonesia serta tenaga kerja Indonesia
berkenaan dengan kebijakan Pemerintah terkait dengan pembangunan wilayah tertentu dan pelestarian
lingkungan;
Kontraktor harus membayar pajak kepada Pemerintah sesuai dengan rezim pajak yang berlaku pada
saat kontrak;
Kontraktor harus membayar pungutan daerah yang telah disahkan oleh Pemerintah; dan
Kontraktor harus mengajukan dan mendapatkan persetujuan dari Pemerintah setiap tahunnya untuk
barang modal yang diperlukan dan bahan yang harus dimpor.

Pada tahun 2004, Keputusan 1614 diberlakukan yang membedakan kontrak karya dan PKP2B. Berdasarkan
Keputusan 1614:
•
•

Kontrak karya adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan
hukum Indonesia dalam kerangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan
bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batubara; dan
PKP2B adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum
Indonesia dalam kerangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan
galian batubara.
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Namun, Keputusan 1614 tidak akan berpengaruh pada PKP2B yang ada dan dimiliki oleh GBP, PIK, TSA,
FKP dan WBM karena dalam Keputusan 1614 terdapat ketentuan yang menyebutkan bahwa seluruh
PKP2B yang telah ditandatangani oleh Pemerintah sebelum dikeluarkannya Keputusan 1614 tetap berada
di bawah wewenang Menteri dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral.
Kuasa Pertambangan (“KP”)
Peraturan Pemerintah 75 juga menyatakan bahwa KP dapat diberikan oleh seorang bupati atau walikota
ketika area KP terletak di dalam wilayah kabupaten atau kotamadya atau di wilayah laut sampai 4 mil laut.
KP dapat diberikan oleh gubernur ketika area KP terletak di wilayah beberapa kabupaten atau kotamadya
dan tidak dilakukan kerjasama antar kabupaten dan kotamadya bersangkutan atau antara beberapa
kabupaten atau kotamadya dan provinsi, atau berada pada teritori laut antara 4 hingga 12 mil laut. KP dapat
dijamin oleh Menteri ketika area KP berada pada wilayah beberapa provinsi dan tidak adanya kerjasama
yang terjalin antar provinsi atau berada pada area laut diluar 12 mil.
Administrasi dari KP, termasuk didalamnya persetujuan untuk pengalihan, pelaporan periodik, penghentian
sementara (suspension), pembatalan dan perluasan cakupan wilayah juga ditentukan sesuai dengan
ketentuan di atas.
KP dikeluarkan untuk beberapa tahap pada proyek pertambangan, yaitu tahap penyelidikan umum, tahap
eksplorasi, tahap eksploitasi, tahap pengolahan dan pemurnian, dan tahap transportasi dan pemasaran.
KP yang berbeda akan berlaku dan dan harus didapatkan pada setiap tahap-tahap tersebut (untuk KP
pengolahan dan pemurnian, dan KP transportasi dan pemasaran dapat digabungkan ke dalam KP eksploitasi)
KP penyelidikan umum berlaku hingga jangka waktu maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang untuk
satu tahun berikutnya. Area KP penyelidikan umum tidak boleh melebihi dari 5.000 hektar. KP eksplorasi
berlaku hingga jangka waktu maksimum tiga tahun dan dapat diperpanjang dua kali, dimana setiap
perpanjangan tersebut berlaku untuk satu tahun. Akan tetapi, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang
lebih lanjut hingga tiga tahun jika pemegang KP eksplorasi berniat untuk melanjutkan aktivitasnya kepada
tahap eksploitasi. Perpanjangan tiga tahun dimaksudkan untuk tujuan konstruksi. Area KP eksplorasi
tidak boleh melebihi dari 10.000 hektar. KP eksploitasi berlaku hingga 30 tahun dan dapat diperpanjang dua
kali, masing-masing perpanjangan berlaku selama 10 tahun. Area KP eksploitasi tidak boleh melebihi
5.000 hektar. KP pengolahan dan pemurnian berlaku hingga jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang
untuk beberapa kali. Setiap perpanjangan efektif hingga jangka waktu 10 tahun. KP transportasi dan
pemasaran berlaku hingga jangka waktu maksimum 10 tahun dan dapat diperpanjang beberapa kali. Setiap
perpanjangan berlaku hingga jangka waktu lima tahun. Dengan tidak mengenyampingkan ketentuan di
atas, luas area maksimum untuk KP dapat dilewati apabila otoritas yang relevan (seperti Menteri, gubernur,
bupati atau walikota) telah memberikan izin khusus kepada pemegang KP yang bersangkutan. Dalam
prakteknya, tidak ada dokumen izin khusus terpisah yang dikeluarkan oleh otoritas yang menerbitkan KP.
Pemberian izin khusus tersebut dibuktikan dengan telah dikeluarkannya KP untuk luas area yang lebih
besar dari luas area maksimum KP tersebut.
KP dapat juga dikeluarkan kepada lambaga pmerintahan seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), komunitas lokal untuk kegiatan penambangan
skala kecil, BUMN atau BUMD, dan juga perusahaan swasta dan orang-perorangan. Kelima jenis KP dapat
dikeluarkan kepada pihak-pihak tersebut, dengan pengecualian terhadap lembaga pemerintahan hanya
dapat dkeluarkan KP penyelidikan umum dan eksplorasi, dan KP yang biasanya diterbitkan untuk penelitian,
dan bukan tujuan komersial. Dalam setiap tahapan, penentuan apakah KP yang bersangkutan akan
dikeluarkan oleh bupati, walikota, gubernur atau Menteri tergantung kepada karakteristik dari area KP.
Area bagi pemegang KP tidak boleh lebih dari 25.000 hektar pada KP penyelidikan umum, 10.000 hektar
untuk KP eksplorasi dan 5000 hektar untuk KP eksploitasi. Area KP tersebut dapat diperluas jika
mendapatkan persetujuan dari Menteri, gubernur, bupati atau walikota.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah 75, KP dapat dialihkan kepada pihak lain dengan sepengetahuan Menteri,
gubernur, bupati atau walikota. Pemegang KP diharuskan untuk memberikan laporan perkembangan periodik
kepada Menteri, gubernur, bupati atau walikota. Pemegang KP dapat meminta penghentian sementara
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(moratorium) jika terjadi force majeure yang menyebabkan kegiatan penambangan terhenti. Jika pemegang
KP menhentikan aktivitas penambangannya dengan alasan \selain yang diperbolehkan di dalam KP yang
dimilikinya, maka Menteri, gubernur, bupati atau walikota dapat membatalkan KP tersebut. Pemegang KP
juga berkewajiban untuk, antara lain, mencapai kesepakatan dan penyelesaian sengketa secara
kekeluargaan dengan pemilik tanah yang lahannya diambil alih untuk kegiatan penambangan, dan untuk
memberikan ganti rugi yang sesuai serta melakukan reklamasi tanah setelah kegiatan penambangan berakhir.
KP eksplorasi, eksploitasi serta pengolahan dan pemurnian, dapat dibatalkan oleh Menteri, gubernur, bupati
atau walikota, dalam kondisi tertentu, seperti tidak adanya kegiatan yang dilakukan selama periode waktu
tertentu, atau pemegang KP yang relevan meninggalkan area lebih dari enam bulan tanpa pemberitahuan
sebelumnnya kepada Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota, dan kondisi lainnya yang ditentukan pada
Peraturan Pemerintah 75. Pemegang KP dapat mengembalikan injin KP yang dimilikinya jika disetujui oleh
Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota.
Ketika KP eksplorasi dan eksploitasi telah diberikan, pemegang KP tersebut harus membayar royalti
sebagai berikut:
-

Persentase dari harga jual per ton dari batubara yang diproduksi dibayarkan kepada pemerintah daerah.
Persentase tersebur tergantung kepada nilai kalori dari batubara yang diproduksi sebagai berikut:
< 5.100 kcal/kg (gad)
5.100 kcal/kg hingga 6.100 kcal/kg (gad)
> 6.100 kcal/kg (gad)

-

3,0% dari harga jual per ton batubara
5,0% dari harga jual per ton batubara
7,0% dari harga jual per ton batubara

Biaya pengembangan daerah dibayarkan kepada otoritas daerah, dengan jumlah yang didasarkan
pada peraturan mengenai biaya pengembangan daerah di lokasi dimana area KP yan bersangkutan
berada. Proyek FTB terletak di daerah kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah menetapkan biaya
pengembangan daerah sebesar US$0,50 per ton dari batubara yang diproduksi.

Rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara
Menteri telah mengusulkan Rancangan Undang-Undang Pertambangan untuk mengatur pertambangan
mineral dan batubara di Indonesia. Rancangan Undang-Undang Pertambangan tersebut telah diajukan ke
Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas pada tahun 2005. Rancangan Undang-Undang Pertambangan
tersebut mengalokasikan tanggung jawab atas pengaturan industri pertambangan mineral dan batubara
kepada Pemerintah dan instansi pemerintah daerah yang terdiri dari gubernur, bupati dan walikota.
Rancangan Undang-Undang Pertambangan, apabla diterapkan dalam bentuk yang diusulkan, akan mengubah
prinsip-prinsip yang digunakan untuk menambang mineral dan batubara, dari sistim saat ini menuju pada
sistim pemberian ijin. Operasi pertambangan di masa mendatang akan dilaksanakan dalam bentuk (i) “Ijin
Usaha Pertambangan” (ii) “Ijin Khusus Pertambangan” (iii) “Ijin Pertambangan Rakyat”. Adapun perbedaan
diantara ketiganya adalah:
1.

Ijin Usaha Pertambangan hanya dapat dikeluarkan oleh Bupati atau Walikota bila area dari ijin tersebut
berlokasi di kabupaten/kotamadya, Gubernur bila area dari ijin tersebut mencakup lebih dari satu
kabupaten/kota di satu propinsi, atau Menteri bila area dari ijin tersebut mencakup lebih dari satu
propinsi dan dapat diberikan kepada perusahaan (BUMN atau BUMD dan perseroan terbatas berbadan
hukum Indonesia) dan individu;

2.

Ijin Usaha Pertambangan hanya dapat dikeluarkan oleh Menteri kepada perusahaan yang melakukan
aktivitas pertambangan di Wilayah Pencadangan Negara, yang merupakan area yang mencakup area
pertambangan (seperti tembaga, timah, emas, besi, nikel, bauksit, atau batubara) yang dialokasikan
oleh Gubernur untuk kepentingan nasional setelah dilakukannya tahap penyelidikan umum dan atau
tahap eksploitasi;

3.

Ijin Pertambangan Rakyat hanya boleh dikeluarkan oleh Bupati kepada individu, kelompok atau koperasi
lokal;
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Usulan Rancangan Undang-Undang Pertambangan mewajibkan KP, PKP2B, kontrak karya, dan Surat Ijin
Pertambangan Daerah yang ada untuk disesuaikan dalam jangka waktu tertentu agar sesuai dengan
ketentuan di dalam Rancangan Undang-Undang Pertambangan tersebut. Tetapi, Bayan Group tidak dapat
memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang Pertambangan akan disetujui dan berlaku dalam bentuknya
yang sekarang atau disahkan menjadi undang-undang dalam jangka waktu tertentu, atau bahwa tidak akan
ada perubahan atau amandemen penting atas Rancangan Undang-Undang Pertambangan tersebut sebelum
atau sesudah pemberlakuannya. Terdapat juga kemungkinan dimana Mahkamah Konstitusi akan
mempertanyakan substansi Rancangan Undang-Undang Pertambangan bila diberlakukan menjadi undangundang sehingga menyatakan undang-undang baru tersebut (atau ketentuan tertentu yang terdapatdi
dalamnya) tidak konstitusional.
Undang-Undang Pemerintah Daerah
Indonesia terbagi menjadi sejumlah propinsi yang selanjutnya terbagi lagi menjadi kabupaten dan kotamadya.
Kabupaten dan kotamadya di dalam suatu propinsi berdiri sendiri dan independen dalam sebagian besar
kegiatan mereka dan, dengan demikian tidak tunduk pada pemerintah propinsi.
Pada tahun 1999, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 (“Undang-Undang
No. 22”), yang mengalihkan dan melimpahkan kekuasaan tertentu yang sebelumnya dilaksanakan oleh
Pemerintah kepada pemerintah daerah. Pada tanggal 15 Oktober 2004, Pemerintah memberlakukan UndangUndang No. 32 tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah, yang diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No. 3 tahun 2005 dan yang kemudian ditegaskan kembali sebagai undangundang oleh Undang-Undang No. 8 tahun 2005 (“Undang-Undang No. 32”) yang menggantikan UndangUndang No. 22, dan sebagaimana halnya dengan Undang-Undang No. 22, Undang-Undang No. 32 secara
substansial mengubah kerangka hukum dan peraturan industri pertambangan Indonesia. Peraturan pelaksana
untuk Undang-Undang No. 32 belum ditetapkan.
Undang-Undang No. 32 mewajibkan pemerintah daerah menjaga hubungan yang baik dan selaras dengan
Pemerintah dan pemerintah daerah lainnya sewaktu melaksanakan urusan pemerintahan mereka, termasuk
dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Urusan pemerintah
yang termasuk hal ini adalah (i) wewenang dan tanggung jawab untuk, dan pemanfaatan, pemeliharaan,
dan pengendalian dampak atas, pengolahan dan pelestarian alam dan sumber daya alam lainnya (ii) bagi
hasil dari pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, serta (iii) penyelarasan lingkungan,
rencana tata ruang dan rehablitasi lahan.
Peraturan Kehutanan
Undang-Undang No. 41 tahun 1999 mengenai Kehutanan, yang diubah berdasarkan Undang-Undang
No. 19 tahun 2004, yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun
2004 (“Undang-Undang Kehutanan 19”) menetapkan bahwa operasi pertambangan terbuka tidak dapat
dilakukan di dalam hutan lindung. Dengan tidak menguragi larangan umum ini, sejumlah ijin dan kontrak
pertambangan terbuka di daerah hutan yang sudah ada sebelum pemberlakuan Undang-Undang Kehutanan
19 tetap berlaku sampai berakhir jangka waktunya. Beberapa daerah yang cukup luas di Indonesia telah
digolongkan sebagai hutan lindung.
Berdasarkan Undang-Undang Kehutanan 19, penggunaan daerah hutan untuk tujuan pertambangan harus
dilaksanakan berdasarkan ijin “pinjam pakai” yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan. Menurut Keputusan
Menteri Kehutanan No. P.14/Menhut-II/2006 yang diubah berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan
No. 64/ Menhut-II/2006 (“Keputusan P.14”), dinyatakan bahwa ijin pinjam pakai dapat dikeluarkan dengan
atau tanpa pembayaran tarif. Tarif tidak dibutuhkan jika pihak yang mengajukan aplikasi untuk mendapatkan
ijin pinjam pakai setuju untuk memberikan kompensasi lahan dengan luas dua kali lebih besar dari wilayah
tambang. Sebaliknya, tarif harus dibayarkan dengan jumlah tertentu sebagaimana yang ditentukan di dalam
Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berasal dari Penggunaan kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan
yang Berlaku pada Departemen Kehutanan (“PP No.2/2008”)
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Berdasarkan Keputusan P.14, Ijin pinjam pakai hanya berlaku untuk jangka waktu lima tahun. Berdasarkan
Undang-Undang Kehutanan 19 pemberian ijin pinjam pakai yang bedampak penting, memiliki cakupan
yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Area
konsesi GBP Blok I dan WBM tidak termasuk ke dalam wilayah hutan lindung namun termasuk ke dalam
wilayah hutan produksi dan, oleh karenanya, Bayan Group membutuhkan ijin pinjam pakai untuk operasional
penambangan di area-area konsesi tersebut. GBP dan WBM telah mengajukan aplikasi untuk mendapatkan
ijin pinjam pakai, GBP telah mendapatkan Persetujuan Prinsip Pinjam Pakai untuk penggunaan kawasan
hutan yang berlaku untuk jangka waktu dua tahun sejak tanggal 7 September 2007, sementara Persetujuan
Prinsip Pinjam Pakai-WBM berlaku satu tahun sejak tanggal 29 Oktober 2007 dan dapat diperpanjang
untuk satu tahun berikutnya. Baik GBP dan WBM telah menerima surat rekomendasi dari Kementerian
ESDM yang memperbolehkan penambangan sementara dilakukan pada area konsesi GBP dan WBM
sementara menunggu diprosesnya ijin pinjam pakai dari Departemen Kehutanan.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 146/KPTS-II/99 tertanggal 22 Maret 1999 mengenai Pedoman
Reklamasi Bekas Tambang Dalam Kawasan Hutan, perusahaan pertambangan dan energi yang telah
diberikan harus mulai melaksanakan reklamasi terhadap area hutan yang telah diberikan ijin pinjam pakai
tersebut dengan biayanya sendiri dalam jangka waktu maksimum enam bulan setelah kegiatan
pertambangannya selesai. Kegiatan reklamasi dan rehabilitasi ini harus dimuat dalam rencana reklamasi
yang akan dievaluasi oleh dan dimintakan persetujuan dari Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah
atau Unit Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah untuk mineral golongan A dan B atau Dinas Kehutanan
Daerah Tingkat II untuk mineral golongan C. Laporan mengenai kemajuan kegiatan reklamasi dan rehabilitasi
harus diserahkan oleh Bayan Group kepada instansi Pemerintah tersebut setiap kuartal.
Peraturan Lingkungan
Perlindungan lingkungan di Indonesia diatur oleh berbagai Undang-Undang, peraturan dan keputusan, termasuk
Undang-Undang No. 23 tahun 1997 mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup (“Undang-Undang Lingkungan
23”). Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lngkungan Hidup atau
“AMDAL”, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 tahun 2006 mengenai Jenis Rencana Usahan
Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengena Dampak Lingkungan Hidup (“Peraturan
11”), Keputusan Menteri Energi No. 1453K/29/MEM/2000 tanggal 3 November 2000 mengenai Panduan Teknis
berkenaan dengan Kewajiban Organisasi atau Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum (“Keputusan 1453”)
dan Keputusan Menteri Energi No. 1457K/28/MEM/2000 tanggal 3 November 2000 mengenai Pedoman Teknis
Pengelolaan Lingkungan Di Bidang Pertambangan Dan Energi (“Keputusan 1457”).
Peraturan 11 dan Keputusan 1457 menetapkan antara lain bahwa perusahaan pertambangan yang operasinya
mempunyai dampak lingkungan atau sosial yang signifikan harus mempersiapkan dan memelihara dokumen
AMDAL, yang terdiri dari Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan atau Ka ANDAL, Analisis Dampak
Lingkungan atau ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan atau RKL, Rencana Pemantauan Lingkungan
atau RPL. Bilama dokumen AMDAL tidak diperlukan, berdasarkan Keputusan 1457, maka perusahaan
pertambangan harus membuat Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
Berdasarkan Undang-Undang Lingkungan 23, langkah dan sanksi perbaikan dan pencegahan (seperti kewajiban
untuk merehabilitasi daerah tailing, pengenaan hukuman denda dan pidana yang cukup berat serta pembatalan
persetujuan) juga dapat diberlakukan untuk memperbaiki atau mencegah terjadinya polusi yang disebabkan
oleh kegiatan pertambangan. Sanksi tersebut mulai dari hukuman penjara tiga sampai limabelas tahun yang
berlaku bagi pihak yang menyebabkan polusi dan kerusakan dan/atau denda mulai dari Rp100 juta hingga
Rp750 juta. Jumlah denda akan meningkat 1/3 bila pelaku melakukannya atas nama perusahaan. UndangUndang Lingkungan 23 juga mensyaratkan perijinan untuk seluruh pembuangan limbah. Pembuangan limbah
hanya dapat dilakukan di lokasi tertentu yang telah ditentukan oleh Menteri Lingkungan Hidup.
Pembuangan air limbah selanjutnya diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 mengenai
Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (“Peraturan Pemerintah 82”). Peraturan
Pemerintah 82 mengharuskan para pihak yang bertanggung jawab termasuk perusahaan pertambangan
untuk menyampaikan laporan mengenai pembuangan air limbah mereka yang merinci kepatuhan terhadap
Peraturan Pemerintah 82. Laporan ini harus diserahkan kepada bupati atau walikota yang bersangkutan
dmana salinannya diserahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup setiap kuartalnya.
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Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 113 tahun 2003 mengenai Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha
Dan Atau Kegiatan Pertambangan Batubara (“Keputusan 113”) lebih lanjut mengatur pengolahan air limbah
oleh perusahaan pertambangan. Keputusan 113 mewajibkan perusahaan pertambangan untuk (i) memproses
air limbah mereka yang berasal dari kegiatan pertambangan dan kegiatan pemrosesan/pencucian sesuai
dengan standar kualitas yang diwajibkan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan 113 (ii) mengelola air
yang terkena dampak kegiatan pertambangan melalui kolam sedimentasi; dan (iii) memeriksa lokasi dimana
air limbah yang berasal dari kegiatan pertambangan yang berasal dari kolam sendimentasi dan/atau fasilitas
pengolah air limbah dibuang ke air permukaan.
Berdasarkan Keputusan 113, perusahaan pertambangan harus (i) mematuhi persyaratan yang ditetapkan
dalam ijin mereka masing-masing mengenai pembuangan air limbah; dan (ii) menyerahkan analisis air
limbah dan daily flow rate kepada bupati atau walikota dimana salinannya diserahkan kepada gubernur dan
Menteri Lingkungan Hidup setiap kuartalnya.
Perusahaan pertambangan juga harus mematuhi peraturan lain, termasuk Peraturan Pemerintah No. 18
tahun 1999 yang diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 85 tahun 1999 mengenai Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya Dan Bearcun serta Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2001 mengenai Pengelolaan
Bahan Berbahaya Dan Beracun terkait dengan pengelolaan bahan dan limbah tertentu. Limbah yang mudah
terbakar yang beracun atau berbahaya yang berasal dari operasi pertambangan tunduk pada peraturan ini
kecuali Bayan Group dapat membuktikan secara ilmiah bahwa limbah tersebut berada diluar kategori yang
ditetapkan dalam peraturan-peraturan tersebut. Peraturan-peraturan ini mengharuskan perusahaan yang
menggunakan bahan tersebut atau yang menghasilkan limbah tersebut mendapatkan ijin untuk menyimpan,
mengumpulkan, memanfaatkan, memproses dan mengakumulasi limbah tersebut. Ijin ini dapat dibatalkan
dan kegiatan penambangan harus dihentikan apabila peraturan terkait dengan limbah tersebut dilanggar.
Kegiatan menyimpan dan mengumpulkan minyak pelumas bekas selanjutnya diatur dalam Keputusan
Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah No. 255 tahun 1996 mengenai Tata Cara Dan
Persyaratan Penyimpanan Dan Pengumpulan Minyak Pelumnas Bekas (“Keputusan 255”) yang menetapkan
antara lain bahwa suatu entitas yang mengumpulkan minyak bekas yang akan digunakan atau diproses
lebih lanjut harus mematuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Keputusan 255, termasuk
mendapatkan ijin dan memenuhi spesifikasi tertentu berkenaan dengan bangunan dimana minyak pelumas
bekas tersebut akan disimpan, menetapkan prosedur standar untuk pengumpulan dan distribusi minyak
pelumas bekas dan menyampaikan laporan berkala setiap kuartal berkenaan dengan kegiatan tersebut.
Keputusan 1457 menetapkan panduan teknis untuk pembuatan dokumen AMDAL, RKL dan RPL. Keputusan
1457 juga menyatakan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengawasi penerapan peraturan
masalah lingkungan dan mengeluarkan persetujuan AMDAL. Bayan Group telah mendapat persetujuan
untuk dokumen dan laporan AMDAL dari Pemerintah Daerah kecuali untuk area konsesi BAS yang sedang
dalam proses persiapan. Berdasarkan Keputusan 1453, para pemegang kuasa pertambangan, kontrak
karya dan PKP2B diharuskan menyerahkan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan Rencana Tahunan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (“RTKPL”) pada awal tahap eksploitasi atau produksi. Sejak
saat itu, para pemegang konsesi juga diharuskan menyerahkan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan
(“RTKL”) dan menyerahkan jaminan reklamasi untuk disetorkan ke bank pemerintah atau bank devisa.
Panduan pembuatan RTKPL dan RTKL serta prosedur setoran jaminan reklamasi tertuang dalam keputusan
1453. Bayan Group telah memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan laporan tiap kuartal mengenai
eksplorasi, jasa pertambangan, RPL dan RKL dan keselamatan serta kesehatan kerja kepada Pemerintah.
Bayan Group juga telah memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan laporan RTKPL dan RTKL dan telah
mengeluarkan laporan serta jaminan reklamasi sehubungan dengan operasi pertambangan GBP, FSP, PIK
dan TSA.
Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1211.K/008/M.PE/1995 tertanggal 17 Juli 1995 mengenai
Pencegahan Dan Penaggulangan Perusakan Dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha
Pertambangan Umum (“Keputusan 112”) mengharuskan perusahaan pertambangan memiliki fasilitas dan
menanggung ongkos dan biaya dalam melaksanakan kegiatan untuk mencegah dan meminimalkan
pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan pertambangannya. Untuk tujuan ini, perusahaan
pertambangan diwajibkan antara lain (i) menunjuk Kepala Teknik Tambang yang diharuskan mengelola
langsung pencegahan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan
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pertambangan umum dan menyerahkan laporan secara rutin setiap enam bulan kepada Kepala Pelaksana
Inspeksi Tambang dengan salinan yang diserahkan kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang Wilayah;
(ii) menyerahkan RTKL yang mencakup informasi mengenai kegiatan reklamasi kepada Kepala Inspeksi
dan Pelaksanaan Tambang dan (iii) menyerahkan Rencana Tahunan Pemantauan Lingkungan kepada Ketua
Pelaksanaan Inspeksi Tambang.
Berdasarkan Keputusan 1211, perusahaan pertambangan juga diwajibkan menyerahkan dana jaminan
reklamasi yang jumlahnya harus disetujui oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral,
dalam bentuk jaminan pembayaran di rekening perusahaan yang bersangkutan di bank yang ditunjuk.
Perseroan telah memenuhi semua persyaratan material berdasarkan Keputusan 1211.
Peraturan Lain Terkait Dengan Pertambangan
Peraturan terkait lainnya yang berlaku untuk operasi pertambangan Perseroan mencakup peraturan mengenai
penggunaan air tanah dan panduan teknis untuk mengendalikan pencemaran udara dari sumber tidak
bergerak. Operasional Bayan Group juga tunduk pada peraturan Pemerintah mengenai :
1. penggunaan dan operasi pelabuhan untuk penggunaan internal;
2. pembangkit listrik untuk penggunaan internal; dan
3. penyimpanan dan penggunaan bahan peledak
Perseroan telah mematuhi semua persyaratan material yang terdapat di dalam peraturan-peraturan diatas.
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XIII. EKUITAS
Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan per tiga bulan yang berakhir pada
tanggal 31 Maret 2008 dan tanggal 31 Desember 2007 yang berasal dari laporan keuangan konsolidasian
Perseroan dan Anak Perusahaan yang telah diaudit oleh KAP Haryanto Sahari & Rekan (Anggota dari
PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan dari gabungan laporan keuangan
konsolidasian per tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 yang juga telah diaudit oleh KAP Haryanto Sahari
& Rekan (Anggota dari PricewaterhouseCoopers) setelah penyajian kembali atas penyatuan kepemilikan
(‘pooling of interest’) MP, FSP, BT, dan BAS pada tahun 2007 seolah-olah transaksi tersebut tersebut telah
terjadi sejak awal periode pelaporan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 38 (Revisi
2004), “Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali”.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2006 dan 2005, yang telah disajikan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Anggota dari Ernst & Young), berdasarkan
standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (”IAPI”) (dahulu Ikatan Akuntan IndonesiaKompartemen Akuntan Publik (”IAI-KAP”), dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, sebelum disajikan
kembali sehubungan dengan penerapan akuntansi transaksi restrukturisasi entitas sepengendali secara
retrospektif yang dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2007 sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2004) yang
berlaku di Indonesia. Laporan keuangan konsolidasi tersebut tidak tercantum dalam prospektus ini.
(dalam miliaran Rupiah )
Uraian

31 Maret

Modal saham:
Modal dasar – 12.000.000.000 lembar (31 Maret 2007: 10.000,
31 Desember 2007: 500.000, 2006 dan 2005:10.000);
ditempatkan dan disetor penuh – 3.000.000.000 lembar
(31 Maret 2007: 10.000, 31 Desember 2007: 300.000, 2006
dan 2005: 10.000), dengan nilai nominal Rp100 per saham
(31 Maret 2007, 31 Desember 2007, 2006 dan 2005:
Rp1.000.000)
Modal donasi
Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali
Laba ditahan/(akumulasi kerugian)
Cadangan nilai wajar lindung nilai
Selisih nilai dari transaksi atas penambahan modal pada
Anak Perusahaan
Jumlah Ekuitas/(Defisiensi Ekuitas)

31 Desember

2008

2007

2006
(Disajikan
kembali) (1)

2005
(Disajikan
kembali) (1)

300,0
0,5
8,0
(77,7)
253,5
(297,2)

300,0
0,5
1,2
(77,7)
237,0
(226,4)

10,0
21,6
(125,7)
21,9
(4,4)

10,0
(16,8)
(165,2)
(29,7)
-

(20,9)

(20,9)

-

-

166,2

213,7

(76,6)

(201,7)

Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun 2005 dan 2006 telah disajikan kembali setelah penyatuan kepemilikan
(“pooling of interest”) MP, BT, FSP, dan BAS seolah-olah transaksi tersebut telah terjadi pada tanggal 1 Januari 2005, seperti
yang telah diungkapkan dalam Catatan 3 dan 21 dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
(1)

Tidak ada perubahan permodalan yang dilakukan oleh Perseroan setelah tanggal neraca.
Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek kepada Ketua Bapepam-LK dengan surat
No.330/BR-BPPM-LK/VI/2008 pada tanggal 16 Juni 2008 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk
menawarkan sebanyak 833.333.500 (delapan ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus)
Saham Biasa Atas Nama, yang terdiri dari 500.000.000 (lima ratus juta) Saham Biasa Atas Nama Lama
milik Pemegang Saham Penjual dan 333.333.500 (tiga ratus juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh
tiga lima ratus) Saham Biasa Atas Nama Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham,
yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp5.800 (lima ribu delapan ratus Rupiah)
setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham.
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IV.D.1.1. Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum saham kepada
masyarakat sejumlah sebanyak 833.333.500 (delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu
lima ratus) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham
dengan harga penawaran sebesar Rp5.800 (lima ribu delapan ratus Rupiah) setiap saham terjadi pada tanggal
31 Maret 2008, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:
TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 MARET 2008

Uraian

Modal
dasar

Agio
Saham

Modal
donasi

Selisih
kurs dari
penjabaran
laporan
keuangan

Selisih nilai
transaksi
restrukturisasi
entitas
sepengendali

Laba ditahan/
(akumulasi
kerugian)

Posisi ekuitas menurut laporan
keuangan konsolidasi pada
tanggal 31 Maret 2008, dengan
modal ditempatkan dan disetor
penuh sebanyak 3.000.000.000
saham dengan nilai nominal
Rp100 (seratus Rupiah)
per saham

300,0

-

0,5

8,0

(77,7)

253,5

Perubahan ekuitas setelah
tanggal 31 Maret 2008 jika
diasumsikan terjadi pada
tanggal tersebut:
Penawaran umum sebanyak
333.333.500 saham
dengan nilai nominal Rp100
(seratus Rupiah) per saham
yang ditawarkan Rp5.800
setiap saham

33,3

1.813,8*

Proforma ekuitas pada tanggal
31 Maret 2008 setelah
Penawaran Umum

333,3

1.813,8

(dalam miliar Rupiah, kecuali disebutkan lain)
Cadangan
Selisih
Jumlah
nilai wajar
nilai dari
Ekuitas/
lindung nilai
transaksi atas (Defisiensi
penambahan
Ekuitas)
modal pada
Anak
Perusahaan

(297,2)

(20,9)

(120,0)

0,5

8,0

(77,7)

* agio saham ini hanya memperhitungkan biaya IPO yang ditanggung oleh Perseroan secara proporsional
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133,5

166,2

1.727,1

(297,2)

(20,9)

1.893,3

XIV. KEBIJAKAN DIVIDEN
Pada tanggal 25 April 2008, Perseroan telah mengumumkan dan membayar dividen sebesar Rp40
per saham untuk tahun buku 2007 dengan jumlah total sebesar Rp120 miliar.
Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang
saham dalam RUPS Tahunan yang disetujui oleh Dewan Direksi. Bayan Group bisa membayar dividen
setiap waktu sepanjang diluar laba bersih Perseroan di tahun tersebut. Pemegang saham yang tercatat
pada tanggal pembagian tersebut, berhak berhak atas jumlah dividen disetujui secara penuh setelah dipotong
pajak yang berlaku di Indonesia.
Sebelum akhir tahun buku, dividen interim dapat dibagikan sepanjang diperbolehkan oleh Anggaran Dasar
Perseroan dan jika dividen interim tersebut tidak menyebabkan nilai aktiva bersih Perseroan lebih kecil
daripada modal ditempatkan dan disetor dan cadangan wajib. Pembayaran dividen tersebut di tentukan
oleh Dewan Direksi Perseroan setelah sebelumnya disetujui oleh Dewan Komisaris. Bila setelah akhir
tahun tersebut, Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagi harus dikembalikan oleh
pemegang saham kepada Perseroan, dan Dewan direksi serta Dewan Komisaris secara bersama-sama
akan bertanggung jawab apabila dividen interim tersebut tidak dikembalikan.
Bayan Group berencana untuk membayar dividen tunai kepada seluruh pemegang saham hingga 60,0%
dari laba bersih setiap tahunnya dimulai tahun buku 2009, setelah menyisihkan cadangan yang diharuskan.
Pembayaran dividen tersebut akan tergantung dari faktor-faktor tersebut diatas, arus kas Bayan Group,
rencana investasi Perseroan dan rekomendasi-rekomendasi lain dari Dewan Direksi Perseroan. Perseroan
tidak membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2008.
Dividen akan dibayarkan dalam mata uang Rupiah, dividen yang dibayarkan pada pemegang saham asing
akan dikenakan pajak sebesar 20,0% kecuali sesuai dengan perpajakan yang diterapkan.
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XV. PERPAJAKAN
Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1983 yang diubah terakhir oleh Undang-Undang No. 17 tahun
2000 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas
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 dikenakan
Pajak Penghasilan jika semua kondisi di bawah ini dipenuhi:
1.
2.

Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima
dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25,0% dari jumlah
modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember
1994 tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana
Pensiun yang Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang atau diperoleh
Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk
sebagai obyek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman
modal antara lain dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 juncto Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan Atas penghasilan Dari Transaksi Penjualan
Saham Di Bursa Efek telah ditetapkan sebagai berikut:
1.

2.
3.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham
di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu)dari jumlah bruto nilai transaksi
dan bersifat final, pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek
melalui Perantara Pedagang Efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima
per seribu) dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana.
Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh perusahaan atas nama
masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah
saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih
metode pembayaran berdasarkan 0,5% Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka perhitungan Pajak
Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan
Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2000.

Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek di atas juga berlaku
untuk dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan republik Indonesia.
Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-28/PJ.43/1995 tanggal 22 Mei 1995, perihal Pajak
Penghasilan Pasal 23 Atas Bunga Obligasi dan Dividen Yang Diterima Wajib Pajak Orang Pribadi (seri PPh
Pasal 23/Pasal 26 No. 6), maka bunga obligasi dan dividen baik yang berasal dari saham atau sekuritas,
baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun tidak, yang terutang atau dibayarkan kepada wajib
pajak dalam negeri orang pribadi dalam tahun 1995 dan seterusnya, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23
sebesar 15% dari jumlah bruto. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 ini merupakan kredit pajak untuk
pajak penghasilan tahunan yang terhutang oleh pemegang saham Wajib Pajak Orang Pribadi.
Dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham wajib Pajak Dalam Negeri selain dari pihak-pihak
yang memenuhi syarat di atas dan bentuk usaha tetap dari Wajib Pajak luar negeri dikenakan Pajak
Penghasilan sesuai pasal 23 Undang-undang No. 17 tahun 2000. Perusahaan yang membayar dividen
harus memotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15% (lima belas) persen dari jumlah bruto sesuai
dengan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 merupakan
kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terhutang oleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam
Negeri dan bentuk usaha tetap.
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Dividen yang dibayar atau terhutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20%
(dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai
pari (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah
menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi
surat edaran Dirjen pajak No. SE-03/PJ. 101/1996 tanggal 29 maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan
harus menyerahkan Sertifikat Domisili asli yang diterbitkan Kantor Pajak negara asal. Sertifikat ini berlaku
untuk masa 1 (satu) tahun dan selanjutnya harus diperpanjang. Namun untuk bank, selama bank tersebut
tidak mengubah alamat seperti yang tercantum pada sertifikat tersebut, sertifikat tersebut tetap berlaku.
Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum Perdana ini diharapkan untuk berkonsultasi dangan
konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan
maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.
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XVI. PENJAMIN EMISI EFEK
1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek
Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
Penawaran Umum PT Bayan Resources Tbk., sebagaimana termaktub dalam Akta Addendum No. 118
tanggal 24 Juli 2008 dan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.235 tanggal 31 Juli 2008
yang dibuat dihadapan Sutjipto SH, Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum
di bawah ini secara sendiri-sendiri menyetujui untuk menawarkan dan menjual saham milik pemegang
saham pendiri dalam Perseroan dan saham baru yang dikeluarkan dari portepel kepada masyarakat sebesar
bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) sebesar 100% (seratus
persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu sebanyak 833.333.500
(delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus) saham biasa atas nama baru
dan saham divestasi. Sisa saham yang tidak terjual makan akan diserap oleh Penjamin Pelaksana Emisi
Efek dan Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi masing-masing.
Selain itu, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dalam Penawaran Umum, Pemegang Saham
Penjual memberikan opsi kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk dapat melakukan penjatahan
lebih (“over allotment”) sampai dengan sebanyak-banyaknya 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta)
saham biasa atas nama. Untuk keperluan penjatahan tersebut, Jenny Quantero dan Engki Wibowo, pemegang
saham Perseroan, akan meminjamkan sahamnya sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 125.000.000
(seratus dua puluh lima juta) saham. Dana hasil penjatahan lebih tersebut akan digunakan oleh Agen
Stabilisasi untuk melakukan pembelian saham di Pasar Sekunder guna menjaga harga Saham pada tingkat
harga yang tidak lebih rendah dari Harga Penawaran. Pembelian Saham tersebut dapat dilakukan dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Pencatatan dan dapat dihentikan setiap saat.
Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah
ada sebelumnya dan yang akan ada dikemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.
Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah
sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No.IX.A.7
tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam
Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober
2000. Penjamin Emisi Efek menyatakan menjamin secara kesanggupan penuh (full commitment) terhadap
Penawaran Umum ini.
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Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi
dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:
Nama Para Penjamin Emisi Efek

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Porsi Penjaminan
Saham

%

Penjamin Pelaksana Emisi Efek:
PT Trimegah Securities Tbk

816,216,500

97.95%

Para Penjamin Emisi Efek
PT AmCapital Indonesia
PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas
PT Asia Kapitalindo Securities Tbk
PT Bahana Securities
PT Bapindo Bumi Sekuritas
PT Bumiputera Capital Indonesia
PT CIMB-GK Securities Indonesia
PT Ciptadana Sekuritas
PT Danareksa Sekuritas
PT Danatama Makmur
PT Dhanawibawa Arthacemerlang
PT e-Capital Securities
PT Indomitra Securities
PT IndoPremier Securities
PT Kim Eng Securities
PT Kresna Graha Securindo Tbk
PT Lautandhana Securindo
PT Madani Securities
PT Mandiri Sekuritas
PT Mega Capital Indonesia
PT Minna Padi Investama
PT Optima Kharya Capital Securities
PT Panca Global Securities
PT Panin Sekuritas Tbk
PT Phillip Securities Indonesia
PT Pratama Capital Indonesia
PT Recapital Securities
PT Reliance Securities Tbk
PT Semesta Indovest
PT Transpacific Securindo
PT Victoria Sekuritas
PT Yulie Sekurindo Tbk
Total

250,000
250,000
250,000
400,000
100,000
100,000
525,000
173,000
9,400,000
200,000
200,000
250,000
250,000
300,000
300,000
100,000
300,000
400,000
450,000
100,000
250,000
300,000
250,000
450,000
250,000
350,000
100,000
173,000
250,000
100,000
173,000
173,000
833,333,500

0.03%
0.03%
0.03%
0.05%
0.01%
0.01%
0.06%
0.02%
1.13%
0.02%
0.02%
0.03%
0.03%
0.04%
0.04%
0.01%
0.04%
0.05%
0.05%
0.01%
0.03%
0.04%
0.03%
0.05%
0.03%
0.04%
0.01%
0.02%
0.03%
0.01%
0.02%
0.02%
100.00%

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek seperti tersebut diatas secara tegas dengan ini
menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dengan Undang-undang No.8 Tahun
1995, tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, yang dimaksud
dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.

hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara
horizontal maupun vertikal;
hubungan antara Pihak dengan pekerja, Direktur, atau Komisaris dari Pihak tersebut;
hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan
Komisaris yang sama;
hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan
atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
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e.
f.

hubungan antar 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh
Pihak yang sama; atau
hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

2. Opsi Penjatahan lebih Dan Stabilisasi Harga
Jika terjadi kelebihan pemesanan atas saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum, maka Penjamin
Pelaksana Emisi Efek dapat melakukan penjatahan lebih hingga sebanyak-banyaknya 125.000.000 (seratus
dua puluh lima juta meningkatkan jumlah saham yang ditawarkan melalui Opsi Penjatahan Lebih. Untuk
keperluan tersebut, Jenny Quantero dan Engki Wibowo akan meminjamkan sahamnya sampai dengan
jumlah saham Opsi Penjatahan Lebih tersebut.
Adapun tujuan dilakkukannya penjatahan lebih berdasarkan Opsi Penjatahan Lebih ini adalah agar Penjamin
Pelaksana Emisi Efek melalui Agen Stabilisasi dapat menggunakan dana hasil penjatahan lebih tersebut
untuk melakukan pembelian Saham di Pasar Sekunder untuk menjaga harga Saham pada tingkat harga
yang tidak lebih rendah dari Harga Penawaran (“Stabilisasi Harga”). pembelian saham tersebut dapat dilakukan
dalam Periode Stabilisasi dan dapat dihentikan setiap saat.
Opsi Penjatahan Lebih tersebut dapat dilaksanakan sebagian, seluruhnya atau tidak sama sekali oleh
Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada setiap saat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak
Tanggal Pencatatan (“Periode Stabilisasi”) pada Harga Penawaran tergantung pada hasil kegiaatn Stabilisasi
Harga. dalam hal Opsi Penjatahan Lebih dilaksanakan, baik seluruhnya maupun sebagian, maka Pemegang
Saham Penjual akan menjual dan menyerahkan Saham Opsi Penjatahan Lebih kepada Penjamin Pelaksana
Emisi Efek yang selanjutnya akan digunakan untuk mengembalikan saham yang dipinjam dari Jenny
Quantero dan Engki Wibowo melalui agen Stabilisasi.
Mekanisme kegiatan Stabilisasi Harga adalah sebagai berikut:
1. Stabilisasi Harga hanya dapat dilakukan dalam Periode Stabilisasi
2. Jumlah Saham yang dapat dibeli oleh Agen Stabilisasi dalam rangka Stabilisasi Harga dibatasi maksimal
sejumlah Saham Opsi Penjatahan Lebih, yaitu 125.000.000 (seratus sua puluh lima juta) saham.
3. Agen stabilisasi hanya dapat melakukan pembelian Saham di Pasar Sekunder bila harga pasar Saham
Perseroan jatuh dibawah Harga Penawaran
4. Agen Stabilisasi dalam melakukan Stabilisasi Harga wajib menjaga independensinya dan menghindari
potensi terjadinya benturan kepentingan
5. Agen Stabilisasi wajib melaporkan pelaksanaan Stabilisasi Harga kepada Bapepam-LK, Penjamin
Pelaksana Emisi Efek dan Pemegang Saham Penjual.
Dalam mengembalikan saham yang dipinjam dari Pemegang Saham Penjual, Agen Stabilisasi akan melakukan:
a. Agen Stabilisasi akan mengembalikan saham yang dipinjam beserta seluruh hak yang melekat
didalamnya dan bebas dari segala bentuk pembebanan.
b. Agen Stabilisasi dapat mengembalikan saham yang dipinjam dengan cara mengeksekusi opsi
penjatahan lebih.
c. Pengembalian saham dapat dilakukan melalui :
i. klriring dan penyelesaian atau penyimpanan, termasuk melalui KSEI, dengan cara pembayaran
dari Agen Stabilisasi sejumlah saham opsi penjatahan lebih yang dibeli bedasarkan perjanjian
opsi, dan pengenyampingan oleh Agen Stabilisasi atas kewajiban dari Pemegang Saham Penjual
untuk menyerahkan saham
ii. atau cara lain yg disetujui para pihak.
Pada akhir masa stabilisasi, seluruh dana yang tersisa dalam rekening penampungan seluruhnya akan
dikembalikan pada Pemegang Saham Penjual.
2.1. Share Lending Agreement (Perjanjian Peminjaman Saham)
Agen Stabilisasi yaitu PT Trimegah Securities Tbk, atas nama Penjamin Emisis Efek dan Agen Penjual
Internasional, telah membuat perjanjian peminjaman saham tertanggal 23 Juli 2008, dengan Pemegang
Saham Penjual, untuk meminjam saham hingga sebesar 15,0% dari jumlah saham yang ditawarkan dan
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saham Opsi Pemesanan Lebih (bila ada) dari Pemegang Saham Penjual untuk tujuan memfasilitasi settlemen
Opsi Penjatahan Lebih sehubungan dengan Penawaran Umum ini. Agen Stabilisasi akan mengembalikan
saham yang sama jumlahnya dengan saham yang dipinjam yang tertera dalam perjanjian ini, paling lambat
4 hari kerja setelah berakhirnya 30 hari dari tanggal penjatahan atau (bila lebih cepat) pada tanggal Opsi
Penjatahan Lebih dilakukan secara penuh.
Peminjaman dan Saham Pinjaman
Pemegang Saham Penjual sepakat untuk meminjamkan Saham Pinjaman sebanyak yang tertera pada
Permintaan Peminjaman yang diberikan kepada Agen Stabilisasi dan Agen Stabilisasi harus meminjam Saham
Pinjaman tersebut dari Pemegang Saham Penjual dengan mengikuti syarat dan tergantung kepada ketentuan
dari Perjanjian ini. Permohonan pinjaman saham dibuat oleh Agen Stabilisasi melalui sebuah panggilan telepon,
dimana percakapan telelpon tersebut yang berkaitan dengan Permintaan Pinjaman harus direkam, dan
dikonfirmasikan dalam tertulis dengan Permintaan Pinjaman tidak lebih telat daripada jam 10 pagi waktu
Jakarta pada Hari Kerja berikutnya setelah hari dimana permintaan pinjaman tersebut telah dilakukan.
Pengembalian Saham Pinjaman
Agen Stabilisasi harus memberitahukan kepada Pemegang Saham Penjual sedikitnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum
pengembalian atas pinjaman saham (saham ekuivalen). Agen Stabilisasi akan memberikan kembali Saham
Ekuivalen kepada Pemegang Saham Penjual sesuai dengan Pasal 5 dalam 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal
pengakhiran Perjanjian ini. Dalam hal Agen Stabilisasi gagal mengembalikan Saham Ekuivalen kepada Pemegang
Saham Penjual sebelum Tanggal Pengembalian atau, pada saat terjadinya Peristiwa Kelalaian atau berakhirnya
Perjanjian ini, Agen Stabilisasi harus mengganti kerugian kepada Pemegang Saham Penjual untuk seluruh
biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, biaya kliring, materai, pajak
transaksi dan biaya dan komisi broker yang dikenakan kepada Pemegang Saham Penjual sebagai hasil dari
pembelian saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Penjual di pasar. Jika pembelian saham di pasar
tersebut telah selesai dilakukan, kewajiban Agen Stabilisasi untuk melakukan pengembalian Saham Ekuivalen
akan berakhir. Alternatifnya, Pemegang Saham Penjual berhak untuk mendapat uang tunai yang sama dengan
harga penutupan di hari pengembalian tersebut sebagaimana dipublikasikan di website BEI.
Pernyataan dan Jaminan
1.

Pemegang Saham Penjual memiliki hak, kewenangan dan kapasitas penuh untuk menandatangani
Perjanjian ini dan transaksi-transaksi yang dimaksud dalam perjanjian ini dan untuk melakukan kewajibannya
seperti yang tertera dalam perjanjian (termasuk meminjamkan Saham Pinjaman kepada Agen Stabilisasi).
Perjanjian ini telah ditandatangani oleh Pemegang Saham Penjual merupakan perjanjian yang berlaku
dan mengikat dan dapat dilaksanakan terhadapnya sesuai dengan syarat-syaratnya

2.

Saham Pinjaman yang telah dikeluarkan, telah dibayar penuh seluruhnya. Pemegang Saham Penjual
tersebut memiliki dan pada tanggal settlement akan memiliki hak milik yang sah dan berlaku untuk
Saham Pinjaman yang akan dipinjamkan olehnya dibawah perjanjian ini, bebas dari jaminan berupa
apapun dan tidak dikenakan tuntutan kapanpun dan dari siapapun dan pada saat pemberian Saham
Pinjaman tersebut, Agen Stabilisasi, delegasinya atau seseorang yang menerima pemberian Saham
Pinjaman sehubungan dengan perjanjian ini akan menerima hak milik yang sah dan berlaku untuk
Saham Pinjaman, bebas dari jaminan berupa apapun dan tidak dikenakan tuntutan kapanpun dan dari
siapapun. Saham Pinjaman yang dipinjamkan oleh Pemegang Saham Pembeli boleh bebas
dipindahtangankan kepada Agen Stabilisasi sesuai dengan yang ketentuan dalam perjanjian ini;

Dalam hal Agen Stabilisasi:
1.
2.

Agen Stabilisasi adalah Perseroan Terbatas yang diatur menurut hukum Republik Indonesia;
Agen Stabilisasi memiliki hak, kuasa, otoritas dan kapasitas penuh untuk menandatangani perjanjian
ini dan untuk mengembalikan Saham Ekuivalen kepada setiap Pemegang Saham Penjual. Perjanjian
ini telah diatur, dieksekusi dan diberikan oleh Agen Stabilisasi dan merupakan perjanjian yang sah dan
mengikat.
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3.

Peminjaman saham menurut Perjanjian ini bertujuan untuk melaksanakan penjatahan lebih atau
mempengaruhi transaksi saham biasa atau efek lainnya yang berhubungan pada pasar over the counter
atau sebaliknya yang bertujuan untuk mendukung harga pasar Saham yang ditawarkan pada tingkat
harga yang lebih tinggi dari harga yang mungkin terjadi di pasar untuk periode terbatas setelah tanggal
pembayaran.

Pengakhiran Perjanjian
1.
2.

melalui kesepakatan antara Agen Stabilisasi dan masing-masing Pemegang Saham Penjual
melalui pemberitahuan yang berlaku secara langsung yang diberikan oleh Agen Stabilisasi kepada
Pemegang Saham Penjual pada saat pengakhiran antara Perjanjian Penjamin Emisi Efek

Jumlah dana untuk melakukan stabilisasi harga adalah sebesar Rp725 miliar dan sumber dananya adalah
dari penjualan saham Opsi Penjatahan Lebih dimana dana tersebut akan dipegang oleh Agen Stabilisasi
Harga selama 30 hari.Saham-saham yang diperoleh selama dilaksanakan stabilisasi harga akan
dikembalikan kepada Pemegang Saham Penjual dan tidak akan digunakan untuk tujuan apapun (saham ini
tidak untuk spekulasi dan tidak untuk profit taking).
2.2. Option Agreement (Perjanjian Opsi)
Pemegang Saham Penjual dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Agen Stabilisasi telah membuat
Perjanjian Opsi tertanggal 23 Juli 2008, untuk memberikan penjatahan lebih kepada para pembeli dan
untuk tujuan menstabilisasikan harga saham Perseroan di pasar.
Beberapa poin yang ada dalam perjanjian ini antara lain:
-

Pemegang Saham Penjual memberikan Opsi Penjatahan Lebih untuk membeli saham Pemegang
Saham Penjual sebesar 15,0% dari total penawaran umum yang tujuannya untuk menutup penjatahan
lebih yang dilakukan dalam penawaran ini. Opsi ini dilakukan selama 30 hari setelah tanggal pencatatan.

-

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan agen stabilisasi dapat melakukan Opsi Penjatahan Lebih dengan
memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Saham Penjual.

-

Pembayaran oleh Agen Stabilisasi kepada kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dilakukan setelah
dikurangi biaya penjaminan

-

Masing-masing Pemegang Saham Penjual setuju bahwa aktivitas stabilisasi sebagai Agen Stabilisasi
dapat dilakukan melalui afiliasi atau agen-agennya.

-

Saat Agen Stabilisasi melakukan Opsi Penjatahan Lebih, masing-masing Pemegang Saham Penjual
menyerahkan (i) sertifikat dan (ii) opini, surat-surat dan sertifikat-sertifikat lainnya yang diperlukan
pada saat melakukan opsi tersebut

-

Perjanjian ini diatur menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia

-

bila terjadi perselisihan maka diselesaikan di BAPMI

-

pengakhiran perjanjian ini dilakukan dengan persetujuan bersama antara Pemegang Saham Penjual
dan Agen Stabilisasi

3. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana
Harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang
saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi. Penetapan harga sebesar Rp5.800 (lima ribu delapan
ratus Rupiah) juga mempertimbangkan hasil bookbuilding yang telah dilakukan para Penjamin Pelaksana
Emisi Efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dan internasional dengan
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
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-

Kondisi pasar ketika bookbuilding dilakukan
Permintaan investor global (domestik dan internasional)
Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau Qualified Institutional Buyer (QIB)
Kinerja keuangan Perseroan
Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan
keterangan mengenai industri pertambangan batubara di Indonesia
Penilaian terhadap Direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lalu maupun
sekarang, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa datang
Status dari perkembangan terakhir Perseroan
Faktor-faktor diatas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian
untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dengan Perseroan
Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan EV/EBITDA dari beberapa perusahaan publik yang
tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan
Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder

Tidak dapat dipastikan atau dijamin, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan
terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara
aktif di Bursa Efek dimana saham ini dicatatkan.

4. Masa Berlakunya dan Pengakhiran Perjanjian Emisi Efek
1.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek dan akan berakhir dengan sendirinya apabila:
(i) Pernyataan Pendaftaran tidak menjadi efektif selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal
Laporan Keuangan terakhir yang telah diaudit; atau
(ii) Pencatatan saham pada Bursa Efek tidak dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak
tanggal Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif; atau
(iii) Apabila pencatatan sahamnya ditolak di Bursa Efek; atau
(iv) Telah terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian Penjamin Emisi
Efek; atau
(v) Peraturan, penetapan, atau perintah Pemerintah Republik Indonesia yang mewajibkan Emiten
dan Pemegang Saham Penjual untuk mengakhiri Penawaran Umum.

2.

Apabila pada suatu saat sebelum Tanggal Pembayaran terjadi satu atau lebih kejadian-kejadian yang
disebutkan dibawah ini, maka, baik Emiten maupun Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berhak mengakhiri
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis, dan selanjutnya
melaporkan secara tertulis tentang pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek kepada BAPEPAM
dan LK dan pihak lain yang berwenang:
(i) Sejak penandatanganan Perjanjian ini atau sejak tanggal dimana keterangan diberikan di dalam
Prospektus, terdapat adanya Info Memo dan informasi lain yang diberikan kepada para investor
asing oleh agen penjualan internasional, terdapat perubahan material yang merugikan atau
perkembangan yang mengakibatkan perubahan yang prospektif dalam kondisi, keadaan keuangan
atau sebaliknya, atau pada pendapatan-pendapatan, hubungan bisnis, atau pada rencana bisnis
Emiten dan anak perusahaannya yang diperkirakan sebagai 1 (satu) perusahaan, yang atau tidak
berdiri sesuai dengan kebiasaan usaha yang wajar.
(ii) Apabila terjadi perubahan material yang merugikan pada pasar keuangan di Amerika Serikat, Uni
Eropa, Indonesia atau negara lainnya, pecahnya perang, aksi terorisme, atau meluasnya peristiwaperistiwa tersebut atau timbulnya bencana lain (termasuk tidak terbatas bencana banjir, gempa
bumi, meletusnya gunung merapi, kebakaran, atau timbulnya wabah-wabah lain di Indonesia)
atau timbulnya krisis atau perubahan atau perkembangan yang mengakibatkan perubahan prospektif
pada bidang politik nasional atau internasional, keuangan, ekonomi, atau kondisi peraturan atau
tingkat nilai pertukaran mata uang atau pengawasan bursa di Amerika Serikat, Uni Eropa, Indonesia
atau tempat lainnya, yang masing-masing peristiwa tersebut diatas, berdasarkan penilaian Penjamin
Pelaksana Emisi Efek, dapat mengakibatkan tidak terlaksananya atau tidak mungkin untuk
dipasarkannya Saham yang Ditawarkan atau tidak memungkinkan untuk melaksanakan perjanjian
penjualan atas Saham yang Ditawarkan.
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(iii) Apabila perdagangan saham Emiten dihentikan sementara atau dibatasi secara material oleh
Bursa Efek, baik dalam pasar reguler maupun non reguler, atau jika perdagangan di bursa efek
Amerika Serikat, New York, Nasdaq, London atau Bursa Efek dihentikan sementara atau dibatasi
secara material, atau harga maksimum dan minimum untuk perdagangan telah ditentukan, atau
pembatasan rentang harga maksimum saham telah ditentukan, oleh bursa sebagaimana dimaksud
sebelumnya atau berdasarkan sistem atau perintah dari U.S. Securities and Exchange Commission,
the National Association of Securities Dealers, Inc., BAPEPAM-LK atau instansi pemerintah
manapun atau gangguan yang secara material telah terjadi sehubungan dengan kegiatan perbankan
dan penyelesaian transaksi saham atau jasa kliring di Amerika Serikat atau Indonesia sehubungan
dengan sistem Clearstream atau Euroclear di Eropa atau KSEI.
(iv) Apabila moratorium perbankan telah diumumkan oleh oleh pihak berwenang di pemerintah federal
Amerika Serikat, New York atau Indonesia;
(v) Apabila peringkat hutang Indonesia telah diturunkan oleh badan pemeringkat yang bereputasi
internasional, dimana badan pemeringkat tersebut melakukan pengawasan atau meninjau peringkat
atas Indonesia (selain dari pengumuman yang memiliki akibat positif atas kemungkinan terjadinya
peningkatan peringkat dan tidak menimbulkan dampak atas adanya kemungkinan penurunan
peringkat tersebut;
(vi) Jika terjadi perubahan suku bunga antar bank atau suku bunga lainnya, dimana berdasarkan
penilaian Penjamin Pelaksana Emisi Efek, secara praktis atau direkomendasikan tidak dapat
memasarkan Saham Yang Ditawarkan atau melaksanakan Penawaran Umum;
(vii) Apabila telah terjadinya perubahan atau perkembangan yang mengikutsertakan perubahan yang
prospektif pada bidang perpajakan Indonesia atau peraturan mengenai investasi asing atau peraturan
lainnya, peraturan atau undang-undang yang dapat mempengaruhi Emiten, Saham Yang Ditawarkan
atau pengalihan atasnya, dimana berdasarkan penilaian Penjamin Pelaksana Emisi Efek, secara
praktis atau direkomendasikan tidak dapat memasarkan Saham Yang Ditawarkan atau
melaksanakan Penawaran Umum; atau
(viii) Dengan memperhatikan kondisi pasar dan book building maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek
dapat menarik diri atas penugasan ini 1 (satu) Hari Kerja sebelum penandatanganan adendum
Perjanjian ini yang menetapkan tentang Bagian Penjaminan dan Harga Penawaran.
(ix) Apabila telah terjadi, sejak Perjanjian ini ditandatangani, perubahan material apapun yang merugikan
atau perkembangan yang mengikutsertakan perubahan prospektif pada kondisi, keuangan atau
sebaliknya, atau pada pendapatan, hubungan bisnis, atau prospek bisnis Penjamin Pelaksana
Emisi Efek, yang timbul atau tidak dalam kebiasaan usaha yang wajar atau telah terjadinya
keadaan atau perkembangan yang secara wajar dapat menyebabkan efek yang bersifat material
terhadap kemampuan Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menjalankan kewajibannya
berdasarkan Perjanjian ini.
3.

Penjamin Pelaksanan Emisi Efek berhak, sebelum ditandatanganinya Adendum Perjanjian Penjamin
Pelaksana Emisi Efek, berhak mengakhiri Perjanjian ini jika terjadi penurunan paling sedikit 20,0%
pada Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek dalam kurun waktu 3 (tiga) hari berturut-turut pada
saat setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan sebelum masa penawaran terakhir.

4.

Apabila Perjanjian ini diakhiri berdasarkan klausul-klausul diatas ini, pengakhiran tersebut harus tanpa
disertai adanya tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lainnya kecuali bagi ketentuan di dalam
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (Pasal 17, Pasal 22 ayat 4, 5, 6, 7, 8, 11, Pasal 23, Pasal 24 akan
terus berlaku meskipun Perjanjian Perjanjian Emisi Efek ini telah berakhir).

5.

Emiten setuju untuk dapat mengakhiri Perjanjian ini atas kesepakatan bersama dengan Penjamin
Pelaksana Emisi Efek.

6.

Pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai dengan ketentuan Pasal 19 atau 20 Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek ini berlaku tanpa diperlukan keputusan suatu badan peradilan dan pihak-pihak
dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ini melepaskan ketentuan dari kalimat kedua Pasal
1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

7.

Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (menurut Pasal 19 atau 20 dalam
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek), maka para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini
wajib memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM dan LK.
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XVII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah
sebagai berikut :
1.

Akuntan Publik:

KAP Haryanto Sahari & Rekan (Anggota dari PricewaterhouseCoopers)
Jl. HR Rasuna Said Kav. X-7 No. 6 Lantai 12
Jakarta 12940 - Indonesia
Telp: (021) 521 2901 Fax: (021) 52905555
No. STTD: 383/PM/STTD-AP/2004
Tanggal STTD: 27 Juli 2004
No.Keanggotaan IAPI: 1171
No. Keanggotaan IAI:100310823

Fungsi utama akuntan publik dalam rangka penawaran umum saham ini adalah untuk melaksanakan
audit berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut
mengharuskan akuntan publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan
memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan publik bertanggung
jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan berdasarkan audit yang dilakukan.
2.

Notaris:

Sutjipto, SH
Menara Sudirman Lantai 18
Jl. Jend Sudirman Kav. 60
Jakarta 12190 - Indonesia
Telp: (021) 5204778 Fax: (021) 5204778
STTD:11/STTD-N/PM/1996 atas nama Sutjipto, S.H
Keanggotaan Asosiasi: Ikatan Notaris Indonesia (INI) No.211.5.047.051050
Pedoman Kerja: Undang-undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
dan Kode- Etik Ikatan Notaris Indonesia

Ruang lingkup tugas notaris selaku profesi penunjang dalam rangka penawaran umum antara lain
adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan penawaran umum, antara lain
perubahan seluruh anggaran dasar perseroan, perjanjian penjaminan emisi efek dan perjanjian
pengelolaan administrasi saham.
3. Konsultan Hukum:

Hadiputranto, Hadinoto & Partners
Indonesian Stock Exchange Building, Tower II Lantai 21 SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190 – Indonesia
Telp: (021) 515 5090 Fax: (021) 515 4840
No. STTD: 179/STTD-KH/PM/1998
Tanggal STTD: 21 April 1998
No Keanggotaan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal: 98037

Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan
Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dan penelitian dengan
kemampuan terbaik yang dimiliki Konsultan Hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan
keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan
Hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari
Segi Hukum yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta
guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana
diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran
Umum.
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4.

Biro Administrasi Efek:

PT. Raya Saham Registra
Gedung Plaza Central Lantai 2
Jl. Jend Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930
Telp: (021) 252 5666 Fax: (021) 252 5028
No.STTD: KEP-79/PM/1991
Tanggal STTD : 18 September 1991

Tugas dan tanggung jawab biro administrasi efek (BAE) dalam penawaran umum ini, sesuai dengan
standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham
berupa daftar pemesanan pembelian saham (DPPS) dan formulir pemesanan pembelian saham (FPPS)
yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham
dan telah mendapat persetujuan dari penjamin emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan
penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi
yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan penjamin emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak
pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan
yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE
melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh penjamin emisi,
mencetak konfirmasi penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggungjawab
menerbitkan formulir konfirmasi penjatahan (FKP) atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan
dan menyusun laporan penawaran umum perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Penilai:

PT Ujatek Baru
Wisma Ujatek Baru
Jl. Yusuf Adiwinata No. 41
Jakarta
Telp; (021) 310 2020 Fax: (021) 315 5555
No MAPPI: Antonius Setiady: 81-S-0002
No. STTD: 04/PM/STTD-P/AB/2006
Tanggal STTD: 6 Maret 2006
No Keanggotaan Himpunan Pasar Modal: 1.99.0013

Tugas dan tanggung jawab Penilai dalam penawaran umum ini meliputi pemeriksaan fisik secara
langsung di masing-masing lokasi, penganalisaan data untuk menentukan nilai pasar untuk penggunaan
yang ada dari aktiva tetap yang dimiliki Perseroan. dalam melaksanakan tugas penilaian untuk
mengungkapkan pendapat mengenai nilai pasar untuk penggunaan yang ada atas aktiva tetap Perseroan,
Penilai senantiasa mengacu kepada Standar Penilaian Indonesia (SPI) serta Kode Etik Penilai Indonesia
(KEPI) serta peraturan pasar modal yang berlaku.
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
No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995, tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Nomor 3608.
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XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
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Halaman ini sengaja dikosongkan

Our Ref.: 110897-v1

Jakarta, 31 Juli 2008
Kepada Yth.
PT BAYAN RESOURCES TBK
Graha Irama Building, Suite O
Jl. HR Rasuna Said Blok X-1, Kav 1 & 2
Jakarta 12950
U.p.:

Direksi

Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum atas PT Bayan Resources Tbk
Dengan hormat,
Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal, kami kantor hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, yang telah
memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 01/STTDKH/PM/1992, tanggal 19 Nopember 1992, atas nama Sri Indrastuti Hadiputranto, SH,
LLM, dan telah terdaftar dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan
Nomor 92001, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh PT
Bayan Resources Tbk (“Perseroan”) berdasarkan Surat Penunjukkan No. 037A/BRHHP/I/2008 tertanggal 31 Januari 2008 dan oleh Engki Wibowo dan Quan Jenny
Quantero (secara bersama-sama disebut sebagai “Pemegang Saham Penjual”)
berdasarkan dua Surat Penunjukkan yang seluruhnya tertanggal 31 Januari 2008, untuk
melakukan uji tuntas dan mempersiapkan Laporan Uji Tuntas serta memberikan
Pendapat Dari Segi Hukum atas Perseroan, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk
melakukan penawaran umum saham perdana (“Penawaran Umum”).
Saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum ini adalah sampai sebanyak
833.333.500 (delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus)
saham biasa atas nama yang terdiri dari sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham
biasa atas nama milik Pemegang Saham Penjual (“Saham Divestasi”) dan sebanyak
333.333.500 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus)
saham biasa atas nama baru (“Saham Baru”), dengan nilai nominal Rp. 100 (seratus
Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran
sebesar Rp. 5.800 (lima ribu delapan ratus Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan
penuh (full commitment) oleh PT Trimegah Securities Tbk selaku Penjamin Pelaksana
Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek lainnya.
Saham Divestasi terdiri dari 200.000.000 (dua ratus juta) saham milik Engki Wibowo
dan 300.000.000 (tiga ratus juta) saham milik Quan Jenny Quantero.
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Disamping Saham Divestasi dan Saham Baru, Pemegang Saham Penjual memberikan
opsi kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat dilaksanakan, sebagian atau
seluruhnya, pada setiap saat dalam jangka waktu sampai dengan 30 hari kalender sejak
tanggal pembayaran, untuk meningkatkan jumlah saham yang ditawarkan sampai dengan
jumlah sebanyak-banyaknya 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) saham biasa atas
nama milik Pemegang Saham Penjual pada harga penawaran umum (“Saham Opsi
Penjatahan Lebih”).
(Saham Divestasi dan Saham Opsi Penjatahan Lebih selanjutnya disebut sebagai
“Saham Pemegang Saham”).
Dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada
Bursa Efek Indonesia.
Dana hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi dengan biaya dan komisi penjaminan
emisi serta biaya-biaya lain yang menjadi beban/tanggungan Perseroan, seluruhnya akan
digunakan untuk:
•

sekitar Rp. 313.400.000.000 (AS$34.000.000) untuk mengakuisisi Floating
Transfer Station;

•

sekitar Rp.360.200.000.000 (sekitar AS$39.100.000) untuk pengembangan
Proyek Wahana;

•

sekitar Rp. 322.800.000.000 (sekitar AS$35.000.000) untuk pengembangan
Proyek Perkasa;

•

sekitar Rp.148.300.000.000 (sekitar AS$16.100.000) untuk pengembangan
Proyek FTB;

•

sekitar Rp. 711.900.000.000 (sekitar AS$77.200.000) untuk modal kerja
Perseroan dan kepentingan umum lainnya. Dalam hal ini, apabila terdapat
kesempatan yang layak pada masa yang akan datang, Perseroan akan mengakuisi
aset batubara tambahan dan aset-aset terkait lainnya.

Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen
asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan, serta pernyataan
dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Komisaris,
wakil dan/atau pegawai Perseroan, yang hasilnya termuat dalam Laporan Uji Tuntas atas
Perseroan No. 110880-v1A, tanggal 31 Juli 2008 (“LUT”), yang menjadi dasar dan
bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum ini, serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pendapat Dari Segi Hukum ini menggantikan Pendapat Dari Segi Hukum yang telah
diberikan sebelumnya sebagaimana dinyatakan dalam surat kami No. 103960-v1 tanggal
13 Juni 2008, No. 108844-v1 tanggal 17 Juli 2008 dan No. 110049-v1A tanggal 24 Juli
2008.
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Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut
dalam LUT, serta memperhatikan asumsi dan kualifikasi di bawah ini, Pendapat Dari
Segi Hukum kami adalah sebagai berikut:
1.

Perseroan, berkedudukan di Jakarta, adalah suatu perseroan terbatas yang
didirikan berdasarkan Akta No. 12 tanggal 7 Oktober 2004, dibuat di hadapan
Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
(“Menkumham”) berdasarkan Keputusan No. C-30690 HT.01.01.TH.2004
tanggal 21 Desember 2004 dan didaftarkan di kantor Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan dibawah No. 1886/BH.09.03/VIII/2005 tanggal 21 Juli
2005. Akta Pendirian tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia No. 65, tanggal 16 Agustus 2005, Tambahan No. 8773.Perseroan
didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.
Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, termasuk
Perseroan telah melakukan perubahan anggaran dasar sehubungan dengan
Penawaran Umum. Perubahan anggaran dasar terakhir dilakukan sehubungan
dengan penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.J.1 tentang Perseroan Yang Melakukan
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan (“Anggaran Dasar”).
Anggaran Dasar Perseroan beserta seluruh perubahannya, kecuali sehubungan
dengan perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang dari
perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, telah sah dan berlaku sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan dari perusahaan tertutup
menjadi perusahaan terbuka mulai berlaku sejak tanggal efektifnya pernyataan
pendaftaran yang diajukan kepada Bapepam-LK.
Anggaran Dasar Perseroan telah memuat semua ketentuan yang dipersyaratkan
oleh Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar
Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan
Perusahaan Publik, Peraturan Bapepam-LK No. IX.D.1 tentang Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu, Peraturan Bapepam-LK No. IX.D.4 tentang Penambahan
Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Peraturan Bapepam-LK No.
IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan
Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan
Usaha Utama.
Perseroan merupakan perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN)
sesuai dengan Undang-undang No. 6 tahun 1968 sebagaimana diubah dengan
Undang-undang No. 12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri,
sebagaimana selanjutnya diganti dengan Undang-undang No. 25 tahun 2007
tentang Penanaman Modal, berdasarkan keputusan Ketua Badan Koordinasi
Penanaman Modal No. 170/I/PMDN/2005 tanggal 21 Nopember 2005.
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2.

Kegiatan usaha utama Perseroan saat ini adalah bergerak di bidang perdagangan
batubara. Perseroan telah menjalankan usahanya sesuai dengan maksud dan
tujuan Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan
yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan No. 7, tanggal 2 Juni 2008, dibuat di hadapan Aulia Taufani,
SH, Notaris pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta.

3.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan No. 88 tanggal 18 Maret 2008 dibuat di hadapan Sutjipto, SH, Notaris
di Jakarta (“Akta No. 88/2008”), yang telah memperoleh persetujuan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.
AHU-16383.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 2 April 2008 dan diberitahukan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-8915
tanggal 16 April 2008, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:
Modal dasar
Modal ditempatkan
Modal disetor

: Rp.1.200.000.000.000
: Rp. 300.000.000.000
: Rp. 300.000.000.000

Modal dasar Perseroan terbagi atas 12.000.000.000 lembar saham dengan nilai
nominal Rp. 100 per lembar saham.
Struktur modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan diatas
adalah benar dan telah sesuai dengan ketentuan di dalam Anggaran Dasar
Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.

Berdasarkan Akta No. 88/2008, susunan pemegang saham Perseroan adalah
sebagai berikut:
Nama Pemegang
Saham
1.
Dato’ Low Tuck
Kwong
2.
Engki Wibowo
3.
Jenny Quantero
Jumlah
Saham dalam Portepel

No.

Nominal (Rp.)

Jumlah Saham

%

225.000.000.000

2.250.000.000

75

30.000.000.000
45.000.000.000
300.000.000.000
900.000.000.000

300.000.000
450.000.000
3.000.000.000
9.000.000.000

10
15
100

Saham milik Dato’ Low Tuck Kwong dalam Perseroan sebanyak 800 saham saat
ini sedang digadaikan kepada Vitol Asia Pte. Ltd berdasarkan Akta Perjanjian
Pemberian Jaminan Fidusia (Saham) No. 138 tanggal 27 Nopember 2007, dibuat
di hadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, sehubungan dengan AS$50.000.000
Facility Agreement tanggal 25 Nopember 2007 antara Perseroan dan Vitol Asia
Pte. Ltd.
5.
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Direksi:
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur

:
:
:
:
:
:
:
:

Chin Wai Fong
Engki Wibowo
Jenny Quantero
Lim Chai Hock
Low Yi Ngo
Raden Soedjoko Tirto Soekotjo
Alastair Gordon Christopher McLeod
Russel John Neil

Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen

: Dato’ Low Tuck Kwong
: Michael Sumarijanto
: Rozik B Soetjipto

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas telah diberitahukan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-8915 tanggal 16
April 2008. Berdasarkan Surat Keterangan dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta
tanggal 15 Juli 2008, Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan diatas sedang
dalam proses pendaftaran di Daftar Perusahaan.
Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah dilakukan
secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal.
Saat ini Perseroan belum membentuk Komite Audit sebagaimana disyaratkan
dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 dan Peraturan BEI No. I-A. Berdasarkan
Pasal III.1 Peraturan BEI No. I-A, karenanya Perseroan wajib membentuk Komite
Audit dalam waktu 6 bulan sejak perusahaan tersebut tercatat di bursa efek.
Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam
Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.4.
Berdasarkan Surat Pernyataan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan
bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan calon anggota Direksi dan
Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.6.
6.
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Perseroan dan Anak Perusahaan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) telah
memperoleh ijin-ijin penting yang diperlukan untuk menjalankan usahanya dari
pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku dan ijin-ijin penting tersebut masih berlaku sampai dengan
dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali ijin pinjam pakai kawasan
hutan yang harus dimiliki oleh PT Gunungbayan Pratamacoal dan PT Wahana
Baratama Mining.
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Yang dimaksud dengan “Anak Perusahaan” adalah perusahaan-perusahaan di
mana Perseroan memiliki lebih dari 50% saham di masing-masing perusahaan
tersebut secara langsung dan tidak langsung dan didirikan berdasarkan hukum
Negara Republik Indonesia, yaitu PT Bayan Energy, PT Metalindo Prosestama,
PT Dermaga Perkasa Pratama, PT Bara Tabang, PT Fajar Sakti Prima, PT Teguh
Sinar Abadi, PT Firman Ketaun Perkasa, PT Kaltim OTR Tyres, PT Indonesia
Pratama, PT Perkasa Inakakerta, PT Wahana Baratama Mining, PT
Gunungbayan Pratamacoal, PT Brian Anjat Sentosa dan PT Muji Lines.
7.

Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan mempunyai
penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

7.1.1

Perseroan memiliki penyertaan pada PT Wahana Baratama Mining (”WBM”)
sebanyak 3.750 saham yang merupakan 75% dari seluruh saham yang telah
ditempatkan dan disetor penuh dalam WBM.
Berdasarkan Akta Fidusia (Saham) No. 137 tanggal 27 Nopember 2007, dibuat
di hadapan Sutjipto, SH, Notary in Jakarta, 8% dari seluruh saham yang
ditempatkan WBM yang dimiliki oleh Perseroan sedang dijaminkan secara
fidusia kepada Vitol Asia Pte. Ltd. sebagai jaminan atas pembayaran pinjaman
berdasarkan AS$50,000,000 Facility Agreement tanggal 25 Nopember 2007
antara Perseroan sebagai Debitor dan Vitol Asia Pte. Ltd. Sebagai Kreditor.
WBM, berkedudukan di Jakarta, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan dan diatur menurut Undang-Undang Republik Indonesia
berdasarkan Akta Pendirian Nomor 80, tanggal 24 Oktober 1994, yang dibuat di
hadapan A. Partomuan Pohan, SH, LL.M, Notaris di Jakarta, dan telah
memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia
berdasarkan Surat Keputusan No. C2-9446.HT.01.01.TH.95, tanggal 2 Agustus
1995, yang telah didaftarkan di Buku Daftar Kantor Panitera Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan dibawah No. 1234/A/PT/1995, tanggal 30 Agustus 1995,
diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia No. 79, tanggal 3 Oktober
1995, Tambahan No. 8211. Anggaran dasar WBM telah beberapa kali diubah,
perubahan terakhir dibuat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4,
tanggal 5 Desember 2006, yang dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH,
Notaris di Jakarta, sebagaimana telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Laporan No. W7-HT.01.0469, tanggal 3 Januari 2007, yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jakarta
dibawah No. 477/RUB.09.03/XI/2007, tanggal 1 Nopember 2007.
Pada saat dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan Akta
Pernyataan Keputusan Rapat No. 3, tanggal 25 September 1997, yang Pasal 4
ayat (3) dari Anggaran Dasar telah disempurnakan berdasarkan Akta Pembetulan
Anggaran Dasar No. 11, tanggal 16 April 1998, yang keduanya dibuat di
hadapan Yuliana Sianipar, SH, Notaris di Bogor, yang telah memperoleh
persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat
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Keputusan No. C2-16.230.HT.01.04.TH.98, tanggal 29 September 1998,
susunan permodalan WBM adalah sebagai berikut:
Modal dasar
Modal ditempatkan
Modal disetor

: Rp.
: Rp.
: Rp.

20.000.000.000
5.000.000.000
5.000.000.000

Modal dasar WBM terbagi atas 20.000 saham dengan nilai nominal Rp
1.000.000 per saham.
Susunan pemegang saham WBM saat ini berikut kepemilikannya dalam WBM
adalah sebagai berikut:
Nama Pemegang
Saham
1.
Perseroan
2.
PT Bayan Energy
Jumlah
Saham dalam Portepel
No.

Nominal (Rp.)
3.750.000.000
1.250.000.000
5.000.000.000
15.000.000.000

Jumlah Saham
3.750
1.250
5.000
15.000

%
75
25
100
-

Kegiatan usaha utama WBM saat ini adalah bergerak dalam bidang
pertambangan dan penjualan batubara.
7.1.2

Perseroan memiliki penyertaan dalam PT Indonesia Pratama (“IP”) sebanyak
750 saham yang merupakan 75% dari seluruh saham yang telah ditempatkan
dalam IP.
Berdasarkan Akta Fidusia (Saham) No. 137 tanggal 27 November 2007, dibuat
di hadapan Sutjipto, SH, Notary in Jakarta, 8% dari seluruh saham yang
ditempatkan PT Indonesia Pratama yang dimiliki oleh Perseroan sedang
dijaminkan secara fidusia kepada Vitol Asia Pte. Ltd. sebagai jaminan atas
pembayaran pinjaman berdasarkan AS$50,000,000 Facility Agreement tanggal
25 November 2007 antara Perseroan sebagai Debitor dan Vitol Asia Pte. Ltd.
Sebagai Kreditor.
IP adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No. 127, tanggal
25 Juni 1997, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 22 tanggal 14
Mei 2003 yang dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di
Jakarta. Akta-akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia
Republik
Indonesia
berdasarkan
Keputusan
No.
C24907.HT.01.01.TH.2003 tanggal 17 Oktober 2003 dan didaftarkan dalam
Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090317143266 di Kantor Pendaftaran
Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 1655/BH.09.03/VIII/2004 tanggal
23 Agustus 2004. Akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia No. 78, tanggal 28 September 2004, Tambahan No. 9758. Anggaran
Dasar IP telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir kali dibuat berdasarkan
Akta No. 210 tanggal 21 Desember 2004, dibuat di hadapan Ingrid Lannywaty,
SH, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia
Republik
Indonesia
berdasarkan
Keputusan
No.
C-
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00677.HT.01.04.TH.2005 tanggal 10 Januari 2005. Perubahan anggaran dasar
dimaksud belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
Pada saat dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan Akta No.
210 tanggal 21 Desember 2004, dibuat di hadapan Ingrid Lannywaty, SH,
Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C00677.HT.01.04.TH.2005 tanggal 10 Januari 2005, susunan permodalan IP
adalah sebagai berikut:
Modal dasar
Modal ditempatkan
Modal disetor

: Rp. 1.000.000.000
: Rp. 1.000.000.000
: Rp. 1.000.000.000

Modal dasar IP terbagi atas 1.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000 per
saham.
Susunan pemegang saham IP saat ini berikut kepemilikannya dalam IP adalah
sebagai berikut:
No.

Nama Pemegang Saham

1.
Perseroan
2.
PT Bayan Energy
Jumlah
Saham dalam Portepel

Nominal (Rp.)
750.000.000
250.000.000
1.000.000.000

Jumlah
Saham
750
250
1.000
-

%
75

25
100
-

Kegiatan usaha utama yang dilakukan IP saat ini adalah bidang kontraktor jasa
pertambangan batubara.
7.1.3

Perseroan memiliki penyertaan dalam PT Teguh Sinar Abadi (“TSA”) sebanyak
22.500 saham yang merupakan 75% dari seluruh saham yang telah ditempatkan
dalam TSA.
Berdasarkan Akta Fidusia (Saham) No. 137 tanggal 27 November 2007, dibuat
di hadapan Sutjipto, SH, Notary in Jakarta, 8% dari seluruh saham yang
ditempatkan PT Teguh Sinar Abadi yang dimiliki oleh Perseroan sedang
dijaminkan secara fidusia kepada Vitol Asia Pte. Ltd. sebagai jaminan atas
pembayaran pinjaman berdasarkan AS$50,000,000 Facility Agreement tanggal
25 November 2007 antara Perseroan sebagai Debitor dan Vitol Asia Pte. Ltd.
Sebagai Kreditor.
TSA berkedudukan di Jakarta, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan Akta Pendirian No. 115, tanggal 21 Desember 1994 sebagaimana
diubah dengan Akta No.25 tanggal 6 Juni 1997 yang keduanya dibuat di hadapan
Raharti Sudjardjati, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta Pendirian TSA”). Akta
Pendirian TSA telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia
berdasarkan Keputusan No.C2-9.371.HT.01.01.TH.97 tanggal 11 September
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1997 dan didaftarkan di kantor Daftar Perusahaan dibawah No. 09051636878
tanggal 6 Nopember 1998, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia No. 23, tanggal 19 Maret 1999, Tambahan No. 1746. Anggaran Dasar
TSA telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir berdasarkan Akta
Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 5, tanggal 5
Desember 2006, yang dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa SH., Notaris di
Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia berdasarkan Bukti Penerimaan No. W7-HT.01.04-70 tanggal
3 Januari 2007 dan didaftarkan di kantor Daftar Perusahaan dibawah No.
01/RUB.09.03/I/2008 tanggal 2 Januari 2008.
Pada saat dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan Akta
No.67, tanggal 8 Maret 2005, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris, SH., SE.,
MH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C-18209
HT.01.04.TH.2005, tanggal 30 Juni 2005 dan diberitahukan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat NO. C-UM.02.01.4472,
tanggal 5 April 2005, susunan permodalan TSA adalah sebagai berikut:
Modal dasar
Modal ditempatkan
Modal disetor

: Rp. 30.000.000.000
: Rp. 30.000.000.000
: Rp. 30.000.000.000

Modal dasar TSA terbagi atas 30.000 saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000
per saham.
Susunan pemegang saham TSA saat ini berikut kepemilikannya dalam TSA
adalah sebagai berikut:
No.

Nama Pemegang Saham

1.
PT Bayan Resources Tbk
2.
PT Bayan Energy
Jumlah
Saham dalam Portepel

Nominal (Rp)
22.500.000.000
7.500.000.000
30.000.000.000
-

Jumlah
Saham
22.500
7.500
30.000
-

%
75
25
100
-

Kegiatan usaha utama yang dilakukan TSA saat ini adalah bergerak dalam
bidang pertambangan batubara.
7.1.4

Perseroan memiliki penyertaan dalam PT Firman Ketaun Perkasa (“FKP”)
sebanyak 7.500 saham yang merupakan 75% dari seluruh saham yang telah
ditempatkan dalam FKP.
Berdasarkan Akta Fidusia (Saham) No. 137 tanggal 27 November 2007, dibuat
di hadapan Sutjipto, SH, Notary in Jakarta, 8% dari seluruh saham yang
ditempatkan PT Firman Ketaun Perkasa yang dimiliki oleh Perseroan sedang
dijaminkan secara fidusia kepada Vitol Asia Pte. Ltd. sebagai jaminan atas
pembayaran pinjaman berdasarkan AS$50,000,000 Facility Agreement tanggal
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25 Nopember 2007 antara Perseroan sebagai Debitor dan Vitol Asia Pte. Ltd.
Sebagai Kreditor.
FKP, berkedudukan di Jakarta, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan dan diatur menurut undang-undang Republik Indonesia,
berdasarkan Akta Pendirian No. 1, tanggal 22 April 1999, yang dibuat di
hadapan Pervin, SH, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian FKP telah disahkan oleh
Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.C14230.HT.01.01.TH.99 tanggal 4 Agustus 1999 dan didaftarkan di Kantor
Pendaftaran Kodya Jakarta Pusat No. 0955/BH 09.05/IV/2004 tanggal 28 April
2004. Anggaran Dasar FKP telah diubah, perubahan terakhir dibuat berdasarkan
Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham No. 17 tanggal 19
Pebruari 2007, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di
Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. W7-04426 HT.01.04-TH.2007
tanggal 19 April 2007.
Pada saat dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan Akta No.
49 tanggal 26 Desember 2007 yang dibuat oleh Yani Indrawati Wibawa, SH,
Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Departemen Hukum dan
Ham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-1728, tanggal 23 Januari 2008,
susunan permodalan FKP adalah sebagai berikut:
Modal dasar
Modal ditempatkan
Modal disetor

: Rp. 10.000.000.000
: Rp. 10.000.000.000
: Rp. 10.000.000.000

Modal dasar FKP terbagi atas 10.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000
per saham.
Susunan pemegang saham FKP saat ini berikut kepemilikannya dalam FKP
adalah sebagai berikut:
No.

Nama Pemegang Saham

Nominal (Rp)

1.
PT Bayan Resources Tbk
2.
PT Bayan Energy
Jumlah
Saham dalam Portepel

7.500.000.000
2.500.000.000
10.000.000.000
-

Jumlah
Saham
7.500
2.500
10.000
-

%
75
25
100
-

Kegiatan usaha utama yang dilakukan FKP saat ini adalah bergerak dalam
bidang pertambangan batubara
7.1.5
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Berdasarkan Akta Fidusia (Saham) No. 137 tanggal 27 November 2007, dibuat
di hadapan Sutjipto, SH, Notary in Jakarta, 8% dari seluruh saham yang
ditempatkan PT Prakarsa Inakakerta yang dimiliki oleh Perseroan sedang
dijaminkan secara fidusia kepada Vitol Asia Pte. Ltd. sebagai jaminan atas
pembayaran pinjaman berdasarkan AS$50,000,000 Facility Agreement tanggal
25 November 2007 antara Perseroan sebagai Debitor dan Vitol Asia Pte. Ltd.
Sebagai Kreditor.
Akta Pendirian PIK No. 50, tanggal 5 Agustus 1988, yang dibuat di hadapan
Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, telah disahkan oleh Menteri
Kehakiman
Republik
Indonesia
berdasarkan
Keputusan
No.
C1.11289.HT.01.01-th’88 tanggal 12 Desember 1988 dan didaftarkan di kantor
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No. 536/1989 tanggal
1 Mei 1989. Akta Pendirian tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia No. 60, tanggal 29 Juli 2005, Tambahan No. 8112.
Anggaran Dasar PIK telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir dibuat
berdasarkan Akta Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No.3 tanggal 5
Desember 2006, yang dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris
di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. W7-HT.01.04-68
tanggal 3 Januari 2007. Perubahan anggaran dasar dimaksud belum didaftarkan
di Daftar Perusahaan.
Pada saat dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan Akta
Berita Acara No.1 tanggal 2 Juni 1993, yang dibuat oleh Samsul Hadi, SH.,
Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C2-14055.HT.01.04.TH.95
tanggal 2 Nopember 1995, susunan permodalan PIK adalah sebagai berikut:
Modal dasar
Modal ditempatkan
Modal disetor

: Rp. 3.500.000.000
: Rp. 3.500.000.000
: Rp. 3.500.000.000

Modal dasar PIK terbagi atas 3.500 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000
per saham.
Susunan pemegang saham PIK saat ini berikut kepemilikannya dalam PIK
adalah sebagai berikut:
Nama Pemegang
Saham
1.
PT Bayan Energy
2.
Perseroan
Jumlah
Saham dalam Portepel
No.

Nominal (Rp)
875.000.000
2.625.000.000
3.500.000.000
-

Jumlah
Saham
875
2.625
3.500
-

%
25
75
100
-

Kegiatan usaha utama yang dilakukan PIK saat ini adalah bergerak dalam bidang
pertambangan batubara.
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7.1.6

Perseroan memiliki penyertaan dalam PT Dermaga Perkasapratama (“DPP”)
sebanyak 40.576 saham yang merupakan 62,4% dari seluruh saham yang telah
ditempatkan dalam DPP.
DPP berkedudukan di Jakarta adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan Akta No. 89, tanggal 8 Nopember 1988, yang dibuat di hadapan
Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta dan didaftarkan dalam Register di
Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No.
127/A.PT/Wapan/PNJS tanggal 7 Mei 1992, sebagaimana diubah dengan Akta
Perubahan Anggaran Dasar No. 280 tanggal 27 Pebruari 1989, dibuat di hadapan
Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta dan didaftarkan dalam Register di
Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No.
128/A.PT/Wapan/PNJS tanggal 7 Mei 1992, sebagaimana diubah dengan Akta
Pemasukan Para Persero Pendiri serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.
105, tanggal 10 April 1989, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di
Jakarta dan didaftarkan dalam Register di Kantor Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 06/A.PT/Wapan/PNJS tanggal 7 Mei 1992,
sebagaimana diubah dengan Akta Pemasukan Para Persero Pendiri serta
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 22, tanggal 6 Maret 1992, dibuat di
hadapan Maria Andriani Kidarsa, SH, Notaris di Jakarta dan didaftarkan dalam
Register di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No.
07/A.PT/Wapan/PNJS tanggal 7 Mei 1992. Akta Pendirian DPP telah disahkan
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. C23224.HT.01.01.TH.92, tanggal 25 April 1992, dan didaftarkan di kantor
Kepaniteraan
Pengadilan
Negeri
Jakarta
Selatan
dibawah
No.
07/A.PT/Wapan/PNJS tanggal 7 Mei 1992, serta diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia No. 56, tanggal 14 Juli 1992, Tambahan No. 3174.
Anggaran Dasar DPP telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir dibuat
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham DPP
No. 47, tanggal 19 Desember 2007, dibuat di hadapan Yani Indrawati Wibawa,
SH, Notaris di Jakarta (“Akta 47/2007”). Perubahan Anggaran Dasar DPP telah
disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
berdasarkan Keputusan No. AHU-03483.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 24
Januari 2008.
Pada saat dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan Akta
47/2007, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU03483.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 24 Januari 2008, susunan permodalan DPP
adalah sebagai berikut:
Modal dasar
Modal ditempatkan
Modal disetor

: Rp. 100.000.000.000
: Rp. 65.000.000.000
: Rp. 65.000.000.000

Modal dasar DPP terbagi atas 100.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000
per saham.
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Susunan pemegang saham DPP saat ini berikut kepemilikannya dalam DPP
adalah sebagai berikut:
Nama Pemegang
Saham
1.
Wilton Investment Pte
Ltd
2.
Perseroan
3.
PT Bayan Energy
Jumlah
Saham dalam Portepel

No.

8.174.000.000

Jumlah
Saham
8.174

40.576.000.000
16.250.000.000
65.000.000.000
35.000.000.000

40.576
16.250
65.000
35.000

Nominal (Rp.)

%
12,6
62,4
25
100

Kegiatan usaha utama yang dilakukan DPP saat ini adalah bergerak dalam
bidang jasa bongkar muat batubara.
7.1.7

Perseroan memiliki penyertaan dalam PT Kaltim OTR Tyres (“KOT”) sebanyak
2.250 saham yang merupakan 90% dari seluruh saham yang telah ditempatkan
dalam KOT.
KOT, berkedudukan di Jakarta, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan
dalam rangka Penanaman Modal Asing sesuai dengan Undang-undang No. 11
Tahun 1967 jo Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal
Asing berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 16, tanggal 15
Nopember 2006 yang dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH., Notaris di
Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. W7-03188.HT.01.01TH.2007 tanggal 26 Maret 2007 dan didaftarkan di dalam daftar perusahaan di
Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No.
2566/BH.0903/XI/2007 tanggal 28 Nopember 2007 (selanjutnya disebut "Akta
Pendirian KOT").
Pada saat dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan Akta
Pendirian KOT, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. W703188.HT.01.01-TH.2007 tanggal 26 Maret 2007, susunan permodalan KOT
adalah sebagai berikut:
Modal dasar
Modal ditempatkan
Modal disetor

: Rp. 2.305.000.000
: Rp. 2.305.000.000
: Rp. 2.305.000.000

Modal dasar KOT terbagi atas 2.500 saham dengan nilai nominal Rp. 922.000
per saham.
Susunan pemegang saham KOT saat ini berikut kepemilikannya dalam KOT
adalah sebagai berikut:
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No.
1.
2.

Nama Pemegang Saham
Perseroan
Italmatic (Singapore)
Pte.Ltd.
Jumlah
Saham dalam Portepel

Nominal (Rp.)

Jumlah Saham

%

2.074.500.000
230.500.000

2.250
250

90
10

2.305.000.000
0

2.500
0

100

Kegiatan usaha utama yang dilakukan KOT saat ini adalah bergerak dalam
bidang industri vulkanisir ban.
7.1.8

Perseroan memiliki penyertaan dalam PT Bara Tabang (“BT”) sebanyak 1.260
saham pada yang merupakan 90% dari seluruh saham yang telah ditempatkan
dalam BT.
BT, berkedudukan di Tenggarong, adalah sebuah perseroan terbatas yang
didirikan berdasarkan dan diatur menurut undang-undang Republik Indonesia
berdasarkan Akta Pendirian Nomor 164, tanggal 26 Maret 2004, sebagaimana
diubah dengan Akta No. 148, tanggal 24 April 2004, yang keduanya dibuat di
hadapan Bakhtiar, SH, Notaris di Tenggarong, Kutai Kartanegara, dan telah
memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
berdasarkan Surat Keputusan No. C-26102.HT.01.01.TH.2004, tanggal 20
Oktober 2004, yang telah didaftarkan di Daftar Perusahaan Kutai Kartanegara
dibawah No. 113/BH.17.06/V/2006, tanggal 19 Mei 2006. Anggaran Dasar BT
telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 6, tanggal 2
Nopember 2007, dibuat di hadapan Bakhtiar, SH, Notaris di Tenggarong Kutai
Kartanegara, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar No. C-UM.HT.01.10-6618, tanggal 27 Desember 2007 ("Akta
No. 6/2007").
Pada saat dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan Akta No.
6/2007, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar No. C-UM.HT.01.10-6618, tanggal 27 Desember 2007, susunan
permodalan BT adalah sebagai berikut:
Modal dasar
Modal ditempatkan
Modal disetor

: Rp. 400.000.000
: Rp. 350.000.000
: Rp. 350.000.000

Modal dasar BT terbagi atas 1.600 saham dengan nilai nominal Rp. 250.000 per
saham.
Susunan pemegang saham BT saat ini berikut kepemilikannya dalam BT adalah
sebagai berikut:
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Nama Pemegang
Saham
Perseroan
Abdul Sani Ambo Poke
Setyo Budiwiwoho
Adji Sintha Haryanto
Roos Lina Ningsih
Jumlah
Saham dalam Portepel

No.
1.
2.
3.
4.
5.

Nominal (Rp.)
315.000.000
12.250.000
8.750.000
8.750.000
5.250.000
350.000.000
50.000.000

Jumlah Saham
1.260
49
35
35
21
1.400
200

%
90
3,5
2,5
2,5
1,5
100
-

Kegiatan usaha utama yang dilakukan BT saat ini adalah bergerak dalam bidang
pertambangan batubara.
7.1.9

Perseroan memiliki penyertaan dalam PT Fajar Sakti Prima (“FSP”) sebanyak
60.300 saham yang merupakan 90% dari seluruh saham yang telah ditempatkan
dalam FSP.
FSP, berkedudukan di Tenggarong, adalah sebuah perseroan terbatas yang
didirikan berdasarkan dan diatur menurut undang-undang Republik Indonesia
berdasarkan Akta Pendirian Nomor 72, tanggal 23 September 1987, yang dibuat
di hadapan Laden Mering, SH, Notaris di Samarinda, sebagaimana diubah
dengan Akta No. 1, tanggal 1 September 2007, yang dibuat di hadapan Bakhtiar,
SH, Notaris di Tenggarong Kutai Kartanegara, dan telah memperoleh
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat
Keputusan No. C-03913.HT.01.01.TH.2007, tanggal 21 Nopember 2007, yang
telah didaftarkan di Daftar Perusahaan Kutai Kartanegara dibawah No.
215/BH.17.06/XII/2007, tanggal 3 Desember 2007 (”Akta Pendirian FSP”).
Anggaran dasar FSP telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat
No. 14, tanggal 5 Desember 2007, dibuat di hadapan Bakhtiar, SH, Notaris di
Tenggarong Kutai Kartanegara, sebagaimana telah diberitahukan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-0718, tanggal 9
Januari 2008.
Pada saat dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan Akta
Pendirian FSP, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan
Hak
Asasi
Manusia
berdasarkan
Surat
Keputusan
No.
C03913.HT.01.01.TH.2007, tanggal 21 Nopember 2007, susunan permodalan FSP
adalah sebagai berikut:
Modal dasar
Modal ditempatkan
Modal disetor

: Rp. 750.000.000
: Rp. 335.000.000
: Rp. 335.000.000

Modal dasar FSP terbagi atas 150.000 saham dengan nilai nominal Rp. 5.000 per
saham.
Susunan pemegang saham FSP saat ini berikut kepemilikannya dalam FSP
adalah sebagai berikut:
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Nama Pemegang
Saham
1.
Perseroan
2.
Abdul Sani AP
3.
Alif Mahmud Idrus
Jumlah
Saham dalam Portepel
No.

Nominal (Rp.)
301.500.000
30.485.000
3.015.000
335.000.000
415.000.000

Jumlah Saham
60.300
6.097
603
67.000
83.000

%
90
9,1
0,9
100
-

Kegiatan usaha utama yang dilakukan FSP saat ini adalah bergerak dalam bidang
pertambangan batubara.
7.1.10 Perseroan memiliki penyertaan dalam PT Brian Anjat Sentosa (“BAS”) sebanyak
900 saham yang merupakan 90% dari seluruh saham yang telah ditempatkan
dalam BAS.
BAS berkedudukan di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebuah
perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No. 55 tanggal 15 September
2004 yang dibuat di hadapan Bambang Sudarsono S.H., sebagaimana diubah
berdasarkan Akta Perubahan No. 4 tanggal 1 Maret 2005 dan Akta Perubahan
No. 2 tanggal 1 Oktober 2007, yang dibuat di hadapan Bakhtiar, SH, Notaris di
Kutai Kartanegara (“Akta Pendirian BAS”). Akta Pendirian BAS telah
disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan
C-06105.HT.01.01.TH.2007, tanggal 11 Desember 2007.
Pada saat dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan Akta
Pendirian BAS, yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia berdasarkan Keputusan No. C-06105.HT.01.01.TH.2007 tanggal 11
Desember 2007, susunan permodalan BAS adalah sebagai berikut:
Modal dasar
Modal ditempatkan
Modal disetor

: Rp. 400.000.000
: Rp. 100.000.000
: Rp. 100.000.000

Modal dasar BAS terbagi atas 4.000 saham dengan nilai nominal Rp. 100.000
per saham.
Susunan pemegang saham BAS saat ini berikut kepemilikannya dalam BAS
adalah sebagai berikut:
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Nama Pemegang Saham
Perseroan
Ny. Sri Nooranilawati
Dedy Harianto
Aris Supriyadi
Taofik Rahman
Alif Mahmud Idrus
Jumlah
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Nominal (Rp.)
90.000.000
4.000.000
3.800.000
1.200.000
500.000
500.000
100.000.000

Jumlah Saham
900
40
38
12
5
5
1.000

%
90
4
3,8
1,2
0,5
0,5
100

No.

Nama Pemegang Saham
Saham dalam Portepel

Nominal (Rp.)

Jumlah Saham

300.000.000

%

3.000

Kegiatan usaha utama yang dilakukan BAS saat ini adalah bergerak dalam
bidang pertambangan batubara.
7.1.11 Perseroan memiliki penyertaan dalam PT Muji Lines (“Muji”) sebanyak 750
saham yang merupakan 75% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam
Muji.
Muji, berkedudukan di Jakarta, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan dan diatur menurut undang-undang Republik Indonesia,
berdasarkan Akta Pendirian No. 27, tanggal 24 Agustus 2006 yang dibuat di
hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah
disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan
No. W7-01130 TH.01.01-TH.2006 tanggal 29 September 2006, dan telah
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090316156429 di Kantor
Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 2068/BH.0903/VI/2008
tanggal 18 Juni 2008 (selanjutnya disebut “Akta Pendirian Muji”).
Pada saat dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, yang telah
memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia berdasarkan Keputusan No.W7-01130 TH.01.01-TH.2006 tanggal 29
September 2006, berdasarkan Akta Pendirian Muji susunan permodalan Muji
adalah sebagai berikut:
Modal dasar
Modal ditempatkan
Modal disetor

: Rp. 1.000.000.000
: Rp. 1.000.000.000
: Rp. 1.000.000.000

Modal dasar Muji terbagi atas 1.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000
per saham.
Susunan pemegang saham Muji saat ini berikut kepemilikannya dalam Muji
adalah sebagai berikut:
No.

Nama Pemegang Saham

1.
Perseroan
2.
PT Bayan Energy
Jumlah
Saham dalam Portepel

Nominal (Rp)
750.000.000
250.000.000
1.000.000.000
-

Jumlah
Saham
750
250
1.000
-

%
75
25
100
-

Kegiatan usaha utama yang dilakukan Muji saat ini adalah bergerak dalam
bidang pelayaran.
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7.1.12 Perseroan memiliki penyertaan dalam PT Bayan Energy (“BE”) sebanyak 999
saham yang merupakan 99,9% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam
BE.
BE, berkedudukan di Jakarta, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan dan diatur menurut undang-undang Republik Indonesia berdasarkan
Akta No. 13, tanggal 7 Oktober 2004, yang dibuat di hadapan Yani Indrawaty
Wibawa, SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.
C-30673.HT.01.01.TH.2004 tanggal 20 Desember 2004 dan didaftarkan di
dalam Daftar Perusahaan dengan No. 1887/BH 09.03/VII/2005 tanggal 21 Juli
2005. Akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
No. 65, tanggal 16 Agustus 2005, Tambahan No. 8772 (selanjutnya disebut
"Akta Pendirian BE").
Pada saat dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Akta Pendirian BE,
yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C-30673.HT.01.01.TH.2004,
tanggal 20 Desember 2004, susunan permodalan BE adalah sebagai berikut:
Modal dasar
Modal ditempatkan
Modal disetor

: Rp. 1.000.000.000
: Rp. 1.000.000.000
: Rp. 1.000.000.000

Modal dasar BE terbagi atas 1.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000
per saham.
Susunan pemegang saham BE saat ini berikut kepemilikannya dalam BE adalah
sebagai berikut:
No.
1.
2.

Nama Pemegang Saham
Perseroan
Dato’ Low Tuck Kwong
Jumlah
Saham dalam Portepel

Nominal (Rp.)
999.000.000
1.000.000
1.000.000.000
0

Jumlah
Saham
999
1
1.000
0

%
99,9
0,1
100
-

Kegiatan usaha utama yang dilakukan BE saat ini adalah bergerak dalam bidang
perdagangan.
7.1.13 Perseroan memiliki penyertaan dalam PT Metalindo Prosestama (“MP”)
sebanyak 40.000 saham pada yang merupakan 95,24% dari seluruh saham yang
telah ditempatkan dalam MP.
MP, berkedudukan di Jakarta, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan dan diatur menurut undang-undang Republik Indonesia berdasarkan
Akta No. 12, tanggal 13 November 2000, dibuat di hadapan Yani Indrawaty
Wibawa, SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri
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Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan
No. C-03775.HT.01.01.TH.2002 tanggal 7 Maret 2002 dan didaftarkan di kantor
Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 711/BH.09.03/VI/2002
tanggal 17 April 2002, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia No. 52, tanggal 28 Juni 2002, Tambahan No. 6261. Anggaran Dasar
MP telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir dibuat berdasarkan Akta
Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 21, tanggal 6
Desember 2007, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di
Jakarta. Perubahan Anggaran Dasar MP tersebut telah disetujui oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.
AHU-00169.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008.
Pada saat dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan Akta
Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 21, tanggal 6
Desember 2007, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di
Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU00169.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 2 Januari 2008, susunan permodalan MP
adalah sebagai berikut:
Modal dasar
Modal ditempatkan
Modal disetor

: Rp. 21.000.000.000
: Rp. 21.000.000.000
: Rp. 21.000.000.000

Modal dasar MP terbagi atas 42.000 saham dengan nilai nominal Rp. 500.000
per saham.
Susunan pemegang saham MP saat ini berikut kepemilikannya dalam MP adalah
sebagai berikut:
Nama Pemegang
Saham
1.
Engki Wibowo
2.
Jenny Quantero
3.
Dato’ Low Tuck
Kwong
4.
Perseroan
Jumlah
Saham dalam Portepel

No.

Nominal (Rp.)

Jumlah Saham

%

100.000.000
150.000.000
750.000.000

200
300
1.500

0,48
0,71
3,57

20.000.000.000
21.000.000.000
0

40.000
42.000
0

95,24
100
-

Kegiatan usaha utama yang dilakukan MP saat ini adalah bergerak dalam bidang
perdagangan.
7.1.14 MP memiliki penyertaan saham dalam PT Gunungbayan Pratamacoal (”GBP”)
sebanyak 22.400 saham yang merupakan 97,4% dari seluruh saham yang telah
ditempatkan dan disetor penuh dalam GBP.
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GBP berkedudukan di Jakarta adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan Akta No. 33 tanggal 26 Maret 1990, sebagaimana diubah berdasarkan
Akta Perubahan No. 1 tanggal 7 September 1990 yang dibuat oleh Sulaimansjah,
SH, Notaris di Banjarmasin, Akta Perubahan No. 193 tanggal 25 Maret 1991
yang dibuat oleh Mohamad Said Tadjoedin S.H., Notari di Jakarta, dan Akta
Perubahan No. 19 tanggal 3 Maret 1993, yang dibuat oleh Sulaimansjah, SH,
Notaris di Jakarta. Akta Pendirian GBP telah disahkan oleh Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. C2-1663.HT.01.01.Th.93,
tanggal 16 Maret 1993, dan didaftarkan di kantor Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Samarinda dibawah No. W13.Db.HT.01.01-15 tanggal 31 Maret 1993,
serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 71, tanggal 4
September 1998, Tambahan No. 5090. Anggaran Dasar GBP telah beberapa kali
diubah, perubahan terakhir dibuat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan
Sirkuler Para Pemegang Saham GBP No. 20, tanggal 6 Desember 2007, dibuat
di hadapan Yani Indrawati Wibawa, SH, Notaris di Jakarta. Perubahan Anggaran
Dasar GBP telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C-07187 HT.01.04-TH.2007
tanggal 18 Desember 2007.
Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan Akta
20/2007, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C-07187 HT.01.04TH.2007, tanggal 18 Desember 2007, susunan permodalan GBP adalah sebagai
berikut:
Modal dasar
Modal ditempatkan
Modal disetor

: Rp. 23.000.000.000
: Rp. 23.000.000.000
: Rp. 23.000.000.000

Modal dasar GBP terbagi atas 23.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000
per saham.
Susunan pemegang saham GBP saat ini berikut kepemilikannya dalam GBP
adalah sebagai berikut:
No.
1.
2.
3.
4.

Nama Pemegang Saham
Dato’ Low Tuck Kwong
PT Kaltim Bara Santosa
Engki Wibowo
PT Metalindo Prosestama
Jumlah
Saham dalam Portepel

Nominal (Rp.)
180.000.000
360.000.000
60.000.000
22.400.000.000
23.000.000.000
-

Jumlah Saham
180
360
60
22.400
23.000
-

%
0,8
1,6
0,2
97,4
100

Kegiatan usaha utama yang dilakukan GBP saat ini adalah bergerak dalam
bidang pertambangan batubara.
7.2
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Kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan di atas telah sah dan
didukung oleh dokumen-dokumen yang sah.
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7.3

Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, sejauh pengetahuan
kami, tidak ada perkara maupun sengketa mengenai penyertaan saham dalam
Perseroan maupun yang dilakukan Perseroan pada perusahaan-perusahaan di
atas, kecuali mengenai kepemilikan saham dalam GBP sebagaimana diuraikan
dalam Prospektus.

8.

Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki/menguasai aset-aset yang penting dan
material berupa tanah dan mesin-mesin. Berikut adalah uraian mengenai aset
berupa tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Perseroan dan Anak Perusahaan:
No.
1.
2.
3.

Bukti Pemilikan/Penguasaan
Sertipikat Hak Guna Bangunan
Sertipikat Hak Pakai
Akta pelepasan hak
Jumlah

Luas
327.648 m2
239.745 m2
4.167,1339 hektar
567.393 m2 + 4.167,1339
hektar

Aset-aset Perseroan dan Anak Perusahaan tersebut telah dimiliki atau dikuasai
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peralatan dan mesin-mesin, termasuk suku cadang dan aksesoris, dan semua
peralatan pengganti untuk semua peralatan tersebut yang dimiliki oleh DPP
dijaminkan kepada Standard Chartered Bank, Jakarta Branch (sebagai Onshore
Security Agent) berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (MesinMesin dan Peralatan) No. 173, dibuat dihadapan Sutjipto, SH, M.Kn., Notaris di
Jakarta, tanggal 18 Juni 2008 guna menjamin US$300,000,000 Term Loan,
Revolving and Working Capital Facilities Agreement tanggal 10 April 2008 antara
(1) PT Bayan Resources sebagai Borrower (2) ING Bank N.V, Singapore Branch,
Standard Chartered Bank, Jakarta Branch dan Sumitomo Mitsui Banking
Corporation sebagai Mandated Lead Arrangers (3) bank dan lembaga keuangan
yang disebutkan dalam Lampiran 1 Perjanjian Fasilitas sebagai original TLF
Lenders, original RCF Lenders dan original WCF Lenders (4) Standard Chartered
Bank (Hongkong) Limited sebagai Agent (5) Standard Chartered Bank (Hongkong)
Limited sebagai Offshore Security Trustee (6) Standard Chartered Bank, Jakarta
Branch sebagai Onshore Security Agent, (7) Standard Chartered bank, Singapore
Branch sebagai Account Bank (8) ING Bank N.V., Standard Chartered Bank,
Jakarta Branch dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore branch
sebagai Original Approved Swap Providers (“US$300,000,000 Facilities
Agreement”).
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Beberapa bidang tanah yang dimiliki oleh DPP juga dijaminkan kepada Standard
Chartered Bank, Jakarta Branch (sebagai Onshore Security Agent) berdasarkan
Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 389/2008, dibuat dihadapan Yuni Astuti,
SH, Notaris di Balikpapan, tanggal 30 Juni 2008, guna menjamin US$300,000,000
Facilities Agreement.
Berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut, DPP menjaminkan tanah
sebagai berikut:
(a)
(b)
(c)

Sebidang tanah dengan Hak Guna Bangunan No. 9/Kelurahan Karingau
seluas 97.342m2 terletak di Kelurahan Karingau, Balikpapan, Kalimantan
Timur;
Sebidang tanah dengan Hak Guna Bangunan No. 8/Kelurahan Karingau
seluas 230.306m2 terletak di Kelurahan Karingau, Balikpapan, Kalimantan
Timur; dan
Sebidang tanah dengan Hak Pakai No. 38/Kelurahan Karingau seluas
239.745m2 terletak di Kelurahan Karingau, Balikpapan, Kalimantan
Timur.

Aset-aset Perseroan dan Anak Perusahaan yang penting dan material, selain aset
berupa saham yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana disebutkan di atas, tidak
sedang menjadi obyek perkara maupun sengketa sengketa.
9.

Perseroan dan Anak Perusahaan telah mentaati ketentuan yang berlaku
sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, yaitu telah memiliki peraturan
perusahaan, kepesertaan pada program Jamsostek, ijin mempekerjakan tenaga
kerja asing, pelaporan ketenagakerjaan, dan upah minimum, kecuali pelaporan
ketenagakerjaan di beberapa Anak Perusahaan dan beberapa ijin-ijin yang
diperlukan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing di beberapa Anak
Perusahaan yang masih dalam pengurusan.
Berdasarkan Pasal 185 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, akibat dari penggunaan tenaga kerja asing yang tidak sesuai
dengan perijinannya dapat mengakibatkan direksi perseroan dikenakan sanksi
pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda
paling sedikit Rp. 100.000.000 dan paling banyak Rp.400.000.000.

10.
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Perjanjian-perjanjian penting yang material bagi Perseroan dan Anak Perusahaan
dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah sah dan mengikat Perseroan dan
Anak Perusahaan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar dari masing-masing
Perseroan dan Anak Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam perjanjian-perjanjian penting tersebut tidak terdapat hal-hal yang dapat
menghalangi Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum termasuk sehubungan
dengan pelarangan pembagian dividen, perubahan susunan pemegang saham dan
pengurus.
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11.

Penawaran Umum ini tidak bertentangan atau melanggar suatu syarat dan ketentuan
dan/atau tidak merupakan kelalaian berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah
ditandatangani oleh Perseroan dan Anak Perusahaan, kecuali berdasarkan
Perjanjian Pemberian Fasilitas Omnibus Trade Finance Dengan Margin Deposit
100% No. SPK/112A/Omnibus/CBDV/III/07 antara PT Bank Danamon Indonesia
Tbk. (“Bank”) dan Perseroan tanggal 10 Agustus 2007, sebagaimana diubah oleh
Surat Penawaran dari Bank kepada Debitor, PT Nirmala Matranusa, dan GBP
tanggal 26 November 2007. Namun demikian, Perseroan telah mendapatkan
persetujuan dari Bank sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana
Saham Perseroan sebagaimana terlihat dalam Surat No. 300/BR-DDI/V/2008
tanggal 26 Mei 2008 dari Perseroan kepada Bank dan telah diakui (acknowledged)
oleh Bank pada tanggal yang sama.

12.

Sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Danamon, Perseroan telah memberikan
jaminan antara lain berupa agunan margin deposit atas dibukanya L/C dan/atau
SKBDN dan/atau Bank Garansi dan/atau SBLC sebesar 100% dari besarnya
nilai L/C dan/atau SKBDN dan/atau Bank Garansi dan/atau SBLC yang
diterbitkan oleh Bank.

13.

Berdasarkan AS$50.000.000 Facility Agreement tanggal 25 November 2007
antara Perseroan dan Vitol Asia Pte. Ltd. (“Vitol”), telah diserahkan sebagai
jaminan pembayaran kembali seluruh hutang Perseroan kepada Vitol yaitu
sebagai berikut:
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-

Jaminan fidusia atas 8% dari seluruh saham yang ditempatkan masingmasing anak-anak perusahaan Perseroan, yaitu PIK, IP, TSA, WBM dan
FKP yang dimiliki oleh Perseroan berdasarkan Akta Perjanjian
Pemberian Jaminan Fidusia (Saham) No. 137 tanggal 27 November
2007, dibuat di hadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta. Perkiraan nilai
obyek fidusia pada saat ditandatanganinya akta tersebut adalah sebesar
Rp. 3.960.000.000 sedangkan jumlah yang harus dijamin adalah sebesar
AS$95.000.000 dengan sertifikat jaminan fidusia No. W7-011167
HT.04.06.TH.2007/STD tanggal 28 Nopember 2007;

-

Jaminan fidusia atas 800 saham yang mewakili 8% dari keseluruhan
saham yang ditempatkan di dalam permodalan Perseroan yang dimiliki
oleh Dato’ Low Tuck Kwong di dalam Perseroan berdasarkan Akta
Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Saham) No. 138 tanggal 27
November 2007, dibuat di hadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta.
Perkiraan nilai obyek fidusia pada saat ditandatanganinya akta tersebut
adalah sebesar Rp. 800.000.000 sedangkan jumlah yang harus dijamin
adalah sebesar AS$95.000.000 dengan sertifikat jaminan fidusia No.
W7-011166 HT.04.06.TH.2007/STD tanggal 28 Nopember 2007;

-

Jaminan Perusahaan yang diberikan oleh DPP kepada Vitol untuk
menjamin kewajiban Perseroan berdasarkan Akta Guarantee No. 145
tanggal 27 November 2007, dibuat di hadapan Sutjipto, SH, Notaris di
Jakarta;
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14.
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-

Jaminan Perusahaan yang diberikan oleh GBP kepada Vitol untuk
menjamin kewajiban Perseroan berdasarkan Akta Guarantee No. 146
tanggal 27 November 2007, dibuat di hadapan Sutjipto, SH, Notaris di
Jakarta;

-

Jaminan Perusahaan yang diberikan oleh TSA kepada Vitol untuk
menjamin kewajiban Perseroan berdasarkan Akta Guarantee No. 147
tanggal 27 November 2007, dibuat di hadapan Sutjipto, SH, Notaris di
Jakarta;

-

Jaminan Perusahaan yang diberikan oleh WBM kepada Vitol untuk
menjamin kewajiban Perseroan berdasarkan Akta Guarantee No. 148
tanggal 27 November 2007, dibuat di hadapan Sutjipto, SH, Notaris di
Jakarta; dan

-

Jaminan Perusahaan yang diberikan oleh Bayan International Pte. Ltd.
berdasarkan Perjanjian Guarantee tanggal 25 November 2007.

Facilities Agreement AS$300.000.000 Term Loan, Revolving And Working
Capital Facilities antara (i) Perseroan sebagai debitur; (ii) ING Bank N.V.,
Cabang Singapura, Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta, dan Sumitomo
Mitsui Banking Corporation sebagai mandated lead arranger; (iii) bank dan
institusi keuangan yang terdapat di Lampiran 1 Perjanjian Kredit sebagai
revolving credit dan working capital facility lenders (“Kreditor”); (iv) Standard
Chartered Bank (Hong Kong) Limited sebagai agen dan offshore security
trustee (“Agent“); (v) Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai onshore
security agent (“Agen Jaminan“); (vi) Standard Chartered bank, Cabang
Singapura sebagai account bank (“Account Bank“); dan (vii) ING Bank N.V.,
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta dan Sumitomo Mitsui Banking
Corporation, Cabang Singapura sebagai original approved swap providers,
tanggal 10 April 2008 (“Perjanjian Fasilitas ING“), sebagaimana diubah oleh
Supplemental Deed antara (i) Perseroan sebagai debitur; (ii) Bayan International
Pte. Ltd., PT Dermaga Perkasapratama, PT Firman Ketaun Perkasa, PT
Gunungbayan Pratamacoal, PT Muji Lines, PT Perkasa Inakakerta, PT Teguh
Sinar Abadi, PT Wahana Baratama Mining sebagai security party; (iii) INGBank
N.V., Cabang Singapura, Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta, dan
Sumitomo Mitsui Banking Corporation sebagai mandated lead arrangers; (iv)
kreditor; (v) Agent; (vi) Agen Jaminan; (vii) Account Bank; dan (viii) ING Bank
N.V, Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta dan Sumitomo Mitsui Banking
Corporation, Cabang Singapura sebagai original approved swap providers
tanggal 10 Juli 2008, pembayaran kembali seluruh kewajiban Perseroan di dalam
Perjanjian Fasilitas ING dijamin dengan jaminan berdasarkan dokumen jaminan
sebagai berikut:
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(a)

Assignment of Coal Purchase Contract tanggal 10 April 2008 antara
Perseroan dan Agen Jaminan yang bertindak untuk dan atas nama
Kreditor. Perseroan mengalihkan (untuk kepentingan jaminan) kepada
Agen Jaminan yang bertindak untuk dan atas nama Kreditor hak-haknya
di dalam:
(i)

FOB Contract for the Sale and Purchase of Coal No. C02/GBPBR/XII/2007 tanggal 3 Desember 2007;

(ii)

FOB Contract for the Sale and Purchase of Coal No. 01/GBPBR/II/08 tanggal 27 Pebruari 2008;

(iii)

FOB Contract for the Sale and Purchase of Coal No. C03/GBPBR/XII/07 tanggal 3 Desember 2007

(a, b, dan c diatas selanjutnya disebut sebagai “Coal Purchase
Contract”);
(b)

Assignment of Constellation Receivables tanggal 10 April 2008 antara
Perseroan dan Agen Jaminan yang bertindak untuk dan atas nama
Kreditor.
Perseroan mengalihkan (untuk kepentingan jaminan) kepada Agen
Jaminan yang bertindak untuk dan atas nama kreditor hak tagihnya
berdasarkan Konfirmasi No. 7 tanggal 27 Agustus 2007 (“Konfirmasi
No. 7”) dari Master Coal Sales and Purchase Agreement tanggal 16
November 2006 antara Perseroan dan Constellation Energy
Commodities Group Inc.

(c)

Jaminan Perusahaan tanggal 10 April 2008 dari Bayan International Pte.
Ltd. kepada Agent yang bertindak untuk dan atas nama Kreditor.

(d)

Charge over Offshore Account tanggal 10 April 2008 antara Perseroan
dan Agent yang bertindak untuk dan atas nama Kreditor.
Perseroan menjaminkan kepada Agent yang bertindak untuk dan atas
nama Kreditor rekening-rekening milik Perseroan berikut:
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(i)

rekening dolar amerika serikat di Account Bank yang digunakan
untuk menampung pembayaran yang timbul dari (i) Konfirmasi
No. 7; dan (ii) Coal Sale and Purchase Contract tanggal 1
Januari 2007 antara Perseroan dan Enel Trade S.p.A;

(ii)

rekening debt service reserve account di dalam dolar amerika
serikat di Account Bank;

277

(e)

(iii)

rekening debt service account di dalam dolar amerika serikat di
Account Bank yang digunakan untuk pembayaran hutang pokok
dan bunga sehubungan dengan Perjanjian ini;

(iv)

rekening master operating account di dalam dolar amerika
serikat di Account Bank;

Akta Fidusia atas Tagihan No. 45 tanggal 10 April 2008 dibuat
dihadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, antara (i) Perseroan dan DPP
sebagai Pemberi Fidusia dan (ii) Agen Jaminan sebagai Penerima
Fidusia, yang bertindak untuk dan atas nama Kreditor.
Perseroan dan DPP menjaminkan kepada Agen Jaminan yang bertindak
untuk dan atas nama kreditor hak-hak tagihnya berdasarkan:
(i) intercompany loan Perseroan kepada anak perusahaan Perseroan;
(ii) Coal Purchase Contract.

(f)

Jaminan Perusahaan dari DPP, FKP, GBP, PIK, TSA, dan WBM
masing-masing tertanggal 10 April 2008.

(g)

Subordination Agreement tanggal 10 April 2008 antara Perseroan dan
Agen Jaminan yang bertindak untuk dan atas nama Kreditor.
Perseroan mensubordinasikan hutang yang dimilikinya kepada anggota
Group lainnya.

(h)

Assignment of Receivables tanggal 10 April 2008 antara Perseroan dan
Offshore Security Agent.

(i)

Assignment of Enel Receivables tanggal 26 Mei 2008 antara Perseroan
dan Offshore Security Agent.
Perseroan menjaminkan tagihan Perseroan di dalam Coal Sales and
Purchase Contract tanggal 1 Januari 2007 antara Perseroan dan Enel
Trade S.p.A.

(j)

Akta Perjanjian Pemberian jaminan Fidusia (Mesin-mesin dan Peralatan)
No. 173 dibuat dihadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, antara DPP
dan Onshore Security Agent.
DPP menjaminkan seluruh mesin-mesin, termasuk suku cadang dan
aksesoris, yang dimilikinya.

(k)
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Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 389/2008, dibuat dihadapan Yuni
Astuti, SH, Notaris di Balikpapan, tanggal 30 Juni 2008, antara DPP dan
Onshore Security Agent.
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Berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut, PT Dermaga
Perkasapratama menjaminkan tanah sebagai berikut:
(i)

Sebidang tanah dengan Hak Guna Bangunan No. 9/Kelurahan
Karingau seluas 97.342m2 terletak di Kelurahan Karingau,
Balikpapan, Kalimantan Timur;

(ii)

Sebidang tanah dengan Hak Guna Bangunan No. 8/Kelurahan
Karingau seluas 230.306m2 terletak di Kelurahan Karingau,
Balikpapan, Kalimantan Timur; dan

(iii)

Sebidang tanah dengan Hak Pakai No. 38/Kelurahan Karingau
seluas 239.745m2 terletak di Kelurahan Karingau, Balikpapan,
Kalimantan Timur.

(l)

Assignment of KFT Agreement tanggal 9 Juli 2008 antara PT Muji Lines
dan Offshore Security Trustee.

(m)

PT Muji Lines mengalihkan hak-haknya di dalam Bareboat Charter
Agreement tanggal 12 November 2004 antara PT Muji Lines dan ASL
Energy.

15.

Perseroan dan Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku
sehubungan dengan kewajiban di bidang lingkungan hidup termasuk pemenuhan
Analisa Dampak Lingkungan, Rencana Pemantauan Lingkungan dan Rencana
Pengelolaan Lingkungan, kecuali beberapa Anak Perusahaan yang belum
melaporkan kewajibannya berdasarkan Analisa Dampak Lingkungan, Rencana
Pemantauan Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan.

16.

Perseroan dan Anak Perusahaan telah menutup asuransi untuk melindungi aset
Perseroan dan Anak Perusahaan yang bersifat material bagi kegiatan usaha
Perseroan dan Anak Perusahaan pada sejumlah perusahaan asuransi.
Berdasarkan pernyataan Perseroan, asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dan
Anak Perusahaan cukup untuk menutup seluruh kerugian yang mungkin dapat
terjadi apabila aset-asetnya tersebut mengalami kerusakan atau musnah.

17.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang
berlaku, dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah menandatangani:
(a)
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Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana
Saham Perseroan No. 118, tanggal 13 Juni 2008, dibuat di hadapan
Aulia Taufani, SH sebagai pengganti Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta
antara Perseroan, Dato’ Low Tuck Kwong, Jenny Quantero, Engki
Wibowo dan PT Trimegah Securities Tbk dan sebagaimana diubah
dengan Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran
Umum Perdana Saham Perseroan No. 181, tanggal 24 Juli 2008, dibuat
di hadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta antara Perseroan, Jenny
Quantero, Engki Wibowo, PT Trimegah Securities Tbk dan beberapa
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perusahaan efek yang namanya tercantum dalam perjanjian ini dan Akta
Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum
Perdana Saham Perseroan No. 235, tanggal 31 Juli 2008, dibuat di
hadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta antara Perseroan, Jenny
Quantero, Engki Wibowo, PT Trimegah Securities Tbk dan beberapa
perusahaan efek yang namanya tercantum dalam perjanjian ini;
(b)

Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 119, tanggal 13
Juni 2008, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH sebagai pengganti
Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Raya Saham
Registra;

(c)

Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP011/PE/KSEI/0508 tanggal 9 Mei 2008 antara Perseroan dengan PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia;

(d)

Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 28 Juli 2008 antara PT
Bursa Efek Indonesia dan Perseroan.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum tersebut
diatas adalah sah dan mengikat Perseroan dan tidak bertentangan dengan
Anggaran Dasar Perseroan.
18.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, sehubungan dengan rencana
Penawaran Umum, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang
saham Perseroan, sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat No. 87,
tanggal 18 Maret 2008, dibuat di hadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta.

19.

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum akan memberikan hak-hak
yang sama dengan saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan dan dimiliki oleh
pemegang saham Perseroan yang ada pada saat dikeluarkannya Pendapat Dari
Segi Hukum ini.

20.

Sehubungan dengan keterlibatan Perseroan dan Anak Perusahaan yang didirikan
berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dalam perkara di badan
peradilan, berdasarkan surat keterangan perkara atas Perseroan dari Pengadilan
Negeri Jakarta, Pengadilan Negeri Kutai Barat, Pengadilan Negeri Kotabaru,
Pengadilan Negeri Tenggarong, Pengadilan Negeri Balikpapan, Pengadilan
Niaga Jakarta, Pengadilan Niaga Surabaya, Badan Arbitrase Nasional Indonesia,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta,
Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda, Pengadilan Hubungan Industrial
Banjarmasin dan Pengadilan Pajak, sampai dengan dikeluarkannya surat-surat
tersebut Perseroan dan Anak Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum
Negara Republik Indonesia tidak sedang terlibat dalam perkara hukum, baik
pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan
dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau dalam perselisihan
administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait
dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah
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perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga atau tidak pernah
dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan
Anak Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik
Indonesia, kecuali satu perkara yang saat ini sedang dalam proses kasasi di
Mahkamah Agung dimana salah satu Anak Perusahaan Perseroan menjadi
tergugat. Selain hal tersebut di atas, Perseroan telah menerima surat
pemberitahuan dari suatu kantor hukum yang mewakili tiga mantan pemegang
saham GBP mengenai adanya tuntutan yang berkenaan dengan saham dalam
GBP yang telah disampaikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan
nomor register 882/Pdt.G/2008/PN JAK SEL. Sampai dengan tanggal Pendapat
Dari Segi Hukum ini, Perseroan belum menerima pemberitahuan resmi dari
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai adanya tuntutan tersebut
21.

Sehubungan dengan keterlibatan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dan
Anak Perusahaan dalam perkara di badan peradilan, berdasarkan Surat
Pernyataan dari anggota Direksi dan Komisaris dari Perseroan dan Anak
Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang
seluruhnya tertanggal 13 Juni 2008, sampai dengan tanggal dikeluarkannya Surat
Pernyataan tersebut, tidak ada anggota Direksi dan Komisaris dari Perseroan
maupun Anak Perusahaan yang terlibat dalam perkara hukum, baik pada bidang
perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau
badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing atau dalam
perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang
terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah
perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga atau tidak pernah
dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu perusahaan mengalami kepailitan dan
perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat mempengaruhi usaha Perseroan
maupun Anak Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik
Indonesia.

22.

Berdasarkan pernyataan Perseroan, Perseroan akan mempertanggungjawabkan
realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara berkala kepada
pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan
melaporkan kepada Bapepam dan LK sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor
X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-27/PM/2003 tanggal 17
Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud untuk merubah rencana
penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan terlebih dahulu akan
melaporkan kepada Bapepam dan LK dengan mengemukakan alasan beserta
pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat
persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui Rapat
Umum Pemegang Saham.
Apabila penggunaan dana sebagaimana disebutkan diatas merupakan transaksi
material dan/atau yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bapepam No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan
Kegiatan Usaha Utama, dan/atau Peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang
29
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Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, maka Perseroan wajib memenuhi
ketentuan-ketentuan tersebut.
23.

Pemegang Saham Penjual berwenang dalam menawarkan, menjual dan
menyerahkan Saham Divestasi dan telah mengambil semua tindakan yang
diperlukan untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban sehubungan
dengan Penawaran Umum dan menandatangani semua perjanjian-perjanjian atau
dokumen-dokumen yang terkait dengan Penawaran Umum.

24.

Pemegang Saham Penjual telah memperoleh persetujuan-persetujuan yang
diperlukan untuk melakukan Penawaran Umum.

25.

Masing-masing Pemegang Saham Penjual adalah pemilik yang sah atas sahamsaham yang merupakan porsinya dalam Saham Pemegang Saham Penjual, tidak
ada pihak lain yang turut memiliki saham-saham tersebut, dan saham-saham
tersebut bebas dari segala agunan, pembebanan atau tuntutan.

26.

Sehubungan dengan pembelian Floating Transfer Station yang bernama KFT-1
dari ASL Energy Pte. Ltd. yang akan dilakukan menggunakan dana hasil
Penawaran Umum, berdasarkan pendapat dari segi hukum yang dikeluarkan oleh
Baker & McKenzie.Wong & Leow tanggal 13 Juni 2008 saat ini Floating
Transfer Station tersebut masih dibebani dengan hak jaminan untuk kepentingan
kreditor tertentu.

Pendapat Dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan dengan asumsi
serta kualifikasi bahwa:
1.

semua tanda tangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami
sebagai asli adalah otentik, dan bahwa salinan, turunan atau fotokopi dari
dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya,
dan asli dokumen-dokumen tersebut adalah otentik;

2.

pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan
dan/atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada,
melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Anak
Perusahaan, mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan
tersebut secara sah dan mengikat;

3.

pernyataan dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota
Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan dan
Anak Perusahaan, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap
dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya;

4.

pendapat kami sehubungan dengan “ijin-ijin penting”, “perjanjian-perjanjian
penting dan material” dan “aset-aset penting dan material” adalah sejauh ijinijin, perjanjian-perjanjian serta aset-aset tersebut berakibat atau berpengaruh
langsung terhadap keberlangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan;
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5.

pendapat kami mengenai perjanjian-perjanjian adalah sejauh perjanjianperjanjian tersebut diatur menurut dan tunduk kepada hukum Republik
Indonesia, dan dalam hal perjanjian-perjanjian tersebut diatur berdasarkan
hukum selain hukum Republik Indonesia pendapat hukum kami dibuat
sepanjang hal tersebut menyangkut daya mengikat dari perjanjian-perjanjian
tersebut terhadap Perseroan sebagai badan hukum Indonesia;

6.

pendapat yang memuat kata-kata “sepanjang pengetahuan kami” atau
“berdasarkan pernyataan Perseroan” atau “berdasarkan pernyataan masingmasing Anak Perusahaan”, telah kami buat berdasarkan pernyataan Perseroan
dan Anak Perusahaan Perseroan dan/atau keterangan lisan yang diberikan oleh
anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil dan/atau pegawai Perseroan
dan/atau Anak Perusahaan.

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami
sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak
berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak
langsung terhadap usaha Perseroan, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari
Segi Hukum ini.
Hormat kami,
HADIPUTRANTO, HADINOTO & PARTNERS

Sri Indrastuti Hadiputranto, SH, LLM
STTD: No. 01/STTD-KH/PM/1992
Tembusan:
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
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PT BAYAN RESOURCES DAN ANAK PERUSAHAAN

Lampiran 1/1

NERACA KONSOLIDASIAN
31 MARET 2008 DAN 2007, DAN 31 DESEMBER 2007, 2006, DAN 2005
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham)
Catatan

AKTIVA LANCAR
Kas dan setara kas
2a,5
Piutang usaha, setelah dikurangi
penyisihan piutang ragu-ragu
sebesar Rp nihil (31 Maret 2007:
Rp nihil, 31 Desember 2007 dan
2006: Rp nihil, dan 2005: Rp 146)
2e,6
- pihak ketiga
- pihak yang memiliki hubungan
istimewa
2d
Piutang lain-lain
2e,7
- pihak ketiga
Persediaan, setelah dikurangi
penyisihan persediaan usang
sebesar Rp 2.759 (31 Maret 2007:
Rp 1.278, 31 Desember 2007:
Rp 2.126, 2006: Rp 289,
dan 2005: Rp 1.534)
2f,8
Pajak dibayar dimuka
2n,10a
Uang muka dan pembayaran dimuka
2g

31 Maret
2008
2007
(Tidak
diaudit)

31 Desember
2006*

2007

2005*

189.568

148.110

291.444

50.329

38.584

345.969

293.264

387.840

32.384

9.088

7.112

16.260

13.321

102.500

35.482

17.428

165.476

20.256

11.051

2.578

286.176
7.903
49.895

158.826
6.377
36.758

135.193
53.125
46.906

271.330
144.461
36.701

186.857
15.809
12.665

904.051

825.071

948.085

648.756

301.063

2d,2e,6
2e,7

-

-

-

-

1.125

-

6.480

1.339

-

-

2d
9
2n,10a

39.613
49.767
92.958

14.681
46.109
39.781

3.122
46.157
22.613

18.540
34.404
7.607

32.789
102.632

2h,2i,
2k,11

1.111.385

1.056.161

1.091.370

1.139.429

782.822

2j,2k,12
2e

249.270

162.351

233.352

136.891

63.341

-

3.016

145

8.285

6.127

2d,27
2n,10d

119
63.440

119
32.230

119
58.732

119
39.347

53.509

2o,13

470.695
58.148

244.065
2.763

428.127
500

223.065
576

182.126
864

JUMLAH AKTIVA TIDAK LANCAR

2.135.395

1.607.756

1.885.576

1.608.263

1.225.335

JUMLAH AKTIVA

3.039.446

2.432.827

2.833.661

2.257.019

1.526.398

JUMLAH AKTIVA LANCAR
AKTIVA TIDAK LANCAR
Piutang usaha
- pihak yang memiliki hubungan
istimewa
Piutang lain-lain
- pihak ketiga
- pihak yang memiliki hubungan
istimewa
Kas yang dibatasi penggunaannya
Pajak dibayar dimuka
Aktiva tetap, setelah dikurangi
akumulasi penyusutan sebesar
Rp 988.603 (31 Maret 2007:
Rp 809.184, 31 Desember 2007:
Rp 970.310, 2006: Rp 779.235
dan 2005: Rp 550.525)
Biaya eksplorasi dan
pengembangan yang
ditangguhkan, setelah dikurangi
akumulasi amortisasi sebesar
Rp 10.274 (31 Maret 2007:
Rp nihil, 31 Desember 2007:
Rp 5.089, 2006 dan 2005:
Rp nihil)
Piutang dari pemegang konsesi
- pihak ketiga
- pihak yang memiliki hubungan
istimewa
Aktiva pajak tangguhan, bersih
Biaya pengupasan tanah yang
ditangguhkan
Aktiva tidak lancar lainnya

*) Disajikan kembali - lihat Catatan 4

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini
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Lampiran 1/2

NERACA KONSOLIDASIAN (lanjutan)
31 MARET 2008 DAN 2007, DAN 31 DESEMBER 2007, 2006, DAN 2005
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham)
Catatan

KEWAJIBAN LANCAR
Pinjaman jangka pendek
14
- pihak ketiga
- pihak yang memiliki hubungan
istimewa
2d
Hutang usaha
15
- pihak ketiga
- pihak yang memiliki hubungan
istimewa
2d
Hutang pajak
2n,10b
Beban masih harus dibayar
16
Pinjaman jangka panjang yang
akan jatuh tempo dalam satu tahun
17
- pihak ketiga
- pihak yang memiliki hubungan
istimewa
2d
Sewa pembiayaan yang akan jatuh
tempo dalam satu tahun
2i
Kewajiban derivatif yang akan jatuh
tempo dalam satu tahun
2q,18
Uang muka dari pelanggan
- pihak ketiga
- pihak yang memiliki hubungan
istimewa
2d,27
Kewajiban lain-lain
- pihak ketiga
- pihak yang memiliki hubungan
istimewa
2d,27

31 Maret
2008
2007
(Tidak
diaudit)

31 Desember
2006*

2007

2005*

184.340

-

-

-

-

-

-

-

-

243.784

589.079

268.292

307.487

248.970

162.357

75.269
48.152
237.758

163.735
44.014
167.711

124.228
109.082
244.644

56.737
59.444
199.743

51.526
19.947
167.420

142.116

80.238

123.860

79.376

26.053

170.278

283.970

229.855

357.560

204.817

13.250

12.837

13.587

13.644

12.244

184.217

7.491

205.183

1.091

-

3.131

-

-

-

38.716

-

-

-

-

1.565

63.834

59.454

58.497

69.926

58.656

15.178

55.721

11.668

17.018

17.046

1.726.602

1.143.463

1.428.091

1.103.509

1.004.131

542.536

224.303

599.613

241.736

-

2d

404.487

1.015.254

467.785

957.301

708.915

2i
2l

8.005
9.470

13.086
7.289

10.669
8.882

13.273
6.625

8.281
4.978

135.270
39.302

3.118
12.307

70.434
30.513

3.323
6.139

-

2.590

-

-

-

-

169

1.541

1.400

1.541

1.697

JUMLAH KEWAJIBAN TIDAK
LANCAR

1.141.829

1.276.898

1.189.296

1.229.938

723.871

JUMLAH KEWAJIBAN

2.868.431

2.420.361

2.617.387

2.333.447

1.728.002

4.898

419

2.559

167

86

JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR
Pinjaman jangka panjang, setelah
dikurangi bagian yang akan jatuh
tempo dalam satu tahun
- pihak ketiga
- pihak yang memiliki hubungan
istimewa
Sewa pembiayaan, setelah
dikurangi bagian yang akan jatuh
tempo dalam satu tahun
Penyisihan imbalan kerja karyawan
Kewajiban derivatif, setelah
dikurangi bagian yang akan jatuh
tempo dalam satu tahun
Kewajiban pajak tangguhan, bersih
Penyisihan untuk pembongkaran,
pemindahan dan restorasi lokasi
Kewajiban lain-lain
- pihak yang memiliki hubungan
istimewa

HAK MINORITAS

17

2q,18
2n,10e
2r
2d,27

2b

*) Disajikan kembali - lihat Catatan 4
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini
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Lampiran 1/3

NERACA KONSOLIDASIAN (lanjutan)
31 MARET 2008 DAN 2007, DAN 31 DESEMBER 2007, 2006, DAN 2005
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham)
Catatan

EKUITAS/(DEFISIENSI EKUITAS)
Modal saham:
Modal dasar - 12.000.000.000
lembar (31 Maret 2007: 10.000,
31 Desember 2007: 500.000,
2006 dan 2005: 10.000);
ditempatkan dan disetor penuh –
3.000.000.000 lembar (31 Maret
2007: 10.000, 31 Desember 2007:
300.000, 2006 dan 2005:
10.000), dengan nilai nominal
Rp 100 per saham (31 Maret 2007,
31 Desember 2007, 2006, dan
2005: Rp 1.000.000)
19
Modal donasi
Selisih kurs dari penjabaran
laporan keuangan
2b
Selisih nilai transaksi restrukturisasi
entitas sepengendali
2a,21a
Laba ditahan/(akumulasi kerugian)
Cadangan nilai wajar lindung nilai
2q,18
Selisih nilai transaksi atas
penambahan modal anak
perusahaan
21b
JUMLAH EKUITAS/(DEFISIENSI
EKUITAS)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN
EKUITAS

31 Maret
2008
2007
(Tidak
diaudit)

2007

31 Desember
2006*

2005*

300.000
457

10.000
-

300.000
457

10.000
-

10.000
-

7.975

17.042

1.285

21.693

(16.829)

(125.746)
21.872
(4.414)

(165.193)
(29.668)
-

(77.690)
253.469
(297.198)
(20.896)

(108.184)
104.425
(11.236)
-

(77.690)
236.982
(226.423)
(20.896)

166.117

12.047

213.715

3.039.446

2.432.827

2.833.661

*) Disajikan kembali - lihat Catatan 4

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini
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(76.595)
2.257.019

(201.690)
1.526.398
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Lampiran 2

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET 2008 DAN 2007
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007, 2006, DAN 2005
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali laba bersih per saham)
Catatan

Pendapatan
Biaya sehubungan dengan
pendapatan

3.451.063

2.995.812

1.671.225

2m,2u,23

(621.237)

(664.030)

(2.484.473)

(2.319.619)

(1.363.792)

150.876

248.489

966.590

676.193

307.433

(118.098)
(28.334)

(110.479)
(17.880)

(462.973)
(93.108)

(389.342)
(64.846)

(2.712)
(63.125)

(146.432)

(128.359)

(556.081)

(454.188)

(65.837)

4.444

120.130

410.509

222.005

241.596

27.265
18.728
721
(27.511)
(646)
(250)

41.779
(16.005)
604
(32.340)
(396)
(551)

87.915
(47.567)
3.049
(118.694)
(5.638)
(1.295)

4.197
74.388
2.098
(119.486)
(668)
(5.934)

554
(28.057)
759
(86.482)
(5.437)
(214)

2.450

22.962
4.892

22.962
16.524

8.552

20.757

20.945

(42.744)

(36.853)

(118.056)

25.201

141.075

367.765

185.152

123.540

(6.156)

(40.937)

(112.889)

(64.072)

(41.866)

19.045

100.138

254.876

121.080

81.674

2m,24
2m,25

2h,11
2c

Laba sebelum pajak penghasilan
2n,10c

Laba sebelum hak minoritas
Hak minoritas atas laba bersih
anak perusahaan

2b

Laba bersih
Laba bersih per saham dasar
(nilai penuh)

1

2005*

912.519

Laba usaha

Beban pajak penghasilan, bersih

31 Desember
2006*

772.113

Jumlah beban usaha

Pendapatan/(beban) lain-lain
Laba penjualan aktiva tetap
Laba/(rugi) selisih kurs, bersih
Pendapatan bunga
Beban bunga
Denda pajak
Beban bank
Pendapatan bunga dari keputusan
pengadilan pajak
Lain-lain, bersih

2007

2m,22

Laba kotor
Beban usaha
Beban penjualan
Beban umum dan administrasi

31 Maret
2008
2007
(Tidak
diaudit)

2s,26

(2.558)

(23)

(2.136)

(81)

821

(34)

16.487

100.115

252.740

120.999

81.640

5

1.0011

8461

1.2101

8791

) Disajikan kembali untuk mencerminkan pemecahan saham Perusahaan 10.000 : 1 (lihat Catatan 19)

*) Disajikan kembali - lihat Catatan 4
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Saldo 31 Maret 2007

Modal
donasi
(Tidak diaudit)

-

-

-

-

-

-

17.042

-

-

(4.651)

-

21.693

Selisih kurs
dari
penjabaran
laporan
keuangan
(Tidak diaudit)

(108.184)

-

17.562

-

-

(125.746)

Selisih nilai
transaksi
restrukturisasi
entitas
sepengendali
(Tidak diaudit)

Selisih nilai
transaksi atas
penambahan
modal anak
perusahaan
(Tidak diaudit)
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10.000

-

Cadangan nilai wajar lindung nilai

2q,18

-

Bagian Perusahaan atas laba/(rugi) bersih
anak perusahaan sebelum transaksi
restrukturisasi

-

Selisih kurs dari penjabaran laporan
keuangan

2b

-

10.000

Modal
saham
(Tidak diaudit)

Laba bersih periode berjalan

Saldo 1 Januari 2007 – disajikan kembali

Catatan

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET 2008 DAN 2007
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007, 2006, DAN 2005
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

PT BAYAN RESOURCES DAN ANAK PERUSAHAAN

-

-

-

-

-

-

104.425

-

(17.562)

-

100.115

21.872

Laba
ditahan
(Tidak diaudit)

(11.236)

(6.822)

-

-

-

(4.414)

Cadangan
nilai wajar
lindung nilai
(Tidak diaudit)

12.047

(6.822)

-

(4.651)

100.115

(76.595)

Jumlah
(defisiensi
ekuitas)/
ekuitas
(Tidak diaudit)

Lampiran 3/1

PT BAYAN RESOURCES DAN ANAK PERUSAHAAN

Lampiran 3/2

(20.896)

16.487

236.982

-

-

(226.423)

(70.775)

6.690

16.487

213.715

Jumlah
ekuitas
(77.690)

-

-

(70.775)

166.117

Cadangan
nilai wajar
lindung nilai
1.285

-

-

-

(297.198)

Laba
ditahan

457

-

-

-

253.469

Selisih nilai
transaksi atas
penambahan
modal anak
perusahaan

300.000
-

6.690

-

(20.896)

Selisih nilai
transaksi
restrukturisasi
entitas
sepengendali

-

-

(77.690)

Selisih kurs
dari
penjabaran
laporan
keuangan

-

-

7.975

Modal
donasi

2b
-

457

Modal
saham

2q,18
300.000

Catatan

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET 2008 DAN 2007
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007, 2006, DAN 2005
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

Saldo 1 Januari 2008
Laba bersih periode berjalan
Selisih kurs dari penjabaran laporan
keuangan
Cadangan nilai wajar lindung nilai
Saldo 31 Maret 2008
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-

3

2b

Pembayaran investasi untuk akuisisi
entitas sepengendali

Selisih kurs dari penjabaran laporan
keuangan

Modal
donasi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(16.829)

-

-

(19.090)

-

-

-

2.261

-

2.261

Selisih kurs
dari
penjabaran
laporan
keuangan
-

(165.193)

68.248

39.050

-

(19.005)

-

-

(253.486)

(253.486)

Selisih nilai
transaksi
restrukturisasi
entitas
sepengendali

Selisih nilai
transaksi atas
penambahan
modal anak
perusahaan
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10,000

-

Bagian Perusahaan atas laba/(rugi) bersih
anak perusahaan sebelum transaksi
restrukturisasi

Saldo 31 Desember 2005 – disajikan
kembali

-

Perubahan ekuitas entitas sepengendali
selain laba bersih

-

-

5.000

Tambahan penerbitan modal saham

Laba bersih tahun berjalan

5.000

-

5.000

Modal
saham

Saldo 1 Januari 2005 – disajikan kembali

Penyesuaian berkaitan dengan
penerapan Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (”PSAK”)
No. 38 (Revisi 2004)

Saldo 1 Januari 2005

Catatan

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET 2008 DAN 2007
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007, 2006, DAN 2005
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

PT BAYAN RESOURCES DAN ANAK PERUSAHAAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(29.668)

(68.248)

-

-

-

81.640

-

(43.060)

(43.060)

Laba
ditahan/
(akumulasi
kerugian)

Cadangan
nilai wajar
lindung nilai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(201.690)

-

39.050

(19.090)

(19.005)

81.640

5.000

(289.285)

(296.546)

7.261

Jumlah
ekuitas/
(defisiensi
ekuitas)

Lampiran 3/3

PT BAYAN RESOURCES DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET 2008 DAN 2007
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007, 2006, DAN 2005
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

Lampiran 3/4

(201.690)

Jumlah
defisiensi
ekuitas

-

120.999

Cadangan
nilai wajar
lindung nilai

(29.668)

-

(30.012)

Laba
ditahan
(akumulasi
kerugian)
-

120.999

-

Selisih nilai
transaksi atas
penambahan
modal anak
perusahaan
(165.193)

-

-

Selisih nilai
transaksi
restrukturisasi
entitas
sepengendali
(16.829)

-

-

Selisih kurs
dari
penjabaran
laporan
keuangan
-

-

(30.012)

Modal
donasi

10.000
-

-

Modal
saham

-

Catatan

-

Saldo 1 Januari 2006 – disajikan kembali

3

Laba bersih tahun berjalan
Pembayaran investasi untuk akuisisi
entitas sepengendali

-

38.522

-

(4.414)

-

(69.459)

(4.414)

(76.595)

-

-

-

(4.414)

-

69.459

-

21.872

-

-

-

-

38.522

-

-

(125.746)

-

-

-

21.693

-

-

-

2b

2q,18

10.000

Selisih kurs dari penjabaran laporan
keuangan
Bagian Perusahaan atas laba/(rugi)
bersih anak perusahaan sebelum
transaksi restrukturisasi
Cadangan nilai wajar lindung nilai
Saldo 31 Desember 2006 – disajikan
kembali
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Saldo 31 Desember 2007

Modal
donasi

457

-

457

-

-

-

-

-

-

-

-

1.285

-

-

-

-

-

(20.408)

-

-

-

21.693

Selisih kurs
dari
penjabaran
laporan
keuangan

(77.690)

-

-

-

58.526

20.225

-

(30.695)

-

-

(125.746)

Selisih nilai
transaksi
restrukturisasi
entitas
sepengendali

299

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(20.896)

(20.896)

Selisih nilai
transaksi atas
penambahan
modal anak
perusahaan

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini

300,000

-

Selisih nilai transaksi atas penambahan
modal anak perusahaan

-

Cadangan nilai wajar lindung nilai
-

-

Bagian Perusahaan atas laba/(rugi) bersih
anak perusahaan sebelum transaksi
restrukturisasi

Modal donasi

-

Perubahan ekuitas entitas sepengendali
selain laba bersih

2q,18

2b

Selisih kurs dari penjabaran laporan
keuangan
-

-

3

Pembayaran investasi untuk akuisisi
entitas sepengendali

290.000
-

19

10.000

Modal
saham

Laba bersih tahun berjalan

Tambahan penerbitan modal saham

Saldo 1 Januari 2007 – disajikan kembali

Catatan

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET 2008 DAN 2007
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007, 2006, DAN 2005
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

PT BAYAN RESOURCES DAN ANAK PERUSAHAAN

236.982

20.896

-

-

(58.526)

-

-

-

252.740

-

21.872

Laba
ditahan

(226.423)

-

-

(222.009)

-

-

-

-

-

-

(4.414)

Cadangan
nilai wajar
lindung nilai

213.715

-

457

(222.009)

-

20.225

(20.408)

(30.695)

252.740

290.000

(76.595)

Jumlah
ekuitas/
(defisiensi
ekuitas)

Lampiran 3/5
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Lampiran 4/1

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET 2008 DAN 2007
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007, 2006, DAN 2005
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)
31 Maret
2008
2007
(Tidak
diaudit)

2007

31 Desember
2006*

2005*

Arus kas dari aktivitas operasi
Penerimaan dari pelanggan
Pembayaran kepada pemasok
Pembayaran bunga
Pembayaran royalti
Pembayaran kepada direktur dan karyawan
Penerimaan pengembalian pajak
Pembayaran pajak
Pendapatan bunga
Pembayaran kewajiban lindung nilai
(Pembayaran)/penerimaan lain-lain, bersih

881.085
(576.390)
(25.277)
(61.557)
(37.704)
(88.128)
721
(141.255)
(8.603)

737.543
(496.511)
(42.181)
(61.076)
(25.319)
128.116
(42.724)
604
(290)
45.185

Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/
diperoleh dari aktivitas operasi

(57.108)

243.347

411.713

127.823

157.503

(72.802)

(78.196)

(387.513)

(493.721)

(440.575)

(18.511)
-

(16.843)
1.204
-

(73.616)
302.064
(10.238)

(50.879)
10.554
(30.012)

(12.917)
2.272
(12.501)

(91.313)

(93.835)

(169.303)

(564.058)

(463.721)

182.317

82.892
-

667.505
290.000
-

862.656
-

371.761
5.000
243.784

(131.669)
(4.103)
-

(132.575)
(2.048)
-

(945.809)
(12.991)
-

(166.474)
(4.418)
(243.784)

(92.412)
(10.403)
(186.992)

46.545

(51.731)

(1.295)

447.980

330.738

(101.876)

97.781

11.745

24.520

Arus kas dari aktivitas investasi
Perolehan aktiva tetap
Pembayaran biaya eksplorasi dan
pengembangan yang ditangguhkan
Hasil penjualan aktiva tetap
Akuisisi saham pada anak perusahaan
Arus kas bersih yang digunakan
untuk aktivitas investasi
Arus kas dari aktivitas pendanaan
Perolehan kas dari:
Pinjaman jangka panjang
Penerbitan modal saham
Pinjaman jangka pendek
Pembayaran atas:
Pinjaman jangka panjang
Sewa pembiayaan
Pinjaman jangka pendek
Arus kas bersih yang diperoleh dari /
(digunakan untuk) aktivitas pendanaan
(Penurunan)/kenaikan bersih kas dan
setara kas
Kas dan setara kas awal periode/tahun
Kas dan setara kas akhir periode/tahun

50.329

291.444
189.568

148.110

3.323.666
(2.385.216)
(160.100)
(231.709)
(120.635)
121.906
(86.514)
3.049
(89.686)
36.952

2.905.497
(2.439.696)
(152.243)
(193.617)
(72.783)
6.909
(4.942)
2.098
76.600

241.115
50.329

38.584

291.444

*) Disajikan kembali - lihat Catatan 4

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini
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50.329

1.690.393
(1.137.374)
(79.920)
(130.426)
(54.187)
(113.882)
759
(17.860)

14.064
38.584

PT BAYAN RESOURCES DAN ANAK PERUSAHAAN

Lampiran 4/2

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET 2008 DAN 2007
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007, 2006, DAN 2005
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)
31 Maret
2008
2007
(Tidak
diaudit)
Informasi tambahan atas aktivitas non-kas:
Beban dikapitalisasi ke aktiva tetap:
- Beban bunga
- Penyusutan
Penambahan aktiva tetap dengan mengkredit
akun hutang:
- Penyisihan untuk pembongkaran,
pemindahan, dan restorasi lokasi
- Hutang sewa pembiayaan
- Beban masih harus dibayar
- Kewajiban lain-lain
Beban dikapitalisasi ke biaya
eksplorasi dan pengembangan yang
ditangguhkan:
- Penyusutan
- Beban bunga
Piutang atas hasil penjualan aktiva tetap
Kenaikan biaya eksplorasi dan
pengembangan yang ditangguhkan dengan
mengkredit:
- Hutang usaha
- Beban imbalan kerja karyawan
Penghapusan biaya eksplorasi dan
pengembangan yang ditangguhkan

31 Desember
2006*

2007

2005*

1.847
-

7.716
1.710

37.508
2.866

27.507
21.578

-

2.590
624
7.515
-

1.096
-

8.732
8.437
-

9.930
9.214
32.241

10.785
8.226
3.950

2.712
28.651

9.150
890
145.172

20.300
3.835
10.041

12.337
-

6.278
-

-

-

133

9.521
813

11.224
-

-

1.423

1.423

-

3.201

*) Disajikan kembali - lihat Catatan 4

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MARET 2008 DAN 2007, DAN 31 DESEMBER 2007, 2006, DAN 2005
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus)
1.

UMUM
PT Bayan Resources (“Perusahaan”) didirikan pada tanggal 7 Oktober 2004, berdasarkan Akta Notaris No. 12
oleh Yani Indrawaty Wibawa, S.H., notaris di Jakarta, tanggal 7 Oktober 2004. Akta Notaris tersebut telah
disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-30690
HT.01.01.TH.2004 tanggal 21 Desember 2004. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali
perubahan. Perubahan terakhir dilakukan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Notaris No. 88 tanggal 18 Maret
2008 yang dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta dimana Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa yang diadakan pada tanggal 18 Maret 2008 memutuskan antara lain sebagai berikut:
•
•
•

Meningkatkan modal dasar Perusahaan dari Rp 500.000 menjadi Rp 1.200.000 dan mengubah nilai
nominal per saham dari Rp 1.000.000 (nilai penuh) menjadi Rp 100 (nilai penuh);
Melaksanakan penawaran umum saham perdana Perusahaan;
Melaksanakan program kepemilikan saham oleh Karyawan, Direksi, Komisaris Perusahaan dan anak
perusahaan yang memenuhi persyaratan tertentu sebanyak-banyaknya 10% dari saham Perusahaan yang
ditawarkan kepada masyarakat.

Selain perubahan di atas, pasal ruang lingkup kegiatan Perusahaan diubah menjadi kegiatan perdagangan dan
jasa. Perubahan ini telah disahkan dengan Akta Notaris No.88 tanggal 18 Maret 2008 oleh Sutjipto S.H., dan
juga telah dilaporkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Jasa. Akta Notaris tersebut telah
disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU16383.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 2 April 2008. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun
2005.
Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Gedung Graha Irama, lantai 12, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1
Kav. 1 - 2, Jakarta Selatan.
Perusahaan memiliki karyawan sebanyak 28, 17, 18, 11, dan 2 orang (tidak diaudit), masing-masing pada
tanggal 31 Maret 2008 dan 2007 dan 31 Desember 2007, 2006, dan 2005.
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2008 adalah sebagai berikut:
Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen

:
:
:

Low Tuck Kwong
Michael Sumarijanto
Rozik B. Soetjipto

Direktur Utama
Direktur

:
:

Direktur tidak terafiliasi

:

Chin Wai Fong
Lim Chai Hock
Engki Wibowo
Jenny Quantero
Low Yi Ngo
Alastair McLeod
Russell Neil
R. Soedjoko Tirtosoekotjo

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2007 dan 31 Desember 2007 adalah
sebagai berikut:
Komisaris Utama

:

Michael Sumarijanto

Direktur Utama
Direktur

:
:

Low Tuck Kwong
Engki Wibowo
Jenny Quantero
Chin Wai Fong
Lim Chai Hock
Low Yi Ngo
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MARET 2008 DAN 2007, DAN 31 DESEMBER 2007, 2006, DAN 2005
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus)
1.

UMUM (lanjutan)
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut:
Komisaris Utama
Komisaris

:
:

Michael Sumarijanto
Lee Kwong Foo, Edward

Direktur Utama
Direktur

:
:

Low Tuck Kwong
Engki Wibowo
Jenny Quantero
Chin Wai Fong
Lim Chai Hock
Low Yi Ngo

Susunan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2005 adalah sebagai berikut:
Komisaris

:

Engki Wibowo

Direktur Utama
Direktur

:
:

Low Tuck Kwong
Jenny Quantero

Perusahaan mempunyai kepemilikan langsung atau tidak langsung di anak perusahaan sebagai berikut:
Anak
perusahaan

Lokasi

Persentase
kepemilikan
2008
2007

Aktivitas bisnis

31 Maret

Jumlah aktiva
sebelum eliminasi
2008
2007

Kepemilikan langsung
PT Dermaga
Jakarta
Perkasapratama
(“DPP”)

Jasa bongkar muat
batubara

87,4

51

484.911

525.819

PT Indonesia
Pratama (“IP”)

Jakarta

Perdagangan,
jasa kontraktor
pertambangan

100

100

92.146

120.646

PT Perkasa
Inakakerta
(“PIK”)

Jakarta

Pertambangan
batubara

100

100

429.792

335.516

PT Wahana
Jakarta
Baratama Mining
(“WBM”)

Pertambangan
batubara

100

100

433.821

132.232

PT Bayan Energy
(“BE”)

Pertambangan,
pengangkutan dan
konstruksi

99,9

99,9

66.052

152.596

PT Firman Ketaun Jakarta
Perkasa (“FKP”)

Pertambangan
batubara

100

75

193.038

84.859

PT Teguh Sinar
Abadi (“TSA”)

Jakarta

Pertambangan
batubara

100

75

163.990

117.899

PT Metalindo
Prosestama
(“MP”)

Jakarta

Investasi pada
anak perusahaan

95,2

-

742.744

691.951

PT Kaltim OTR
Tyres (“KOTR”)

Jakarta

Industri vulkanisir
ban

90

90

6.846

2.266

PT Fajar Sakti
Prima (“FSP”)

Kalimantan
Timur

Pertambangan
batubara

90

-

5.960

7.727

PT Bara Tabang
(“BT”)

Kalimantan
Timur

Pertambangan
batubara

90

-

1.365

212

PT Brian Anjat
Kalimantan
Sentosa (“BAS”)
Timur

Pertambangan
batubara

90

-

405

380

92,7

-

742.744

691.951

Jakarta

Kepemilikan tidak langsung melalui MP
PT Gunungbayan
Pratamacoal
(“GBP”)

Jakarta

Pertambangan
batubara
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MARET 2008 DAN 2007, DAN 31 DESEMBER 2007, 2006, DAN 2005
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus)
1.

UMUM (lanjutan)
Anak
perusahaan

Lokasi

Aktivitas bisnis

31 Desember
Persentase
Jumlah aktiva
kepemilikan
sebelum eliminasi
2006
2005
2007
2006
2005
2007

Kepemilikan langsung
DPP

Jakarta

Jasa bongkar
muat batubara

87,4

51

51 515.362 552.168 454.906

IP

Jakarta

Perdagangan,
jasa kontraktor
pertambangan

100

100

100 169.867 118.341

76.857

PIK

Jakarta

Pertambangan
batubara

100

100

100 382.172 271.490

72.085

WBM

Jakarta

Pertambangan
batubara

100

100

100 283.624 105.988

28.680

BE

Jakarta

Pertambangan,
pengangkutan
dan konstruksi

99,9

99,9

99,9

28.200

FKP

Jakarta

Pertambangan
batubara

100

75

75 176.984

49.378

6.792

TSA

Jakarta

Pertambangan
batubara

100

75

75 138.693 114.137

34.718

MP

Jakarta

Investasi pada
anak perusahaan

95,2

-

KOTR

Jakarta

Industri vulkanisir
ban

90

90

-

3.380

2.305

-

FSP

Kalimantan
Timur

Pertambangan
batubara

90

-

-

6.128

6.494

3.592

BT

Kalimantan
Timur

Pertambangan
batubara

90

-

-

1.098

175

176

BAS

Kalimantan
Timur

Pertambangan
batubara

90

-

-

397

380

316

92,7

-

- 660.568 772.676 769.710

65.071 147.519

- 660.568 772.676 769.710

Kepemilikan tidak langsung melalui MP
GBP

Jakarta

Pertambangan
batubara

Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan anak-anak perusahaannya secara bersama-sama
disebut sebagai “Grup”.
Kegiatan pertambangan atau eksplorasi BAS, BT, dan FSP diatur dalam Kuasa Pertambangan (“KP”) yang
dikeluarkan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan pertambangan atau eksplorasi PIK, WBM, FKP, GBP,
dan TSA diatur dalam Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (“PKP2B”) dengan
Pemerintah Republik Indonesia.
Grup memiliki 2.157 karyawan pada tanggal 31 Maret 2008 (31 Maret 2007: 1.944, 31 Desember 2007: 1.934,
2006: 1.665 dan 2005: 1.238) (tidak diaudit).
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MARET 2008 DAN 2007, DAN 31 DESEMBER 2007, 2006, DAN 2005
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus)
1.

UMUM (lanjutan)
DPP
DPP didirikan berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 tahun 1968 (yang diubah
dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1970) tanggal 8 November 1988, dengan Akta Notaris No. 89 dibuat
dihadapan Benny Kristianto, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari
Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-3224.HT.01.01.TH.92 tanggal 25 April
1992. Anggaran Dasar DPP telah mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan Akta No. 39 tanggal 19
Maret 2004, yang dibuat dihadapan Yani Indrawaty Wibawa, S.H., notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C22056.HT.01.04.TH.2004 tanggal 1 September 2004, status DPP telah berubah dari perusahaan penanaman
modal dalam negeri menjadi perusahaan penanaman modal asing. Perubahan terakhir dilakukan berdasarkan
Akta Notaris No. 47 tanggal 19 Desember 2007 dibuat dihadapan Yani Indrawaty Wibawa, S.H., notaris di
Jakarta mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan disetor penuh. Perubahan ini telah
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat
Keputusan No. AHU-03483.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 24 Januari 2008.
Kegiatan utama DPP meliputi jasa bongkar muat batubara. Kegiatan jasa bongkar muat batubara dilakukan
melalui Terminal Batubara Balikpapan (“BCT”) yang berlokasi di Teluk Tebang, Balikpapan, Kalimantan Timur.
Pada tanggal 31 Maret 2008, BCT memiliki kapasitas bongkar muat batubara per tahun sebanyak 15 juta ton.
Kantor pusat DPP berlokasi di Gedung Graha Irama, lantai 12, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1 - 2,
Jakarta Selatan. Kantor cabang DPP berlokasi di Balikpapan.
DPP memiliki karyawan sebanyak 389, 369, 386, 363, dan 259 orang (tidak diaudit), masing-masing pada
tanggal 31 Maret 2008 dan 2007 dan 31 Desember 2007, 2006, dan 2005. DPP mulai beroperasi secara
komersial pada tahun 1995.
IP
IP didirikan pada tanggal 25 Juni 1997 berdasarkan Akta Notaris No. 127 tanggal 25 Juni 1997 oleh Bambang
Sudarsono, S.H., notaris di Tenggarong. Akta tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia
melalui Surat Keputusan No. C.24907.HT.01.01.TH.2003 tanggal 17 Oktober 2003. Anggaran Dasar IP telah
mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 3
Mei 2005 oleh Yani Indrawaty Wibawa, S.H., notaris di Jakarta antara lain mengenai perubahan pemegang
saham IP. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam
Surat Keputusan No. C-13500.HT.01.04.TH.2005 tanggal 18 Mei 2005.
Kegiatan utama IP antara lain meliputi perdagangan umum, industri, pertambangan dan agrobisnis, pengadaan
barang, jasa, pengangkutan, pengembangan, dan desain interior.
IP melakukan kegiatan eksplorasi batubara sesuai dengan kontrak kerja pertambangan batubara dengan
beberapa pemegang konsesi KP terutama atas wilayah-wilayah kontrak yang berlokasi di Kalimantan Timur.
Berdasarkan perjanjian ini, IP berperan sebagai pengembang wilayah batubara sekaligus kontraktor.
Kantor pusat IP berlokasi di Gedung Graha Irama, lantai 12, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-1 Kav.1 - 2,
Jakarta Selatan.
IP memiliki karyawan sebanyak 213, 240, 249, 151, dan 81 orang (tidak diaudit), masing-masing pada tanggal
31 Maret 2008 dan 2007 dan 31 Desember 2007, 2006, dan 2005. IP mulai beroperasi secara komersial pada
tahun 2005.
PIK
PIK didirikan pada tanggal 5 Agustus 1988 dengan Akta Notaris No. 50 tanggal 5 Agustus 1988 oleh Benny
Kristianto, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman
Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-11289.HT.01.01.TH.88 tanggal 12 Desember 1988.
Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir berdasarkan Akta
Notaris No. 3 tanggal 5 Desember 2006 oleh Yani Indrawaty Wibawa, S.H., notaris di Jakarta, antara lain
mengenai perubahan pasal 10 Anggaran Dasar PIK. Perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. W7-HT.01.04-68 pada
tanggal 3 Januari 2007.
Aktivitas utama PIK adalah industri pertambangan batubara.
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MARET 2008 DAN 2007, DAN 31 DESEMBER 2007, 2006, DAN 2005
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus)
1.

UMUM (lanjutan)
PIK (lanjutan)
Kantor pusat PIK berlokasi di Gedung Graha Irama, lantai 12, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1 - 2,
Jakarta Selatan.
Pada tanggal 20 November 1997, PIK mengadakan PKP2B dengan Pemerintah Republik Indonesia. PKP2B
tersebut memberikan batasan waktu sehubungan dengan pekerjaan penelitian umum, eksplorasi, studi
kelayakan, konstruksi dan produksi serta kegiatan pertambangan berjangka waktu 30 tahun. Wilayah PKP2B
meliputi 58.710 hektar di Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur. Setelah melepas beberapa wilayah, sebagaimana
disahkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.
343.K/30/DJB/2007, wilayah PKP2B dikurangi menjadi 20.037 hektar di Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon,
Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur.
Berdasarkan PKP2B, PIK dibebaskan dari pungutan pajak tertentu, seperti kewajiban bea impor serta Pajak
Pertambahan Nilai (“PPN”) dan Pajak Penghasilan Pasal 22 berdasarkan Peraturan Pajak Penghasilan tahun
1994 tentang impor barang-barang tertentu yang tidak diproduksi di Indonesia.
Berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 343.K/30/DJB/2007 tanggal
13 Agustus 2007, perihal dimulainya Tahap Eksploitasi (Produksi) sesuai PKP2B, wilayah penambangan yang
dimiliki PIK dalam tahap eksploitasi ini adalah 10.110 hektar dan persetujuan ini berlaku dari tanggal 30 Maret
2007 hingga 29 Maret 2037. Sisa wilayah seluas 9.927 hektar berada dalam tahap studi kelayakan dan
persetujuan ini berlaku sampai dengan 2 Januari 2007. Pada tanggal pelaporan ini, PIK sedang dalam proses
untuk meningkatkan izin ke tahap konstruksi dari Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi.
Manajemen berkeyakinan tidak akan mengalami kesulitan dalam memperoleh perpanjangan izin tersebut.
PIK memiliki karyawan sebanyak 236, 164, 197, 165, dan 74 orang (tidak diaudit), masing-masing pada tanggal
31 Maret 2008 dan 2007 dan 31 Desember 2007, 2006, dan 2005.
WBM
WBM didirikan pada tanggal 24 Oktober 1994 dengan Akta Notaris No. 80 tanggal 24 Oktober 1994 oleh Amrul
Partomuan Pohan, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri
Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-9446.HT.01.01.TH.95 tanggal 2 Agustus 1995.
Anggaran Dasar WBM telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dilakukan oleh Akta
Notaris No. 4 tanggal 5 Desember 2006 oleh Yani Indrawaty Wibawa, S.H., notaris di Jakarta antara lain
mengenai perubahan manajemen WBM dan merubah pasal 10 ayat 2 dalam Anggaran Dasar WBM. Perubahan
tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dalam Surat Keputusan No. W7-HT.01.04-69 tanggal 3 Januari 2007.
Kantor Pusat WBM berlokasi di Gedung Graha Irama, lantai 12, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1 - 2,
Jakarta Selatan.
Pada tanggal 20 November 1997, WBM menandatangani PKP2B dengan Pemerintah Republik Indonesia.
PKP2B tersebut memberikan batasan waktu sehubungan dengan pekerjaan penelitian umum, eksplorasi, studi
kelayakan, konstruksi dan produksi, serta kegiatan pertambangan berjangka waktu 30 tahun. Wilayah PKP2B
meliputi 13.560 hektar di Kabupaten Tanah Laut dan Kota Baru, Kalimantan Selatan. Setelah melepas
beberapa wilayah pada tanggal 14 Januari 2005, sebagaimana disahkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 006.K/40.00/DJG/2005, wilayah PKP2B dikurangi
menjadi 7.811 hektar di Kabupaten Tanah Laut dan Kota Baru, Kalimantan Selatan.
Aktivitas utama WBM adalah industri pertambangan batubara.
Berdasarkan PKP2B, WBM dibebaskan dari pungutan pajak tertentu seperti kewajiban bea impor serta PPN
dan Pajak Penghasilan Pasal 22 berdasarkan Peraturan Pajak Penghasilan tahun 1994 tentang impor barangbarang tertentu yang tidak diproduksi di Indonesia.
Berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 388.K/34.02/DJB/2007
tanggal 26 Oktober 2007, perihal dimulainya Tahap Eksploitasi (Produksi) PKP2B, wilayah penambangan yang
dimiliki WBM dalam tahap eksploitasi ini adalah 7.811 hektar dan persetujuan ini berlaku dari tanggal 26
Oktober 2007 hingga 25 Oktober 2037.
WBM memiliki karyawan sebanyak 186, 106, 126, 95, dan 23 orang (tidak diaudit), masing-masing pada tanggal
31 Maret 2008 dan 2007 dan 31 Desember 2007, 2006, dan 2005.
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MARET 2008 DAN 2007, DAN 31 DESEMBER 2007, 2006, DAN 2005
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus)
1.

UMUM (lanjutan)
BE
BE didirikan pada tanggal 7 Oktober 2004 berdasarkan Akta Notaris No. 13 tanggal 7 Oktober 2004 oleh Yani
Indrawaty Wibawa, S.H., notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-30673 HT.01.01.TH.2004 tanggal 20 Desember 2004.
Anggaran Dasar terakhir BE telah diubah dengan Akta Notaris No. 3 tanggal 2 Juni 2005 oleh Yani Indrawaty
Wibawa, S.H., notaris di Jakarta, antara lain mengenai perubahan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar BE mengenai
perubahan komposisi pemegang saham. Akta Notaris tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-16347 HT.01.04.TH.2005 tanggal 14 Juni
2005.
Kegiatan utama BE antara lain meliputi pertambangan, pengangkutan, dan konstruksi. BE mulai beroperasi
secara komersial pada tahun 2005.
Kantor Pusat BE berlokasi di Gedung Graha Irama, lantai 12, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1 - 2,
Jakarta Selatan.
Pada tanggal 31 Maret 2008 dan 2007, BE memiliki karyawan masing-masing sebanyak 6 dan 5 orang (tidak
diaudit), sedangkan pada tanggal 31 Desember 2007, 2006, dan 2005 BE tidak memiliki karyawan (tidak
diaudit).
FKP
FKP didirikan pada tanggal 22 April 1999 berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 22 April 1999 oleh
Pervin, S.H., notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat
Keputusan No. C.14230.HT.01.01.TH.99 tanggal 4 Agustus 1999. Anggaran Dasar FKP telah mengalami
beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 17 tanggal 19 Februari 2007 oleh
Yani Indrawaty Wibawa, S.H., notaris di Jakarta, mengenai perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
FKP. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
berdasarkan Surat Keputusan No. W7-04426 HT.01.04-TH.2007 tanggal 19 April 2007.
Aktivitas utama FKP adalah industri pertambangan batubara.
Kantor Pusat FKP berlokasi di Gedung Graha Irama, lantai 12, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-1 Kav. 1 - 2,
Jakarta Selatan.
Pada tanggal 13 Oktober 1999, FKP dan Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani PKP2B. PKP2B
tersebut memberikan batasan waktu sehubungan dengan pekerjaan penelitian umum, eksplorasi, studi
kelayakan, konstruksi dan produksi, serta kegiatan pertambangan berjangka waktu 30 tahun. Wilayah PKP2B
meliputi 89.290 hektar berlokasi di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Setelah beberapa kali melakukan
penciutan wilayah, sebagaimana disahkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
berdasarkan Surat Keputusan No. 07.K/40.00/DJB/2007, wilayah PKP2B yang dipertahankan adalah seluas
12.710 hektar di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.
Berdasarkan PKP2B, FKP dibebaskan dari pungutan pajak tertentu seperti kewajiban bea impor serta PPN dan
Pajak Penghasilan Pasal 22 berdasarkan Peraturan Pajak Penghasilan Tahun 1994 tentang impor barangbarang tertentu yang tidak diproduksi di Indonesia.
Efektif tanggal 24 April 2005, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
No. 07.K/40.00/DJB/2007 tanggal 22 Januari 2007, FKP telah memasuki tahap konstruksi atas wilayah seluas
2.490 hektar dan berlaku sampai dengan 23 April 2008. Lihat Catatan 33p untuk izin ke tahap produksi yang
diberikan kepada FKP setelah tanggal 31 Maret 2008. Sisa wilayah seluas 10.220 hektar masih dalam tahap
studi kelayakan dan persetujuan ini berlaku sampai dengan 11 April 2007. Pada tanggal pelaporan ini, FKP
sedang dalam proses untuk meningkatkan izin ke tahap konstruksi dari Direktorat Jenderal Mineral, Batubara
dan Panas Bumi. Manajemen berkeyakinan tidak akan mengalami kesulitan dalam memperoleh perpanjangan
izin tersebut.
FKP memiliki karyawan sebanyak 152, 97, 101, 97, dan 4 orang (tidak diaudit), masing-masing pada tanggal 31
Maret 2008 dan 2007 dan 31 Desember 2007, 2006, dan 2005.
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MARET 2008 DAN 2007, DAN 31 DESEMBER 2007, 2006, DAN 2005
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus)
1.

UMUM (lanjutan)
TSA
TSA didirikan pada tanggal 21 Desember 1994 berdasarkan Akta Notaris No. 115 tanggal 21 Desember 1994
oleh Raharti Sudjardjati, S.H., notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri
Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-9371.HT.01.01.TH.97 tanggal 11 September
1997. Anggaran Dasar TSA telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir berdasarkan Akta
Notaris No. 67 tanggal 8 Maret 2005 dibuat oleh Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H., notaris di Jakarta, antara lain
mengenai perubahan susunan pengurus, aktivitas utama, modal dasar, dan modal disetor. Perubahan tersebut
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. C-18209
HT.01.04.TH.2005 tanggal 30 Juni 2005.
Aktivitas utama TSA adalah industri pertambangan batubara.
Kantor pusat TSA berlokasi di Gedung Graha Irama, lantai 12, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-1 Kav. 1 - 2,
Jakarta Selatan.
Pada tanggal 13 Oktober 1999, TSA dan Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani PKP2B. PKP2B
tersebut memberikan batasan waktu sehubungan dengan pekerjaan penelitian umum, eksplorasi, studi
kelayakan, konstruksi dan produksi, kegiatan pertambangan berjangka waktu 30 tahun. Wilayah PKP2B meliputi
99.690 hektar berlokasi di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Setelah beberapa kali mengalami
penciutan wilayah, sebagaimana disahkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
No. 03.K/40.00/DJB/2007 tanggal 11 Januari 2007, wilayah PKP2B dikurangi menjadi 5.838 hektar berlokasi di
Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.
Berdasarkan PKP2B, TSA dibebaskan dari pungutan pajak tertentu, seperti kewajiban bea impor serta PPN dan
Pajak Penghasilan Pasal 22 berdasarkan Peraturan Pajak Penghasilan Tahun 1994 tentang impor barangbarang tertentu yang tidak diproduksi di Indonesia.
Efektif tanggal 24 April 2005, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
No. 03.K/40.00/DJB/2007 tanggal 11 Januari 2007, TSA telah memasuki tahap konstruksi atas wilayah seluas
2.404 hektar yang berlaku sampai dengan 23 April 2008. Lihat Catatan 33o untuk izin ke tahap produksi yang
diberikan kepada TSA setelah tanggal 31 Maret 2008. Sisa wilayah seluas 3.434 hektar masih dalam tahap
studi kelayakan yang berlaku sampai 11 April 2007. Pada tanggal pelaporan ini, wilayah ini sedang dalam
proses untuk memperoleh izin ke tahap konstruksi dari Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi.
Manajemen berkeyakinan tidak akan mengalami kesulitan dalam memperoleh perpanjangan izin tersebut.
TSA memiliki karyawan sebanyak 68, 68, 46, 60, dan 17 orang (tidak diaudit), masing-masing pada tanggal 31
Maret 2008 dan 2007 dan 31 Desember 2007, 2006, dan 2005.
MP
MP didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 12 tanggal 13 November 2000 oleh Yani Indrawaty Wibawa, S.H.,
notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam
Surat Keputusan No. C-03775 HT.01.01.TH.2002 tanggal 7 Maret 2002. Anggaran Dasar MP telah mengalami
beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 21 tanggal 6 Desember 2007 oleh
Yani Indrawaty Wibawa, S.H., notaris di Jakarta, tentang perubahan modal dasar, ditempatkan, dan disetor
penuh. Akta ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dalam Surat Keputusan No. AHU-00169.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008.
Kegiatan utama MP adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan, konstruksi, keagenan,
percetakan, jasa, perindustrian, pengangkutan, manufaktur, kehutanan, pertanian, sewa alat, dan
pertambangan. Pada tanggal 31 Maret 2008 dan 31 Desember 2007, aktiva utama MP adalah kepemilikan MP
di GBP sebesar 97,4%.
Kantor pusat MP berlokasi di Gedung Graha Irama Lantai 12, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1 - 2,
Jakarta Selatan.
Pada tanggal 31 Maret 2008 dan 2007 dan 31 Desember 2007, 2006, dan 2005, MP tidak memiliki karyawan
(tidak diaudit).
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1.

UMUM (lanjutan)
KOTR
KOTR didirikan pada tanggal 15 November 2006, sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing dan peraturan pelaksanaannya, berdasarkan Akta Notaris No. 16 yang dibuat
dihadapan Yani Indrawaty Wibawa, S.H., notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. W7-03188 HT.01.01-TH.2007 tanggal 26 Maret
2007.
Kegiatan utama KOTR adalah industri vulkanisir ban. Pada tanggal 31 Maret 2008, KOTR berada dalam tahap
pengembangan.
Kantor pusat KOTR berlokasi di Gedung Graha Irama, lantai 12, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-1 Kav. 1 - 2,
Jakarta Selatan.
KOTR memiliki karyawan sebanyak 1, nihil, dan 3 orang dan nihil (tidak diaudit), masing-masing pada tanggal
31 Maret 2008 dan 2007 dan 31 Desember 2007 dan 2006.
FSP
FSP didirikan pada tanggal 23 September 1987 berdasarkan Akta Notaris No. 72 oleh Laden Mering, S.H.,
notaris di Samarinda, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dalam Surat Keputusan No. C.03913HT.01.01.TH2007 tanggal 21 November 2007. Anggaran Dasar FSP telah
mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 14 tanggal 5 Desember
2007 oleh Bakhtiar, S.H., notaris di Tenggarong, yang mensahkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
FSP pada tanggal 5 Desember 2007 mengenai perubahan Anggaran Dasar tentang Rapat Umum Pemegang
Saham dan pengalihan 60.300 saham FSP dari Low Tuck Kwong kepada Perusahaan.
Akta ini telah diberitahukan dan diterima oleh dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dalam Surat Keputusan No. AHU-A.H.01.10.0718 tanggal 9 Januari 2008.
Aktivitas utama FSP adalah industri pertambangan batubara.
Kantor pusat FSP berlokasi di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pada tanggal 31 Maret 2008 dan 2007 dan 31 Desember 2007, 2006, dan 2005 FSP tidak memiliki karyawan
(tidak diaudit).
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/18/KP-EP/DPE-IV/VII/2005 tanggal 21 Juli
2005, FSP telah diberikan KP Eksploitasi untuk jangka waktu dua puluh tahun berturut-turut, hingga tanggal 21
Juli 2025. Wilayah pertambangan yang diberikan adalah seluas 3.774 hektar.
Pada tanggal 5 Desember 2003, FSP mengadakan perjanjian pertambangan batubara dengan IP. Berdasarkan
perjanjian tersebut, FSP memberikan hak kepada IP untuk melaksanakan usaha pertambangan batubara untuk
dan atas nama FSP sesuai dengan ketentuan dan persyaratan KP. Pada tanggal 1 Februari 2005, perjanjian
dengan IP berakhir.
Pada tanggal 1 Februari 2005, FSP mengadakan perjanjian pertambangan batubara dengan PT Pan Assets
Indonesia (“PAI”), pihak yang memiliki hubungan istimewa. Berdasarkan perjanjian tersebut, FSP memberikan
hak kepada PAI untuk melaksanakan kegiatan pertambangan batubara di wilayah pertambangan FSP sesuai
dengan ketentuan dan persyaratan KP (lihat Catatan 28a).
BT
BT didirikan pada tanggal 26 Maret 2004 berdasarkan Akta Notaris No. 164 oleh Bakhtiar, S.H., notaris di
Tenggarong, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat
Keputusan No. C-26102 HT.01.01.TH.2004 tanggal 20 Oktober 2004. Anggaran Dasar BT telah mengalami
beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Bakhtiar, S.H., notaris di Tenggarong,
No. 6 tanggal 2 November 2007 berkaitan dengan perubahan jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan
disetor penuh, serta perubahan susunan pemegang saham BT. Akta ini telah diberitahukan dan diterima dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-UM.HT.01.10-6618
tanggal 27 Desember 2007.
Aktivitas utama BT adalah menjalankan usaha di bidang industri pertambangan batubara. Pada tanggal 31
Maret 2008, BT berada dalam tahap eksplorasi.
Kantor pusat BT berlokasi di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.
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31 MARET 2008 DAN 2007, DAN 31 DESEMBER 2007, 2006, DAN 2005
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus)
1.

UMUM (lanjutan)
BT (lanjutan)
Pada tanggal 31 Maret 2008 dan 2007 dan 31 Desember 2007, 2006, dan 2005, BT tidak memiliki karyawan
(tidak diaudit).
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/46/KP-er/DPE-IV/XII/2004 tanggal 7
Desember 2004, BT telah diberikan KP Eksplorasi untuk jangka waktu tiga tahun, berturut-turut hingga tanggal
7 Desember 2007. Wilayah pertambangan yang diberikan adalah seluas 5.000 hektar. Lihat Catatan 33d untuk
KP Eksploitasi yang diberikan kepada BT setelah tanggal 31 Maret 2008.
BAS
BAS didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 55 tanggal 15 September 2004 oleh Bambang Sudarsono, S.H.,
notaris di Tenggarong, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dalam Surat Keputusan No. C06105HT.01.01-TH.2007 tanggal 11 Desember 2007. Anggaran Dasar BAS telah
mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 1 Oktober
2007 oleh Bakhtiar, S.H., notaris di Tenggarong, berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar BAS sesuai
dengan Undang–Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Akta perubahan ini sudah
disampaikan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C06105 HT.01.01-TH.2007 tanggal 11 Desember 2007.
Aktivitas utama BAS adalah menjalankan usaha di bidang pertambangan, pengembangan, perdagangan,
pengangkutan, perindustrian, jasa, pertanian, dan pertamanan. Pada tanggal 31 Maret 2008, BAS berada
dalam tahap eksplorasi.
Kantor pusat BAS berlokasi di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pada tanggal 31 Maret 2008 dan 2007 dan 31 Desember 2007, 2006, dan 2005, BAS tidak memiliki karyawan
(tidak diaudit).
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/97/KP-er/DPE-IV/VIII/2006 tanggal 1 Agustus
2006, BAS telah diberikan KP Eksplorasi untuk jangka waktu tiga tahun berturut-turut hingga tanggal 1 Agustus
2009. Wilayah pertambangan yang diberikan adalah seluas 4.025 hektar.
GBP
GBP didirikan pada tanggal 26 Maret 1990 berdasarkan Akta Notaris No. 33 oleh Sulaimansjah, S.H., notaris di
Banjarmasin, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C21663 HT.01.01.TH.93 tanggal 16 Maret 1993. Anggaran Dasar GBP telah mengalami beberapa kali perubahan.
Perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 20 tanggal 6 Desember 2007 oleh Yani Indrawaty Wibawa,
S.H., notaris di Jakarta, mengenai perubahan jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh. Akta
tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat
Keputusan No. C-07187 HT.01.04.TH.2007 tanggal 18 Desember 2007.
Aktivitas utama GBP adalah industri pertambangan batubara.
Kantor pusat GBP berlokasi di Gedung Graha Irama, lantai 12, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-1 Kav. 1 - 2,
Jakarta Selatan dengan kegiatan penambangan di kecamatan Kota Bangun, Jempang, Muara Pahu, Muara
Lawa dan Damai, dan Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur.
Berdasarkan PKP2B No. 002/PK/PTBA-GBPC/1994 yang disepakati oleh GBP dan PT Tambang Batubara
Bukit Asam (Persero) (“PTBA”) pada tanggal 15 Agustus 1994, GBP telah diberikan izin Penanaman Modal
Dalam Negeri di bidang penambangan umum sebagai kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi
batubara di kecamatan Kota Bangun, Jempang, Muara Pahu, Muara Lawa, dan Damai, Kabupaten Kutai,
Kalimantan Timur dengan wilayah seluas 100.000 hektar.
Berdasarkan amandemen atas PKP2B No.002/PK/PTBA-GBPC/1994, tanggal 1 Juli 1997, seluruh hak dan
kewajiban PTBA dialihkan ke Pemerintah Republik Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Pertambangan dan
Energi. Selanjutnya perjanjian ini mengikat GBP dan Pemerintah Republik Indonesia, dengan ketentuan yang
telah disepakati sebelumnya.
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MARET 2008 DAN 2007, DAN 31 DESEMBER 2007, 2006, DAN 2005
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus)
1.

UMUM (lanjutan)
GBP (lanjutan)
Berdasarkan Surat Keputusan dari Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral No.
430.K/20.01/DJP/1999 tanggal 2 Agustus 1999, perihal dimulainya Tahap Eksploitasi (Produksi) PKP2B, area
penambangan yang dimiliki GBP dalam tahap eksploitasi ini adalah 15.380 hektar dan persetujuan ini berlaku
dari tanggal 12 Juli 1999 hingga 11 Juli 2029. Sedangkan 4.320 hektar dalam tahap konstruksi dan 54.840
hektar dalam tahap eksplorasi.
Setelah beberapa kali melakukan penciutan wilayah, maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 229.K/40.00/DJB/2006 tanggal 3 Agustus 2006, wilayah konsesi
GBP menjadi 24.055 hektar yang terbagi atas 2 blok. Wilayah seluas 8.365 hektar dalam tahap konstruksi dan
15.690 hektar dalam tahap produksi.
Berdasarkan surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tanggal 28 Agustus
2007 No. 349.K/34.02/DJB/2007, wilayah seluas 8.365 hektar dapat memulai tahap produksi sejak 15 Mei 2007
hingga 11 Juli 2029.
GBP memiliki karyawan sebanyak 878, 878, 808, 723, dan 778 orang (tidak diaudit), masing-masing pada
tanggal 31 Maret 2008 dan 2007 dan 31 Desember 2007, 2006, dan 2005.
Area eksplorasi dan eksploitasi/pengembangan
Grup memiliki area eksplorasi maupun eksploitasi/pengembangan sebagai berikut:
•

Area Eksplorasi

Nama

Nama
pemilik
izin lokasi

KW.05PB0108

FKP

Tanggal
perolehan
izin
eksplorasi
17 Oktober
2006

KW.03PB0059
(3.434 hektar)

TSA

11 Januari
2007

KW.05PB0065
KW.KTN2006
097 Rr

•

PIK
BAS

4 April 2006
1 Agustus
2006

Tanggal
berakhir
izin

Persentase
kepemilikan

Jumlah biaya eksplorasi dan
pengembangan tangguhan
per tanggal 31 Maret 2008

11 April 2007

100%

Rp 8.185

11 April 2007
2 Januari
2007

100%

-

100%

-

1 Juni 2009

100%

Rp 157

Area Eksploitasi/Pengembangan
Nama
Lokasi

Nama
pemilik
izin
lokasi

Blok-II

GBP

Blok-I

GBP

Blok
Sepaso
Blok Satui

PIK

KW KTN
2005018
KW KTN
2004046

WBM
FSP
BT

Tanggal
perolehan
izin
eksploitasi

2 Agustus
1999
28 Agustus
2007
13 Agustus
2007
26 Oktober
2007
21 Juli 2005
7 Desember
2004

Tanggal
berakhir
izin

100%

54,6

0,9

28,6

Sisa
cadangan
per
tanggal
31 Maret
2008
(dalam
jutaan
metrik
ton)
(tidak
diaudit)*
26,0

100%

2,0

-

-

2,0

100%

22,1

0,1

0,3

21,8

100%

76,2

0,2

0,2

76,0

318,8

0,8

0,8

318,0

Persentase
kepemilikan

11 Juli
2029
11 Juli
2029
29 Maret
2037
25 Oktober
2037
21 Juli
2025
6 April
2028

Jumlah
cadangan
terbukti
dan
terduga
(dalam
jutaan
metrik ton)
(tidak
diaudit)

Jumlah produksi (dalam
jutaan metrik ton)

Periode
berjalan
2008
(tidak
diaudit)

Akumulasi total
produksi (tidak
diaudit)

100%
100%
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1.

UMUM (lanjutan)
•

Area Eksploitasi/Pengembangan (lanjutan)

*

2.

Nama
Lokasi

Nama
pemilik
izin
lokasi

Tanggal
perolehan
izin
eksploitasi

Tanggal
berakhir
izin

Persentase
kepemilikan

KW.03PB
0059
KW.03PB
0058

TSA

29 April
2008
29 April
2008

23 April
2038
23 April
2038

100%

FKP

100%

Jumlah
cadangan
terbukti
dan
terduga
(dalam
jutaan
metrik ton)
(tidak
diaudit)

33,3

Jumlah produksi (dalam
jutaan metrik ton)

-

-

Sisa
cadangan
per
tanggal
31 Maret
2008
(dalam
jutaan
metrik
ton)
(tidak
diaudit)*
33,3

Sisa cadangan terbukti dan terduga per tanggal 31 Maret 2008 adalah berdasarkan hasil penelitian oleh
Minarco Mineconsult, geologis independen pada bulan Mei 2008.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan diselesaikan oleh Dewan Direksi pada tanggal
6 Juni 2008, kecuali untuk Catatan 38 yang bertanggal 21 Juli 2008.
Berikut ini adalah kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan
konsolidasian Grup, yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan keuangan
konsolidasian ini juga disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
(“BAPEPAM & LK”) No. VIII.G.7 mengenai Pedoman Penyajian Laporan Keuangan dan Surat Edaran
BAPEPAM & LK No. SE-02/BL/2008 tanggal 31 Januari 2008 mengenai Pedoman Penyajian dan
Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Pertambangan Umum.
a.

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian
Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan dasar harga perolehan, kecuali dinyatakan secara
khusus. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah
Rupiah Indonesia (“Rupiah” atau “Rp”).
Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus
kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk tujuan penyusunan laporan arus kas
konsolidasian, kas dan setara kas mencakup kas, kas di bank, dan deposito dengan jangka waktu tiga
bulan atau kurang, setelah dikurangi cerukan.
Transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan
kepemilikan (“pooling of interests”). Selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku dicatat dalam akun
“Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali” dan disajikan pada bagian ekuitas dalam
neraca konsolidasian.

b.

Prinsip-prinsip konsolidasian
Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan anak-anak perusahaan
dimana Perusahaan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50%, baik langsung atau
tidak langsung, apabila Perusahaan memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara, Perusahaan
memiliki kemampuan untuk mengendalikan anak perusahaan. Anak-anak perusahaan dikonsolidasi sejak
tanggal pengendalian telah beralih kepada Perusahaan secara efektif dan tidak lagi dikonsolidasi sejak
tanggal pelepasan.
Pengaruh dari seluruh transaksi dan saldo antara perusahaan-perusahaan di dalam Grup telah dieliminasi
dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian.
Bagian pemegang saham minoritas atas aktiva bersih anak perusahaan disajikan sebagai “hak minoritas”
dalam neraca konsolidasian.
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(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus)
2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)
b.

Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)
Hak minoritas dalam suatu anak perusahaan dengan defisit ekuitas tidak akan diakui, kecuali pemegang
saham minoritas tersebut memiliki kewajiban kontraktual untuk ikut membiayai defisit tersebut.
Transaksi dengan hak minoritas yang dihitung menggunakan metode entitas ekonomi, dimana kelebihan
atas akuisisi hak minoritas yang melebihi bagian dari nilai bersih aktiva yang diperoleh dicatat di ekuitas.
Kebijakan akuntansi yang dipakai dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian telah diterapkan secara
konsisten oleh anak perusahaan, kecuali dinyatakan secara khusus.
Akun-akun dari DPP dan KOTR, yang dilaporkan dalam mata uang asing, dijabarkan ke dalam mata uang
Rupiah dengan menggunakan kurs sebagai berikut:
•
•
•

Aktiva dan kewajiban: kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca, kecuali aktiva tetap yang
menggunakan kurs historis.
Akun-akun ekuitas: kurs historis.
Akun-akun laba rugi: kurs rata-rata periode/tahun berjalan.

Selisih kurs karena penjabaran akun-akun neraca dan laba rugi disajikan dalam akun “Selisih Kurs dari
Penjabaran Laporan Keuangan”, sebagai bagian dari ekuitas pada neraca konsolidasian.
c.

Penjabaran mata uang asing
Transaksi dalam mata uang selain Rupiah dikonversi menjadi mata uang Rupiah menggunakan kurs yang
berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang
selain Rupiah dikonversi menjadi Rupiah dengan kurs yang berlaku pada tanggal neraca. Keuntungan dan
kerugian yang timbul dari penjabaran aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang selain Rupiah diakui
dalam laporan laba rugi konsolidasian.
Kurs, berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, yang digunakan pada tanggal neraca adalah sebagai
berikut (nilai penuh):
31 Desember
31 Maret
2007
2007
2006
2005
2008
(Tidak
(Disajikan
(Disajikan
diaudit)
kembali)
kembali)
Dolar Amerika Serikat (“AS$”)
setara Rupiah
Euro (“EUR”) setara Rupiah
Dolar Australia (“AUD”)
setara Rupiah
100 Yen Jepang (“JPY”)
setara Rupiah
Dolar Singapura (“SGD”)
setara Rupiah
Pound Sterling Inggris (“£”)
setara Rupiah
Ringgit Malaysia (“MYR”)
setara Rupiah

d.

9.217
14.559

9.118
12.154

9.419
13.760

9.020
11.858

9.830
11.660

8.450

7.364

8.229

7.133

7.207

9.227

7.758

8.307

7.580

8.342

6.683

6.011

6.502

5.879

5.907

18.391

17.894

18.804

17.697

16.947

2.893

2.638

2.828

2.554

2.601

Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa
Grup telah melakukan transaksi dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki hubungan istimewa, sesuai
dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (”PSAK”) No. 7 mengenai “Pengungkapan Pihak-pihak
yang Mempunyai Hubungan Istimewa”.

e.

Piutang
Piutang disajikan pada nilai estimasi kolektibilitas saldo piutang setelah dikurangi penyisihan untuk saldo
piutang ragu-ragu berdasarkan telaah dari manajemen terhadap status masing-masing saldo piutang pada
akhir periode/tahun. Piutang dihapuskan pada periode dimana piutang tersebut ditentukan tidak akan
tertagih.
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2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)
f.

Persediaan
Persediaan batubara merupakan batubara yang menjadi bagian Grup dan dinilai berdasarkan nilai terendah
antara harga perolehan atau nilai realisasi bersih. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata
bergerak yang mencakup alokasi komponen biaya bahan baku, tenaga kerja, penyusutan, dan biaya tidak
langsung yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan. Nilai realisasi bersih adalah estimasi nilai
penjualan yang terkait dengan aktivitas pertambangan dalam kondisi bisnis normal setelah dikurangi
dengan estimasi biaya penyelesaian dan estimasi beban penjualan.
Suku cadang dan material dinilai berdasarkan harga perolehan yang ditentukan dengan metode rata-rata
bergerak setelah dikurangi dengan penyisihan persediaan usang. Suku cadang dan material dicatat
sebagai biaya produksi pada saat digunakan.
Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau penjualan masing-masing
jenis persediaan pada masa mendatang.

g.

Biaya dibayar dimuka
Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan
metode garis lurus.

h.

Aktiva tetap
Aktiva tetap diakui sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Aktiva tetap kecuali tanah
disusutkan sejak bulan ketika aktiva tersebut digunakan dengan menggunakan metode garis lurus hingga
mencapai nilai sisa, selama periode yang lebih rendah antara estimasi masa manfaat aktiva, umur tambang
atau masa PKP2B atau KP yang dinyatakan sebagai berikut:
Tahun
Bangunan dan fasilitas pelabuhan
Mesin dan peralatan
Alat pengangkutan
Peralatan dan perlengkapan kantor
Peralatan lain

2008 dan 2007

2006 dan 2005

8-20
4-10
4
4
4

4-20
4-8
4
4
4

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan sebagai biaya pada periode terjadinya. Pengeluaran yang
memperpanjang masa manfaat suatu aktiva dikapitalisasi dan disusutkan selama sisa masa manfaat aktiva
yang bersangkutan.
Apabila suatu aktiva tetap sudah tidak digunakan atau dijual, nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya
dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasian, dan keuntungan dan kerugian yang timbul diakui dalam
laporan laba rugi konsolidasian.
Akumulasi biaya konstruksi bangunan dan fasilitas pelabuhan serta pemasangan mesin dikapitalisasi
sebagai aktiva dalam penyelesaian. Biaya-biaya tersebut direklasifikasi ke akun aktiva tetap pada saat
proses konstruksi atau pemasangan selesai. Saat dimulainya penyusutan dan pembebanan biaya
penyusutan diatur sebagai berikut:
-

aktiva tetap yang dipergunakan langsung dalam proses produksi, penyusutannya mulai dihitung pada
saat produksi komersial dimulai dan biaya penyusutannya dibebankan sebagai biaya produksi.
aktiva tetap yang penggunaannya tidak langsung berhubungan dengan proses produksi,
penyusutannya dimulai pada saat selesainya pekerjaan konstruksi aktiva tetap yang bersangkutan
dan biaya penyusutannya dibebankan sebagai beban usaha periode berjalan.
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h.

Aktiva tetap (lanjutan)
Biaya bunga dan biaya pinjaman lain, seperti biaya diskonto atas pinjaman baik yang secara langsung
ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aktiva tertentu yang memenuhi
syarat, dikapitalisasi sampai proses pembangunan tersebut selesai. Untuk pinjaman yang dapat diatribusi
secara langsung pada suatu aktiva tertentu yang memenuhi syarat, jumlah yang dikapitalisasi adalah
sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama periode/tahun berjalan, dikurangi pendapatan investasi jangka
pendek dari pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusi secara langsung pada suatu
aktiva tertentu yang memenuhi syarat, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan
mengalikan tingkat kapitalisasi dengan pengeluaran untuk aktiva tertentu yang memenuhi syarat. Tingkat
kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman dibagi dengan jumlah pinjaman dari suatu periode
tertentu, tidak termasuk pinjaman yang secara khusus digunakan untuk perolehan aktiva tertentu yang
memenuhi syarat.

i.

Aktiva tetap dari sewa pembiayaan
Aktiva tetap yang diperoleh melalui sewa pembiayaan disajikan sebesar nilai kini pembayaran minimum
sewa ditambah harga opsi yang akan dibayar Grup pada akhir masa sewa. Kewajiban yang terkait juga
diakui dan setiap pembayaran angsuran dialokasi sebagai pelunasan kewajiban dan pembayaran beban
bunga. Aktiva sewa pembiayaan disusutkan dengan metode yang sama seperti aktiva yang dimiliki sendiri.

j.

Biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan
Biaya eksplorasi dikapitalisasi dan ditangguhkan, untuk setiap area of interest, apabila memenuhi salah
satu dari ketentuan berikut ini:
(i)

Biaya tersebut diharapkan dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan pengembangan dan
eksploitasi area of interest tersebut atau melalui penjualan area of interest tersebut; atau

(ii) Kegiatan eksplorasi dalam area of interest belum mencapai tahap yang memungkinkan penentuan
adanya cadangan terbukti yang secara ekonomis dapat diperoleh, dan kegiatan yang aktif dan
signifikan dalam atau berhubungan dengan area tersebut masih berlanjut.
Pemulihan biaya eksplorasi yang ditangguhkan tergantung suksesnya pengembangan dan eksploitasi
secara komersial, atau penjualan dari area of interest yang terkait. Setiap area of interest ditelaah pada
setiap akhir periode akuntansi. Biaya eksplorasi yang terkait pada suatu area of interest yang telah
ditinggalkan atau yang telah diputuskan Direksi Grup bahwa area of interest tidak layak secara ekonomis,
dihapuskan pada periode keputusan tersebut dibuat.
Biaya pengembangan tambang dan biaya-biaya lain yang terkait dengan pengembangan suatu area of
interest yang terjadi sebelum dimulainya operasi di area tersebut, sepanjang telah memenuhi kriteria untuk
penangguhan, akan dikapitalisasi.
Biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan mencakup akumulasi biaya yang terkait dengan
penyelidikan umum, administrasi dan perizinan, geologi dan geofisika, dan biaya-biaya yang terjadi untuk
mengembangkan area tambang sebelum dimulainya operasi secara komersial.
Biaya eksplorasi dan pengembangan diamortisasi selama umur tambang dengan menggunakan metode
garis lurus sejak dimulainya produksi secara komersial tergantung situasi tambang.
Biaya bunga dan biaya pinjaman lain, seperti biaya diskonto atas pinjaman baik yang secara langsung
ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai aktivitas eksplorasi dan pengembangan, sepanjang
telah memenuhi kriteria untuk penangguhan, dikapitalisasi sampai aktivitas eksplorasi dan penambangan
tersebut selesai. Untuk pinjaman yang dapat diatribusi secara langsung pada suatu aktivitas tertentu,
jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi
pendapatan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusi
secara langsung pada suatu aktivitas tertentu, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan
mengalikan tingkat kapitalisasi dengan pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan pengembangan. Tingkat
kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman dibagi dengan jumlah pinjaman dari suatu periode
tertentu, tidak termasuk pinjaman yang secara khusus digunakan untuk aktivitas eksplorasi dan
pengembangan tertentu.
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k.

Penurunan nilai aktiva jangka panjang
Pada tanggal neraca, Grup melakukan telaah untuk menentukan ada tidaknya indikasi penurunan nilai
aktiva.
Aktiva tetap dan aktiva tidak lancar lainnya ditelaah untuk mengetahui apakah telah terjadi kerugian akibat
penurunan nilai apabila terjadi kondisi atau perubahan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aktiva
tidak dapat diperoleh kembali secara penuh. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara
nilai tercatat aktiva dengan nilai yang dapat diperoleh kembali dari aktiva tersebut yang merupakan nilai
yang lebih tinggi antara harga jual neto atau nilai pakai aktiva. Dalam rangka menguji penurunan nilai,
aktiva-aktiva dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah. Pemulihan
penyisihan penurunan nilai diakui sebagai pendapatan dalam periode dimana pemulihan tersebut terjadi.

l.

Imbalan karyawan
(i)

Kewajiban imbalan pasca masa kerja
Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun
yang akan diberikan, biasanya berdasarkan pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja, atau
kompensasi.
Grup harus menyediakan imbalan pensiun dengan jumlah minimal sesuai dengan UU Ketenagakerjaan
No. 13/2003 atau Peraturan Grup (“Peraturan”), mana yang lebih tinggi. Karena UU Ketenagakerjaan
atau Peraturan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada
dasarnya program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan atau Peraturan adalah program imbalan
pasti. Kewajiban manfaat pensiun ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaris yang dilakukan secara
periodik.
Kewajiban program pensiun imbalan pasti yang diakui di necara adalah nilai kini kewajiban imbalan
pasti pada tanggal neraca serta disesuaikan dengan keuntungan/kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu
yang belum diakui. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen
menggunakan metode projected unit credit.
Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskonto estimasi arus kas keluar masa
depan menggunakan tingkat bunga obligasi perusahaan berkualitas tinggi dalam mata uang yang
sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih
sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.
Keuntungan dan kerugian aktuarial dapat timbul dari penyesuaian yang dibuat berdasarkan
pengalaman, perubahan asumsi-asumsi aktuarial, dan perubahan pada program pensiun. Apabila
jumlah keuntungan atau kerugian aktuarial ini melebihi 10% dari imbalan pasti pada tanggal neraca,
maka kelebihannya dibebankan atau dikreditkan pada pendapatan atau beban selama sisa masa kerja
rata-rata para karyawan yang bersangkutan.

(ii) Pesangon pemutusan kontrak kerja
Pesangon pemutusan kontrak kerja terhutang ketika karyawan dihentikan kontrak kerjanya sebelum
usia pensiun normal. Grup mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja ketika Grup menunjukkan
komitmennya untuk memberhentikan kontrak kerja dengan karyawan berdasarkan suatu rencana
formal terperinci yang kecil kemungkinannya untuk dibatalkan.
m. Pengakuan pendapatan dan beban
Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh dari penjualan produk-produk Grup dan pemberian
jasa bongkar muat batubara, pendapatan bagi hasil jasa dermaga, jasa pertambangan, bagi hasil dari
penerimaan penjualan batubara, dan pendapatan sewa.
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m. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)
Pendapatan dari penjualan batubara diakui pada saat terjadi pemindahan risiko kepada pelanggan, dan:
•
•
•
•

Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke Grup;
Kuantitas dan kualitas dari produk dapat ditentukan secara wajar dan akurat;
Barang sudah dikirim kepada pelanggan dan tidak lagi berada dalam pengendalian fisik Grup (atau
kepemilikan atas produk diserahkan kepada pelanggan); dan
Harga jual dan biaya terkait dapat diukur secara andal.

Pendapatan jasa diakui pada saat jasa diberikan kepada konsumen.
Beban diakui pada saat terjadinya dengan basis akrual.
n.

Perpajakan
Semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aktiva dan kewajiban untuk tujuan pelaporan keuangan
dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak penghasilan tangguhan dengan metode
kewajiban. Tarif pajak yang berlaku saat ini atau secara substansial telah berlaku digunakan untuk
menentukan pajak tangguhan.
Aktiva pajak tangguhan yang berasal dari manfaat pajak masa mendatang dan saldo rugi fiskal yang dapat
dikompensasi akan diakui apabila besar kemungkinan jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan
memadai untuk dikompensasi dengan manfaat pajak masa mendatang dan saldo rugi fiskal dapat dipakai.
Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan
keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

o.

Biaya pengupasan
Untuk area pertambangan dimana pengupasan tanah dilakukan berdasarkan rasio rata-rata umur tambang,
biaya pengupasan tanah dibebankan sebagai biaya produksi berdasarkan rasio rata-rata pengupasan
tanah umur tambang. Jika rasio pengupasan aktual melebihi rata-rata rasio umur tambang, kelebihan biaya
pengupasan tanah ditangguhkan dan dicatat di neraca konsolidasian sebagai biaya pengupasan tanah
yang ditangguhkan. Jika rasio pengupasan aktual lebih kecil daripada rata-rata umur tambang, selisihnya
dibebankan pada saldo biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan dari periode sebelumnya atau dicatat
di neraca konsolidasian sebagai biaya pengupasan tanah yang masih harus dibayar. Perubahan atas
estimasi rasio rata-rata pengupasan tanah terhadap umur tambang diperhitungkan secara prospektif
sepanjang sisa umur tambang.

p.

Biaya pengelolaan lingkungan hidup
Pengeluaran yang terkait dengan pemulihan, rehabilitasi, dan lingkungan yang timbul selama tahap
produksi dibebankan sebagai biaya pokok penjualan pada saat terjadinya.

q.

Akuntansi untuk instrumen keuangan derivatif dan aktivitas lindung nilai
Instrumen keuangan derivatif pada awalnya diakui di neraca konsolidasian berdasarkan harga
perolehannya dan selanjutnya dinilai kembali berdasarkan nilai wajarnya. Metode untuk mengakui
keuntungan atau kerugian yang terjadi tergantung pada sifat dari objek yang dilindungi nilainya. Grup
mengelompokkan derivatif sebagai (1) instrumen lindung nilai terhadap nilai wajar suatu aktiva atau
kewajiban yang telah diakui atau komitmen tetap yang belum diakui (lindung nilai atas nilai wajar); atau (2)
instrumen lindung nilai transaksi yang diperkirakan akan terjadi (lindung nilai arus kas).
Perubahan nilai wajar derivatif yang ditujukan dan memenuhi kualifikasi sebagai lindung nilai atas nilai
wajar, yang efektif, dicatat di dalam laporan laba rugi konsolidasian, bersama dengan perubahan yang
terjadi pada nilai wajar aktiva dan kewajiban yang dilindungi nilainya.
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q.

Akuntansi untuk instrumen keuangan derivatif dan aktivitas lindung nilai (lanjutan)
Perubahan nilai wajar derivatif yang ditujukan dan memenuhi kualifikasi sebagai lindung nilai arus kas dan
lindung nilai efektif tersebut, diakui sebagai bagian dari ekuitas, khususnya pada akun cadangan nilai wajar
lindung nilai. Jumlah yang ditangguhkan di ekuitas kemudian dialihkan ke laporan laba rugi konsolidasian
dan diklasifikasikan sebagai pendapatan atau beban pada periode yang sama dengan periode ketika
transaksi yang dilindungi nilainya mempengaruhi laporan laba rugi konsolidasian.
Perubahan nilai wajar atas instrumen derivatif yang tidak memenuhi persyaratan sebagai akuntansi lindung
nilai diakui segera dalam laporan laba rugi konsolidasian.
Ketika suatu instrumen lindung nilai kadaluwarsa atau dijual, atau ketika suatu lindung nilai tidak lagi
memenuhi persyaratan akuntansi lindung nilai, akumulasi keuntungan atau kerugian yang terdapat di
ekuitas saat itu tetap berada di bagian ekuitas dan akan diakui pada saat transaksi yang dijanjikan atau
diperkirakan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian. Apabila transaksi yang dijanjikan atau
diperkirakan tidak lagi diharapkan akan terjadi, akumulasi keuntungan atau kerugian yang telah dicatat di
bagian ekuitas dialihkan ke dalam laporan laba rugi konsolidasian.
Pada saat terjadinya transaksi, Grup melakukan dokumentasi mengenai hubungan antara instrumen
lindung nilai dan unsur yang dilindungi nilainya, juga tujuan pengelolaan risiko dan strategi yang diterapkan
dalam melakukan berbagai macam transaksi lindung nilai. Proses dokumentasi ini menghubungkan
derivatif yang ditujukan sebagai lindung nilai dengan aktiva dan kewajiban tertentu atau dengan komitmen
teguh tertentu atau transaksi yang diperkirakan. Grup juga melakukan dokumentasi atas penilaian mereka,
baik pada permulaan lindung nilai dan secara berkelanjutan, untuk menentukan apakah derivatif yang
digunakan pada transaksi lindung nilai memiliki efektivitas yang tinggi dalam menandingi (offsetting)
perubahan nilai wajar atau arus kas suatu unsur yang dilindungi nilainya.

r.

Penyisihan untuk pembongkaran, pemindahan dan restorasi lokasi
Efektif 1 Januari 2008, Grup telah membentuk penyisihan untuk biaya pembongkaran, pemindahan, dan
restorasi beberapa aktiva pertambangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”)
No. 16 - Aset Tetap (Revisi 2007) yang telah efektif sejak 1 Januari 2008. Estimasi biaya-biaya tersebut
dicatat sebagai bagian dari nilai tercatat aktiva tetap terkait dan disusutkan selama masa manfaat aktiva
yang bersangkutan. Penyisihan biaya-biaya tersebut telah dicatat sebagai “Penyisihan untuk
pembongkaran, pemindahan, dan restorasi” dalam neraca dan penambahan nilai penyisihan dari waktu ke
waktu sampai mencapai jumlah penuh diakui dalam laporan laba rugi.

s.

Laba bersih per saham dasar
Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah
saham biasa yang beredar pada periode/tahun yang bersangkutan.

t.

Pelaporan segmen
Sebuah segmen usaha adalah sekelompok aktiva dan operasi yang menyediakan barang atau jasa yang
memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen usaha lainnya. Sebuah segmen
geografis menyediakan barang maupun jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko
serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan
ekonomi lain.
Grup melakukan segmentasi pelaporan keuangannya sebagai berikut:
(i) segmen usaha (primer), yang mengelompokkan aktivitas bisnis Grup menjadi batubara dan nonbatubara; dan
(ii) segmen geografis (sekunder), yang mengelompokkan penjualan berdasarkan daerah tujuan penjualan.
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u.

Pembagian hasil produksi
Berdasarkan PKP2B, Pemerintah berhak memperoleh 13,5% atas jumlah batubara yang dihasilkan dari
proses produksi akhir oleh GBP, PIK, TSA, WBM, dan FKP. Sesuai dengan Keputusan Presiden No.
75/1996 tanggal 25 September 1996, untuk GBP dan PKP2B untuk PIK, TSA, WBM, dan FKP,
perusahaan-perusahaan tersebut membayar bagian produksi Pemerintah secara tunai, yaitu sebesar
13,5% dari penjualan setelah dikurangi beban penjualan. Perusahaan-perusahaan tersebut mengakui hak
Pemerintah dengan basis akrual sebagai beban royalti yang merupakan bagian dari biaya sehubungan
dengan pendapatan.

v.

Dividen
Pembagian dividen kepada pemegang saham Perusahaan diakui sebagai kewajiban dalam laporan
keuangan konsolidasian Perusahaan dalam periode dimana pembagian dividen diumumkan.

w. Penggunaan estimasi
Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah
aktiva dan kewajiban yang dilaporkan, dan pengungkapan atas aktiva dan kewajiban kontinjen pada
tanggal laporan keuangan konsolidasian, serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.
Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan aktivitas saat
ini, hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi.
3.

AKUISISI DAN PENAMBAHAN MODAL ANAK-ANAK PERUSAHAAN
Pada tahun 2007, 2006, dan 2005, Perusahaan dan BE melakukan akuisisi dan penambahan modal anak-anak
perusahaan sebagai berikut:
Jumlah
Pihak yang
Pihak yang
Tanggal
saham yang
mengakuisisi
akuisisi
diakuisisi
Akuisisi dari
diakuisisi
1. DPP

- Perusahaan dan BE

5 Oktober 2005

51,00%

GBP,
Low Tuck Kwong

2. PIK

- Perusahaan dan BE

28 Maret 2005

100,00%

PT Kaltim Bara Sentosa,
Low Tuck Kwong,
Engki Wibowo

3. IP

- Perusahaan dan BE

28 Maret 2005

100,00%

Low Tuck Kwong,
Engki Wibowo,
Jenny Quantero,

4. WBM

- Perusahaan dan BE

28 Maret 2005

100,00%

PT Kaltim Investama,
Low Tuck Kwong,
Engki Wibowo

5. BE

- Perusahaan

2 Mei 2005

99,90%

Low Tuck Kwong,
Engki Wibowo,
Jenny Quantero,

6. TSA

- Perusahaan

11 Agustus 2006

75,04%

PT Sumber Harmoni
Sekawan

- BE

26 Desember 2007

24,96%

PT Bara Citra Indah

7. FKP

- Perusahaan
- BE

11 Agustus 2006
26 Desember 2007

75,00%
25,00%

PT Selecta Harum Sari
PT Bara Citra Indah

8. FSP

- Perusahaan

14 Desember 2007

90,00%

Low Tuck Kwong

9. BT

- Perusahaan

7 November 2007

90,00%

Low Tuck Kwong

10. BAS

- Perusahaan

31 Desember 2007

90,00%

Low Tuck Kwong
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3.

AKUISISI DAN PENAMBAHAN MODAL ANAK-ANAK PERUSAHAAN (lanjutan)
Sebagai tambahan, Perusahaan dan BE menambahkan modal ke beberapa anak perusahaan sebagai berikut,
mendilusikan hak minoritas:
Penerima
modal

Pemberi
modal

Tanggal
penambahan
modal

Jumlah
penambahan
modal

Pihak yang terdilusi

1. DPP

- Perusahaan dan BE

19 Desember 2007

36,42%

Pan Marine International
Ltd.

2. MP

- Perusahaan

6 Desember 2007

95,24%

Low Tuck Kwong,
Engki Wibowo,
Jenny Quantero

Akuisisi saham tersebut telah dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan (“pooling-ofinterests”) sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 38 (Revisi 2004), “Akuntansi
Restrukturisasi Entitas Sepengendali” karena baik DPP, PIK, IP, WBM, TSA, FKP, FSP, BT, BAS, dan MP,
maupun Perusahaan dan BE merupakan entitas-entitas sepengendali. Rincian nilai buku aktiva bersih yang
diperoleh dan selisih yang timbul dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendalian untuk periode tiga bulan
yang berakhir 31 Maret 2008 dan 2007 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007, 2006, dan 2005
adalah sebagai berikut:
Saldo awal
Nilai pembelian
- DPP
- PIK
- IP
- WBM
- BE
- TSA
- FKP
- FSP
- BT
- BAS

Penanaman modal
- MP
Nilai buku aktiva bersih yang
diperoleh pada tanggal akuisisi
- DPP
- PIK
- IP
- WBM
- BE
- TSA
- FKP
- FSP
- BT
- BAS

Nilai buku aktiva bersih yang
diperoleh pada tanggal penanaman
modal
- MP
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31 Maret 2008
Tambahan

Saldo akhir

8.506
3.500
1.000
5.000
999
30.000
10.000
302
315
90

-

8.506
3.500
1.000
5.000
999
30.000
10.000
302
315
90

59.712

-

59.712

20.000

-

20.000

(40.236)
(5.158)
(8.265)
3.047
1.412
17.881
5.096
2.130
254
52

-

(40.236)
(5.158)
(8.265)
3.047
1.412
17.881
5.096
2.130
254
52

(23.787)

-

(23.787)

25.809

-

25.809
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3.

AKUISISI DAN PENAMBAHAN MODAL ANAK-ANAK PERUSAHAAN (lanjutan)
Saldo awal
Selisih nilai transaksi restrukturisasi
entitas sepengendali
- DPP
- PIK
- IP
- WBM
- BE
- TSA
- FKP
- FSP
- BT
- BAS
- MP

Nilai buku aktiva bersih yang
diperoleh pada tanggal akuisisi
- DPP
- PIK
- IP
- WBM
- BE
- TSA
- FKP

Selisih nilai transaksi restrukturisasi
entitas sepengendali
- DPP
- PIK
- IP
- WBM
- BE
- TSA
- FKP
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Saldo akhir

(48.742)
(8.658)
(9.265)
(1.953)
413
(12.119)
(4.904)
1.828
(61)
(38)
5.809

-

(48.742)
(8.658)
(9.265)
(1.953)
413
(12.119)
(4.904)
1.828
(61)
(38)
5.809

(77.690)

-

(77.690)

Saldo awal
Nilai pembelian
- DPP
- PIK
- IP
- WBM
- BE
- TSA
- FKP

31 Maret 2008 (lanjutan)
Tambahan

31 Maret 2007 (Tidak diaudit)
Tambahan

Saldo akhir

8.506
3.500
1.000
5.000
999
22.512
7.500

-

8.506
3.500
1.000
5.000
999
22.512
7.500

49.017

-

49.017

(40.236)
(5.158)
(8.265)
3.047
1.412
16.499
4.767

-

(40.236)
(5.158)
(8.265)
3.047
1.412
16.499
4.767

(27.934)

-

(27.934)

(48.742)
(8.658)
(9.265)
(1.953)
413
(6.013)
(2.733)

-

(48.742)
(8.658)
(9.265)
(1.953)
413
(6.013)
(2.733)

(76.951)

-

(76.951)
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3.

AKUISISI DAN PENAMBAHAN MODAL ANAK-ANAK PERUSAHAAN (lanjutan)
31 Desember 2007
Tambahan

Saldo awal
Nilai pembelian
- DPP
- PIK
- IP
- WBM
- BE
- TSA
- FKP
- FSP
- BT
- BAS
Penanaman modal
- MP
Nilai buku aktiva bersih yang
diperoleh pada tanggal akuisisi
- DPP
- PIK
- IP
- WBM
- BE
- TSA
- FKP
- FSP
- BT
- BAS
Nilai buku aktiva bersih yang
diperoleh pada tanggal penanaman
modal
- MP

8.506
3.500
1.000
5.000
999
22.512
7.500
-

7.488
2.500
302
315
90

8.506
3.500
1.000
5.000
999
30.000
10.000
302
315
90

49.017

10.695

59.712

-

20.000

20.000

(40.236)
(5.158)
(8.265)
3.047
1.412
16.499
4.767
-

1.382
329
2.130
254
52

(40.236)
(5.158)
(8.265)
3.047
1.412
17.881
5.096
2.130
254
52

(27.934)

4.147

(23.787)

25.809

25.809

(48.742)
(8.658)
(9.265)
(1.953)
413
(6.013)
(2.733)
-

(6.106)
(2.171)
1.828
(61)
(38)
5.809

(48.742)
(8.658)
(9.265)
(1.953)
413
(12.119)
(4.904)
1.828
(61)
(38)
5.809

(76.951)

(739)

(77.690)

-

Selisih nilai transaksi restrukturisasi
entitas sepengendali
- DPP
- PIK
- IP
- WBM
- BE
- TSA
- FKP
- FSP
- BT
- BAS
- MP
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3.

AKUISISI DAN PENAMBAHAN MODAL ANAK-ANAK PERUSAHAAN (lanjutan)
31 Desember 2006
Tambahan

Saldo awal
Nilai pembelian
- DPP
- PIK
- IP
- WBM
- BE
- TSA
- FKP
Nilai buku aktiva bersih yang
diperoleh pada tanggal akuisisi
- DPP
- PIK
- IP
- WBM
- BE
- TSA
- FKP

Selisih nilai transaksi restrukturisasi
entitas sepengendali
- DPP
- PIK
- IP
- WBM
- BE
- TSA
- FKP

8.506
3.500
1.000
5.000
999
-

22.512
7.500

8.506
3.500
1.000
5.000
999
22.512
7.500

19.005

30.012

49.017

(40.236)
(5.158)
(8.265)
3.047
1.412
-

16.499
4.767

(40.236)
(5.158)
(8.265)
3.047
1.412
16.499
4.767

(49.200)

21.266

(27.934)

(48.742)
(8.658)
(9.265)
(1.953)
413
-

(6.013)
(2.733)

(48.742)
(8.658)
(9.265)
(1.953)
413
(6.013)
(2.733)

(68.205)

(8.746)

(76.951)

31 Desember 2005
Tambahan

Saldo awal
Nilai pembelian
- DPP
- PIK
- IP
- WBM
- BE
Nilai buku aktiva bersih yang
diperoleh pada tanggal akuisisi
- DPP
- PIK
- IP
- WBM
- BE
Selisih nilai transaksi restrukturisasi
entitas sepengendali
- DPP
- PIK
- IP
- WBM
- BE
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Saldo akhir

Saldo akhir

-

8.506
3.500
1.000
5.000
999

8.506
3.500
1.000
5.000
999

-

19.005

19.005

-

(40.236)
(5.158)
(8.265)
3.047
1.412

(40.236)
(5.158)
(8.265)
3.047
1.412

-

(49.200)

(49.200)

-

(48.742)
(8.658)
(9.265)
(1.953)
413

(48.742)
(8.658)
(9.265)
(1.953)
413

-

(68.205)

(68.205)
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4.

PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Seperti yang diungkapkan pada Catatan 3, akuisisi saham ditempatkan anak-anak perusahaan tersebut telah
dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan (”pooling-of-interests”) seperti yang disyaratkan
oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 38 (Revisi 2004), ”Akuntansi Restrukturisasi Entitas
Sepengendali”. Oleh karena itu, laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2006 dan 2005 telah disajikan
kembali seolah-olah pembelian tersebut telah terjadi pada tanggal 1 Januari 2005.
Perbandingan laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2006 dan 2005 yang telah disajikan kembali
adalah sebagai berikut:
31 Desember 2006
Sebelum penyajian
Setelah penyajian
kembali
kembali
Neraca konsolidasian
Jumlah aktiva
Jumlah kewajiban
Hak minoritas
Jumlah ekuitas

1.712.428
1.550.529
74.607
87.292

Laporan laba rugi konsolidasian
Laba usaha
Beban lain-lain
Beban pajak penghasilan, bersih
Hak minoritas atas laba bersih anak
perusahaan
Laba bersih
Laporan arus kas konsolidasian
Arus kas bersih yang diperoleh dari
aktivitas operasi
Arus kas bersih yang digunakan untuk
aktivitas investasi
Arus kas bersih yang diperoleh dari
aktivitas pendanaan

2.257.019
2.333.447
167
(76.595)

132.218
(40.117)
(33.545)

222.005
(36.853)
(64.072)

(3.860)
54.696

(81)
120.999

54.599

127.823

(552.432)

(564.058)

521.855

447.980

31 Desember 2005
Sebelum penyajian
Setelah penyajian
kembali
kembali
Neraca konsolidasian
Jumlah aktiva
Jumlah kewajiban
Hak minoritas
Jumlah ekuitas
Laporan laba rugi konsolidasian
Laba usaha
Beban lain-lain
Beban pajak penghasilan, bersih
Hak minoritas atas rugi/(laba) bersih anak perusahaan
Penyesuaian pro-forma ekuitas dari transaksi
restrukturisasi entitas sepengendali
Hak minoritas atas laba bersih
anak perusahaan sebelum akuisisi
(Rugi)/laba bersih
Laporan arus kas konsolidasian
Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/
diperoleh dari aktivitas operasi
Arus kas bersih yang digunakan untuk
aktivitas investasi
Arus kas bersih yang diperoleh dari
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972.913
829.533
73.458
69.922

1.526.398
1.728.002
86
(201.690)

33.164
(40.286)
(2.266)
1.467

241.596
(118.056)
(41.866)
(34)

6.532

-

(398)
(1.787)

81.640

(34.313)

157.503

(331.003)

(463.721)
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aktivitas pendanaan
5.

376.748

330.738

KAS DAN SETARA KAS
31 Maret
2007
2008
(Tidak
diaudit)
Kas
Rupiah

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

2007

2005
(Disajikan
kembali)

4.076

4.582

4.350

3.554

2.256

2.221
2.206

1.172
4.132

12.862
3.482

1.623
3.372

1.811
2.814

844
22

290
58

884
7

362
32

154
-

9

107

99

-

-

2
1

2
1

2
1

2
2

3
1

5.305

5.762

17.337

5.393

4.783

93.235
69.350
2.116

18.893
116.679
2.155

40.733
213.033
557

7.135
29.456
-

2.559
18.023
-

1.044

-

142

-

-

281
13
-

31
8

23
14
3

397
-

-

166.039

137.766

254.505

36.988

20.582

Dolar Singapura
- PT Bank Internasional Indonesia Tbk

-

-

-

-

1

Total rekening Dolar Singapura

-

-

-

-

1

171.344

143.528

271.842

42.381

25.366

Deposito berjangka
Rupiah
- PT Bank Internasional Indonesia Tbk

-

-

-

-

6.000

Total rekening Rupiah

-

-

-

-

6.000

Dolar AS
- Australia and New Zealand
Banking Group Limited
- PT Bank Danamon Indonesia Tbk

14.148
-

-

15.252
-

4.394

4.962

Total rekening Dolar AS

14.148

-

15.252

4.394

4.962

Total deposito berjangka

14.148

-

15.252

4.394

10.962

Total kas dan setara kas

189.568

148.110

291.444

50.329

38.584

Kas di bank
Rupiah
- PT Bank Internasional Indonesia Tbk
- PT Bank Danamon Indonesia Tbk
- PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk
- PT Bank Central Asia Tbk
- PT Bank Sumitomo Mitsui
Indonesia
- PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total rekening Rupiah
Dolar AS
- PT Bank Internasional Indonesia Tbk
- PT Bank Danamon Indonesia Tbk
- PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
- Australia and New Zealand
Banking Group Limited
- Sumitomo Mitsui Banking
Corporation
- PT ANZ Panin Bank
- United Overseas Bank Limited
Total rekening Dolar AS

Total kas di bank
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5.

KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)
Tingkat bunga rata-rata tahunan deposito berjangka diatas adalah sebagai berikut:
31 Maret
2007
2008
(Tidak
diaudit)
Rupiah
Dolar AS

2,4%

2007

-

4,4% - 5,1%

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

2005
(Disajikan
kembali)

2,3%

13,0 -13,5%
2,3%

Rekening Dolar AS dan Rupiah di PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia atas nama DPP telah dijaminkan
sebagai jaminan untuk pinjaman Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan Korea Development Bank (lihat
Catatan 17).
6.

PIUTANG USAHA
31 Maret
2007
2008
(Tidak
diaudit)
Pihak ketiga:
Dolar AS
- Enel Trade S.p.A.
- Coal and Oil Company L.L.C
- Vitol Asia Pte. Ltd.
- Bussan Sumisho Carbon Energy
Co. Ltd.
- PT Indopasifik Mining
- Adani Global Pte. Ltd.
- Mitsui & Co. Ltd.
- Vitol S.A.
- Constellation Energy
Commodities Group, Inc.
- Visa Comtrade A.G.
- TNB Fuel Services Sdn. Bhd.
- Sojitz Corporation
- Lain-lain (masing-masing dibawah
Rp 10.000)
Rupiah
-Lain-lain (masing-masing dibawah
Rp 1.000)
Dikurangi:
Penyisihan piutang ragu-ragu
Piutang usaha pihak ketiga - bersih

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

2007

2005
(Disajikan
kembali)

88.792
66.104
55.557

126.013
15.529
-

150.844
178
-

-

-

39.224
38.513
35.081
11.370
752

33.506
-

23.130
10.793
61.995

-

-

363
94
-

35.583
15.930
45.470
10.918

35.193
92.599
3.542

23.523
-

-

9.686

10.315

9.566

8.861

9.234

433

-

-

-

-

-

-

-

-

345.969

293.264

387.840

32.384
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6.

PIUTANG USAHA (lanjutan)
31 Maret
2007
2008
(Tidak
diaudit)
Pihak yang memiliki hubungan
istimewa:
Dolar AS
- PT Pan Assets Indonesia
- PT Kaltim Supacoal
- Bayan International Pte. Ltd.
- PT Nirmala Matranusa

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

2007

2005
(Disajikan
kembali)

5.677
1.324
-

14.816
-

11.123
667
-

6.197
96.048
-

13.071
22.265

66
45

1.444

28
1.503

255

1.271

Piutang usaha - pihak yang memiliki
hubungan istimewa - bersih

7.112

16.260

13.321

102.500

36.607

Porsi jangka pendek

7.112

16.260

13.321

102.500

35.482

Porsi jangka panjang

-

-

-

-

1.125

0,23%

0,67%

0,47%

4,54%

2,40%

Rupiah
- PT Kaltim Supacoal
- PT Pan Assets Indonesia

Persentase piutang usaha –
Pihak yang memiliki hubungan
istimewa – bersih terhadap total
aktiva

Analisis umur piutang usaha berdasarkan tanggal faktur adalah sebagai berikut:
31 Maret
2007
2008
(Tidak
diaudit)
Lancar
Jatuh tempo 30 - 90 hari
Jatuh tempo > 90 hari

2007

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

2005
(Disajikan
kembali)

351.773
26
1.282

271.489
33.368
4.667

382.628
15.268
3.265

130.154
130
4.600

23.430
22.265

353.081

309.524

401.161

134.884

45.695

Berdasarkan penelaahan atas status dari masing-masing akun piutang usaha pada tanggal neraca, manajemen
Grup berpendapat bahwa seluruh piutang usaha dapat ditagih secara penuh sehingga tidak diperlukan penyisihan
piutang tidak tertagih pada tanggal 31 Maret 2008.
Penerimaan dari perjanjian pembelian dan penjualan batubara antara GBP dan Taiwan Power Company telah
dijaminkan sebagai jaminan untuk pinjaman DPP kepada Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan Korea
Development Bank (lihat Catatan 17).
Lihat Catatan 27 untuk rincian transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.
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7.

PIUTANG LAIN-LAIN
31 Maret
2007
2008
(Tidak
diaudit)

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

2007

2005
(Disajikan
kembali)

Pihak ketiga:
- PT KTH Mining Engineering
- PT Bukit Makmur Mandiri Utama
- Lain-lain (masing-masing dibawah
Rp 5.000)

9.825
-

15.746
144.131

10.041
-

1.287
-

-

7.603

12.079

11.554

9.764

2.578

Jumlah piutang lain-lain – pihak ketiga –
bersih

17.428

171.956

21.595

11.051

2.578

Bagian jangka pendek

17.428

165.476

20.256

11.051

2.578

Bagian jangka panjang

-

6.480

1.339

-

-

30.410
4.820

1.590
-

-

1.679
-

-

3.414
784
182
3
-

2.604
605
497
3
8.875
507
-

2.429
693
-

2.605
365
507
13.384
-

2.424
1.601
306
20.774
5.950
1.734

Jumlah piutang lain-lain – pihak yang
memiliki hubungan istimewa – bersih

39.613

14.681

3.122

18.540

32.789

Persentase piutang lain-lain – pihak
yang memiliki hubungan istimewa –
bersih terhadap total aktiva

1,30%

0,60%

0,11%

0,82%

2,15%

Pihak yang memiliki hubungan istimewa:
- PT Nirmala Matranusa
- Bayan International Pte. Ltd.
- Pemegang saham Perusahaan
dan anak Perusahaan
- Karyawan
- PT Lian Beng Energy
- PT Bunga Permata Sari
- PT Kalimantan Citra Bara
- PT Pan Assets Indonesia
- PT Sumber Harmoni Sekawan
- Direktur dari GBP
- PT Selecta Harum Sari
- PT Kaltim Asetindo

Berdasarkan penelaahan atas status dari masing-masing akun piutang lain-lain pada tanggal neraca,
manajemen Grup berpendapat bahwa seluruh piutang lain-lain dapat ditagih secara penuh sehingga tidak
diperlukan penyisihan piutang tidak tertagih pada tanggal 31 Maret 2008.
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MARET 2008 DAN 2007, DAN 31 DESEMBER 2007, 2006, DAN 2005
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus)
8.

PERSEDIAAN
31 Maret
2007
2008
(Tidak
diaudit)
Batubara
Suku cadang dan material
Bahan bakar
Minyak dan pelumas

Dikurangi: Penyisihan persediaan
usang

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

2007

2005
(Disajikan
kembali)

228.979
52.245
5.187
2.524

109.269
44.339
4.056
2.440

83.909
44.303
4.507
4.600

224.222
39.376
7.708
313

151.620
32.124
4.454
193

288.935

160.104

137.319

271.619

188.391

(2.759)
286.176

(1.278)
158.826

(2.126)
135.193

(289)
271.330

(1.534)
186.857

Mutasi penyisihan persediaan usang adalah sebagai berikut:
31 Maret
2007
2008
(Tidak
diaudit)

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

2007

Saldo awal
Perubahan selama periode/tahun
berjalan:
- Penambahan
- Penghapusan persediaan

2.126

289

289

633
-

989
-

1.837
-

Saldo akhir

2.759

1.278

2.126

1.534

2005
(Disajikan
kembali)
1.450

(1.245)
289

84
1.534

Manajemen Grup berpendapat bahwa penyisihan persediaan usang telah mencukupi untuk menutup kemungkinan
kerugian yang timbul dari persediaan usang tersebut.
Pada tanggal 31 Maret 2008 dan 2007, dan 31 Desember 2007, 2006, dan 2005, persediaan tidak diasuransikan.
9.

KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA
31 Maret
2007
2008
(Tidak
diaudit)
Dolar AS
Kas di bank:
- Sumitomo Mitsui Banking
Corporation
- PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Deposito berjangka:
- PT Bank Danamon Indonesia Tbk

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

2007

2005
(Disajikan
kembali)

25.008
24.759

27.272
18.837

26.574
19.583

26.828
-

-

49.767

46.109

46.157

26.828

-

-

-

-

7.576

-

49.767

46.109

46.157

34.404

-

Saldo kas pada Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”) merupakan cadangan kas DPP sebesar
AS$2.713.222 (31 Maret 2007: AS$2.990.951 – tidak diaudit, 31 Desember 2007: AS$2.819.044, dan 2006:
AS$2.953.292) yang digunakan untuk pembayaran pinjaman kepada SMBC dan Korea Development Bank dan
merupakan cadangan kas GBP sebesar AS$nihil (31 Maret 2007: AS$nihil – tidak diaudit, 31 Desember 2007:
AS$nihil, dan 2006: AS$20.946) yang digunakan untuk menjamin pembayaran pinjaman DPP dan Bayan
International Pte. Ltd. kepada SMBC (lihat Catatan 17).
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MARET 2008 DAN 2007, DAN 31 DESEMBER 2007, 2006, DAN 2005
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus)
9.

KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA (lanjutan)
Saldo kas pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebesar AS$1.223.969 (31 Maret 2007: AS$651.118 – tidak
diaudit, 31 Desember 2007: AS$636.325, 2006 dan 2005: AS$nihil) merupakan cadangan kas GBP yang
digunakan sebagai jaminan untuk Bank Garansi untuk keperluan reklamasi (lihat Catatan 28m) dan sebesar
AS$1.462.310 (31 Maret 2007: AS$1.414.834 – tidak diaudit, 31 Desember 2007: AS$1.442.759, 2006:
AS$840.000, dan 2005: AS$nihil) merupakan cadangan kas GBP sebagai jaminan untuk Bank Garansi
sehubungan dengan jaminan kesanggupan kontrak penjualan batubara antara GBP, IP, dan TNB Fuel Services
Sdn Bhd., (“TNB”) (lihat Catatan 28m).

10.

PERPAJAKAN
a.

Pajak dibayar dimuka
31 Maret
2007
2008
(Tidak
diaudit)
Perusahaan
Kelebihan pembayaran pajak
penghasilan
- 2008

2005
(Disajikan
kembali)

10.969

-

-

-

-

60.981

32.786

48.509

46.815

17.626

1.851
15.867
5.101
1.012
5.080
-

568
5.100
2.624
5.080
-

16.036
5.170
943
5.080
-

5.158
3.553
96.157
385

3.598
96.832
385

100.861

46.158

75.738

152.068

118.441

Bagian jangka pendek

7.903

6.377

53.125

144.461

15.809

Bagian jangka panjang

92.958

39.781

22.613

7.607

102.632

Anak perusahaan
Pajak Pertambahan Nilai
Kelebihan pembayaran pajak
penghasilan
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002

b.

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

2007

Hutang pajak
31 Maret
2007
2008
(Tidak
diaudit)
Perusahaan
Pajak Penghasilan – pasal 29
Pajak Penghasilan – pasal 25
Pajak Penghasilan – pasal 21
Pajak Penghasilan – pasal 15
Pajak Penghasilan – pasal 23
Pajak Pertambahan Nilai
Pajak Penghasilan – pasal 4(2)

2007

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

2005
(Disajikan
kembali)

29.556
6.495
931
332
44
-

26.751
2.575
513
194
4
-

79.623
2.840
696
330
22
1.894
-

31.575
277
212
35
34
-

3.318
3
3

37.358

30.037

85.405

32.133

3.324
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31 MARET 2008 DAN 2007, DAN 31 DESEMBER 2007, 2006, DAN 2005
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus)
10.

PERPAJAKAN (lanjutan)
b.

Hutang pajak (lanjutan)
31 Maret
2007
2008
(Tidak
diaudit)
Anak perusahaan
Pajak Penghasilan – pasal 23
Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”)
Pajak Penghasilan – pasal 21
Pajak Penghasilan – pasal 26
Pajak Penghasilan – pasal 29
Pajak Penghasilan – pasal 4(2)
Pajak Penghasilan – pasal 15
Pajak Penghasilan – pasal 25

c.

2007

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

2005
(Disajikan
kembali)

4.020
3.381
2.086
1.044
142
118
3
-

2.461
1.966
966
1.844
6.447
8
285

7.723
5.249
2.994
5.780
829
46
284
772

4.450
2.424
711
6.119
13.582
5
20
-

4.589
2.678
561
4.319
4.423
39
14
-

10.794

13.977

23.677

27.311

16.623

48.152

44.014

109.082

59.444

19.947

Beban pajak penghasilan
31 Maret
2007
2008
(Tidak
diaudit)
Perusahaan
- Kini
- Tangguhan

Anak perusahaan
- Kini
- Tangguhan

Konsolidasian
- Kini
- Tangguhan

2007

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

2005
(Disajikan
kembali)

1.196
-

26.830
-

107.495
-

33.957
-

3.322
-

1.196

26.830

107.495

33.957

3.322

879
4.081

822
13.285

405
4.989

9.814
20.301

122
38.422

4.960

14.107

5.394

30.115

38.544

2.075
4.081

27.652
13.285

107.900
4.989

43.771
20.301

3.444
38.422

6.156

40.937

112.889

64.072

41.866

Perhitungan beban pajak penghasilan kini adalah sebagai berikut:
31 Maret
2007
2008
(Tidak
diaudit)
Laba konsolidasian sebelum
pajak penghasilan
Ditambah/(dikurangi):
Eliminasi konsolidasian
Laba sebelum pajak penghasilan
- anak perusahaan
Laba sebelum pajak penghasilan
- Perusahaan

25.201

141.075

40.175

2007

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

367.765

185.152

4.168

(60.841)

33.111

(36.144)

(45.953)

(5.277)

(112.953)

29.232

99.290
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10.

PERPAJAKAN (lanjutan)
c.

Beban pajak penghasilan (lanjutan)
31 Maret
2007
2008
(Tidak
diaudit)
Beda temporer:
Penyusutan
Beda tetap:
Ekuitas atas (laba)/rugi bersih
anak perusahaan
Pendapatan bunga yang
dikenakan pajak final
Beban yang tidak dapat
dikurangkan untuk keperluan
pajak

106

106

(25.712)

(9.883)

(251)

(80)

612

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

2007

2005
(Disajikan
kembali)

423

-

-

56.752

8.104

5.140

(883)

-

(227)

(66)

377

3

-

(25.245)

(9.857)

56.669

7.880

5.074

Taksiran laba kena pajak

3.987

89.433

358.316

113.190

11.073

Beban pajak penghasilan kini
dihitung dengan tarif pajak
30% – Perusahaan

1.196

26.830

107.495

33.957

3.322

879

822

405

9.814

122

2.075

27.652

107.900

43.771

3.444

Beban pajak penghasilan kini –
anak perusahaan
Beban pajak penghasilan kini –
konsolidasian

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan jumlah teoritis beban pajak penghasilan yang dihitung
berdasarkan laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan adalah sebagai berikut:
31 Maret
2007
2008
(Tidak
diaudit)
Laba konsolidasian sebelum
pajak penghasilan
Ditambah/(dikurangi):
Eliminasi konsolidasian
Laba sebelum pajak penghasilan
- anak perusahaan
Laba sebelum pajak penghasilan
- Perusahaan
Pajak penghasilan dihitung
dengan tarif pajak 30%
Ekuitas atas (laba)/rugi bersih
anak perusahaan
Pendapatan bunga yang
dikenakan pajak final
Beban yang tidak dapat
dikurangkan untuk keperluan
pajak

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

2007

25.201

141.075

40.175

2005
(Disajikan
kembali)

367.765

185.152

4.168

(60.841)

33.111

(36.144)

(45.953)

(5.277)

(112.953)

29.232

99.290

301.647

105.310

5.999

8.770

29.787

90.494

31.593

1.800

(7.714)

(2.965)

17.026

2.431

1.542

(75)

(24)

183
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MARET 2008 DAN 2007, DAN 31 DESEMBER 2007, 2006, DAN 2005
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10.

PERPAJAKAN (lanjutan)
c.

Beban pajak penghasilan (lanjutan)
31 Maret
2007
2008
(Tidak
diaudit)
Penyesuaian lain-lain
Beban pajak penghasilan
- Perusahaan
Beban pajak penghasilan
- anak perusahaan
Beban pajak penghasilan konsolidasian

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

2007

2005
(Disajikan
kembali)

32

32

127

-

-

1.196

26.830

107.495

33.957

3.322

4.960

14.107

5.394

30.115

38.544

6.156

40.937

112.889

64.072

41.866

Grup telah mengakumulasi kerugian fiskal yang dapat dipakai sebagai pengurang penghasilan kena pajak di
masa mendatang selama lima sampai delapan tahun sebagaimana ditetapkan dalam PKP2B dan peraturan
pajak yang berlaku.
Rugi fiskal yang dapat dikompensasikan dengan penghasilan kena pajak di masa mendatang terjadi di tahun
pajak berikut:
Jumlah
Anak perusahaan
31 Desember 2000
31 Desember 2001
31 Desember 2002
31 Desember 2003
31 Desember 2004
31 Desember 2005
31 Desember 2006
31 Desember 2007
31 Maret 2008

1.912
3.030
295
808
101.217
52.143
92.398
223.200
53.963
528.966

d.

Aktiva pajak tangguhan, bersih
31 Maret
2007
2008
(Tidak
diaudit)
Perusahaan
Aktiva pajak tangguhan

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

2007

2005
(Disajikan
kembali)

-

-

-

-

-

Aktiva pajak tangguhan pada
awal periode/tahun
Dicatat pada laporan laba rugi
konsolidasian

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aktiva pajak tangguhan akhir
periode/tahun

-

-

-

-

-
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
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10.

PERPAJAKAN (lanjutan)
d.

Aktiva pajak tangguhan, bersih (lanjutan)
31 Maret
2007
2008
(Tidak
diaudit)
Anak perusahaan
Rugi fiskal yang dibawa ke masa
depan
Perbedaan nilai buku aktiva tetap
komersial dan fiskal
Penyisihan imbalan kerja
karyawan
Penyisihan persediaan usang
Biaya eksplorasi dan
pengembangan yang
ditangguhkan
Biaya pengupasan tanah yang
ditangguhkan
Sewa pembiayaan
Penyisihan piutang ragu-ragu

Aktiva pajak tangguhan pada
awal periode/tahun
Dicatat pada laporan laba rugi
konsolidasian
Aktiva pajak tangguhan akhir
periode/tahun
Konsolidasian
Rugi fiskal yang dibawa ke masa
depan
Perbedaan nilai buku aktiva tetap
komersial dan fiskal
Penyisihan imbalan kerja
karyawan
Penyisihan persediaan usang
Biaya eksplorasi dan
pengembangan yang
ditangguhkan
Biaya pengupasan tanah yang
ditangguhkan
Sewa pembiayaan
Penyisihan piutang ragu-ragu

Aktiva pajak tangguhan pada
awal periode/tahun
Dicatat pada laporan laba rugi
konsolidasian
Aktiva pajak tangguhan akhir
periode/tahun

2005
(Disajikan
kembali)

33.465

106.762

52.342

69.793

29.210

18.960

28.506

12.694

35.930

1.362
760

837
154

1.161
409

853
87

1.493
460

(36.474)

(21.128)

(53.753)

(15.530)
(975)
-

(58)
-

(16.778)
(3.119)
-

(3.202)

32.230
-

63.188
(4.456)

(26.629)
-

(10.627)
(40.494)
(3.090)
44

39.347

53.509

-

-

63.440

32.230

58.732

39.347

53.509

58.732

39.347

39.347

53.509

91.931

4.708

(7.117)

19.385

(14.162)

(38.422)

63.440

32.230

58.732

39.347

53.509

88.289

33.465

106.762

52.342

69.793

29.210

18.960

28.506

12.694

35.930

1.362
760

837
154

1.161
409

853
87

1.493
460

(36.474)

(21.128)

(53.753)

(15.530)
(975)
-

(58)
-

(16.778)
(3.119)
-

66.642
Aktiva pajak tangguhan yang
tidak diakui

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

88.289

66.642
Aktiva pajak tangguhan yang
tidak diakui

2007

(3.202)

32.230
-

63.188
(4.456)

(26.629)
-

(10.627)
(40.494)
(3.090)
44

39.347

53.509

-

-

63.440

32.230

58.732

39.347

53.509

58.732

39.347

39.347

53.509

91.931

4.708

(7.117)

19.385

(14.162)

(38.422)

63.440

32.230

58.732

39.347

53.509
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10.

PERPAJAKAN (lanjutan)
e.

Kewajiban pajak tangguhan, bersih
31 Maret
2007
2008
(Tidak
diaudit)
Perusahaan
Kewajiban pajak tangguhan

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

2007

2005
(Disajikan
kembali)

-

-

-

-

-

Kewajiban pajak tangguhan pada
awal periode/tahun
Dicatat pada laporan laba rugi
konsolidasian

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kewajiban pajak tangguhan akhir
periode/tahun

-

-

-

-

-

70.401

47.320

37.858

27.814

-

38.119

24.655

41.426

29.851

-

1.478
777
427

1.231
229

1.266
229

1.135
-

-

(60.749)

-

(4.190)

-

(6.139)

-

Anak perusahaan
Rugi fiskal yang dibawa ke masa
depan
Perbedaan nilai buku aktiva tetap
komersial dan fiskal

Penyisihan imbalan kerja
karyawan
Penyisihan untuk demobilisasi
Penyisihan persediaan usang
Biaya pengupasan tanah yang
ditangguhkan
Biaya eksplorasi dan
pengembangan yang
ditangguhkan
Sewa pembiayaan
Kewajiban pajak tangguhan pada x
awal periode/tahun
Dicatat pada laporan laba rugi
konsolidasian
Kewajiban pajak tangguhan
akhir periode/tahun
Konsolidasian
Rugi fiskal yang dibawa ke
masa depan
Perbedaan nilai buku aktiva
tetap komersial dan fiskal

(125.300)

(73.220)

(111.793)

(22.879)
(2.325)

(13.641)
1.119

(39.302)

(12.307)

(30.513)

(30.513)

(6.139)

(6.139)

(8.789)

(6.168)

(24.374)

(6.139)

-

(39.302)

(12.307)

(30.513)

(6.139)

-

70.401

47.320

37.858

27.814

-

38.119

24.655

41.426

29.851

-

1.478
777
427

1.231
229

1.266
229

1.135
-

-

(60.749)

-

(4.190)

-

(6.139)

-

501

-

-

Penyisihan imbalan kerja
karyawan
Penyisihan untuk demobilisasi
Penyisihan persediaan usang
Biaya pengupasan tanah yang
ditangguhkan
Biaya eksplorasi dan
pengembangan yang
ditangguhkan
Sewa pembiayan

(125.300)

(73.220)

(22.879)
(2.325)

(13.641)
1.119

(39.302)

(12.307)
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10.

PERPAJAKAN (lanjutan)
e.

Kewajiban pajak tangguhan, bersih (lanjutan)
31 Maret
2007
2008
(Tidak
diaudit)
Kewajiban pajak tangguhan pada
awal periode/tahun
Dicatat pada laporan laba rugi
konsolidasian
Kewajiban pajak tangguhan
akhir periode/tahun

f.

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

2007

2005
(Disajikan
kembali)

(30.513)

(6.139)

(6.139)

-

-

(8.789)

(6.168)

(24.374)

(6.139)

-

(39.302)

(12.307)

(30.513)

(6.139)

-

Audit pajak

Perusahaan
IP

TSA

PIK

Tanggal
penerbitan
Surat
Ketetapan
3 dan 14
April 2008

Tahun
pajak
2005

Jenis pajak

Kurang/(lebih)
bayar atau
rugi fiskal
(nilai penuh)

Keberatan
yang diajukan
oleh Grup
(nilai penuh)

Pajak
penghasilan
(“PPh”)
pasal 21, 23,
26, dan PPN

Kurang bayar
sebesar Rp
1.244.114.841

14 April 2008 2005

PPh Badan

Rugi fiskal
Rugi fiskal
sebesar Rp
sebesar Rp
10.106.610.710 10.196.775.352

Dalam
proses
banding

11 Februari
2008

2005

PPh pasal 21
dan 23

Kurang bayar
sebesar Rp
387.789.485

Nihil

Dalam
proses
banding

21 Februari
2008

2005

PPh Badan

Penghasilan
kena pajak
sebesar Rp
55.397.063

Rugi fiskal
sebesar Rp
11.017.221.359

Dalam
proses
banding

27 Juni 2007 2005

PPh pasal 21
dan 23

Kurang bayar
sebesar Rp
1.101.214.446

Nihil

Dalam
proses
keberatan

27 Juni 2007 2005

PPh Badan

Rugi fiskal
sebesar Rp
8.224.294.695

Rugi fiskal
sebesar Rp
22.156.768.369

Dalam
proses
keberatan
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MARET 2008 DAN 2007, DAN 31 DESEMBER 2007, 2006, DAN 2005
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus)
10.

PERPAJAKAN (lanjutan)
f.

Audit pajak (lanjutan)

Perusahaan
GBP

DPP

Tanggal
penerbitan
Surat
Ketetapan

Tahun
pajak

Jenis pajak

Kurang/(lebih)
bayar atau
rugi fiskal
(nilai penuh)

Keberatan
yang diajukan
oleh Grup
(nilai penuh)

Status
pada
tanggal
laporan

19 Juli, 21,
Juli dan 1
Agustus
2005

2003

PPh pasal
Nihil
21, 23, 15, 26,
4(2), dan PPN

Tidak ada

13 Juli 2005

2003

PPh Badan

Kurang bayar
sebesar Rp
4.300.782.122

Lebih bayar
Seluruh
sebesar Rp
keberatan
579.237.238
telah
karena terdapat
disetujui
rugi fiskal yang
dapat dikompensasi
dari tahun 2002

15 Agustus
dan 19
September
2006

2004

PPh pasal
23 dan 15

Kurang bayar
sebesar Rp
22.626.961

Tidak ada

-

15 Agustus
2004

2004

PPh Badan

Lebih bayar
sebesar Rp
576.721.852

Tidak ada

-

25 Juni dan
27 Juni
2007

2005

PPh pasal 21,
23, dan 4(2)

Kurang bayar
sebesar Rp
948.074.021

Nihil

Dalam
proses
keberatan

27 Juni 2007 2005

PPh Badan

Laba fiskal
Laba fiskal
sebesar Rp
sebesar Rp
87.078.762.941 84.021.158.641

Dalam
proses
keberatan

1 September 2005
2007

PPh Badan

Lebih bayar
AS$166.449

-

-

-

Pada tanggal 31 Maret 2008, GBP dan IP sedang dalam proses audit berbagai jenis pajak oleh Direktorat
Jenderal Pajak (“DJP”) untuk tahun pajak 2006. Sampai dengan tanggal laporan ini diterbitkan, GBP dan IP
belum menerima hasil audit tersebut. Manajemen berpendapat bahwa hasil audit tersebut tidak memiliki
dampak yang akan merugikan posisi keuangan dan arus kas GBP dan IP secara material.
g.

Administrasi
Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan dan anak perusahaan
yang berada di dalam Grup menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang
terhutang. DJP dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu sepuluh tahun sejak
saat terhutangnya pajak, atau akhir tahun 2013, mana yang lebih awal. Ketentuan baru yang diberlakukan
terhadap tahun pajak 2008 dan tahun-tahun selanjutnya menentukan bahwa DJP dapat menetapkan dan
mengubah kewajiban pajak tersebut dalam batas waktu lima tahun sejak saat terhutangnya pajak.
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MARET 2008 DAN 2007, DAN 31 DESEMBER 2007, 2006, DAN 2005
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus)
11.

AKTIVA TETAP
Saldo awal
Biaya perolehan
Tanah
Bangunan dan fasilitas
pelabuhan
Alat pengangkutan
Peralatan dan
perlengkapan kantor
Mesin dan peralatan
Peralatan lain
Aktiva sewa pembiayaan
Alat pengangkutan
Mesin dan peralatan

Aktiva dalam penyelesaian
Bangunan dan fasilitas
pelabuhan
Mesin dan peralatan

Akumulasi penyusutan
Bangunan dan fasilitas
pelabuhan
Alat pengangkutan
Peralatan dan
perlengkapan kantor
Mesin dan peralatan
Peralatan lain
Aktiva sewa pembiayaan
Alat pengangkutan
Mesin dan peralatan

Nilai buku bersih

31 Maret 2008
Pengurangan

Penambahan

(888)

Reklasifikasi

Saldo akhir

13.090

-

-

12.202

773.531
278.729

3.713
1.312

159.579
11.123

936.823
291.164

33.002
732.817
4.400

1.105
25.598
-

(46.181)
-

732
-

34.107
712.966
4.400

1.835.569

31.728

(47.069)

171.434

1.991.662

21.161
18.879

624
-

-

(11.123)
-

10.662
18.879

40.040

624

-

(11.123)

29.541

185.339
732

53.025
-

-

(159.579)
(732)

78.785
-

186.071

53.025

-

(160.311)

78.785

2.061.680

85.377

-

(47.069)

-

(221.734)
(211.703)

(20.564)
(10.270)

-

(21.225)
(496.836)
(2.876)

(1.468)
(29.581)
(261)

46.181
-

(954.374)

(62.144)

46.181

(11.455)
(4.481)

(1.144)
(1.186)

-

8.786
-

(3.813)
(5.667)

(15.936)

(2.330)

-

8.786

(9.480)

(970.310)

(64.474)

46.181

-

(988.603)

1.091.370

(8.786)

2.099.988

(8.786)

(242.298)
(230.759)
(22.693)
(480.236)
(3.137)
(979.123)

1.111.385

338

PT BAYAN RESOURCES DAN ANAK PERUSAHAAN

Lampiran 5/38

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MARET 2008 DAN 2007, DAN 31 DESEMBER 2007, 2006, DAN 2005
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus)
11.

AKTIVA TETAP (lanjutan)
Saldo awal
Biaya perolehan
Tanah
Bangunan dan fasilitas
pelabuhan
Alat pengangkutan
Peralatan dan
perlengkapan kantor
Mesin dan peralatan
Peralatan lain
Aktiva sewa pembiayaan
Alat pengangkutan
Mesin dan peralatan

Aktiva dalam penyelesaian
Bangunan dan fasilitas
pelabuhan
Mesin dan peralatan

Akumulasi penyusutan
Bangunan dan fasilitas
pelabuhan
Alat pengangkutan
Peralatan dan
perlengkapan kantor
Mesin dan peralatan
Peralatan lain
Aktiva sewa pembiayaan
Alat pengangkutan
Mesin dan peralatan

Nilai buku bersih

31 Maret 2007 (Tidak diaudit)
Penambahan
Pengurangan
Reklasifikasi

Saldo akhir

13.090

-

-

-

13.090

500.386
260.295

28
3.835

-

911
-

501.325
264.130

29.037
895.606
4.400

310
15.075
-

(142.037)
-

12.368
-

29.347
781.012
4.400

1.702.814

19.248

(142.037)

13.279

1.593.304

29.827
11.464

921
178

-

-

30.748
11.642

41.291

1.099

-

-

42.390

162.411
12.148

66.089
2.282

-

(911)
(12.368)

227.589
2.062

174.559

68.371

-

(13.279)

229.651

1.918.664

88.718

(142.037)

-

1.865.345

(155.456)
(163.006)

(13.027)
(9.661)

-

-

(168.483)
(172.667)

(15.963)
(430.294)
(1.809)

(1.221)
(40.853)
(24)

37.441
-

-

(17.184)
(433.706)
(1.833)

(766.528)

(64.786)

37.441

-

(793.873)

(11.814)
(893)

(1.887)
(717)

-

-

(13.701)
(1.610)

(12.707)

(2.604)

-

-

(15.311)

(779.235)

(67.390)

37.441

-

(809.184)

1.139.429

1.056.161
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MARET 2008 DAN 2007, DAN 31 DESEMBER 2007, 2006, DAN 2005
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus)
11.

AKTIVA TETAP (lanjutan)
Saldo awal
Biaya perolehan
Tanah
Bangunan dan fasilitas
pelabuhan
Alat pengangkutan
Peralatan dan
perlengkapan kantor
Mesin dan peralatan
Peralatan lain
Aktiva sewa pembiayaan
Alat pengangkutan
Mesin dan peralatan

Aktiva dalam penyelesaian
Bangunan dan fasilitas
pelabuhan
Mesin dan peralatan

Akumulasi penyusutan
Bangunan dan fasilitas
pelabuhan
Alat pengangkutan
Peralatan dan
perlengkapan kantor
Mesin dan peralatan
Peralatan lain
Aktiva sewa pembiayaan
Alat pengangkutan
Mesin dan peralatan

Nilai buku bersih

Penambahan

31 Desember 2007
Pengurangan
Reklasifikasi

13.090

-

500.386
260.295

78.576
7.033

29.037
895.606
4.400

-

Saldo akhir
-

13.090

(233)

194.569
11.634

773.531
278.729

3.965
126.623
-

(301.807)
-

12.395
-

33.002
732.817
4.400

1.702.814

216.197

(302.040)

218.598

1.835.569

29.827
11.464

2.968
7.415

-

(11.634)
-

21.161
18.879

41.291

10.383

-

(11.634)

40.040

162.411
12.148

217.497
979

-

(194.569)
(12.395)

185.339
732

174.559

218.476

-

(206.964)

186.071

1.918.664

445.056

(302.040)

(155.456)
(163.006)

(66.278)
(40.667)

233

(15.963)
(430.294)
(1.809)

(5.262)
(144.159)
(1.067)

77.617
-

(766.528)

(257.433)

77.850

(11.814)
(893)

(7.904)
(3.588)

(12.707)
(779.235)

-

(8.263)
-

2.061.680

(221.734)
(211.703)
(21.225)
(496.836)
(2.876)

(8.263)

(954.374)

-

8.263
-

(11.455)
(4.481)

(11.492)

-

8.263

(15.936)

(268.925)

77.850

-

(970.310)

1.139.429

1.091.370
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MARET 2008 DAN 2007, DAN 31 DESEMBER 2007, 2006, DAN 2005
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus)
11.

AKTIVA TETAP (lanjutan)
Saldo awal
Biaya perolehan
Tanah
Bangunan dan fasilitas
pelabuhan
Alat pengangkutan
Peralatan dan
perlengkapan kantor
Mesin dan peralatan
Peralatan lain

Aktiva sewa pembiayaan
Alat pengangkutan
Mesin dan peralatan

Aktiva dalam penyelesaian
Bangunan dan fasilitas
pelabuhan
Mesin dan peralatan

Akumulasi penyusutan
Bangunan dan fasilitas
pelabuhan
Alat pengangkutan
Peralatan dan
perlengkapan kantor
Mesin dan peralatan
Peralatan lain
Aktiva sewa pembiayaan
Alat pengangkutan
Mesin dan peralatan

Nilai buku bersih

31 Desember 2006 (Disajikan kembali)
Penambahan
Pengurangan
Reklasifikasi

13.090

-

311.820
212.340

14.750
48.140

23.636
576.062
3.627

-

Saldo akhir
-

13.090

(185)

173.816
-

500.386
260.295

5.488
306.332
773

(87)
(7.438)
-

20.650
-

29.037
895.606
4.400

1.140.575

375.483

(7.710)

194.466

1.702.814

23.594
20.650

7.397
11.464

(1.164)
-

(20.650)

29.827
11.464

44.244

18.861

(1.164)

(20.650)

41.291

148.528
-

187.699
12.148

-

(173.816)
-

162.411
12.148

148.528

199.847

-

(173.816)

174.559

1.333.347

594.191

(8.874)

-

(118.463)
(127.398)

(36.993)
(35.793)

185

(11.407)
(280.293)
(816)

(4.557)
(142.610)
(993)

1
1.734
-

(9.125)
-

(15.963)
(430.294)
(1.809)

(538.377)

(220.946)

1.920

(9.125)

(766.528)

(5.805)
(6.343)

(6.606)
(3.675)

597
-

9.125

(11.814)
(893)

(12.148)

(10.281)

597

9.125

(12.707)

(550.525)

(231.227)

2.517

-

(779.235)

782.822

-

1.918.664

(155.456)
(163.006)

1.139.429
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MARET 2008 DAN 2007, DAN 31 DESEMBER 2007, 2006, DAN 2005
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus)
11.

AKTIVA TETAP (lanjutan)
Saldo awal
Biaya perolehan
Tanah
Bangunan dan fasilitas
pelabuhan
Alat pengangkutan
Peralatan dan
perlengkapan kantor
Mesin dan peralatan
Peralatan lain
Aktiva sewa pembiayaan
Alat pengangkutan
Mesin dan peralatan

Aktiva dalam penyelesaian
Bangunan dan fasilitas
pelabuhan
Mesin dan peralatan

Akumulasi penyusutan
Bangunan dan fasilitas
pelabuhan
Alat pengangkutan
Peralatan dan
perlengkapan kantor
Mesin dan peralatan
Peralatan lain
Aktiva sewa pembiayaan
Alat pengangkutan
Mesin dan peralatan

Nilai buku bersih

31 Desember 2005 (Disajikan kembali)
Penambahan
Pengurangan
Reklasifikasi

13.090

-

275.176
153.313

2.077
63.331

11.723
359.487
366

11.913
215.934
3.261

813.155

296.516

11.216
20.650

12.378
-

31.866

-

13.090

34.567
-

311.820
212.340

641
-

23.636
576.062
3.627

35.208

1.140.575

-

-

23.594
20.650

12.378

-

-

44.244

28.453
641

154.642
-

-

(34.567)
(641)

148.528
-

29.094

154.642

-

(35.208)

148.528

874.115

463.536

(4.304)

-

(92.171)
(80.048)

(26.292)
(49.936)

2.586

-

(118.463)
(127.398)

(6.481)
(160.481)
(145)

(4.926)
(119.812)
(671)

-

-

(11.407)
(280.293)
(816)

(339.326)

(201.637)

2.586

-

(538.377)

(117)
(3.398)

(5.688)
(2.945)

-

-

(5.805)
(6.343)

(3.515)

(8.633)

-

-

(12.148)

(342.841)

(210.270)

2.586

-

(550.525)

531.274

-

Saldo akhir

(4.304)
(4.304)

1.333.347

782.822
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MARET 2008 DAN 2007, DAN 31 DESEMBER 2007, 2006, DAN 2005
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus)
11.

AKTIVA TETAP (lanjutan)
Penyusutan dibebankan pada akun-akun berikut ini:
31 Maret
2007
2008
(Tidak
diaudit)
Biaya sehubungan dengan pendapatan
(lihat Catatan 23)
Biaya eksplorasi dan pengembangan
yang ditangguhkan
Beban umum dan administrasi
(lihat Catatan 25)
Biaya pengupasan tanah yang
ditangguhkan
Aktiva dalam penyelesaian

2007

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

2005
(Disajikan
kembali)

59.708

54.996

241.731

194.138

198.580

2.712

9.150

20.300

12.337

6.278

1.733

1.535

4.028

3.174

5.412

321
-

1.709

2.866

21.578

-

64.474

67.390

268.925

231.227

210.270

Selama tahun 2007, GBP, FKP, WBM, dan PIK melakukan perubahan estimasi masa manfaat ekonomis aktiva
tetap tertentu. Perubahan tersebut berdasarkan penelaahan yang dilakukan oleh bagian operasi GBP, FKP,
WBM, dan PIK dan perbandingan dengan praktik yang berlaku di industri sejenis. Perubahan ini ditetapkan
secara prospektif dan mengakibatkan penambahan beban penyusutan untuk periode tiga bulan yang berakhir
pada 31 Maret 2007 sebesar Rp 2.135 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007
sebesar Rp 9.895.
Pelepasan aktiva tetap untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2008 dan 2007 dan untuk tahun
yang berakhir 31 Desember 2007, 2006, dan 2005 adalah sebagai berikut:
31 Maret
2007
2008
(Tidak
diaudit)

2007

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

Nilai buku aktiva tetap yang dijual
Hasil penjualan aktiva tetap

(888)
28.153

(104.596)
146.375

(224.190)
312.105

(6.357)
10.554

Laba penjualan aktiva tetap

27.265

41.779

87.915

4.197

2005
(Disajikan
kembali)
(1.718)
2.272
554

Hak atas tanah Grup merupakan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang memiliki masa manfaat selama 20
tahun. Manajemen berpendapat bahwa Grup tidak akan menemui kesulitan dalam memperpanjang hak atas
tanah karena tanah dibeli secara sah dan didukung dengan bukti kepemilikan yang sah.
Biaya pinjaman yang dikapitalisasi sebagai aktiva tetap sebesar Rp 1.847 (31 Maret 2007: Rp 7.716 - tidak
diaudit, 31 Desember 2007: Rp 37.508, 2006: Rp 27.507, dan 2005: Rp nihil).
Pada tanggal 31 Maret 2008, aktiva tetap milik Grup (kecuali aktiva dalam penyelesaian dan aktiva sewa
pembiayaan) telah diasuransikan terhadap kerugian kehilangan dan kerusakan termasuk kerugian yang terjadi
karena gempa bumi dan kemungkinan kerugian lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 827.725 dan
yang menurut pendapat manajemen telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari risikorisiko tersebut.
Pada tanggal 31 Maret 2008, tanah, bangunan dan fasilitas pelabuhan, mesin dan peralatan milik DPP dan
perlindungan asuransi terkait digunakan sebagai jaminan atas pinjaman dari SMBC dan Korea Development
Bank (lihat Catatan 17). Pada tanggal 31 Desember 2005, tanah milik DPP digunakan sebagai jaminan atas
pinjaman dari Sojitz Corporation (lihat Catatan 17).
Pada tanggal 31 Maret 2008 dan 2007 dan 31 Desember 2007, 2006, dan 2005, manajemen berkeyakinan
bahwa tidak ada penurunan nilai aktiva tetap.
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MARET 2008 DAN 2007, DAN 31 DESEMBER 2007, 2006, DAN 2005
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus)
11.

AKTIVA TETAP (lanjutan)
Aktiva dalam penyelesaian
Aktiva dalam penyelesaian merupakan proyek yang masih belum selesai pada tanggal neraca, termasuk biaya
pinjaman yang dapat dikapitalisasi sebagai berikut:
31 Maret 2008
Aktiva dalam
penyelesaian yang
belum selesai pada
tanggal neraca
Fasilitas bongkar muat
batubara IP
Fasilitas bongkar muat
batubara PIK tahap 2
Terminal batubara-RC-9 dan
RC-13 DPP
Fasilitas sarana dan prasarana WBM
Fasilitas sarana dan prasarana IP
Lain-lain (masing-masing di
bawah 5% dari nilai aktiva
dalam penyelesaian)

Estimasi
persentase
penyelesaian

Estimasi
tanggal
penyelesaian

Akumulasi
biaya

45%

11.570

September 2008

5%

12.405

Desember 2008

87%
20%
35%

20.134
12.851
6.416

Juni 2008
2009
Desember 2008

Bervariasi

15.409

Bervariasi

78.785
31 Maret 2007 (Tidak diaudit)
Aktiva dalam
penyelesaian yang
belum selesai pada
tanggal neraca
Fasilitas bongkar muat
batubara PIK
Fasilitas sarana dan prasarana PIK
Fasilitas bongkar muat
batubara WBM
Perluasan terminal batubara
DPP
Fasilitas sarana dan prasarana FKP
Fasilitas bongkar muat
batubara FKP
Lain - lain (masing-masing
di bawah 5% dari nilai aktiva
dalam penyelesaian)

Estimasi
persentase
penyelesaian

Estimasi
tanggal
penyelesaian

Akumulasi
biaya

70%
70%

64.767
45.326

Oktober 2007
Oktober 2007

30%

33.889

Februari 2008

95%
14%

27.716
26.891

April 2007
Desember 2007

14%

24.790

Desember 2007

Bervariasi

6.272

Bervariasi

229.651
31 Desember 2007
Aktiva dalam
penyelesaian yang
belum selesai pada
tanggal neraca
Fasilitas bongkar muat
batubara WBM
Terminal batubara-RC-9 dan
RC-13 DPP
Lain-lain (masing-masing di
bawah 5% dari nilai aktiva
dalam penyelesaian)

Estimasi
persentase
penyelesaian

Akumulasi
biaya

Estimasi
tanggal
penyelesaian

90%

148.211

Februari 2008

43%

20.121

Juni 2008

Bervariasi

17.739

Bervariasi selama
2008

186.071
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11.

AKTIVA TETAP (lanjutan)
Aktiva dalam penyelesaian (lanjutan)
31 Desember 2006 (Disajikan kembali)
Aktiva dalam
penyelesaian yang
belum selesai pada
tanggal neraca
Fasilitas bongkar muat
batubara PIK
Fasilitas sarana dan
prasarana PIK
Perluasan terminal batubara
DPP
Fasilitas bongkar muat
batubara WBM
Fasilitas sarana dan
prasarana FKP
Lain-lain (masing-masing di
bawah 5% dari nilai aktiva
dalam penyelesaian)

Estimasi
persentase
penyelesaian

Estimasi
tanggal
penyelesaian

Akumulasi
biaya

60%

45.582

Oktober 2007

60%

34.659

Oktober 2007

90%

27.393

April 2007

15%

21.788

Februari 2008

25%

20.796

Desember 2007

Bervariasi

24.341

Bervariasi

174.559
31 Desember 2005 (Disajikan kembali)
Aktiva dalam
penyelesaian yang
belum selesai pada
tanggal neraca
Terminal batubara fase 3B
DPP
Lain-lain (masing-masing di
bawah 5% dari nilai aktiva
dalam penyelesaian)

Estimasi
persentase
penyelesaian
71%
Bervariasi

Estimasi
tanggal
penyelesaian

Akumulasi
biaya
146.713

Juni 2006

1.815

Bervariasi

148.528
Manajemen tidak melihat adanya peristiwa yang akan menghambat penyelesaian aktiva dalam penyelesaian
tersebut.
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12.

BIAYA EKSPLORASI DAN PENGEMBANGAN YANG DITANGGUHKAN
31 Maret 2008
Penambahan
Pelepasan

Saldo awal

Saldo akhir

Area yang telah menemukan
sumber daya terukur dan
terindikasi
WBM
- Blok Satui

70.456

11.643

-

82.099

PIK
- Blok Sepaso

69.703

-

-

69.703

TSA
- Blok KW.03PB0059

42.454

-

-

42.454

FKP
- Blok KW.05PB0108
- Blok KW.03PB0058

8.115
35.520

70
8.407

-

8.185
43.927

GBP
- Blok - I

11.239

879

-

12.118

833

68

-

901

238.320

21.067

-

259.387

121

36

-

157

238.441

21.103

-

259.544

(1.283)

-

(1.283)

BT
- Blok KW KTN 2004046

Area yang belum
menemukan sumber daya
terukur dan terindikasi
BAS

Akumulasi amortisasi
WBM
- Blok Satui

-

PIK
- Blok Sepaso

(3.406)

(1.162)

-

(4.568)

TSA
- Blok KW.03PB0059

(1.683)

(2.740)

-

(4.423)

(5.089)

(5.185)

-

(10.274)

233.352
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12.

BIAYA EKSPLORASI DAN PENGEMBANGAN YANG DITANGGUHKAN (lanjutan)
31 Maret 2007 (Tidak diaudit)
Penambahan
Pelepasan

Saldo awal

Saldo akhir

Area yang telah menemukan
sumber daya terukur dan
terindikasi
WBM
- Blok Satui

30.260

7.138

-

37.398

PIK
- Blok Sepaso

56.765

12.118

-

68.883

TSA
- Blok KW.03PB0059

30.445

2.684

-

33.129

FKP
- Blok KW.05PB0108
- Blok KW.03PB0058

8.019

817
4.010

-

817
12.029

GBP
- Blok - I

9.858

81

-

9.939

-

35

-

35

1.423

-

(1.423)

-

136.770

26.883

(1.423)

162.230

121

-

BT
- Blok KW KTN 2004046
IP
- Blok gabungan

Area yang belum
menemukan sumber daya
terukur dan terindikasi
BAS

136.891
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12.

BIAYA EKSPLORASI DAN PENGEMBANGAN YANG DITANGGUHKAN (lanjutan)
31 Desember 2007
Penambahan
Pelepasan

Saldo awal

Saldo akhir

Area yang telah menemukan
sumber daya terukur dan
terindikasi
WBM
- Blok Satui

30.260

40.196

-

70.456

PIK
- Blok Sepaso

56.765

12.938

-

69.703

TSA
- Blok KW.03PB0059

30.445

12.009

-

42.454

FKP
- Blok KW.05PB0108
- Blok KW.03PB0058

8.019

8.115
27.501

-

8.115
35.520

GBP
- Blok - I

9.858

1.381

-

11.239

-

833

-

833

1.423

-

(1.423)

-

136.770

102.973

(1.423)

238.320

121

-

136.891

102.973

BT
- Blok KW KTN 2004046
IP
- Blok gabungan

Area yang belum
menemukan sumber daya
terukur dan terindikasi
BAS

(1.423)

121
238.441

Akumulasi amortisasi
PIK
- Blok Sepaso

-

(3.406)

-

(3.406)

TSA
- Blok KW.03PB0059

-

(1.683)

-

(1.683)

-

(5.089)

-

(5.089)

136.891
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12.

BIAYA EKSPLORASI DAN PENGEMBANGAN YANG DITANGGUHKAN (lanjutan)
31 Desember 2006 (Disajikan kembali)
Penambahan
Pelepasan

Saldo awal

Saldo akhir

Area yang telah menemukan
sumber daya terukur dan
terindikasi
WBM
- Blok Satui

13.599

16.661

-

30.260

PIK
- Blok Sepaso

30.250

26.515

-

56.765

TSA
- Blok KW.03PB0059

8.830

21.615

-

30.445

FKP
- Blok KW.03PB0058

761

7.258

-

8.019

9.498

360

-

9.858

326

1.097

-

1.423

63.264

73.506

-

136.770

77

44

-

121

GBP
- Blok - I
IP
- Blok gabungan

Area yang belum
menemukan sumber daya
terukur dan terindikasi
BAS

63.341
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12.

BIAYA EKSPLORASI DAN PENGEMBANGAN YANG DITANGGUHKAN (lanjutan)
31 Desember 2005 (Disajikan kembali)
Penambahan
Pelepasan

Saldo awal

Saldo akhir

Area yang telah menemukan
sumber daya terukur dan
terindikasi
WBM
- Blok Satui

6.953

6.646

-

13.599

16.468

13.782

-

30.250

TSA
- Blok KW.03PB0058
- Blok KW.03PB0059

1.619
-

8.830

(1.619)
-

8.830

FKP
- Blok Kutai Barat
- Blok KW.03PB0058

680
-

761

(680)
-

761

GBP
- Blok - I

9.195

303

IP
- Blok gabungan

1.207

21

(902)

326

36.122

30.343

(3.201)

63.264

15

62

PIK
- Blok Sepaso

-

9.498

Area yang belum
menemukan sumber daya
terukur dan terindikasi
BAS

36.137

-

77
63.341

Pemulihan biaya eksplorasi yang ditangguhkan bergantung pada keberhasilan pengembangan dan eksploitasi
komersial atau penjualan area of interest tersebut.
Selama periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2008, penghapusan biaya eksplorasi dan
pengembangan yang ditangguhkan adalah sebesar Rp nihil (31 Maret 2007: Rp 1.423 – tidak diaudit, 31
Desember 2007: Rp 1.423, 2006: nihil, dan 2005: Rp 3.201). Manajemen Grup berkeyakinan bahwa tidak
diperlukan penyisihan tambahan untuk penurunan nilai biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan
pada tanggal 31 Maret 2008.
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13.

BIAYA PENGUPASAN TANAH YANG DITANGGUHKAN
31 Maret
2007
2008
(Tidak
diaudit)
GBP (Blok - II)
PIK (Blok Sepaso)
WBM (Blok Satui)
TSA (Blok Utama)
GBP (Blok - I)

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

2007

2005
(Disajikan
kembali)

361.776
48.992
55.450
3.406
1.071

244.065
-

372.643
39.018
16.301
165
-

223.065
-

182.126
-

470.695

244.065

428.127

223.065

182.126

Pada tanggal 31 Maret 2008, biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan di area GBP (Blok – I) merupakan
biaya yang terjadi untuk memindahkan tanah yang belum menghasilkan batubara, sedangkan untuk area GBP
(Blok - II), PIK, WBM, dan TSA, biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan merupakan kelebihan biaya
pengupasan tanah aktual atas biaya rata-rata pengupasan tanah selama umur tambang.
Rasio pengupasan rata-rata aktual untuk GBP (Blok - II) selama periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2008
adalah 17,38:1 (31 Maret 2007: 13,32:1 – tidak diaudit, 31 Desember 2007: 14,17:1, 2006: 12,51:1 dan 2005:
14,60:1). Estimasi rasio pengupasan rata-rata umur tambang untuk GBP adalah 18,16:1 pada 31 Maret 2008
dan 12:1 pada 31 Maret 2007 (tidak diaudit), 31 Desember 2007, 2006, dan 2005 berdasarkan rencana
pengelolaan tambang pada tahun bersangkutan.
Rasio pengupasan rata-rata aktual untuk pit PIK selama periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2008 adalah
10,01:1 (31 Desember 2007: 11,15:1). Estimasi rasio pengupasan rata-rata umur tambang untuk pit PIK adalah
7,80:1 dan 6,50:1 masing-masing pada 31 Maret 2008 dan 31 Desember 2007 berdasarkan rencana
pengelolaan tambang.
Rasio pengupasan rata-rata aktual untuk pit WBM selama periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2008
adalah 24,05:1. Estimasi rasio pengupasan rata-rata umur tambang untuk pit WBM adalah 12,9:1 pada 31
Maret 2008.
Rasio pengupasan rata-rata aktual untuk pit TSA selama periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2008 adalah
21,64:1 (31 Desember 2007: 21,00:1) . Estimasi rasio pengupasan rata-rata umur tambang untuk pit TSA
adalah 13:1 pada 31 Maret 2008 dan 31 Desember 2007 berdasarkan rencana pengelolaan tambang.
Lihat Catatan 33t untuk rata-rata rasio pengupasan tanah yang diukur olah Minarco Mineconsult pada mei 2008.
14.

PINJAMAN JANGKA PENDEK
31 Maret
2007
2008
(Tidak
diaudit)
Pihak ketiga
- Merrill Lynch Credit Products LLC
(“Merrill”)
Pihak yang memiliki hubungan
istimewa
- Bayan International Pte. Ltd. (“BI”)

184.340

-

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

2007

-

2005
(Disajikan
kembali)

-

-

-

-

-

243.784

Pada tanggal 5 Maret 2008, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari Merrill dengan pagu
pinjaman sebesar AS$20.000.000 dan harus dibayar kembali sebesar AS$10.000.000, AS$5.000.000, dan
AS$5.000.000 masing-masing pada hari ke 45, 90, dan pada akhir bulan keempat setelah tanggal perjanjian.
Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar LIBOR ditambah marjin sebesar 4,5%, 5,0%, 6,0%, dan 7,0% untuk
bulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan dijamin dengan jaminan pribadi Low Tuck Kwong dan 5%
saham Low Tuck Kwong dalam Perusahaan (lihat Catatan 19).
Lihat Catatan 33k untuk pelunasan pinjaman kepada Merrill setelah 31 Maret 2008.
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14.

PINJAMAN JANGKA PENDEK (lanjutan)
Pada tanggal 3 Januari 2005, DPP memperoleh fasilitas pinjaman dari BI, perusahaan berkedudukan di
Singapura dan pihak yang memiliki hubungan istimewa, dengan pagu pinjaman sebesar AS$15.000.000 untuk
membiayai pembangunan fase 3B tahap 2 perluasan terminal batubara DPP. Fasilitas pinjaman ini merupakan
pinjaman sementara hingga DPP memperoleh fasilitas pinjaman dari SMBC. Pinjaman ini harus dilunasi pada
hari kerja kelima setelah DPP memperoleh fasilitas pinjaman dari SMBC atau 3 Januari 2006, mana yang lebih
awal, dengan tingkat bunga tetap sebesar 10% per tahun dan tanpa jaminan.
Pada tanggal 12 Desember 2005, perjanjian pinjaman tersebut di atas telah diubah sehingga pagu pinjaman
dinaikkan menjadi AS$30.000.000 dan jatuh tempo pinjaman menjadi hari kerja kelima setelah DPP
memperoleh fasilitas pinjaman dari SMBC atau 30 Juni 2006, mana yang lebih awal.
Pada tanggal 9 Mei 2006, DPP telah melunasi seluruh saldo pinjaman yang terhutang sebesar AS$24.800.000.

15.

HUTANG USAHA
31 Maret
2007
2008
(Tidak
diaudit)
Pihak ketiga:
- PT Petrosea Tbk
- PT Indika Inti Corpindo
- PT Pelayaran Segara Niaga Utama
- PT Bukit Makmur Mandiri Utama
- PT Leighton Contractors Indonesia
- PT AE Automotion Indonesia
- PT Bangun Karya Pratama Lestari
- PT Kartika Selabumi Mining
- PT Mineral Exportindo
- PT Atlas Copco Indonesia
- Lain-lain (masing-masing dibawah
Rp 10.000)

Pihak yang memiliki hubungan
istimewa:
- PT Nirmala Matranusa
- PT Pan Assets Indonesia
- PT Lian Beng Energy
- Bayan International Pte. Ltd.
- Carbonic International Trading Ltd.
- PT Aneka Samudera Lintas
- Sumcommerce Japan Inc.
- Lain-lain (masing-masing
di bawah Rp 1.000)

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

2007

2005
(Disajikan
kembali)

144.546
102.238
78.463
66.245
32.354
21.094
21.003
15.372
-

50.013
87.987
13.696
11.892
9.971
14.142
-

38.316
55.233
67.917
14.819
11.172
18.880
15.712
-

50.161
60.014
9.706
-

58.729
14.495
22.417
13.713

107.764

80.591

85.438

129.089

53.003

589.079

268.292

307.487

248.970

162.357

55.452
11.493
6.616
1.708
-

17.488
12.498
12.172
59.974
20.060
39.782
1.761

55.822
18.894
36.061
13.391
-

33
3.051
15.539
19.844
18.270
-

5
10.767
24.534
16.220
-

-

-

60

-

-

75.269

163.735

124.228

56.737

51.526

664.348

432.027

431.715

305.707

213.883
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15.

HUTANG USAHA (lanjutan)
31 Maret
2007
2008
(Tidak
diaudit)
Komposisi hutang usaha berdasarkan
mata uang adalah sebagai
berikut:
- Dolar AS
- Rupiah
- Euro
- Dolar Singapura
- Dolar Australia
- Yen Jepang
- Pound Sterling Inggris
- Ringgit Malaysia

2007

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

2005
(Disajikan
kembali)

536.651
118.222
5.416
3.146
625
158
103
27

343.014
80.440
2.016
561
3.713
1.849
431
3

343.718
80.934
1.893
2.403
2.235
97
411
24

227.387
71.946
2.106
1.434
2.616
182
36
-

153.891
52.693
5.469
1.164
636
30
-

664.348

432.027

431.715

305.707

213.883

Jumlah hutang usaha kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah 2,62%, 6,76%, 4,75%, 2,43%,
dan 2,98% dari jumlah kewajiban masing-masing pada tanggal 31 Maret 2008 dan 2007 dan 31 Desember
2007, 2006, dan 2005.
Hutang usaha berasal dari pembelian barang dan jasa.
31 Maret
2007
2008
(Tidak
diaudit)
Rincian hutang usaha berdasarkan
tanggal faktur adalah sebagai berikut:
Lancar
Lewat jatuh tempo:
30 - 90 hari
> 90 hari

2007

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

2005
(Disajikan
kembali)

154.094

154.311

261.910

191.448

176.027

430.125
80.129

210.992
66.724

126.976
42.829

51.934
62.325

28.988
8.868

664.348

432.027

431.715

305.707

213.883

Lihat Catatan 27 untuk rincian transaksi pihak yang memiliki hubungan istimewa.
16.

BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR
31 Maret
2007
2008
(Tidak
diaudit)
Pengupasan tanah
Bahan bakar
Peledakan
Bunga
Jasa profesional
Pembangunan aktiva tetap
Ganti rugi tanaman
Biaya pengangkutan
Denda keterlambatan kapal
Sewa peralatan
Lain-lain (masing-masing dibawah
Rp 5.000)

2007

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

2005
(Disajikan
kembali)

117.691
37.919
19.970
10.710
10.076
7.515
7.115
6.769
6.678
622

69.303
37.329
4.841
19.713
1.249
13
8.299
3.926
2.385

148.735
47.796
16.156
1.916
4.292
8.437
2.108
699
845

104.441
54.918
683
1.436
9.214
670
4.526
7.640

78.223
58.052
2.921
892
8.226
6.123
359

12.693

20.653

13.660

16.215

12.624

237.758

167.711

244.644

199.743

167.420

353

PT BAYAN RESOURCES DAN ANAK PERUSAHAAN

Lampiran 5/53

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MARET 2008 DAN 2007, DAN 31 DESEMBER 2007, 2006, DAN 2005
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus)
17.

PINJAMAN JANGKA PANJANG
31 Maret
2007
2008
(Tidak
diaudit)

2007

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

2005
(Disajikan
kembali)

Grup
Pinjaman dari pihak yang memiliki
hubungan istimewa
Bayan International Pte. Ltd. (“BI”)
- BI

574.765

1.299.224

697.640

1.314.861

913.732

Porsi jangka pendek
- BI

170.278

283.970

229.855

357.560

204.817

Porsi jangka panjang

404.487

1.015.254

467.785

957.301

708.915

Pihak ketiga
- Vitol Asia Pte. Ltd.
- SMBC dan Korea Development Bank
- Italmatic (Singapore) Pte. Ltd.
- Sojitz Corporation

457.692
226.739
221
-

304.541
-

470.950
252.429
94
-

321.112
-

26.053

684.652

304.541

723.473

321.112

26.053

60.324
81.571
221
-

80.238
-

40.973
82.887
-

79.376
-

26.053

142.116

80.238

123.860

79.376

26.053

542.536

224.303

599.613

241.736

-

Porsi jangka pendek
- Vitol Asia Pte. Ltd.
- SMBC dan Korea Development Bank
- Italmatic (Singapore) Pte. Ltd.
- Sojitz Corporation

Porsi jangka panjang

Debitur
BR

Kreditur
Vitol Asia Pte.Ltd.

31 Maret 2008
Jumlah
Suku
fasilitas
bunga
AS$50.000.000

SIBOR +
1,75%

354

Tahun jatuh
tempo
2012

Persyaratan dan jaminan
- Jumlah pinjaman konsolidasian
adalah maksimum sebesar 4 kali
EBITDA (Laba sebelum
Bunga, Pajak Penghasilan,
Penyusutan dan Amortisasi).
Pada tanggal 31 Maret 2008,
Perusahaan memenuhi rasio
keuangan yang dipersyaratkan
- Pinjaman ini dijamin dengan 8%
saham Perusahaan (lihat Catatan
19) dan 8% saham Perusahaan
pada PIK, IP, TSA, FKP, dan WBM.

PT BAYAN RESOURCES DAN ANAK PERUSAHAAN

Lampiran 5/54

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MARET 2008 DAN 2007, DAN 31 DESEMBER 2007, 2006, DAN 2005
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus)
17.

PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Debitur

Kreditur

31 Maret 2008 (lanjutan)
Jumlah
Suku
Tahun jatuh
fasilitas
bunga
tempo

Persyaratan dan jaminan

DPP

BI
BI
SMBC dan
Korea Development
Bank

AS$9.000.000
AS$15.000.000
AS$40.000.000

10%
10%
SIBOR +
2,5%

2010
2010
2010

- Tanpa jaminan
- Tanpa jaminan
- Mempertahankan rasio
pinjaman terhadap EBITDA tidak
lebih dari 5 kali. Pada tanggal 31
Maret 2008, DPP memenuhi
rasio keuangan yang dipersyaratkan.
- Memiliki rekening bank dalam Dolar
Amerika Serikat dan Rupiah dalam
jumlah tertentu.
- Dijamin dengan:
a. saham DPP
b. aktiva tetap DPP (lihat Catatan
11)
c. penerimaan dari kontrak
penjualan antara GBP dan
Taiwan Power Company (lihat
Catatan 6)
d. rekening bank di SMBC (lihat
Catatan 9)
e. kontrak jasa bongkar muat
batubara DPP dengan
Perusahaan dan GBP
f. jaminan perusahaan dari BI

WBM

BI
BI

AS$25.000.000
AS$5.000.000

10%
10%

2012
2010

- Tanpa jaminan
- Tanpa jaminan

FKP

BI

AS$15.000.000

10%

2012

- Tanpa jaminan

GBP

BI
BI

AS$33.000.000
AS$16.000.000

10%
10%

2010
2009

- Tanpa jaminan
- Tanpa jaminan

AS$400.000

10%

2012

- Tanpa jaminan

KOTR

Italmatic
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17.

PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Debitur
DPP

Kreditur

31 Maret 2007 (Tidak diaudit)
Jumlah
Suku
Tahun jatuh
fasilitas
bunga
tempo

Persyaratan dan jaminan

BI
BI
BI
SMBC dan Korea
Development Bank

AS$9.000.000
AS$15.000.000
AS$5.000.000
AS$40.000.000

10%
10%
10%
SIBOR +
2,5%

2010
2010
2009
2010

- Tanpa jaminan
- Tanpa jaminan
- Tanpa jaminan
- Mempertahankan rasio pinjaman
terhadap EBITDA tidak lebih dari
5 kali.
- Memiliki rekening bank dalam
Dolar Amerika Serikat dan Rupiah
dalam jumlah tertentu.
- Dijamin dengan:
a. saham DPP
b. aktiva tetap DPP (lihat Catatan
11)
c. penerimaan dari kontrak
penjualan antara GBP dan
Taiwan Power Company (lihat
Catatan 6)
d. rekening bank di SMBC (lihat
Catatan 9)
e. kontrak jasa bongkar muat
batubara DPP dengan
Perusahaan dan GBP
f. jaminan perusahaan dari BI

IP

BI
BI

AS$8.000.000
AS$10.000.000

10%
10%

2012
2009

- Tanpa jaminan
- Tanpa jaminan

WBM

BI
BI

AS$25.000.000
AS$5.000.000

10%
10%

2012
2010

- Tanpa jaminan
- Tanpa jaminan

PIK

BI
BI

AS$30.000.000
AS$15.000.000

10%
10%

2012
2010

- Tanpa jaminan
- Tanpa jaminan

BE

BI
BI

AS$11.000.000
AS$10.000.000

10%
10%

2012
2009

- Tanpa jaminan
- Tanpa jaminan

FKP

BI

AS$15.000.000

10%

2012

- Tanpa jaminan

TSA

BI
BI

AS$7.500.000
AS$10.000.000

10%
10%

2010
2012

- Tanpa jaminan
- Tanpa jaminan

GBP

BI
BI

AS$33.000.000
AS$16.000.000

10%
10%

2010
2009

- Tanpa jaminan
- Tanpa jaminan
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17.

PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Debitur
BR

Kreditur

31 Desember 2007
Jumlah
Suku
fasilitas
bunga

Tahun jatuh
tempo

Persyaratan dan jaminan

Vitol Asia Pte.Ltd.

AS$50.000.000

SIBOR +
1,75%

2012

- Jumlah pinjaman konsolidasian
adalah maksimum sebesar 4 kali
EBITDA (Laba sebelum
Bunga, Pajak Penghasilan,
Penyusutan dan Amortisasi).
- Pinjaman ini dijamin dengan 8%
saham Perusahaan (lihat Catatan
19) dan 8% saham Perusahaan
pada PIK, IP, TSA, FKP, dan WBM.

BI
BI
BI
SMBC dan
Korea Development
Bank

AS$9.000.000
AS$15.000.000
AS$5.000.000
AS$40.000.000

10%
10%
10%
SIBOR +
2,5%

2010
2010
2009
2010

- Tanpa jaminan
- Tanpa jaminan
- Tanpa jaminan
- Mempertahankan rasio
pinjaman terhadap EBITDA
tidak lebih dari 5 kali.
- Memiliki rekening bank dalam Dolar
Amerika Serikat dan Rupiah dalam
jumlah tertentu.
- Dijamin dengan:
a. saham DPP
b. aktiva tetap DPP (lihat Catatan
11)
c. penerimaan dari kontrak
penjualan antara GBP dan
Taiwan Power Company (lihat
Catatan 6)
d. rekening bank di SMBC (lihat
Catatan 9)
e. kontrak jasa bongkar muat
batubara DPP dengan
Perusahaan dan GBP
f. jaminan perusahaan dari BI

IP

BI
BI

AS$8.000.000
AS$10.000.000

10%
10%

2012
2009

- Tanpa jaminan
- Tanpa jaminan

WBM

BI
BI

AS$25.000.000
AS$5.000.000

10%
10%

2012
2010

- Tanpa jaminan
- Tanpa jaminan

FKP

BI

AS$15.000.000

10%

2012

- Tanpa jaminan

GBP

BI
BI

AS$33.000.000
AS$16.000.000

10%
10%

2010
2009

- Tanpa jaminan
- Tanpa jaminan

AS$400.000

10%

2012

- Tanpa jaminan

DPP

KOTR

Italmatic
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17.

PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Debitur
DPP

Kreditur

31 Desember 2006 (Disajikan kembali)
Jumlah
Suku
Tahun jatuh
fasilitas
bunga
tempo

BI
BI
BI

AS$9.000.000
AS$15.000.000
AS$5.000.000

SMBC dan Korea
Development Bank

AS$40.000.000

IP

BI
BI

WBM

Persyaratan dan jaminan

10%
10%
SIBOR +
5%
SIBOR +
2,5%

2010
2010
2009

- Tanpa jaminan
- Tanpa jaminan
- Tanpa jaminan

2010

- Mempertahankan rasio pinjaman
terhadap EBITDA tidak lebih dari
5 kali.
- Memiliki rekening bank dalam
Dolar Amerika Serikat dan Rupiah
dalam jumlah tertentu.
- Dijamin dengan:
a. saham DPP
b. aktiva tetap DPP (lihat Catatan
11)
c. penerimaan dari kontrak
penjualan antara GBP dan
Taiwan Power Company (lihat
Catatan 6)
d. rekening bank di SMBC (lihat
Catatan 9)
e. kontrak jasa bongkar muat
batubara DPP dengan
Perusahaan dan GBP
f. jaminan perusahaan dari BI

AS$8.000.000
AS$10.000.000

10%
SIBOR +
5%

2012
2009

- Tanpa jaminan
- Tanpa jaminan

BI
BI

AS$25.000.000
AS$5.000.000

10%
SIBOR +
5%

2012
2010

- Tanpa jaminan
- Tanpa jaminan

PIK

BI

AS$30.000.000

10%

2012

- Tanpa jaminan

BE

BI

AS$11.000.000

2009

- Tanpa jaminan

BI

AS$10.000.000

SIBOR +
5%
SIBOR +
5%

2009

- Tanpa jaminan

FKP

BI

AS$15.000.000

SIBOR +
5%

2012

- Tanpa jaminan

TSA

BI

AS$7.500.000

2010

- Tanpa jaminan

BI

AS$10.000.000

SIBOR +
5%
SIBOR +
5%

2012

- Tanpa jaminan

BI
BI
BI

AS$33.000.000
AS$10.000.000
AS$16.000.000

10%
10%
10%

2010
2007
2009

- Tanpa jaminan
- Tanpa jaminan
- Tanpa jaminan

GBP
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17.

PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Debitur

Kreditur

DPP

31 Desember 2005 (Disajikan kembali)
Jumlah
Suku
Tahun jatuh
fasilitas
bunga
tempo

BI
BI
BI

AS$9.000.000
AS$15.000.000
AS$5.000.000

Sojitz Corporation

AS$35.775.291

IP

BI
BI

WBM

Persyaratan dan jaminan

10%
10%
SIBOR +
5%
SIBOR +
1,65%

2010
2010
2009

- Tanpa jaminan
- Tanpa jaminan
- Tanpa jaminan

2006

- Dijamin dengan tanah DPP seluas
327.648 meter persegi (lihat Catatan
11).

AS$8.000.000
AS$10.000.000

10%
SIBOR +
5%

2012
2009

- Tanpa jaminan
- Tanpa jaminan

BI
BI

AS$6.000.000
AS$5.000.000

10%
SIBOR +
5%

2012
2010

- Tanpa jaminan
- Tanpa jaminan

PIK

BI

AS$8.000.000

10%

2014

- Tanpa jaminan

BE

BI

AS$10.000.000

SIBOR +
5%

2009

- Tanpa jaminan

TSA

BI

AS$7.500.000

SIBOR +
5%

2010

- Tanpa jaminan

GBP

BI
BI
BI

AS$33.000.000
AS$10.000.000
AS$16.000.000

10%
10%
10%

2014
2006
2009

- Tanpa jaminan
- Tanpa jaminan
- Tanpa jaminan

Pinjaman jangka panjang diatas terutama digunakan untuk pembelian barang modal dan modal kerja Grup.
Disamping itu, pinjaman-pinjaman dari pihak ketiga diatas memiliki batasan-batasan tertentu, antara lain, Grup
tidak boleh melakukan merger, rekonstruksi atau korporasi, perubahan substansial terhadap bidang usaha
tanpa persetujuan kreditur.
Lihat Catatan 33h dan 33j untuk pembayaran pinjaman jangka panjang setelah 31 Maret 2008.
18.

INSTRUMEN DERIVATIF
Rincian kewajiban derivatif pada tanggal 31 Maret 2008 dan 2007, dan 31 Desember 2007, 2006, dan 2005
adalah sebagai berikut:
31 Maret
2007
2008
(Tidak
diaudit)
- Vitol S.A.
- SMBC

Porsi jangka pendek
- Vitol S.A.
- SMBC

Porsi jangka panjang

2007

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

2005
(Disajikan
kembali)

308.642
10.845

6.376
4.233

268.480
7.137

4.414

-

319.487

10.609

275.617

4.414

-

180.535
3.682

6.376
1.115

202.840
2.343

1.091

-

184.217

7.491

205.183

1.091

-

135.270

3.118

70.434

3.323

-
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18.

INSTRUMEN DERIVATIF (lanjutan)
Mutasi cadangan nilai wajar lindung nilai adalah sebagai berikut:
31 Maret
2007
2008
(Tidak
diaudit)

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

2007

Saldo awal
Nilai wajar
- Vitol S.A.
- SMBC
Realisasi kerugian/(keuntungan)
lindung nilai

(226.423)

(4.414)

(4.414)

(128.474)
(3.192)

(6.376)
(109)

(357.199)
(3.690)

Cadangan nilai wajar lindung nilai

(297.198)

a.

60.891

(337)
(11.236)

138.880
(226.423)

2005
(Disajikan
kembali)

(4.414)
(4.414)

-

Transaksi Lindung Nilai Batubara
Pada tahun 2007, Perusahaan melakukan ikatan kontrak harga swap batubara dengan Vitol S.A. untuk
melakukan lindung nilai atas harga jual batubara di masa mendatang. Transaksi tersebut merupakan
transaksi lindung nilai arus kas efektif menurut standar akuntansi yang berlaku. Kontrak tersebut akan
jatuh tempo pada tahun 2009. Variabel pokok yang mendasari harga batubara transaksi tersebut adalah
indeks batubara API 4.
Kontrak yang masih beredar pada tanggal 31 Maret 2008 adalah sebagai berikut:
Mitra
transaksi
Vitol S.A.

Jumlah
nosional
(jual) (MT)

Harga yang
disepakati
(beli)

405.000
360.000

API 4
API 4

Jumlah
nosional
(beli) (MT)
405.000
360.000

Tanggal jatuh
Tempo
31 Desember 2008
31 Desember 2009

Kontrak-kontrak ini memiliki nilai wajar negatif sebesar AS$31.212.750 (31 Maret 2007: AS$768.000 – tidak
diaudit, dan 31 Desember 2007: AS$23.304.000).
b.

Transaksi swap tingkat suku bunga
Pada tanggal 18 Mei 2006, DPP menandatangani perjanjian swap tingkat suku bunga dengan SMBC
dengan nilai nosional sebesar AS$35.600.000.
Transaksi tersebut merupakan transaksi lindung nilai arus kas efektif menurut standar akuntansi yang
berlaku.
Berdasarkan perjanjian, DPP akan membayar dengan tingkat bunga tahunan tetap sebesar 8,22% pada
setiap akhir Maret, Juni, September, dan Desember dimulai pada 31 Maret 2007 sampai 31 Desember
2010.
Kontrak ini memiliki nilai wajar negatif sebesar AS$1.176.728 (31 Maret 2007: AS$464.274 – tidak diaudit,
31 Desember 2007: AS$757.692 dan 2006: AS$489.395).
Lihat Catatan 33j untuk penghentian perjanjian swap tingkat suku bunga dengan SMBC setelah 31 Maret
2008.
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19.

MODAL SAHAM
Pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2008 dan 2007 dan 31 Desember 2007, 2006, dan 2005
adalah sebagai berikut:
31 Maret 2008
Saham ditempatkan dan disetor penuh
Jumlah saham
Nilai

Pemegang saham
Low Tuck Kwong
Jenny Quantero
Engki Wibowo

2.250.000.000
450.000.000
300.000.000

225.000
45.000
30.000

75%
15%
10%

3.000.000.000

300.000

100%

31 Desember 2007
Saham ditempatkan dan disetor penuh
Jumlah saham
Nilai

Pemegang saham
Low Tuck Kwong
Jenny Quantero
Engki Wibowo

%

%

225.000
45.000
30.000

225.000
45.000
30.000

75%
15%
10%

300.000

300.000

100%

31 Maret 2007 (tidak diaudit) dan
31 Desember 2006 dan 2005 (disajikan kembali)
Saham ditempatkan dan disetor penuh
Jumlah saham
Nilai
%

Pemegang saham
Low Tuck Kwong
Jenny Quantero
Engki Wibowo
PT Ima Global Link

7.500
1.000
1.000
500

7.500
1.000
1.000
500

75%
10%
10%
5%

10.000

10.000

100%

Modal dasar Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2008 adalah sebanyak 12.000.000.000 lembar saham (31
Maret 2007: 10.000 – tidak diaudit, 31 Desember 2007: 500.000, 2006 dan 2005: 10.000 lembar).
Pada tanggal 31 Maret 2008, 5% dan 8% saham Perusahaan yang dimiliki Low Tuck Kwong digunakan sebagai
jaminan masing-masing atas pinjaman dari Merrill (lihat Catatan 14) dan Vitol Asia Pte. Ltd. (lihat Catatan 17).
Berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham Perusahaan tanggal 27 November 2007
yang dinyatakan dengan Akta No. 57 yang dibuat dihadapan Yani Indrawaty Wibawa S.H., notaris di Jakarta,
tanggal 27 November 2007, para pemegang saham Perusahaan memutuskan untuk memberikan persetujuan
atas pengalihan 500 lembar saham milik PT Ima Global Link kepada Jenny Quantero.
Berdasarkan Keputusan Sirkuler para pemegang saham Perusahaan tanggal 6 Desember 2007 yang
dinyatakan dengan Akta No. 22 yang dibuat dihadapan Yani Indrawaty Wibawa, S.H., notaris di Jakarta, tanggal
6 Desember 2007, para pemegang saham Perusahaan memutuskan untuk meningkatkan modal saham
Perusahaan dari Rp 10.000 menjadi Rp 500.000, dan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 10.000
menjadi Rp 300.000.
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 18 Maret 2008, yang
telah disahkan dengan Akta Notaris No. 87 tanggal 18 Maret 2008 oleh Sutjipto S.H., notaris di Jakarta,
pemegang saham memutuskan untuk meningkatkan modal dasar Perusahaan dari Rp 500.000 menjadi Rp
1.200.000 dan jumlah saham dari 500,000 lembar menjadi 12.000.000.000 lembar. Nilai nominal saham
berubah dari Rp 1.000.000 (nilai penuh) menjadi Rp 100 (nilai penuh) per lembar saham, sehingga jumlah
saham beredar meningkat dari 300.000 lembar menjadi 3.000.000.000 lembar saham.
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20.

CADANGAN UMUM
Undang-Undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No. 40/2007 yang diterbitkan pada bulan Agustus
2007 mengharuskan setiap perusahaan untuk membentuk cadangan umum sampai cadangan mencapai paling
sedikit 20% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Pada tanggal 31 Maret 2008, Perusahaan
belum membentuk cadangan umum.
Lihat Catatan 33l untuk pembentukan cadangan umum setelah 31 Maret 2008.

21.

RESTRUKTURISASI GRUP
a.

Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali
31 Maret
2007
2008
(Tidak
diaudit)
Akuisisi MP
Akuisisi FSP
Akuisisi BE
Akuisisi BAS
Akuisisi BT
Akuisisi WBM
Akuisisi FKP
Akuisisi PIK
Akuisisi IP
Akuisisi TSA
Akuisisi DPP

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

2007

2005
(Disajikan
kembali)

5.809
1.828
413
(38)
(61)
(1.953)
(4.904)
(8.658)
(9.265)
(12.119)
(48.742)

(38.747)
1.571
413
90
77
(1.953)
(1.257)
(8.658)
(9.265)
(1.713)
(48.742)

5.809
1.828
413
(38)
(61)
(1.953)
(4.904)
(8.658)
(9.265)
(12.119)
(48.742)

(56.855)
1.342
413
90
77
(1.953)
(1.147)
(8.658)
(9.265)
(1.048)
(48.742)

(129.058)
612
413
90
78
(1.953)
6.371
(8.658)
(9.265)
24.919
(48.742)

(77.690)

(108.184)

(77.690)

(125.746)

(165.193)

Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali merupakan selisih antara harga perolehan
dengan nilai buku aktiva bersih yang diperoleh dari transaksi antar entitas-entitas sepengendali seolaholah akuisisi terjadi pada awal tahun perbandingan (lihat Catatan 3).
b.

Selisih nilai transaksi atas penambahan modal anak perusahaan
Selisih nilai transaksi atas penambahan modal anak perusahaan merupakan selisih antara nilai tambahan
penanaman modal pada saham DPP dan nilai buku aktiva bersih (lihat Catatan 3).

22.

PENDAPATAN
31 Maret
2007
2008
(Tidak
diaudit)
Batubara
- Pihak ketiga
- Pihak yang memiliki hubungan
istimewa

Non-Batubara
- Pihak ketiga
- Pihak yang memiliki hubungan
istimewa

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

2007

2005
(Disajikan
kembali)

749.399

885.228

3.308.867

488.202

1.373.296

-

-

-

2.389.783

81.992

749.399

885.228

3.308.867

2.877.985

1.455.288

11.356

12.846

71.433

68.890

195.106

11.358

14.445

70.763

48.937

20.831

22.714

27.291

142.196

117.827

215.937

772.113

912.519

3.451.063

2.995.812

1.671.225
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22.

PENDAPATAN (lanjutan)
31 Maret
2007
2008
(Tidak
diaudit)

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

2007

2005
(Disajikan
kembali)

Rincian pelanggan yang mempunyai
transaksi lebih besar dari 10%
nilai pendapatan bersih:
Batubara
Ekspor - pihak ketiga
- Enel Trade S.p.A.
- Vitol Asia Pte. Ltd.
- Coal and Oil Company LLC
- Constellation Energy Comodities
Group, Inc.
- Mitsui & Co., Ltd.
- TNB
- Lain-lain (masing-masing
dibawah 10% dari jumlah
pendapatan bersih)

Ekspor - pihak yang memiliki
hubungan istimewa
- BI

Lokal - pihak ketiga
- PT Mineral Exportindo
- Lain-lain (masing-masing
dibawah 10% dari jumlah
pendapatan bersih)

Non-Batubara (masing-masing
dibawah 10 % dari jumlah
pendapatan bersih)
- pihak ketiga
- pihak yang memiliki hubungan
istimewa

194.637
134.293
106.111

264.820
48.155

1.002.663
-

-

-

48.666
92.650
36.474

113.665
173.363
124.428

614.532
403.389

286.351

-

81.904

160.797

1.238.517

201.851

-

694.735

885.228

3.259.101

488.202

-

-

-

-

2.389.783

81.992

-

-

-

2.389.783

81.992

-

-

-

-

1.372.665

54.664

-

49.766

-

631

54.664

-

49.766

-

1.373.296

11.356

12.846

71.433

68.890

195.106

11.358

14.445

70.763

48.937

20.831

22.714

27.291

142.196

117.827

215.937

772.113

912.519

3.451.063

2.995.812

1.671.225

Lihat Catatan 27 untuk rincian transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.
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23.

BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN PENDAPATAN
31 Maret
2007
2008
(Tidak
diaudit)
Biaya produksi:
Pengupasan tanah
Bahan bakar
Penyusutan
Gaji, upah, dan tunjangan
Material dan suku cadang
Bahan peledak
Biaya ganti rugi atas tanah
Amortisasi biaya eksplorasi
dan pengembangan yang
ditangguhkan
Jasa profesional
Perbaikan dan pemeliharaan
Pertambangan dan pengangkutan
batubara
Sewa dan mobilisasi
Biaya kantor
Bahan makanan
Pengangkutan dan perjalanan
Denda keterlambatan kapal
Lain-lain (masing-masing dibawah
Rp 5.000)

Royalti
Persediaan barang setengah jadi
- Awal periode/tahun
- Akhir periode/tahun
Persediaan barang jadi
- Awal periode/tahun
- Pembelian batubara - bersih
- Akhir periode/tahun
Biaya sehubungan dengan
pendapatan

2007

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

2005
(Disajikan
kembali)

265.056
138.531
59.708
27.644
18.947
11.309
5.266

137.890
80.550
54.996
16.965
11.585
5.079
2.244

686.912
352.569
241.731
83.237
35.657
20.891
16.697

666.488
386.919
194.138
54.017
50.037
2.418
8.305

667.944
168.427
198.580
39.286
42.965
2.224
6.130

5.185
4.927
4.773

1.046
5.296

5.089
10.633
50.130

8.844
58.979

1.610
56.192

4.450
4.438
3.309
3.174
1.371
107

3.866
12.761
1.116
2.474
471
-

24.206
40.866
11.933
7.558
5.066
149

15.252
14.051
7.055
5.257
4.418
1.713

19.683
8.874
7.525
5.511
2.262
7.810

8.522

3.542

26.615

17.883

13.405

566.717

339.881

1.619.939

1.495.774

1.248.428

65.070

51.934

228.193

204.413

180.867

9.692
(47.983)

105.198
(54.445)

105.198
(9.692)

103.303
(105.198)

3.611
(103.303)

74.217
134.520
(180.996)

119.024
157.262
(54.824)

119.024
496.028
(74.217)

48.317
692.034
(119.024)

1.790
80.716
(48.317)

621.237

664.030

2.484.473

2.319.619

1.363.792

Rincian pemasok/kontraktor dengan transaksi melebihi 10% dari jumlah biaya sehubungan dengan pendapatan:
31 Maret
2007
2008
(Tidak
diaudit)
PT Petrosea Tbk
PT Indika Inti Corpindo
PT Lian Beng Energy
PT Kalimantan Citra Bara

2007

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

2005
(Disajikan
kembali)

240.113
81.421
219
-

131.511
74.557
45.332
-

584.222
196.123
262.750
-

505.304
179.606
329.735
342.883

452.521
315.408
-

321.753

251.400

1.043.095

1.357.528

767.929

Lihat Catatan 27 untuk rincian transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.
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24.

BEBAN PENJUALAN
31 Maret
2007
2008
(Tidak
diaudit)
Biaya pengangkutan
Komisi keagenan
Pajak ekspor
Denda kualitas
Lain-lain
(masing-masing dibawah Rp 5.000)

2007

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

2005
(Disajikan
kembali)

96.573
19.994
-

67.945
41.438
-

308.393
151.583
-

271.048
2.369
78.350
37.575

2.712
-

1.531

1.096

2.997

-

-

118.098

110.479

462.973

389.342

2.712

Lihat Catatan 27 untuk rincian transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.
25.

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI
31 Maret
2007
2008
(Tidak
diaudit)
Gaji, upah, dan tunjangan
Biaya kantor
Jasa profesional
Penyusutan
Telepon dan komunikasi
Biaya perjalanan
Retribusi
Sewa kantor
Sumbangan
Perizinan
Biaya administrasi garansi bank
Beban penyisihan piutang tak tertagih
Lain-lain
(masing-masing dibawah Rp 1.000)

26.

2007

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

2005
(Disajikan
kembali)

12.941
4.868
2.869
1.733
1.285
900
838
619
37
21
-

7.386
3.791
523
1.535
1.186
594
250
970
32
91
-

37.037
21.207
8.141
4.028
2.886
4.640
1.999
2.991
1.392
1.193
1.400
-

21.580
16.789
5.414
3.174
3.200
3.091
3.129
2.657
128
503
-

16.886
9.582
8.517
5.412
2.263
4.250
2.753
2.548
1.602
404
5.898

2.223

1.522

6.194

5.181

3.010

28.334

17.880

93.108

64.846

63.125

LABA BERSIH PER SAHAM DASAR
Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih untuk para pemegang saham dengan rata-rata
tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode/tahun bersangkutan.
31 Maret
2007
2008
(Tidak
diaudit)

2007

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

2005
(Disajikan
kembali)

Laba bersih untuk pemegang
saham

16.487

100.115

252.740

120.999

81.640

Rata-rata tertimbang jumlah
saham biasa yang beredar
(dalam ribuan lembar)

3.000.000

100.000

298.630

100.000

92.880

5

1.0011

8461

1.2101

8791

Laba bersih per saham dasar
(nilai penuh)
1

) Disajikan kembali untuk mencerminkan pemecahan saham Perusahaan 10.000 : 1 (lihat Catatan 19).
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26.

LABA BERSIH PER SAHAM DASAR (lanjutan)
Grup tidak memiliki efek yang bersifat dilutif pada 31 Maret 2008 dan 2007 dan 31 Desember 2007, 2006, dan
2005.

27.

TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA
Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sebagai berikut:
31 Maret
2007
2008
(Tidak
diaudit)
Penjualan batubara:
- BI

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

2007

2005
(Disajikan
kembali)

-

-

-

2.389.783

81.992

9.498

13.660

53.439

46.302

19.706

548

785

3.099

2.635

1.125

1.312

-

14.225

-

-

11.358

14.445

70.763

2.438.720

102.823

Persentase dari jumlah pendapatan

1,47%

1,58%

2,05%

81,40%

6,15%

Pembelian aktiva tetap:
- Carbonic International Trading Ltd.

-

-

-

5.154

16.665

Pemrosesan batubara:
- PAI
Komisi penjualan:
- PAI
Pendapatan sewa:
- PT Kaltim Supacoal

-

-

-

5.154

16.665

Persentase dari jumlah pembelian
aktiva tetap

-

-

-

0,87%

3,60%

Biaya pengupasan tanah:
- PT Lian Beng Energy

-

31.730

194.980

232.119

281.330

-

31.730

194.980

232.119

281.330

-

20,74%

24,26%

32,81%

35,44%

219

13.602

67.770

97.616

34.078

Persentase dari jumlah biaya
pengupasan tanah
Pembelian bahan bakar:
- PT Lian Beng Energy

219

13.602

67.770

97.616

34.078

Persentase dari jumlah pembelian
bahan bakar

0,16%

15,62%

16.59%

23,97%

17.70%

Pembelian batubara:
- PAI
- PT Kalimantan Citra Bara

11.462
-

16.357
-

64.060
-

63.698
342.883

15.379
-

11.462

16.357

64.060

406.581

15.379

Persentase dari jumlah pembelian
batubara

8,52%

10,40%

12,91%

58,75%

19,05%

Komisi keagenan:
- BI

19.749

39.751

146.109

-

-

19.749

39.751

146.109

-

-

98,77%

95,93%

96,39%

-

-

Persentase dari jumlah komisi
keagenan
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27.

TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)
31 Maret
2007
2008
(Tidak
diaudit)
Beban pengangkutan:
- PT Aneka Samudera Lintas

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

2007

2005
(Disajikan
kembali)

-

41.517

41.517

75.541

-

-

41.517

41.517

75.541

-

Persentase dari jumlah beban
pengangkutan

-

61,10%

13,46%

27,86%

-

Beban sewa dan mobilisasi:
- ASL Energy Pte. Ltd.
- PT Lian Beng Energy
- PT Nirmala Matranusa

222
1.019

10.134
-

30.517
-

6.774
-

-

1.241

10.134

30.517

6.774

-

27,96%

79,41%

74,68%

48,21%

-

16.390

33.226

129.244

126.129

81.438

16.390

33.226

129.244

126.129

81.438

55,83%

81,15%

80,76%

85,81%

94,17%

11.694

6.307

23.649

23.145

12.527

11.694

6.307

23.649

23.145

12.527

46,05%

42,34%

56,75%

38,15%

23,65%

119

119

119

119

-

119

119

119

119

-

100,00%

3,80%

45,08%

1,42%

-

-

-

-

-

1.565

-

-

-

-

1.565

-

-

-

-

3,89%

Persentase dari jumlah beban sewa
dan mobilisasi
Beban bunga:
- BI

Persentase dari jumlah beban bunga
(termasuk beban bunga yang
dikapitalisasi ke aktiva tetap dan
biaya eksplorasi dan
pengembangan yang ditangguhkan)
Pembelian suku cadang:
- Sumcommerce Japan Inc.

Persentase dari pembelian suku
cadang dan material lainnya
Piutang dari pemegang konsesi:
- PT Bunga Permata Sari

Persentase dari jumlah piutang dari
pemegang konsesi
Uang muka dari pelanggan:
- BI
Persentase dari jumlah uang muka
dari pelanggan
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27.

TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)
31 Maret
2007
2008
(Tidak
diaudit)
Uang muka dan pembayaran
dimuka:
- PT Muji Lines

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

2007

2005
(Disajikan
kembali)

-

456

-

-

-

-

456

-

-

-

-

1,24%

-

-

-

8.888
2.262
667
3.530

1.400
377
777
54.708

11.263
1.147
658
-

1.400
377
16.782
-

15.440
297
2.515
491

15.347

57.262

13.068

18.559

18.743

Porsi jangka pendek

15.178

55.721

11.668

17.018

17.046

Porsi jangka panjang

169

1.541

1.400

1.541

1.697

19,38%

49,06%

18.26%

20,97%

24,22%

Persentase dari jumlah uang muka
dan pembayaran dimuka
Kewajiban lain-lain:
- Pemegang saham Perusahaan
- PAI
- Direktur Perusahaan
- PT Nirmala Matranusa
- BI

Persentase dari jumlah kewajiban
lain-lain

Berdasarkan kebijakan Perusahaan, transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa
dilaksanakan sesuai dengan persyaratan normal.
Sifat dari hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sebagai berikut:
Entitas

Hubungan

Transaksi

- BI

Entitas sepengendali dengan
Perusahaan

Pinjaman, beban bunga,
penjualan batubara, komisi
keagenan, uang muka

- PT Sumber Harmoni Sekawan

Entitas sepengendali dengan
Perusahaan

Uang muka, akuisisi saham

- PT Selecta Harum Sari

Entitas sepengendali dengan
Perusahaan

Uang muka, akuisisi saham

- PT Kaltim Asetindo

Entitas sepengendali dengan
Perusahaan

Uang muka

- PAI

Entitas sepengendali dengan
Perusahaan

Jasa pemrosesan batubara,
penjualan batubara, bagi
hasil atas penjualan batubara,
pembelian batubara

- PT Nirmala Matranusa

Entitas sepengendali dengan
Perusahaan

Pembangunan aktiva tetap

- PT Kaltim Supacoal

Perusahaan asosiasi

Pendapatan sewa

- Carbonic International
Trading Ltd.

Entitas sepengendali dengan
Perusahaan

Pembelian aktiva tetap
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27.

TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)
Entitas

28.

Hubungan

Transaksi

- PT Kaltim Bara Sentosa

Entitas sepengendali dengan
Perusahaan

Akuisisi saham

- PT Kaltim Investama

Entitas sepengendali dengan
Perusahaan

Akuisisi saham

- PT Bara Citra Indah

Entitas sepengendali dengan
Perusahaan

Akuisisi saham

- PT Lian Beng Energy

Entitas sepengendali dengan
Perusahaan

Jasa pengupasan tanah, tagihan
pemakaian bahan bakar, sewa
peralatan

- PT Kalimantan Citra Bara

Entitas sepengendali dengan
Perusahaan

Pembelian batubara

- ASL Energy Pte. Ltd.

Entitas sepengendali dengan
Perusahaan

Sewa terminal ponton
terapung

- PT Bunga Permata Sari

Entitas sepengendali dengan
Perusahaan

Jasa pertambangan

- Sumcommerce Japan Inc.

Entitas sepengendali dengan
Perusahaan

Pembelian suku cadang

- PT Aneka Samudera Lintas

Entitas sepengendali dengan
Perusahaan

Jasa pengangkutan

- PT Muji Lines

Entitas sepengendali dengan
Perusahaan

Uang muka

- Direktur GBP

Direktur anak Perusahaan

Piutang lain-lain

- Pemegang saham dan direktur

Pemegang saham dan direktur
Perusahaan

Kewajiban lain-lain

PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN, DAN KONTINJENSI
a.

Kontrak jasa pertambangan
IP
Pada tanggal 1 Februari 2005, IP mengadakan perjanjian jasa pertambangan dengan PAI, pihak yang
memiliki hubungan istimewa. PAI yang mendapatkan hak untuk melaksanakan kegiatan pertambangan di
wilayah konsesi milik FSP di Kutai Kartanegara, menugaskan IP untuk melakukan jasa pertambangan,
termasuk pertambangan, pengangkutan, penghancuran, dan bongkar muat batubara. Jangka waktu
perjanjian adalah selama lima puluh dua (52) bulan kalender sampai dengan bulan Juni 2009 dan dapat
diperpanjang selama tiga tahun. Lihat Catatan 33r untuk penghentian perjanjian setelah 31 Maret 2008.
IP mengadakan perjanjian jasa penggalian penambangan dengan PT Madhani Talatah Nusantara untuk
pengerjaan pengupasan 120,8 juta bank cubic meter (“bcm”) tanah dan 53,7 juta Metrik Ton (“MT”) Run of
Mine (“ROM”) batubara.
GBP
Pada tanggal 2 Maret 2004, GBP mengadakan perjanjian dengan PT Bangun Karya Pratama Lestari untuk
jasa pengupasan tanah di wilayah Blok - II. Kontrak tersebut akan berakhir pada tanggal 2 Maret 2009 atau
setelah kontraktor telah melakukan pengupasan tanah sebesar 61,1 juta bcm, mana yang terlebih dahulu.
Perjanjian ini mengatur tingkat dan perubahan harga, harga bahan bakar dan perubahan harga bahan
bakar, dan jarak rata-rata atas pengangkutan pengupasan tanah.
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28.

PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN, DAN KONTINJENSI (lanjutan)
a.

Kontrak jasa pertambangan (lanjutan)
GBP (lanjutan)
Pada bulan Desember 2004, GBP mengadakan perjanjian dengan PT Petrosea Tbk untuk jasa
pengupasan tanah di wilayah Blok - II. Berdasarkan perjanjian yang terakhir, perjanjian ini akan berakhir
tanggal 31 Desember 2008 atau setelah kontraktor selesai melakukan pengupasan tanah sebesar 141 juta
bcm, mana yang terlebih dahulu. Kontrak tersebut mengatur tingkat harga dan perubahan harga, harga
bahan bakar dan perubahan harga bahan bakar, harga bahan peledak dan pengaturan penggunaan bahan
peledak, denda atas produksi yang dibawah target, denda bunga atas keterlambatan bayar, dan jarak ratarata pengangkutan pengupasan tanah.
Pada tanggal 9 Oktober 2007, GBP mengadakan perjanjian dengan PT Bukit Makmur Mandiri Utama
(“BUMA”) untuk jasa pengupasan tanah di wilayah Blok - II. Kontrak tersebut akan berakhir pada tanggal 1
Desember 2011 atau setelah kontraktor selesai melakukan pengupasan tanah sebesar 140 juta bcm, mana
yang terlebih dahulu. Kontrak tersebut mengatur tingkat harga dan perubahan harga, harga bahan bakar
dan perubahan harga bahan bakar, denda atas produksi yang dibawah target, pengaturan penggunaan
bahan peledak, dan jarak rata-rata pengangkutan pengupasan tanah.
Pada tanggal 29 Februari 2008, GBP mengadakan perjanjian dengan PT Hareda Krida Utama untuk jasa
pengupasan tanah di wilayah Blok Timur. Kontrak tersebut akan berakhir setelah kontraktor telah
melakukan pengupasan tanah sebesar 11 juta bcm. Perjanjian ini mengatur harga dan penyesuaian harga
dan jarak rata-rata atas pengangkutan pengupasan tanah.
PIK
Pada tanggal 30 Januari 2007, PIK mengadakan perjanjian pengupasan tanah dan pertambangan batubara
dengan BUMA untuk pengerjaan penggalian lima puluh empat (54) juta bcm material pengupasan tanah
dan dua belas (12) juta MT ROM batubara. Berdasarkan surat yang diajukan ke BUMA tanggal 16
November 2007, PIK akan meningkatan produksi batubara sebesar 15% seiring dengan peningkatan rasio
pengupasan tanah sebesar 6,50:1 dengan total volume pengupasan tanah sebesar 85,3 bcm.
Perjanjian ini dimulai sejak tanggal 1 Mei 2007 dan berlaku selama lima tahun atau sampai jumlah yang
disetujui telah dicapai, mana yang terlebih dahulu.
WBM
Pada tanggal 3 Agustus 2007, WBM mengadakan perjanjian pengupasan tanah dan pertambangan
batubara dengan PT Leighton Contractors Indonesia. Kontrak tersebut dimulai bulan November 2007 untuk
melakukan pengupasan tanah sejumlah 276,5 juta bcm dan 26,5 juta ton batubara. Pada tanggal 12
November 2007, WBM mengubah jumlah pengupasan tanah menjadi 324,6 juta bcm dan batubara yang
ditambang menjadi 34,5 juta ton. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan bulan November 2014 atau
sampai target produksi tercapai, mana yang terlebih dahulu. WBM menyediakan bank garansi sebesar
AS$7,8 juta yang diterbitkan oleh PT ANZ Panin Bank. Garansi tersebut berlaku untuk satu tahun sampai
dengan 31 Agusus 2008.
Bank Garansi ini dapat diklaim oleh PT Leighton Contractors Indonesia jika WBM tidak dapat memenuhi
kewajiban pembayarannya.
FSP
Pada tanggal 1 Februari 2005, FSP mengadakan perjanjian pertambangan batubara dengan PAI. Hal-hal
yang diatur dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:
FSP memberikan hak kepada PAI untuk melaksanakan kegiatan pertambangan, untuk dan atas
nama FSP, atas semua cadangan batubara di wilayah kontrak sesuai dengan ketentuan dan
persyaratan Kuasa Pertambangan.
PAI akan menanggung semua biaya dan resiko dalam melaksanakan semua kegiatan
pertambangan batubara, kecuali pungutan pembangunan daerah, iuran tetap, dan pajak bumi dan
bangunan.
FSP akan menerima bagi hasil:
(i)
AS$1/ton bila produksi tahunan yang terealisasi kurang dari 1,2 juta ton;
(ii)
AS$0,9/ton bila produksi tahunan yang terealisasi antara 1,2 hingga 2,4 juta ton;
(iii)
AS$0,8/ton bila produksi tahunan yang terealisasi lebih dari 2,4 juta ton.
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PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN, DAN KONTINJENSI (lanjutan)
a.

Kontrak jasa pertambangan (lanjutan)
FSP (lanjutan)
-

PAI adalah agen tunggal untuk penjualan batubara yang diproduksi dalam wilayah kontrak.

Perjanjian ini telah berakhir efektif 1 Mei 2008, sesuai dengan perjanjian pengakhiran yang telah
ditandatangan pada tanggal 30 April 2008.
b.

Perjanjian kerjasama
DPP
Pada tanggal 16 Februari 2001, DPP mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT (Persero) Pelabuhan
Indonesia IV yang antara lain, melakukan pembagian pendapatan atas jasa dermaga yang dikenakan bagi
kapal-kapal yang berlabuh di BCT oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV. Perjanjian ini berlaku untuk
periode sejak 17 Februari 2001 sampai dengan tanggal 16 Februari 2005 dan telah diperpanjang sampai
dengan tanggal 16 Februari 2010.

c.

Kontrak jasa bongkar muat batubara
DPP
Pada tanggal 1 Juni 2004, DPP mengadakan perjanjian dengan PT Indominco Mandiri, PT Kitadin, PT
Trubaindo Coal Mining, PT Jorong Barutama Greston, dan PT Bharinto Ekatama untuk memberikan jasa
bongkar muat batubara di BCT. Berdasarkan perubahan terakhir, DPP akan melakukan jasa bongkar muat
batubara sejumlah 3.000.000 ton pertahun dan kontrak tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Desember
2008. Kontrak tersebut mengatur tingkat harga, denda atau bonus atas jangka waktu berlabuh,
pengoperasian pelabuhan dan jangka waktu berlabuh.
PIK
Pada tanggal 1 Agustus 2007, PIK mengadakan perjanjian bongkar muat dengan PT Indah Buana
Samudera yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.

d.

Jaminan reklamasi
GBP
Pada tanggal 31 Maret 2008, GBP menyediakan jaminan reklamasi kepada Pemerintah dalam bentuk bank
garansi sebesar Rp 11.990 atau setara dengan AS$1.302.500 (lihat Catatan 28m) untuk tahun 2007 dan
2008. Jaminan ini sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi
yang menetapkan jaminan reklamasi untuk periode 2007 - 2011 sebesar Rp 29.896.
Bank Garansi ini dapat diklaim oleh Pemerintah jika GBP tidak melaksanakan rencana reklamasi seperti
yang telah disetujui dengan Pemerintah untuk periode-periode tersebut.
FSP
Berdasarkan Surat Keputusan dari Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi tanggal 26 April
2006, jaminan reklamasi untuk tahun 2005 hingga 2009 adalah sebesar Rp 3.596. Pada tanggal 6 Februari
2008, FSP menyediakan jaminan reklamasi untuk tahun 2005 dan 2006 ke Kabupaten Kutai Kartanegara
dalam bentuk Bank Garansi sebesar Rp 2.864 atau setara dengan AS$311.148 pada PT Bank Danamon
Indonesia Tbk (lihat Catatan 28m). Jaminan tersebut berlaku untuk satu tahun sampai dengan 31
Desember 2008.
Bank Garansi ini dapat diklaim oleh Kabupaten Kutai Kartanegara jika FSP tidak menjalankan rencana
reklamasi seperti yang telah disetujui oleh Kabupaten untuk periode-periode tersebut.

e.

Komitmen sewa
DPP
Pada tanggal 12 November 2004, DPP mengadakan perjanjian sewa terminal ponton terapung dengan ASL
Energy Pte. Ltd., pihak yang memiliki hubungan istimewa, untuk periode sepuluh tahun, dengan biaya sewa
sebesar AS$5.000.000 per tahun. Perjanjian tersebut berlaku selama 10 tahun.
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PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN, DAN KONTINJENSI (lanjutan)
e.

Komitmen sewa (lanjutan)
Grup
Pada tanggal 7 Januari 2008, Perusahaan, DPP, FKP, TSA, WBM, BE, IP, GBP, MP, PIK, dan KOTR
mengadakan perjanjian sewa ruangan kantor dan penggantian biaya pemeliharaan kantor dengan PT
Nirmala Matranusa, pihak yang memiliki hubungan istimewa, untuk jangka waktu 10 tahun, untuk total biaya
sewa kantor sebesar AS$193.006 per tahun (termasuk PPN) dan pemeliharaan kantor sejumlah
AS$78.957 per tahun. Perjanjian tersebut efektif sejak 1 Januari 2008 sampai 31 Desember 2017 dan
dapat diperpanjang sampai 2 tahun lagi.
IP
Pada tangal 18 Januari 2007, IP mengadakan perjanjian sewa peralatan dan pemakaian fasilitas
perumahan dengan PT Kaltim Supacoal, pihak yang memiliki hubungan istimewa, untuk konstruksi pabrik
di site PT Kaltim Supacoal. Biaya atas perjanjian ini berkisar antara AS$12 hingga AS$169, dimana kedua
belah pihak telah menyetujui tarif tersebut tetapi sampai tanggal laporan keuangan konsolidasian ini,
perjanjian tersebut masih dalam proses. Perjanjian ini berlaku sampai dengan penyelesaian konstruksi
pabrik tersebut.

f.

Komisi keagenan
Perusahaan, GBP, dan WBM
Perusahaan, GBP, dan WBM memiliki beberapa perjanjian keagenan dengan agen pihak ketiga untuk
memasarkan batubara mereka kepada pelanggan-pelanggan tertentu. Agen tersebut akan mendapatkan
komisi berdasarkan persentase penjualan kepada pelanggan-pelanggan tersebut.

g.

Tuntutan hukum
Pada tanggal 20 Mei 2005, Abdul Sokeng, mewakili sekelompok masyarakat yang terdiri dari 76 warga
yang mengatasnamakan kelompok Masyarakat Adat Kampung Muara Tae dan Kampung Mancong,
Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai (”Penggugat”), mengajukan gugatan perdata kepada GBP di
Pengadilan Negeri Tenggarong (“PN”), untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp 1.663.000 atas kerusakan
lahan yang disebabkan oleh GBP. PN dalam putusannya tanggal 1 Maret 2006, menyatakan bahwa GBP
tidak melakukan kelalaian dan tidak melanggar hukum, sehingga Penggugat tidak memiliki dasar untuk
mengajukan tuntutan hukum. Pada tanggal 14 Maret 2006, Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan
Tinggi Kalimantan Timur yang dalam putusannya tanggal 3 Mei 2007 menguatkan putusan PN.
Selanjutnya, Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (“MA”) sesuai
dengan Akte Permohonan Kasasi tertanggal 15 Agustus 2007 dan GBP telah mengajukan Kontra Memori
Kasasi tertanggal 29 Oktober 2007 ke MA. Saat ini perkara sedang dalam proses pemeriksaan di MA.
Pada tahun 2007, GBP diinvestigasi oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan, dan Tim Gabungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas
Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sehubungan
dengan masalah harga jual batubara dalam salah satu perjanjian jual beli batubara jangka panjang dengan
pelanggan pihak ketiga. Berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan dalam surat tertanggal 25 Juni 2007 No. LAP-542/D1/01/2007, disimpulkan bahwa
perjanjian penjualan batubara oleh GBP tersebut merupakan perjanjian yang berlaku umum dalam dunia
bisnis dan harga penjualan batubara tersebut sudah menggambarkan kondisi harga ekspor batubara pada
saat periode pelelangan.

h.

Perjanjian konstruksi reclaiming conveyors 9 dan 13
DPP
Pada tanggal 11 Agustus 2007, DPP mengadakan perjanjian dengan PT Nirmala Matranusa, pihak yang
memiliki hubungan istimewa, untuk membangun reclaiming conveyors 9 dan 13 di BCT. Nilai kontrak
tersebut sebesar AS$0,7 juta atau setara dengan Rp 6.250.
Pada tanggal 8 Oktober 2007, DPP mengadakan perjanjian dengan PT AE Automotion untuk instalasi dan
comissioning struktur besi dan komponen mekanik atas reclaiming conveyors 9 dan 13 yang berlokasi di
BCT. Nilai kontrak tersebut sebesar AS$0,3 juta atau setara dengan Rp 2.756.
Pada tanggal 30 Oktober 2007, DPP mengadakan perjanjian dengan PT Cipta Total Solusindo untuk
instalasi dan comissioning atas pengerjaan sistem secara elektronik dan sistem pengendalian pada
reclaiming conveyors 9 dan 13 yang berlokasi di BCT. Nilai kontrak tersebut sebesar AS$0,1 juta atau
sekitar Rp 957.
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PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN, DAN KONTINJENSI (lanjutan)
i.

Biaya kehutanan
WBM dan GBP
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (“PP”) No. 2 tanggal 4 Februari 2008, seluruh perusahaan yang
memiliki aktivitas di dalam area hutan produksi dan hutang lindung namun kegiatannya tidak berhubungan
dengan kegiatan kehutanan memiliki kewajiban untuk membayar iuran kehutanan sebesar Rp 1,2 sampai
Rp 3 per hektar per tahun. Iuran ini berlaku sejak 2008. Untuk pelaksanaan PP No. 2 tersebut masih
menunggu adanya Peraturan Menteri Kehutanan dan Menteri Keuangan yang mengatur tata cara
pembayaran dan mekanismenya sehingga Grup belum dapat menentukan penerapan peraturan tersebut
terhadap kemungkinan biaya yang timbul dari peraturan ini.

j.

Perjanjian pengiriman dan pengangkutan batubara
Perusahaan
Pada tanggal 2 Oktober 2006, Perusahaan mengadakan perjanjian pengiriman batubara dengan PT
Pelayaran Segara Niaga Utama (“PSNU”) untuk periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember
2007. Pada tanggal 5 November 2007, perjanjian ini diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2008, dan
pada tanggal 19 Maret 2008, perjanjian ini dihentikan.
Pada tanggal 18 Desember 2007, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PSNU untuk periode
Januari 2008 sampai dengan Desember 2008. Pada tanggal 11 Maret 2008, Perusahaan mengadakan
perubahan terhadap perjanjian ini, yaitu mengenai perubahan jumlah kuantitas batubara yang dikirimkan
dan periode kontrak hingga 31 Desember 2012. Total kuantitas pengiriman selama lima tahun adalah
sebesar 29,5 juta MT dengan tingkat toleransi sebesar 20%.
GBP
Pada tanggal 5 Desember 2006, GBP mengadakan perjanjian dengan PSNU dan telah diperpanjang pada
tanggal 5 Februari 2008 untuk periode satu tahun dimulai dari 1 Januari 2008 sampai 31 Desember 2008
untuk melakukan pengiriman batubara melalui perairan dari wilayah konsesi perusahaan menuju ke BCT.
Pada tanggal 11 Maret 2008, GBP mengadakan perubahan terhadap perjanjian ini, mengenai jumlah
kuantitas batubara yang dikirimkan, periode kontrak, serta perubahan tarif. Perjanjian ini berlaku untuk
jangka waktu 5 tahun. Total kuantitas pengiriman selama lima tahun adalah sebesar 5,8 juta MT dengan
tingkat toleransi sebesar 20%.
PIK
Pada tanggal 3 Desember 2007, PIK mengadakan perjanjian pengangkutan dan pemindahan batubara
dengan PSNU untuk jumlah batubara yang diangkut sebanyak 1,8 juta MT dengan tingkat toleransi sebesar
20%.
Kontrak ini berlaku sejak tanggal 3 Desember 2007 dan berlaku selama satu tahun atau sampai jumlah
atas batubara yang diangkut yang disetujui telah dicapai, mana yang terakhir terjadi. Pada tanggal 19 Maret
2008, PIK telah mengakhiri perjanjian ini dan berlaku efektif sejak 11 Maret 2008. Pada tanggal yang sama,
PIK mengadakan perjanjian yang baru dengan PSNU untuk periode perjanjian sejak tanggal 11 Maret 2008
sampai dengan 31 Desember 2012 dan tarif yang digunakan adalah berdasarkan Free In Stowed/Out and
Trimmed (“FIOST”). Total kuantitas pengiriman selama lima tahun adalah sebesar 13 juta MT dengan
tingkat toleransi sebesar 20%.
TSA
Pada tanggal 8 November 2007, TSA mengadakan perjanjian pengiriman batubara dengan PSNU
berkenaan dengan jasa muat dan transportasi batubara dari lokasi dermaga ke terminal batubara.
Perjanjian ini berlaku sampai 31 Desember 2012 dan tarif yang digunakan adalah berdasarkan FIOST.
Pada tanggal 19 Maret 2008, TSA mengadakan perubahan terhadap perjanjian ini, mengenai kuantitas
batubara yang dikirimkan. Total kuantitas pengiriman selama lima tahun adalah sebesar 11,6 juta MT
dengan tingkat toleransi sebesar 20%.
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PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN, DAN KONTINJENSI (lanjutan)
j.

Perjanjian pengiriman dan pengangkutan batubara (lanjutan)
WBM
Pada tanggal 3 Agustus 2007, WBM mengadakan perjanjian dengan PT Lian Beng Energy, pihak yang
memiliki hubungan istimewa, untuk memberikan jasa pengangkutan batubara sebanyak 5,75 juta MT.
Perjanjian ini berlaku sampai 1 Oktober 2009 atau sampai target produksi tercapai, mana yang terlebih
dahulu. Kontrak ini telah diperbaharui pada tanggal 12 November 2007 untuk meningkatkan jumlah
batubara yang diangkut sebesar 9 juta MT.
Pada tanggal 19 Maret 2008, WBM mengadakan perjanjian pengiriman batubara dengan PSNU untuk
periode perjanjian sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2012. Jumlah kuantitas
pengiriman batubara selama lima tahun adalah sebesar 32 juta MT dengan tingkat toleransi sebesar 20%
dan tarif yang digunakan adalah berdasarkan FIOST.
FKP
Pada tanggal 19 Maret 2008, FKP mengadakan perubahan terhadap perjanjian pengiriman batubara
dengan PSNU yang telah dibuat pada tanggal 11 Februari 2008, mengenai perubahan kuantitas batubara
yang dikirimkan menjadi 11,3 juta MT dan tarif yang digunakan adalah berdasarkan FIOST. Perjanjian ini
berlaku untuk jangka waktu 5 tahun.
IP
Pada tanggal 7 Januari 2008, IP mengadakan perjanjian pengiriman batubara dengan PSNU untuk periode
perjanjian sejak 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2012.

k.

Perjanjian penjualan dan pembelian batubara

Penjual
BR

Pembeli

Jangka waktu perjanjian

Vitol Asia Pte. Ltd.

1 Januari 2008 - 31 Desember 2012

18.000.000

Vitol S. A

1 Januari 2007 - 31 Desember 2008

1.500.000

Enel Trade S.p.A.

1 Januari 2007 - 31 Desember 2009

2.000.000
per tahun

Constellation Energy
Commodities Group, Inc.

Januari 2007 - Desember 2013

7.250.000

1 Januari 2008 - 31 Desember 2012
1 Januari 2008 - 31 Desember 2008

600.000
per tahun
500.000

Coal and Oil Company
DMCC, Dubai
Mitsui Bussan Raw Materials
Development Corporation

1 April 2007 - 31 Maret 2008

90.000

1 April 2007 - 31 Maret 2008
1 Oktober 2007 - 30 September 2010

70.000
300.000
per tahun

Sojitz Corporation

1 Maret 2007 - 31 Maret 2010

3.198.000

PT Indopasifik Mining

9 Juli 2007 - tanggal dipenuhinya
kuantitas yang disetujui

700.000

Adani Global Pte. Ltd.

1 September 2007 - 31 Desember 2008

710.000

Adani Global Pte. Ltd.

1 September 2007 - 31 Desember
2008

650.000

Mitsui & Co., Ltd.

PIK

Kuantitas
penjualan
(dalam MT)

Coal and Oil Company DMCC,
Dubai
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PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN, DAN KONTINJENSI (lanjutan)
k.

Perjanjian penjualan dan pembelian batubara (lanjutan)

Pembeli

Penjual
GBP

Jangka waktu perjanjian

Mitsui & Co., Ltd.

1 Januari 2008 - 31 Januari 2008

Coal and Oil Company DMCC,
Dubai

IP

Kuantitas
penjualan
(dalam MT)
58.000

1 Januari 2008 - 31 Desember 2008
1 Januari 2008 - 31 Desember 2012
28 Januari 2008 - 30 April 2008

50.000
1.000.000
75.000

Taiwan Power Company

2005 - 2010

3.000.000

TNB

10 Oktober 2005 - 1 September 2011

700.000
per tahun

Mitsui Bussan Raw Materials
Development Corporation

1 Januari 2008 - 31 Desember 2008

TNB

16 Februari 2005 - 31 Desember
2009

94.365
1.680.000

Berdasarkan kontrak penjualan batubara antara GBP, IP, dan TNB, GBP dan IP harus menyerahkan
jaminan kesanggupan dalam bentuk Bank Garansi sebesar AS$1.462.310 (lihat Catatan 28m).
Perusahaan
Pembeli
BR

Penjual

Jangka waktu perjanjian

PT Indika Inti Corpindo Indonesia 1 Januari 2008 - 31 Desember 2008
PT Kartika Selabumi Mining

9 Juli 2007 - tanggal dipenuhinya
kuantitas yang disetujui
1 Desember 2006 - tanggal
dipenuhinya kuantitas yang disetujui

PT Pan Asset Indonesia

1 Februari 2005 - 30 Juni 2009

PT Sarana Asia Raya

23 Maret 2008 - 21 April 2008

PT Jaladana Bahari

1 Januari 2007 - tanggal dipenuhinya
kuantitas yang disetujui

(dalam MT)
500.000
700.000
600.000
10.500.000
42.500
100.000

Perusahaan (sebagai penerima jaminan) mengadakan perjanjian penjaminan dengan Constellation Energy
Group Inc. (sebagai penjamin) sehubungan dengan perjanjian induk pembelian dan penjualan batubara
antara kedua belah pihak tersebut. Bedasarkan perjanjian penjaminan terakhir, jaminan tersebut berlaku
dari tanggal 13 Desember 2007 sampai 31 Desember 2009.
Pada tanggal 7 Desember 2006, GBP (sebagai penjamin) mengadakan perjanjian penjaminan Perusahaan
dengan Constellation Energy Commodities Group Inc., sehubungan dengan perjanjian induk pembelian dan
penjualan batubara antara Constellation Energy Commodities Group Inc. dan perusahaan. Jaminan
tersebut berlaku sampai dengan 31 Mei 2008.
Pada tanggal 25 November 2007, GBP, WBM, dan TSA (sebagai penjamin), Perusahaan (sebagai
penjual), dan Vitol Asia Pte. Ltd. (sebagai pembeli) mengadakan perjanjian penjaminan terkait dengan
kontrak pembelian dan penjualan batubara antara Perusahaan dengan Vitol Asia Pte. Ltd. Jaminan ini
berlaku sampai dengan perjanjian pembelian dan penjualan batubara dihentikan.
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l.

Pembuatan tempat penimbunan batubara dan dermaga pemuatan batubara
WBM
Pada tanggal 12 Maret 2007, WBM mengadakan perjanjian dengan PT Nirmala Matranusa untuk
pembangunan tempat penimbunan dan dermaga pemuatan batubara di Kecamatan Sungai Danau Satui,
Kalimantan Selatan, dengan nilai kontrak sebesar AS$4.558.000.
Pada tanggal 24 Agustus 2007, WBM mengadakan perjanjian dengan PT Arutmin Indonesia (“Arutmin”),
dimana Arutmin memperbolehkan WBM membangun jalan pengangkutan batubara (haul roads) di daerah
PKP2B Arutmin sehingga WBM memperoleh akses bebas hambatan dalam mengangkut batubara di
sepanjang haul roads.
Pada tanggal 15 November 2007, WBM mengadakan perjanjian dengan PT Cipta Total Solusindo untuk
pembangunan dermaga pemuatan batubara tahap 2, dengan nilai kontrak sebesar AS$760.057.
Pada tanggal 19 Februari 2008, WBM mengadakan perjanjian dengan PT Nirmala Matranusa untuk
pembangunan fasilitas penimbunan batubara (Tahap 2) di daerah Satui, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
dengan nilai kontrak sebesar AS$2.368.000. Pekerjaan dimulai pada tanggal 3 Maret 2008 dengan estimasi
periode pengerjaan selama delapan bulan.
Pada tanggal 17 Maret 2008, WBM mengadakan perjanjian dengan PT Nirmala Matranusa untuk
pembangunan fasilitas penimbunan batubara (Tahap 1 dan 2) di daerah Satui, Tanah Bumbu, Kalimantan
Selatan dengan nilai kontrak sebesar AS$2.500.000. Pekerjaan dimulai pada tanggal 31 Maret 2008
dengan estimasi periode pengerjaan selama tiga belas bulan.
FKP
Pada tanggal 22 Desember 2006, FKP mengadakan perjanjian dengan PT Nirmala Matranusa untuk
pembangunan tempat penimbunan batubara tahap I serta fasilitas pemuatan batubara di lokasi Muara
Bunyut, Melak dengan nilai kontrak sebesar AS$3.465.000.
IP
Pada tanggal 22 Februari 2008, IP mengadakan perjanjian dengan PT Nirmala Matranusa untuk
pembangunan fasilitas penimbunan batubara sementara (intermediate coal stockpiles) di daerah Empaku,
Kutai Timur, Kalimantan Timur dengan nilai kontrak sebesar AS$2.060.135. Pekerjaan dimulai pada
tanggal 5 Maret 2008 dengan estimasi periode pengerjaan selama sepuluh bulan.
Pada tanggal 19 Maret 2008, IP mengadakan perjanjian dengan PT Nirmala Matranusa untuk
pembangunan fasilitas penimbunan batubara sementara (intermediate coal stockpiles) di daerah Gunung
Sari, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur dengan niilai kontrak sebesar AS$955.000. Pekerjaan dimulai
pada tanggal 2 April 2008 dengan estimasi periode pengerjaan selama delapan bulan.
PIK
Pada tanggal 15 Februari 2008, PIK mengadakan perjanjian dengan PT Nirmala Matranusa untuk membuat
fasilitas dermaga pemuatan batubara (Jetty) (Tahap 2) di daerah Lubuk Tutung, Bengalon, Kutai Timur,
Kalimantan Timur dengan nilai kontrak sebesar AS$2.368.000. Pekerjaan dimulai pada tanggal 29 Februari
2008 dengan estimasi periode pengerjaan selama sepuluh bulan.

m. Fasilitas bank
Perusahaan
Pada tanggal 10 Agustus 2007, Perusahaan mengadakan perjanjian fasilitas kredit dengan PT Bank
Danamon Indonesia Tbk. Perjanjian tersebut telah mengalami perubahan beberapa kali. Berdasarkan
perubahan terakhir tanggal 4 Februari 2008, perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 30 Oktober
2008. Fasilitas yang disediakan berdasarkan perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:
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28.

PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN, DAN KONTINJENSI (lanjutan)
m. Fasilitas bank (lanjutan)
Perusahaan (lanjutan)
Batas

Tipe fasilitas
Gabungan Surat Penjaminan (L/G Line) yang
terdiri atas:
- Sight Letter of Credit Import
- Usance Letter of Credit
- Bank Garansi
- Standby Letter of Credit
- Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri
(SKBDN)

AS$4.650.000

Fasilitas yang
tersedia
AS$4.650.000

GBP
Pada tanggal 30 Oktober 2006, GBP mengadakan perjanjian fasilitas kredit dengan PT Bank Danamon
Indonesia Tbk. Perjanjian tersebut telah mengalami perubahan beberapa kali. Berdasarkan perubahan
terakhir tanggal 29 November 2007, perjanjian tersebut akan berakhir tanggal 30 Oktober 2008. Fasilitas
yang disediakan berdasarkan perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:
Tipe fasilitas

Batas

Gabungan Surat Penjaminan (L/G Line) yang
terdiri atas:
- Sight Letter of Credit Import
- Usance Letter of Credit
- Bank Garansi
- Standby Letter of Credit
- Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri
(SKBDN)
Pre-Settlement Exposure

Fasilitas yang
tersedia

AS$4.900.000

AS$1.824.042

AS$1.500.000

AS$1.500.000

Pada tanggal 31 Maret 2008, fasilitas Bank Garansi yang terpakai sebesar AS$3.075.958 terdiri dari Bank
Garansi atas jaminan reklamasi GBP dan FSP masing-masing sebesar AS$1.302.500 dan AS$311.148
(lihat Catatan 28d) dan Jaminan Kesanggupan GBP dan IP sehubungan dengan kontrak penjualan
batubara dengan TNB sebesar AS$1.462.310 (lihat Catatan 28k). Pada tanggal 31 Maret 2008, GBP
menempatkan kas di PT Bank Danamon Indonesia Tbk., sebesar AS$2.686.279 sebagai jaminan atas
Bank Garansi tersebut (lihat Catatan 9).
FSP
Pada tanggal 4 Februari 2008, FSP mengadakan perjanjian fasilitas kredit dengan PT Bank Danamon
Indonesia Tbk., dengan masa periode dari 4 Februari 2008 sampai 31 Desember 2008. Fasilitas yang
disediakan berdasarkan perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:
Fasilitas yang
Tipe fasilitas
Batas
tersedia
Gabungan Surat Penjaminan (L/G Line) yang
terdiri atas:
- Sight Letter of Credit Import
- Usance Letter of Credit
- Bank Garansi
- Standby Letter of Credit
- Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri
(SKBDN)
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28.

PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN, DAN KONTINJENSI (lanjutan)
n.

Perjanjian pembangunan infrastruktur
WBM
Pada tanggal 18 Februari 2008, WBM mengadakan perjanjian dengan PT Gemini Astrikarya untuk
2
pembangunan satu unit gedung perkantoran dengan luas 1.243 m yang terletak di areal pertambangan
WBM di Satui, Tanah Bumbu Kalimantan Selatan senilai Rp 5.293.
KOTR
Pada tanggal 26 Februari 2008, KOTR mengadakan perjanjian dengan PT Nirmala Matranusa untuk
pembangunan bengkel fasilitas tempat kerja di daerah Tanjung Batu, Balikpapan, Kalimantan Timur
dengan nilai kontrak AS$0,7 juta. Pekerjaan dimulai pada tanggal 5 Maret 2008 dengan estimasi periode
pengerjaan selama delapan bulan.

o.

Perjanjian penjualan peralatan berat
BE
Pada tanggal 2 Januari 2007, BE mengadakan perjanjian untuk menjual tiga peralatan berat kepada PT
KTH Mining Engineering (“KTH”), pihak ketiga. Pada tanggal 31 Maret 2008, saldo piutang atas transaksi
tersebut sebesar Rp 9.825 (31 Maret 2007: Rp 15.746 – tidak diaudit dan 31 Desember 2007: Rp 10.041).
Berdasarkan perjanjian tersebut, KTH akan membayar melalui angsuran sebanyak 23 kali, dimana untuk
angsuran pertama adalah sebesar AS$83.894 dan untuk setiap angsuran berikutnya adalah sebesar
AS$71.065.

p.

Perjanjian pembelian mesin
KOTR
Pada bulan Februari 2007, KOTR mengadakan perjanjian dengan Italmatic (Singapore) Pte. Ltd., untuk
pembelian mesin dengan nilai kontrak sebesar EUR 900.000 atau Rp 13.103. Berdasarkan perjanjian
tersebut, mesin tersebut akan diterima oleh Perusahaan pada tahun 2008. Uang muka pembelian mesin
sebesar EUR 270.000 atau Rp 3.931 telah dibayarkan kepada Italmatic (Singapore) Pte. Ltd., di tahun 2008
dan 2007.

q.

Perjanjian sewa pembiayaan
Grup kecuali BAS, BT, KOTR, dan FSP
Pada tanggal 26 Juli 2006, Grup kecuali BAS, BT, KOTR, dan FSP mengadakan perjanjian induk sewa
pembiayaan dengan PT Austindo Nusantara Jaya Finance (“ANJF”). Berdasarkan perubahan perjanjian terakhir
tanggal 29 Maret 2007, nilai kontrak tersebut sebesar AS$25 juta dan meniadakan keikutsertaan DPP dari
perjanjian tersebut. Berdasarkan perjanjian pengalihan piutang sewa pembiayaan tanggal 26 Juli 2006
antara Australia and New Zealand Banking Group Limited (“ANZ”) dan ANJF, ANJF telah mengalihkan
semua tagihan berdasarkan perjanjian induk sewa pembiayaan kepada ANZ.
Selain itu, ANZ juga memberikan fasilitas pinjaman kepada BI berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal
25 April 2007, dengan nilai fasilitas maksimum sebesar AS$25 juta.
Perjanjian induk sewa pembiayaan dan fasilitas pinjaman di atas dijamin dengan pembayaran sehubungan
dengan perjanjian jual beli batubara GBP antara Perusahaan dengan Mitsui & Co., Ltd., tanggal 1 Januari
2007 dan jaminan dari Perusahaan, GBP, dan WBM.
Lihat Catatan 33m untuk penghentian jaminan Perusahaan, GBP, dan WBM atas perjanjian di atas setelah
31 Maret 2008.
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28.

PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN, DAN KONTINJENSI (lanjutan)
r.

Perjanjian pemeliharaan
GBP
Pada tanggal 21 November 2005, GBP mengadakan kontrak pemeliharaan dengan PT United Tractors Tbk
untuk pemeliharaan peralatan. Perjanjian tersebut berlaku untuk jangka waktu tiga tahun dengan biaya
yang berkisar antara AS$0,10/jam sampai AS$8,33/jam
Pada tanggal 22 Juni 2005, GBP mengadakan kontrak pemeliharaan armada dengan PT Chakra Jawara
untuk pemeliharaan alat. Perjanjian tersebut berlaku untuk jangka waktu tiga tahun. Bedasarkan perubahan
perjanjian terakhir tanggal 8 Februari 2007, biaya yang dibebankan berkisar antara AS$0,11/km hingga
AS$0,25/km.

s.

Perjanjian penjaminan hutang
GBP dan IP
Pada tanggal 1 Desember 2005, GBP dan IP (sebagai penjamin) menandatangani perjanjian penjaminan
hutang bank BI kepada SMBC sebesar AS$60 juta.

29.

BIAYA KARYAWAN
31 Maret
2008
2007
(Tidak
diaudit)
Biaya karyawan

40.585

2007

24.351

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

133.709

93.369

2005
(Disajikan
kembali)
59.521

Jumlah remunerasi yang dibayarkan kepada Dewan Direksi dan Komisaris dari Grup adalah sebesar Rp 6.471
(31 Maret 2007: Rp 4.101 - tidak diaudit, 31 Desember 2007: Rp 18.880, 2006: Rp 7.333 dan 2005: Rp 4.913).
30.

INFORMASI SEGMEN USAHA
Informasi mengenai segmen usaha Perusahaan dan anak perusahaan adalah sebagai berikut:

Batubara
Pendapatan:
Pendapatan di luar segmen
Pendapatan antar segmen
Pendapatan bersih
Laba kotor
Beban penjualan
Beban umum dan administrasi
Laba/(rugi) operasi
Beban bunga
Pendapatan bunga
Pendapatan lain-lain
Laba/(rugi) sebelum pajak
penghasilan
Beban pajak penghasilan
Hak minoritas atas laba bersih
anak perusahaan
Laba/(rugi) bersih

742.998
324.285
1.067.283

31 Maret 2008
Non
batubara
Eliminasi

Konsolidasian

29.115
39.999
69.114

(364.284)
(364.284)

772.113
772.113

176.246
(151.483)
(25.731)
(968)

8.620
(5.529)
(2.603)
488

(33.990)
38.914
4.924

150.876
(118.098)
(28.334)
4.444

(22.458)
452
67.056

(14.907)
269
5.542

9.854
(25.051)

(27.511)
721
47.547

44.082
(8.540)

(8.608)
2.946

(10.273)
(562)

25.201
(6.156)

(2.058)

(2.558)

(12.893)

16.487

(500)
35.042
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30.

INFORMASI SEGMEN USAHA (lanjutan)
31 Maret 2008 (lanjutan)
Non
batubara
Eliminasi

Batubara
Aktiva segmen
Kewajiban segmen
Perolehan aktiva tetap
Penyusutan
Amortisasi

3.543.800
3.202.925
85.875
43.791
5.185

Laba kotor
Beban penjualan
Beban umum dan administrasi
Laba usaha
Beban bunga
Pendapatan bunga
Pendapatan lain-lain
Laba sebelum pajak
penghasilan
Beban pajak penghasilan
Hak minoritas atas laba bersih
anak perusahaan
Laba bersih
Aktiva segmen
Kewajiban segmen
Perolehan aktiva tetap
Penyusutan

(1.160.269)
(1.022.108)
(12.717)
(679)
-

31 Maret 2007 (Tidak diaudit)
Non
batubara
Eliminasi

Batubara
Pendapatan:
Pendapatan di luar segmen
Pendapatan antar segmen
Pendapatan bersih

655.915
690.126
12.218
21.362
-

Konsolidasian

885.228
402.769
1.287.997

3.039.446
2.870.943
85.376
(64.474)
5.185

Konsolidasian

27.291
52.015
79.306

(454.784)
(454.784)

912.519
912.519

275.625
(158.823)
(16.556)
100.246

7.894
(536)
(1.324)
6.034

(35.030)
48.880
13.850

248.489
(110.479)
(17.880)
120.130

(16.306)
254
40.643

(16.034)
350
17.360

(5.322)

(32.340)
604
52.681

124.837
(34.168)

7.710
(6.947)

8.528
178

141.075
(40.937)

-

-

90.669

763

1.968.630
1.848.601
93.160
46.834

709.274
730.660
446
20.557

Batubara

(23)
8.683
(245.077)
(158.900)
(4.884)
-

31 Desember 2007
Non
batubara
Eliminasi

(23)
100.115
2.432.827
2.420.361
88.722
67.391

Konsolidasian

Pendapatan:
Pendapatan di luar segmen
Pendapatan antar segmen
Pendapatan bersih

3.308.866
1.545.586
4.854.452

142.197
172.432
314.629

Laba kotor
Beban penjualan
Beban umum dan administrasi
Laba/(rugi) operasi

1.118.697
(626.840)
(78.396)
413.461

8.596
(6.317)
(16.135)
(13.856)

(160.703)
170.184
1.423
10.904

966.590
(462.973)
(93.108)
410.509

(53.674)
1.549
34.499

(69.302)
1.500
51.317

4.282
(12.915)

(118.694)
3.049
72.901

Beban bunga
Pendapatan bunga
Pendapatan lain-lain
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30.

INFORMASI SEGMEN USAHA (lanjutan)
31 Desember 2007 (lanjutan)
Non
batubara
Eliminasi

Batubara
Laba/(rugi) sebelum pajak
penghasilan
Beban pajak penghasilan
Hak minoritas atas laba bersih
anak perusahaan
Laba/(rugi) bersih
Aktiva segmen
Kewajiban segmen
Perolehan aktiva tetap
Penyusutan
Amortisasi

395.835
(120.086)
(760)
274.989
3.162.763
2.809.927
370.027
177.280
5.089

Batubara
Pendapatan:
Pendapatan di luar segmen
Pendapatan antar segmen
Pendapatan bersih
Laba kotor
Beban penjualan
Beban umum dan administrasi
Laba operasi
Beban bunga
Pendapatan bunga
Pendapatan lain-lain
Laba /(rugi) sebelum pajak
penghasilan
Beban pajak penghasilan
Hak minoritas atas laba bersih
anak perusahaan
Laba bersih
Aktiva segmen
Kewajiban segmen
Perolehan aktiva tetap
Penyusutan

Laba kotor
Beban penjualan
Beban umum dan administrasi
Laba operasi

(24.138)
625.315
662.511
89.688
91.645
-

2.271
994
(1.376)
1.889
(954.417)
(855.051)
(14.657)
-

367.765
(112.889)
(2.136)
252.740
2.833.661
2.617.387
445.058
268.925
5.089

31 Desember 2006 (Disajikan kembali)
Non
batubara
Eliminasi
Konsolidasian

2.877.985
1.503.401
4.381.386

117.827
177.364
295.191

(1.680.765)
(1.680.765)

2.995.812
2.995.812

662.459
(408.195)
(50.901)
203.363

67.508
(3.578)
(13.945)
49.985

(53.774)
22.431
(31.343)

676.193
(389.342)
(64.846)
222.005

(59.168)
1.743
60.899

(60.318)
355
21.508

(1.872)

(119.486)
2.098
80.535

206.837
(61.432)

11.530
(1.390)

(33.215)
(1.250)

185.152
(64.072)
(81)

-

-

(81)

145.405

10.140

(34.546)

120.999

1.730.988
1.681.790
410.627
152.046

732.963
776.172
193.666
79.181

(206.932)
(124.515)
(10.102)
-

2.257.019
2.333.447
594.191
231.227

Batubara
Pendapatan:
Pendapatan di luar segmen
Pendapatan antar segmen
Pendapatan bersih

(30.341)
6.203

Konsolidasian

31 Desember 2005 (Disajikan kembali)
Non
batubara
Eliminasi
Konsolidasian

1.449.443
21.999
1.471.442
245.563
(2.712)
(46.257)
196.594

381

221.782
221.782
62.121
(20.068)
42.053

(21.999)
(21.999)
(251)
3.200
2.949
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1.671.225
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30.

INFORMASI SEGMEN USAHA (lanjutan)
31 Desember 2005 (Disajikan kembali) (lanjutan)
Non
batubara
Eliminasi
Konsolidasian
Batubara
Beban bunga
Pendapatan bunga
(Beban)/pendapatan lain-lain
Laba sebelum pajak
penghasilan
Beban pajak penghasilan
Hak minoritas atas laba bersih
anak perusahaan
Laba bersih
Aktiva segmen
Kewajiban segmen
Perolehan aktiva tetap
Penyusutan
Amortisasi

(47.698)
148
(33.940)

(38.784)
611
2.559

115.104
(40.983)

6.439
(2.150)

-

-

74.121

4.289

1.020.726
1.170.435
207.528
166.079
-

528.202
5.724
256.008
44.191
-

(952)

(86.482)
759
(32.333)

1.997
1.267

123.540
(41.866)

(34)

(34)

3.230

81.640

(22.530)
551.843
-

1.526.398
1.728.002
463.536
210.270
-

Informasi segmen geografis yang merupakan segmen sekunder adalah sebagai berikut:
31 Maret
2007
2008
(Tidak
diaudit)
Area penjualan
- Eropa, Taiwan, dan Korea
- Jepang
- Asia Tenggara (kecuali Indonesia),
India dan Pakistan
- Domestik

31.

31 Desember
2006
(Disajikan
kembali)

2007

2005
(Disajikan
kembali)

306.121
143.664

385.351
249.046

1.701.091
814.880

-

-

244.950
77.378

250.831
27.291

743.130
191.962

2.877.985
117.827

81.992
1.589.233

772.113

912.519

3.451.063

2.995.812

1.671.225

AKTIVA DAN KEWAJIBAN DALAM MATA UANG ASING
31 Maret 2008
Mata uang asing
Aktiva
Kas dan setara kas
Piutang usaha
- pihak ketiga
- pihak yang memiliki hubungan istimewa
Piutang lain-lain
- pihak ketiga
- pihak yang memiliki hubungan istimewa
Uang muka dan pembayaran dimuka
Kas yang dibatasi penggunaannya
Aktiva tidak lancar lainnya
Jumlah aktiva

Setara
Rupiah

AS$

19.549.417

180.187

AS$
AS$

37.474.586
760.836

345.536
7.001

AS$
AS$
AS$
SGD
EUR
AS$
AS$

1.330.523
3.522.936
1.247.540
84.162
444.950
5.399.501
5.800.000

12.263
32.471
11.356
562
6.536
49.767
53.459
699.138
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31.

AKTIVA DAN KEWAJIBAN DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)
31 Maret 2008
Mata uang asing
Kewajiban
Hutang usaha

Beban masih harus dibayar
Pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo
dalam satu tahun
Sewa pembiayaan yang akan jatuh tempo
dalam satu tahun
Kewajiban derivatif yang akan jatuh tempo
dalam satu tahun
Kewajiban lain-lain
Pinjaman jangka panjang, setelah dikurangi bagian
yang akan jatuh tempo dalam satu tahun
Sewa pembiayaan, setelah dikurangi bagian
yang akan jatuh tempo dalam satu tahun
Kewajiban derivatif, setelah dikurangi bagian
yang akan jatuh tempo dalam satu tahun

Setara
Rupiah

AS$
SGD
EUR
AUD
£
JPY
MYR
AS$

58.244.079
470.789
371.997
73.985
5.608
1.711.031
9.398
20.173.373

536.651
3.146
5.416
625
103
158
27
185.932

AS$

33.893.176

312.394

AS$

1.235.153

11.384

AS$
AS$

19.986.695
628.460

184.217
5.793

AS$

102.747.394

947.023

AS$

779.863

7.188

AS$

14.676.183

135.270

Jumlah kewajiban

2.335.327

Kewajiban bersih

1.636.189

Apabila aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing pada tanggal 31 Maret 2008 dijabarkan dengan
menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal laporan ini, maka kewajiban bersih dalam mata uang asing Grup
akan turun sebesar Rp 34.877.
32.

MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
Grup telah melaksanakan penelaahan atas manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi,
dan mengelola risiko utama yang terjadi dalam Grup. Dalam rangka mengatasi risiko kesinambungan
pendapatan Grup dimasa mendatang, Grup mengadakan kontrak penjualan yang bersifat jangka panjang
dengan pelanggannya. Selain itu, Grup juga mengadakan kontrak jangka panjang dengan para kontraktor
pertambangan untuk menjamin bahwa Grup mampu memenuhi komitmen atas kontrak penjualan jangka
panjang.
Grup telah mengadakan sebagian besar kontrak penjualan dalam mata uang Dolar AS, dan pinjaman Grup juga
dalam mata uang Dolar AS yang secara tidak langsung merupakan lindung nilai alami (natural hedging) atas
risiko fluktuasi mata uang Rupiah terhadap Dolar AS. Grup juga mengadakan ikatan kontrak harga swap
batubara untuk melakukan lindung nilai atas harga jual batubara di masa mendatang.
Dalam rangka mengurangi risiko fluktuasi tingkat suku bunga yang dapat mengakibatkan ketidakpastian arus
kas untuk pembayaran bunga dimasa mendatang, Grup mengadakan ikatan kontrak swap tingkat suku bunga,
yang mengkonversi tingkat suku bunga variabel menjadi tingkat suku bunga tetap.
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33.

PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA
a.

Pada tanggal 1 April 2008, GBP mengadakan perjanjian dengan PT Lanay Jaya Group untuk pelaksanaan
pekerjaan pembuatan relokasi jalan trans Kalimantan sepanjang 3.600 meter dengan nilai kontrak Rp
10.883 (belum termasuk PPN). Pekerjaan ini akan dimulai tanggal 5 Mei 2008 sampai 4 September 2008.

b.

Pada tanggal 3 April 2008, BT mengadakan perjanjian penjualan batubara dengan PT Kaltim Supacoal,
pihak yang memiliki hubungan istimewa. BT harus menyediakan batubara sebesar 1.600.000 ton per tahun.
Harga yang digunakan adalah harga dasar yang ditetapkan dalam perjanjian yang disesuaikan dengan
kualitas batubara yang dipasok. Pada tanggal yang sama, Perusahaan mengadakan perjanjian pembelian
briket batubara yang sudah ditingkatkan kualitasnya dengan PT Kaltim Supacoal. Berdasarkan perjanjian
tersebut PT Kaltim Supacoal akan menjual briket batubara yang sudah ditingkatkan kualitasnya sebesar
500.000 ton sampai dengan maksimum 1.500.000 ton setiap tahun. Harga yang digunakan adalah harga
dasar yang ditetapkan dalam perjanjian yang disesuaikan dengan kualitas batubara yang dipasok.
Perjanjian-perjanjian ini berlaku sampai periode konsesi BT berakhir, cadangan batubara di konsesi BT
habis atau perjanjian pembelian batubara antara PT Kaltim Supacoal dan BT dihentikan.

c.

Pada tanggal 5 April 2008, GBP mengadakan perjanjian jasa teknis dengan Kopex S.A. untuk studi
kelayakan atas pertambangan batubara bawah tanah. Nilai kontrak tersebut adalah AS$350.000.

d.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/027/KP_Ep/DPE_IV/IV/2008 tanggal 7
April 2008, BT telah diberikan KP Eksploitasi untuk jangka waktu dua puluh tahun, hingga tanggal 7 April
2028 dengan wilayah pertambangan seluas 3.015 hektar.

e.

Pada tanggal 7 April 2008, GBP mengadakan perjanjian dengan PT Kalimantan Citra Bara (“KCB”), pihak
yang memiliki hubungan istimewa, atas penggunaan haul roads KCB dan fasilitas bongkar muat batubara di
Tanjung Harapan, Sungai Mahakam. Biaya yang dikenakan atas penggunaan haul roads adalah sebesar
AS$0,30/MT dan AS$2,50/MT untuk jasa lainnya yang diatur dalam perjanjian ini. Biaya tersebut akan naik
sebesar 2% pada 1 Januari 2009 dan pada setiap awal tahun. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan
berakhirnya PKP2B GBP atau ketika GBP menghentikan operasi pertambangannya di Blok I dan
menyatakan penghentian perjanjian ini kepada KCB.

f.

Pada tanggal 9 April 2008, Perusahaan mengadakan perjanjian jasa pemasaran dan penjualan batubara
dengan Constellation Energy Commodities Group Inc (“CEC”). Dalam perjanjian tersebut, CEC ditunjuk
untuk mencari potensial pelanggan serta melakukan negosiasi harga termasuk mengusulkan jadwal
pengiriman yang di sesuaikan dengan kondisi yang disepakati. Berdasarkan kontrak tersebut, CEC akan
menerima komisi penjualan dari Perusahaan sebesar 2% dari harga jual batubara dikali dengan kuantitas
batubara yang terjual. Perjanjian tersebut berlaku sejak 1 Januari 2009 sampai 31 Desember 2018.

g.

Pada tanggal 10 April 2008, Perusahaan memperoleh beberapa fasilitas kredit sindikasi sejumlah AS$300
juta untuk jangka waktu lima tahun dari ING Bank N.V., Cabang Singapura, Standard Chartered Bank,
Cabang Jakarta, dan SMBC. Berdasarkan perjanjian tersebut, Standard Chartered Bank, Cabang
Hongkong, ditunjuk sebagai agen fasilitas. Fasilitas kredit tersebut mensyaratkan Grup untuk
mempertahankan rasio keuangan tertentu dan dijamin dengan perjanjian sewa menyewa terminal ponton
terapung, perjanjian jual beli batubara dan piutang tertentu, dan aktiva tetap DPP. Disamping itu, fasilitas
kredit tersebut juga memiliki batasan-batasan tertentu. Pada tanggal 15 April 2008, Perusahaan telah
menarik dana sebesar US$150 juta (setara dengan Rp 1.382.550) dari fasilitas tersebut yang digunakan,
diantaranya, untuk pelunasan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang (Catatan 33h, 33j, dan 33k).

h.

Pada tanggal 16 April 2008, seluruh pinjaman WBM, FKP, DPP, dan GBP ke BI telah dilunasi seluruhnya
(lihat Catatan 17).

i.

Pada tanggal 18 April 2008, FKP dan TSA mengadakan perjanjian pengupasan tanah dan penambangan
dan pengangkutan batubara dengan PT Bangun Karya Pratama Lestari. Perjanjian tersebut efektif sejak
tanggal 1 Mei 2008. Kontrak tersebut akan berakhir pada 13 April 2013 atau setelah kontraktor telah
melakukan pengupasan tanah sebesar 50 juta bcm dan menambang 3,75 juta ton batubara, yang mana
yang terlebih dahulu.

j.

Pada tanggal 18 April 2008, seluruh pinjaman DPP ke SMBC dan Korea Development Bank telah dilunasi
seluruhnya (lihat Catatan 17). Pada tanggal yang sama, perjanjian swap tingkat suku bunga dengan SMBC
telah diakhiri (lihat Catatan 18b).

k.

Pada tanggal 18 April 2008, seluruh pinjaman Perusahaan ke Merrill telah dilunasi seluruhnya (lihat Catatan
14).

l.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 22 April 2008,
pemegang saham memutuskan antara lain sebagai berikut:
y
Pembentukan cadangan umum dari laba ditahan sebesar Rp 60 milyar sesuai dengan persyaratan
dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No. 40/2007 (lihat Catatan 20).
y
Pembagian dividen tahun 2007 sebesar Rp 120 milyar.
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33.

PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA (lanjutan)
m. Pada tanggal 24 April 2008, jaminan Perusahaan, GBP, dan WBM terhadap perjanjian induk sewa
pembiayaan dan fasilitas pinjaman ANZ telah diakhiri (lihat Catatan 28q).
n.

Grup mengadakan perjanjian pembuatan tempat penimbunan dan dermaga pemuatan batubara sebagai
berikut:
(i)

Pada tanggal 2 April 2008, PIK mengadakan perjanjian dengan PT Nirmala Matranusa untuk
pembangunan dermaga pemuatan batubara (Jetty) (tahap 3) di daerah Lubuk Tutung, Bengalon, Kutai
Timur, Kalimantan Timur, dengan total nilai kontrak AS$27.000.000. Pekerjaan akan dimulai pada
tanggal 16 April 2008 dan periode pengerjaan adalah selama 24 bulan.

(ii) Pada tanggal 15 April 2008, WBM mengadakan perjanjian dengan PT Nirmala Matranusa untuk
pembangunan fasilitas penimbunan batubara (tahap 3) di daerah Satui, Tanah Bumbu, Kalimantan
Selatan dengan total nilai kontrak AS$3.500.000. Pekerjaan akan dimulai pada tanggal 30 April 2008
dan periode pengerjaan adalah selama 8 bulan.
(iii) Pada tanggal 17 April 2008, IP mengadakan perjanjian dengan PT Nirmala Matranusa untuk
pembangunan fasilitas penimbunan batubara sementara (intermediate coal stockpiles) di daerah
daerah Tabang, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan total nilai kontrak AS$978.050.
Pekerjaan akan dimulai pada tanggal 1 Mei 2008 dan periode pengerjaan adalah selama 8 bulan.
(iv) Pada tanggal 22 Mei 2008, FKP mengadakan perjanjian dengan PT Nirmala Matranusa untuk
pembangunan dermaga pemuatan batubara (Jetty) (tahap 2) di daerah Muara Bunyut, Melak, Kutai
Barat, Kalimantan Timur, dengan total nilai kontrak AS$8.100.000. Pekerjaan akan dimulai pada
tanggal 31 Mei 2008 dan periode pengerjaan adalah selama 12 bulan
(v) Pada tanggal 23 Mei 2008, WBM mengadakan perjanjian dengan PT Nirmala Matranusa untuk
pembangunan fasilitas penimbunan batubara (tahap 3) di daerah Satui, Tanah Bumbu, Kalimantan
Selatan, dengan total nilai kontrak AS$10.200.000. Pekerjaan akan dimulai pada tanggal 31 Mei 2008
dan periode pengerjaan adalah selama 12 bulan.
o.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No.
317.K/30/DJB/2008, tanggal 29 April 2008, TSA memasuki tahap produksi untuk blok KW03PB0059 atas
wilayah seluas 2.404 hektar yang berlaku sampai dengan 23 April 2038.

p.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No.
318.K/30/DJB/2008, tanggal 29 April 2008, FKP telah memasuki tahap produksi untuk blok KW05PB0058
atas wilayah seluas 2.490 hektar yang berlaku sampai dengan 23 April 2038.

q.

Pada tanggal 29 April 2008, IP dan PSNU telah mengakhiri perjanjian pengangkutan batubara tertanggal 7
Januari 2008. Pengakhiran ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Mei 2008.

r.

Pada tanggal 30 April 2008, IP menghentikan perjanjian pertambangan batubara dengan PAI yang efektif
berlaku tanggal 1 Mei 2008 (lihat Catatan 28a).

s.

Pada tanggal 30 April 2008, FSP menghentikan perjanjian pertambangan batubara dengan PAI yang efektif
berlaku tanggal 1 Mei 2008 (lihat Catatan 28a).

t.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Minarco Mineconsult pada bulan Mei 2008, rasio pengupasan
rata-rata umur tambang pada GBP Blok - II, PIK, WBM, dan TSA masing-masing adalah sebesar 19,4:1,
7,8:1, 15,0:1, dan 13,0:1 (lihat Catatan 13).

u.

Pada tanggal 5 Mei 2008, WBM mengadakan perjanjian kegiatan eksploitasi batubara dan pembangunan
sarana tambang di areal PKP2B WBM yang tumpang tindih dengan areal Hak Pengusahaan Hutan
Tanaman Industri milik PT Hutan Rindang Banua. WBM akan membayar kompensasi kepada PT Hutan
Rindang Banua sebesar Rp 8.893 yang akan dilunasi dalam 3 kali cicilan sampai dengan tanggal 7 Agustus
2008.

v.

Pada tanggal 29 Mei 2008, Perusahaan memberikan surat pernyataan kepada PT Leighton Contractors
Indonesia (“LCI”) sehubungan dengan perjanjian pengupasan tanah antara LCI dengan WBM (lihat Catatan
28a) tanggal 3 Agustus 2007. Surat ini menyatakan bahwa Perusahaan akan membeli dari LCI peralatan
berat yang ditentukan dalam surat tersebut, jika WBM tidak memberikan perjanjian pengupasan tanah yang
baru kepada LCI. Surat ini berlaku sampai LCI memperoleh perjanjian pengupasan tanah yang baru
dengan WBM.
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33.

PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA (lanjutan)
w.

Pada tanggal 30 Mei 2008, Perusahaan mengadakan perjanjian pengikatan jual beli dengan BI untuk
mengakuisisi kepemilikan atas PT Kaltim Supacoal, perusahaan joint venture antara BI dan Binderless Coal
Briquetting Company Pte. Ltd. (“Binderless”) dengan harga beli AS$612.500 ditambah dengan semua
kewajiban yang timbul sehubungan dengan fasilitas kredit yang diterima dari BI. BI memiliki 49% dan
Binderless memiliki 51% kepemilikan atas PT Kaltim Supacoal. Perjanjian tersebut juga mengatur
penjualan dan pengalihan perjanjian fasilitas pinjaman sebesar AS$25 juta dari BI. Nilai penjualan dan
pengalihan fasilitas tersebut adalah sebesar jumlah fasilitas yang terhutang yang diatur dalam perjanjian
fasilitas pinjaman tersebut pada saat pelaksanaan perjanjian jual beli ini. Perjanjian ini diestimasi akan
dilaksanakan sebelum 31 Desember 2008.

x.

Bedasarkan Akta Notaris No.7 tanggal 2 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai
pengganti Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham Perusahaan menyetujui perubahan Anggaran
Dasar Perusahaan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan dan Undang Undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No.40/2007. Akta tersebut telah
disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan
No. AHU-AH.01.10 TH.2008 tanggal 9 Juni 2008.

y.

Pada tanggal 4 Juni 2008, Perusahaan dan BE mengadakan perjanjian jual beli untuk mengakuisisi 100%
kepemilikan di PT Muji Lines (“Muji”), pihak yang memiliki hubungan istimewa, dengan Low Tuck Kwong,
Jenny Quantero, dan Engki Wibowo dengan harga beli sebesar Rp 1.000. Pada bulan Maret 2008, DPP
memberitahu ASL Energy Pte. Ltd. bahwa DPP berniat untuk melakukan opsi pembelian. Baik DPP atau
Muji memperkirakan akan melakukan pembelian Terminal Ponton Terapung dengan harga estimasi sekitar
AS$34,0 juta, tergantung pada nilai buku bersih saat diselesaikannya pembelian tersebut. Pada tanggal 31
Maret 2008, Terminal Ponton Terapung masih dioperasikan oleh ASL Energy Pte. Ltd. Nilai nominal saham
Muji adalah sebesar Rp 1.000.000 (nilai penuh).

z.

Setelah tanggal 31 Maret 2008, Perusahaan menyetujui untuk melakukan saling hapus sejumlah AS$6 juta
atas penjualan batubara di masa depan kepada Constellation Energy Commodities Inc. Saling hapus atas
penjualan batubara di masa depan tersebut mulai berlaku untuk pengiriman tertentu yang dijadwakan
setelah 31 Maret 2008. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian, perjanjian ini masih
dalam proses negoisasi.

aa. Pada tanggal 19 Juni 2008, GBP mengadakan perjanjian pengupasan tanah, penambangan, dan
pengangkutan batubara dengan PT Madhani Talatah Nusantara (“Madhani”) pada proyek GBP Blok I.
Perjanjian tersebut dimulai pada tanggal 1 Juli 2008 dan Madhani akan memindahkan hingga 80 juta BCM
tanah dan penambangan dan pengangkutan hingga 4 juta ton batubara. GBP dapat meningkatkan atau
menurunkan pengupasan tanah bulanan dan produksi serta transportasi batubara sebesar 15% secara
bulanan. Perjanjian berakhir pada tanggal 31 Agustus 2013 atau ketika volume produksi yang disetujui
telah tercapai.
ab. Dalam rangka Penawaran Umum saham Perusahaan, saham Perusahaan sebanyak-banyaknya
333.333.500 lembar saham, atau sebesar 10% apabila dihitung setelah Penawaran Umum ini selesai
dilaksanakan, dapat dialokasikan kepada satu atau lebih investor dengan harga penawaran, menurut
beberapa kondisi tertentu. Pihak yang menjadi investor cornerstone adalah Enel Investment Holding B.V
(anak perusahaan Enel S.p.A). Sehubungan dengan hal di atas, Perusahaan dipersyaratkan untuk
mengadakan kontrak jangka panjang yang kedua dengan Enel Trade S.p.A. Grup memperkirakan
perjanjian ini mewajibkan untuk pengiriman batubara dalam jumlah tertentu kepada Enel Trade S.p.A setiap
tahunnya dari bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2019.
ac. Pada tanggal 10 Juli 2008, Perusahaan dan Low Tuck Kwong sebagai pemegang saham utama menerima
surat somasi dari Sukamto Sia yang mengklaim bahwa ia berhak atas 50% saham Grup. Melalui
pengacaranya, Sukamto Sia mengklaim bahwa Low Tuck Kwong menyetujui untuk memberikan saham
tersebut sebagai kompensasi atas pinjaman yang diberikan kepada Low Tuck Kwong di tahun 1996.
Manajemen berkeyakinan tidak ada perjanjian yang dilakukan oleh Perusahaan dan Low Tuck Kwong
berkaitan dengan hal tersebut, kecuali terkait dengan Low Tuck Kwong sebagai penggugat dalam tuntutan
hukum di Hong Kong yang melibatkan sebuah perusahaan yang 80% sahamnya dimiliki oleh Sukamto Sia
dimana Sukamto Sia menjabat sebagai direktur. Dalam tuntutan hukum tersebut, Low Tuck Kwong
menerima putusan sela di tahun 2001 yang mewajibkan perusahaan tersebut membayar sebesar HK$108,4
juta (setara dengan Rp 128.346) ditambah bunga mulai dari 22 Juli 2000. Perusahaan tersebut sedang
dalam proses likuidasi karena tidak dapat memenuhi keputusan tahun 2001 tersebut. Di bulan Juni 2008,
pelaksana likuidasi memperoleh surat perintah pengadilan untuk Sukamto Sia, yang berlaku di seluruh
dunia, untuk membekukan aset Sukamto Sia (beserta pihak tergugat lainnya) dengan nilai sampai dengan
HK$277 juta (setara dengan Rp 327.968), yang pelaksanaannya masih menunggu sidang perkara atas
Sukamto Sia dan tergugat lainnya. Berdasarkan hal tersebut, Perusahaan berkeyakinan bahwa klaim
tersebut tidak mendasar sehingga tidak ada dampak keuangan yang harus diperhitungkan pada laporan
keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Maret 2008.
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33.

PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA (lanjutan)
ad.

34.

Pada tanggal 18 April 2008, BI melunasi seluruh hutang bank SMBC. Dengan demikian, perjanjian
penjaminan hutang GBP dan IP (Catatan 28s) juga berakhir.

KONDISI EKONOMI INDONESIA
Ekonomi Indonesia terus mengalami peningkatan selama tahun 2007. Komitmen pemerintah untuk menetapkan
panduan kebijakan makro ekonomi yang konservatif, penjadwalan kembali hutang dalam negeri dan disiplin
fiskal, yang diperkenalkan selama semester kedua tahun 2005, telah membuat ekonomi Indonesia lebih stabil
dan hal ini mengakibatkan perbaikan pada country risk ratings dan kestabilan nilai tukar. Kembalinya Indonesia
menuju kestabilan ekonomi bergantung kepada efektifitas kebijakan yang diambil pemerintah, keputusan
lembaga pemberi pinjaman internasional, perubahan dalam kondisi ekonomi global dan faktor-faktor lain, termasuk
perkembangan peraturan dan politik, yang berada di luar kendali Grup.
Di sektor pertambangan, perusahaan-perusahaan menghadapi beberapa tantangan tambahan:
•
•
•
•
•

ketidakpastian akibat tertundanya penyelesaian peraturan pelaksanaan Undang-Undang otonomi daerah
dan upaya merevisi Undang-Undang tersebut;
ketidakpastian terkait dengan penghentian sementara Undang-Undang Pertambangan yang baru serta
bentuk dan isi kontrak pertambangan generasi baru;
ketidakjelasan perubahan sehubungan peraturan perpajakan dan peraturan mengenai pengelolaan limbah
beracun serta dampak dari Undang-Undang Kehutanan.
perselisihan yang berkelanjutan dengan penduduk lokal yang meminta tambahan kompensasi dan
lapangan kerja dari perusahaan yang beroperasi di daerah mereka; dan
meningkatnya perhatian terhadap isu keamanan di dalam industri pertambangan akibat adanya aktivitas
penambangan ilegal.

Secara keseluruhan, tantangan tersebut memberikan dampak buruk terhadap perusahaan - perusahaan
sebagai berikut:
•
•
•
•
•
•
•

pemerintah daerah mencoba untuk mengenakan pajak daerah kepada perusahaan-perusahaan untuk
mendanai anggaran mereka;
kesulitan untuk mencari tambahan dana, baik dari segi tingkat bunga yang dikenakan dan/atau jumlah dana
yang diperoleh;
investasi baru yang tertunda atau dibatalkan;
pemerintah daerah memberikan tekanan kepada perusahaan-perusahaan untuk memberikan tambahan
kontribusi bagi program pembangunan;
penundaan pada restitusi PPN untuk perusahaan yang memiliki kontrak kerja generasi ketiga dan pajakpajak lainnya;
berkurangnya keuntungan karena adanya gangguan produksi dan terjadinya kelebihan pasokan dari
beberapa komoditas pertambangan; dan
kesulitan dalam mematuhi kewajiban lingkungan akibat adanya aktivitas penambangan ilegal.

Walaupun saat ini tidak semua tantangan yang telah disebutkan diatas dihadapi secara langsung oleh Grup,
namun tantangan-tantangan tersebut dapat, sesuai dengan berjalannya waktu, mempengaruhi operasi dan hasil
Grup dan hasil tersebut telah dipertimbangkan oleh manajemen ketika mengevaluasi kegiatan pada saat ini dan
dimasa yang akan datang di Indonesia serta dampak negatif terhadap operasi yang ada.
Kondisi-kondisi tersebut meningkatkan ketidakpastian politik dan ekonomi di mana pada akhirnya mungkin
berdampak kepada Grup. Tidak ada penyesuaian terkait dengan ketidakpastian tersebut yang dimasukkan
dalam laporan keuangan konsolidasian yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008.
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35.

LIKUIDITAS
Pada tanggal 31 Maret 2008, Grup memiliki modal kerja negatif sebesar Rp 822.551. Manajemen telah
melakukan analisis secara rinci atas proyeksi arus kas Perusahaan selama 12 bulan kedepan yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2009. Berdasarkan proyeksi 12 bulan ke depan tersebut, manajemen berkesimpulan
bahwa terdapat cukup likuiditas untuk membiayai operasi perusahaan, pengeluaran modal yang sudah
direncanakan dan pembayaran pinjaman selama periode tersebut. Dalam menyusun proyeksi tersebut,
manajemen melakukan telaah atas kebutuhan kas Grup pada periode-periode sebelumnya dan juga faktorfaktor penting yang dapat mempengaruhi operasi Grup selama 12 bulan ke depan, dan berpendapat bahwa
asumsi dan analisa sensitivitas yang telah digunakan dalam menyusun proyeksi adalah wajar. Namun demikian,
seperti semua asumsi mengenai kejadian di masa depan, asumsi-asumsi ini memiliki keterbatasan dan
ketidakpastian dimana beberapa atau semua asumsi-asumsi ini tidak dapat tercapai. Selanjutnya, pemegang
saham Perusahaan telah menyetujui rencana untuk melaksanakan Penawaran Umum Saham Perdana
Perusahaan yang diharapkan dapat menghasilkan dana untuk membayar kembali hutang dan mengurangi rasio
hutang terhadap ekuitas. Oleh karena itu, Perusahaan berkeyakinan untuk melanjutkan kelangsungan
usahanya.
Laporan keuangan konsolidasian tidak memasukkan efek dari segala penyesuaian yang mungkin diperlukan jika
Perusahaan tidak dapat melanjutkan kelangsungan usahanya di masa depan.

36.

PERKEMBANGAN TERAKHIR PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”)
Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan beberapa standar akuntansi revisi sebagai berikut:
•
•

PSAK 50 (Revisi 2006) – Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan (berlaku untuk laporan
keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009).
PSAK 55 (Revisi 2006) – Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (berlaku untuk laporan
keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009).

Grup masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar-standar ini terhadap laporan
keuangan konsolidasian.

37.

REKLASIFIKASI AKUN
Angka komparatif tertentu pada laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2007, 2006, dan 2005 telah diubah untuk menyesuaikan dengan dasar penyajian laporan
keuangan konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008, yaitu:

.
Akun yang berubah

Sebelum reklasifikasi

Sesudah reklasifikasi
2007

“Pembayaran kewajiban
lindung nilai” pada arus
kas operasi
Piutang lain-lain – pihak
yang memiliki
hubungan istimewa.

Disajikan menjadi satu
bagian dari “Pembayaran
kepada pemasok.”
Disajikan sebagai bagian
dari aktiva lancar.

Disajikan terpisah
sebagai “Pembayaran
kewajiban lindung
nilai”.
Disajikan sebagai
bagian dari aktiva
tidak lancar.
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31 Desember
2006

2005

(89.686)

-

-

918

15.629

30.059
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38.

PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Dalam rangka penawaran umum saham perdana, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan
konsolidasian pada tanggal 31 Maret 2008 dan 31 Desember 2007, 2006, dan 2005 serta untuk periode tiga
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2007, 2006, dan 2005 untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Perubahan
tersebut adalah sebagai berikut:
-

Penyajian piutang lain-lain dari pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai aktiva tidak lancar pada
neraca konsolidasian, yang juga telah disesuaikan pada Catatan 7.
Pengungkapan kesesuaian dengan peraturan BAPEPAM & LK sehubungan dengan penyajian laporan
keuangan konsolidasian pada Catatan 2.
Tambahan pengungkapan mengenai peruntukan pinjaman jangka panjang seperti yang diungkapkan dalam
Catatan 17.
Pengungkapan investigasi atas GBP sehubungan dengan masalah harga jual batubara dalam salah satu
perjanjian jual beli batubara jangka panjang dengan pelanggan pihak ketiga pada Catatan 28g.
Tambahan pengungkapan untuk manajemen risiko keuangan pada Catatan 32.
Tambahan pengungkapan atas ketentuan harga perjanjian batubara dan briket batubara antara PT Kaltim
Supacoal, BT dan Perusahaan pada Catatan 33b.
Tambahan pengungkapan atas pembatasan rasio keuangan dan jaminan untuk fasilitas kredit sindikasi dari
ING Bank N.V., Cabang Singapura, Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta, dan SMBC dan
penggunaan dana yang ditarik dari fasilitas tersebut pada Catatan 33g.
Tambahan pengungkapan mengenai persentase kepemilikan saham yang diakuisisi Perusahaan untuk Muji
dan nilai nominal saham Muji pada Catatan 33y.
Tambahan pengungkapan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas
Akta Notaris No.7 tanggal 2 Juni 2008 pada Catatan 33x.
Pengungkapan perjanjian jasa pertambangan antara GBP dan Madhani pada Catatan 33aa.
Pengungkapan mengenai persyaratan untuk mengadakan kontrak jangka panjang dengan Enel Trade
S.P.A pada Catatan 33ab.
Pengungkapan mengenai potensi kasus hukum yang melibatkan Perusahaan dan Low Tuck Kwong pada
Catatan 33ac.
Pengungkapan mengenai berakhirnya perjanjian penjaminan hutang pada Catatan 33ad.
Perubahan jumlah modal kerja negatif karena adanya reklasifikasi piutang lain-lain dari pihak yang memiliki
hubungan istimewa dari aktiva lancar menjadi aktiva tidak lancar pada Catatan 35.

Direksi Perusahaan telah menyetujui penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31
Maret 2008 dan 31 Desember 2007, 2006 dan 2005 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2008 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005. Tidak
terdapat perbedaan material antara laporan keuangan konsolidasian terdahulu dengan laporan keuangan pada
tanggal 31 Maret 2008 dan 31 Desember 2007, 2006, dan 2005 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2008 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, 2006, dan 2005
yang diterbitkan kembali kecuali seperti yang dijelaskan di atas.
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XXI. LAPORAN PAKAR
Berikut ini disajikan terjemahan ringkasan eksekutif dari Bahasa Inggris Laporan Pakar mengenai setiap
kegiatan utama Bayan Group yang dilakukan oleh Minarco-Mineconsult, sebagaimana disampaikan dalam
Laporan Geologis Independen atas Sumber Daya Batubara, Cadangan dan Operasi Pertambangan Batubara
atas aset batubara Bayan Group di Indonesia
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PT. Gunungbayan Pratamacoal
GBP Blok 1
DEPOSIT BATUBARA OPEN CUT CILONG
DAN KEHAM
PERNYATAAN SUMBER DAYA DAN CADANGAN
BATUBARA “OPEN CUT” PER TANGGAL 31 MARET 2008
Mei 2008
Pekerjaan 3318_a_GBP 1 May
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KERAHASIAAN
DAN PENGGUNAAN HAK MILIK INTELEKTUAL
Informasi yang termuat dalam dokumen ini hanya untuk
penggunaan oleh klien yang disebutkan pada lembar
muka untuk tujuan persiapannya.
Dokumen ini, yang terdiri atas angka, tabel,
apendiks atau setiap tambahan lainnya tetap menjadi
hak milik intelektual Minarco-Mine Consult. Tiada
pihak atau perorangan lain yang diperbolehkan
menyalin, memodifikasi atau mencetak informasi, atau
bagian manapun darinya, yang termuat dalam dokumen
ini tanpa wewenang tertulis dari Minarco-Mine
Consult dan dengan pengakuan lengkap dan benar
mengenai kontribusi Minarco-Mine Consult.
Hak atas laporan ini dan setiap pekerjaan berkaitan
dengannya tetap berada pada Minarco-Mine Consult
serta tidak akan diteruskan kepada klien sebelum
semua perhitungan telah lunas diselesaikan.
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RINGKASAN EKSEKUTIF
Minarco-MineConsult PTY Ltd (MMC) ditunjuk oleh PT
Bayan

Resources

estimasi

(Bayan)

independen

“Pernyataan”)

untuk

merampungkan

(selanjutnya,

untuk

Sumber

Daya

suatu

disebut

sebagai

dan

Cadangan

Batubara Open Cut milik PT Gunungbayan Pratamacoal
Block 1 (selanjutnya, disebut sebagai “GBP Block 1”)
di

Kalimantan

Timur,

Indonesia

(lihat

Gambar

1).

Pernyataan ini melaporkan Sumber Daya Batubara dan
Cadangan

Batubara

dipersiapkan
pelaporan
tahun

per

sesuai

Komite

2004

31

Maret

dengan

Cadangan

Institut

2008

dan

persyaratan

Hasil

Tambang

Pertambangan

dan

telah

petunjuk
Gabungan
Metalurgi

Australasia, Institut Ahli Sains Geologi Australia
dan Dewan Mineral Australia (“Kode JORC”).
GBP merupakan satu dari enam proyek batubara yang
dioperasikan oleh Bayan, dan laporan terpisah atas
Sumber Daya dan Cadangan Batubara untuk tiap proyek
sedang

dipersiapkan.

Terdapat

dua

daerah

pertambangan yang terpisah dalam sewa GBP, Block 1
dan 2. GBP Block 1 merupakan subyek dari laporan ini.
GBP

Block

1

terdiri

atas

empat

blok

batubara

terpisah; Blok Keham di selatan; Blok Cilong dan SP
di utara dan Blok Mantan di timur laut. Berhubung
adanya keterbatasan data yang tersedia untuk Blok
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Mantan dan SP, maka pernyataan ini hanya melaporkan
Sumber Daya Batubara di Blok Keham dan Cilong. GBP
Block 1 berlokasi dekat dengan konsesi PT Kartika
Selabumi Mining (KSM) yang terletak di sebelah timur,
di mana saat ini Bayan sedang menjalankan kontrak
pertambangan dengan konsesi KSM.
Sejumlah

empat

seam

(lapisan)

dan

sub-seam

(sub

lapisan) (atau seam split) batubara telah ditemukan
di Blok Keham dan ketebalannya berkisar antara 0,1 –
2,0

m.

Di

(lapisan

Blok

utama)

Cilong,
dan

terdapat

multiple

sub

tiga

seam

utama

seam

(atau

seam

split) dengan ketebalan antara 0,2 – 2,5 m. Lapisanlapisan ini berada di seputar sebuah syncline yang
menurun

dengan

tajam

di

sebelah

utara,

dengan

penunjaman (dip) berderajat 10-15 derajat. Batubara
memiliki

Total

Moisture

(Kelembaban

Total)

yang

rendah (Rata-rata TM 8%), dengan energi yang amat
tinggi (Rata-rata Calorifc Value, CV 7.210 kcal/kg
gross as received, gar) dan abu medium (6-7% air
dried

basis,

adb)

kandungan

sulphur

rata-rata

1,5%

bituminous

yang

(adb)

di

batubara

bervariasi
Keham

dan

dengan

(0,4-3,3%
1,1%

adb),

(adb)

di

Cilong.
Metode penambangan dapat dipaparkan sebagai “multi
seam, moderate dip shallow open cut coal mine using
truck and shovel equipment in a haulback operation
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(berlapis-lapis, penunjaman (dip) sedang di tambang
batubara open cut yang dangkal dengan menggunakan
truk

dan

peralatan

haulback)”.

menggali

Setelah

dalam

pemotongan

suatu

boks

operasi

awal,

limbah

akan ditarik kembali ke lokasi bekas tambang (mined
out

area)

serta

kemudian

lokasi

pembuangan

akan

direhabilitasi. Operasi open cut yang diajukan akan
menggunakan

penggali

hidrolik

dan

truk

untuk

menambang batubara dan limbahnya. Run-of-mine (ROM)
coal

(batubara

dibersihkan,

yang

namun

akan
akan

diperoleh)

tidak

dihancurkan

untuk

menghasilkan batubara ekspor jenis semi-soft coking.
Di Blok Keham, telah diajukan penggunaan fasilitas
dan infrastruktur Bayan di KSM, termasuk perkantoran
dan

kamp

beserta

jalan

angkut,

kapal

tongkang,

tenaga listrik dan air. Blok Cilong akan memerlukan
pembangunan fasilitas terpisah dan jalan angkut yang
baru

untuk

menuju

ke

kapal

tongkang

baru

yang

diusulkan di Sungai Mahakam.
Baik Blok Keham maupun Blok Cilong telah mengalami
pengeboran
‘touch’

lobang

coring

memperoleh
Geophysical

terbuka

terhadap

sampel

berjarak
Lapisan

batubara

logging/pencatatan

dekat

dengan

batubara

untuk

guna

dianalisa.

geofisika

tidak

dilakukan dan akibat lapisan batubara yang relatif
tipis

dan

penggunaan

“touch”
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coring,

tingkat

kepercayaan atau keyakinan terhadap data sedemikan
sehingga

perkiraan

Sumber

Daya

Batubara

memiliki

status maksimum terunjuk.
Blok

Keham

diperkirakan

memiliki

Sumber

Daya

Batubara sejumlah 3,9 juta ton (Mt), di mana 2,9 Mt
diklasifikasikan sebagai Terunjuk , dan sisa 1,0 Mt
sebagai
Sumber

Tereka.
Daya

Blok

Cilong

Batubara

diperkirakan

sejumlah

5,5

juta

memiliki
ton

(Mt),

dimana 4,7 Mt diklasifikasikan sebagai Terunjuk, dan
sisa 0,8 Mt sebagai Tereka.
Sumber Daya Batubara diperkirakan dengan menerapkan
faktor

pertambangan

dan

kriteria

pengecualian

terhadap Sumber Daya Batubara. Faktor pertambangan
(seperti

pemulihan

berdasarkan
diajukan.
tersebut
minimal

metode
Termasuk

adalah
bagian

dan

dilusi)

penambangan
dalam

batasan
pengerjaan.

ditentukan

open

kriteria
konsesi

cut

yang

pengecualian
dan

Perangkat

ketebalan

lunak

Minex

“Optimiser” digunakan untuk menghasilkan serangkaian
pit

shell/kerangka

(incremental)
incremental
Hasilnya

dan

yang

breakeven

akan

lokasi
berubah

yang
dalam

incremental

diperiksa

dan

pit

bertahap
rasio

strip
shell

strip
ratio.
yang

diinginkan akan dipilih dengan menentukan breakeven
strip ratio yang berkaitan dengan keadaan ekonomi
tambang yang diprediksi. Kuantitas batubara di dalam
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pit

shell

tersebut

kemudian

akan

dievaluasi

sedemikian sehingga hanya Sumber Daya Batubara yang
Terunjuk yang diklasifikasikan sebagai Cadangan.
Berdasarkan

pendekatan

ini,

Keham

diperkirakan

memiliki 0,5 Mt Kemungkinan Cadangan Batubara Open
Cut dengan cut-off strip ratio 29 bcm/ton. Rata-rata
kualitas batubara di Keham adalah TM 8%, CV 6.960
kcal/kg

(gar),

kandungan

abu

sulfur

9%

1,5%

(as

received,

(ar).

Cilong

ar),

dan

diperkirakan

memiliki 1,5 Mt Kemungkinan Cadangan Batubara Open
Cut dengan cut-off strip ratio 23 bcm/ton. Rata-rata
Total

Moisture

(gar),

abu

(TM)

7%

(as

adalah

8%,

received,

CV

7.230

ar),

dan

kcal/kg

kandungan

sulfur 0,9% (ar).
Seluruh

Cadangan

“Berkemungkinan”
dicapai

dalam

Batubara

diklasifikasikan

berdasarkan

perencanaan

tingkat

tambang

sebagai

rincian

dan

juga

yang
pada

tingkat kepercayaan pada Cadangan Batubara. Sumber
daya yang dilaporkan termasuk juga Cadangan, (yakni,
Cadangan

Batubara

yang

bukan

merupakan

tambahan

atas Sumber Daya Batubara).
Ada

sejumlah

permasalahan

dalam

perencanaan

yang

dapat mempengaruhi cadangan pertambangan yang telah
dinyatakan. Permasalahan tersebut mencakup:
•

Penggalian untuk eksplorasi di masa yang akan
datang dan pemutakhiran model geologis,
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•

Perencanaan

tambang

yang

sedang

berjalan,

termasuk peralatan pertambangan yang berbeda
dan perencanaan periode start up yang lebih
terinci serta rancangan box cut.
Permasalahan

ini

dapat

menyebabkan

kuantitas

pit

shell dan pertambangan berubah pada pernyataan JORC
di masa yang akan datang.
Estimasi

Sumber

Daya

Batubara

dalam

laporan

diperkirakan oleh Tn. William Park, BSc (Geologi),
BEcon,

MAIG

yang

merupakan

Anggota

Institute of Geoscientists.
informasi

yang

di

Australian

Estimasi didasari atas

dikumpulkan

dan

ditinjau

oleh

Tn.

Park sebagai pegawai tetap di MMC. Beliau memiliki
cukup pengalaman yang relevan terhadap gaya dan tipe
deposit
kegiatan

yang

sedang

yang

berkualifikasi

dipertimbangkan

dilaksanakannya
sebagai

Individu

dan

sehingga
yang

terhadap
beliau
Kompeten

sebagaimana didefinisikan dalam Edisi 2004 Kode JORC.
Estimasi

Cadangan

diperkirakan

oleh

Tn.

Batubara
Paul

dalam

Wescott,

laporan

BE

(Mining,

Hons), FAusIMM, CPMin, MMICA, MAIME yang merupakan
seorang

Insinyur

Pertambangan

Profesional

Tercatat

/Chartered Professional Mining Engineer, Anggota di
Australasian

Institute

of

Mining

and

Metallurgy,

Anggota American Institute of Mining Engineers, dan
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anggota

di

Mineral

Industries

Consultants

Association. Estimasi didasari atas informasi yang
dikumpulkan dan ditinjau oleh Tn. Wescott sebagai
pegawai tetap MMC. Beliau memiliki cukup pengalaman
yang

relevan

sedang

terhadap

dipertimbangkan

dilaksanakannya
sebagai

gaya

dan

dan

sehingga

Individu

deposit

yang

terhadap

kegiatan

yang

beliau

berkualifikasi

yang

tipe

Kompeten

sebagaimana

didefinisikan dalam Edisi 2004 Kode JORC.
Laporan

ini

keseluruhan.
mengedit

hanya
Para

bagian

menggunakan

dapat

Pihak

dipresentasikan

yang

tertentu

Pernyataan

untuk

ingin
dari

secara

mencetak
laporan,

pelaporan

umum

atau
atau
wajib

terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari
MMC dan dari para pihak yang menandatangani laporan
ini.
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PT. Gunungbayan Pratamacoal
GBP Blok 2
DEPOSIT BATUBARA OPEN CUT
PERNYATAAN SUMBER DAYA DAN CADANGAN
BATUBARA “OPEN CUT” PER TANGGAL 31 MARET 2008
Mei 2008
Pekerjaan 3318M_d_GBP 2 Mei
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KERAHASIAAN
DAN PENGGUNAAN HAK MILIK INTELEKTUAL
Informasi yang termuat dalam dokumen ini hanya untuk
penggunaan oleh klien yang disebutkan pada lembar
muka untuk tujuan persiapannya.
Dokumen ini, yang terdiri atas angka, tabel,
apendiks atau setiap tambahan lainnya tetap menjadi
hak milik intelektual Minarco-Mine Consult. Tiada
pihak atau perorangan lain yang diperbolehkan
menyalin, memodifikasi atau mencetak informasi, atau
bagian manapun darinya, yang termuat dalam dokumen
ini tanpa wewenang tertulis dari Minarco-Mine
Consult dan dengan pengakuan lengkap dan benar
mengenai kontribusi Minarco-Mine Consult.
Hak atas laporan ini dan setiap pekerjaan berkaitan
dengannya tetap berada pada Minarco-Mine Consult
serta tidak akan diteruskan kepada klien sebelum
semua perhitungan telah lunas diselesaikan.
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RINGKASAN EKSEKUTIF
Minarco-MineConsult PTY Ltd (MMC) ditunjuk oleh PT
Gunung

Bayan

estimasi

Pratama

independen

“Pernyataan”)

untuk

merampungkan

(selanjutnya,

untuk

Sumber

suatu

disebut

sebagai

dan

Cadangan

Daya

Batubara Open Cut milik PT Gunungbayan Pratamacoal
Block 1 (selanjutnya, disebut sebagai “GBP Block 2”
dalam laporan ini) di Kalimantan Timur, Indonesia.
Pernyataan ini melaporkan Sumber Daya Batubara dan
Cadangan

Batubara

dipersiapkan
pelaporan
tahun

sesuai

Komite

2004

per

31

Maret

dengan

Cadangan

Institut

2008

dan

persyaratan

Hasil

Tambang

Pertambangan

dan

telah

petunjuk
Gabungan
Metalurgi

Australasia, Institut Ahli Sains Geologi Australia
dan Dewan Mineral Australia (“Kode JORC”).
Konsesi GBP berlokasi di propinsi Kalimantan Timur,
Indonesia, seperti ditunjukkan dalam Gambar 1. GBP
merupakan

satu

dari

enam

proyek

batubara

yang

dioperasikan oleh PT Bayan Resources (Bayan), dan
laporan

terpisah

Batubara

untuk

atas
tiap

Sumber
proyek

Daya
sedang

dan

Cadangan

dipersiapkan.

Terdapat dua daerah pertambangan yang terpisah dalam
konsesi GBP, Blok 1 dan 2. GBP Block 2 merupakan
subyek dari laporan ini.
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Sejumlah 14 coal seam/lapisan batubara (Lapisan S114

dalam

urutan

seam/sub-lapisan

stratigrafis
(atau

seam

ke

atas)

dan

split/pecahan

sub-

lapisan)

batubara telah ditemukan di deposit GBP Blok 2 dan
ketebalannya berkisar hingga 3,9 m. Lapisan-lapisan
ini berada di seputar sebuah syncline yang menurun
dengan
(dip)

tajam

di

berderajat

kiri

kanan

sebelah
10-15

syncline

utara,
derajat,

tersebut.

dengan

penunjaman

menurun

curam

Batubara

di

memiliki

Total Moisture (Kelembaban Total) yang rendah (TM
7,3%),

dengan

Caloric

Value

yang

amat

tinggi

(Calorifc Value, CV 7.295 kcal/kg gross as received,
gar)

dan

abu

rendah

(3,9%

bituminous

batubara

dengan

bervariasi

(0,3-3,7%

adb),

air

dried

basis,

adb)

kandungan

sulfur

yang

rata-rata

1,3%

dengan

(adb).
Pertambangan dimulai pada tahun 1998 dan produksi
pada

tahun

2007

berjumlah

4,1

million

tones/Mt.

Metode penambangan dapat dipaparkan sebagai “multi
seam, moderate dip shallow open cut coal mine using
truck and shovel equipment in a haulback operation
(berlapis-lapis, penunjaman (dip) sedang di tambang
batubara open cut yang dangkal dengan menggunakan
truk

dan

peralatan

haulback)”.

Sejumlah

overburden/kelebihan

menggali
besar
beban
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dalam

pit
di

suatu

beroperasi

stripped

operasi
dengan

oleh

tiga

kontraktor pertambangan utama dan diangkut ke lokasi
bekas tambang/mined out area, dimana kondisi akhir
lokasi akan direhabilitasi sesudahnya. Multiple-pits
memastikan

bahwa

batubara

dengan

kandungan

sulfur

yang bervariasi dapat dipadukan untuk menghasilkan
suatu produk yang konsisten. Mayoritas Run-of-mine
(ROM)

coal

(batubara

yang

akan

dibersihkan,

namun

akan

menghasilkan

thermal

export

panas

bumi.

Sejumlah

diperoleh)

dihancurkan
coal/batubara

lapisan

batubara

tidak
untuk
ekspor
telah

ditambang sebagian dan beberapa lobang tambang telah
diisi kembali.
Fasilitas

mencakup

perkantoran

dan

kamp

beserta

akses jalan, tenaga listrik dan air. Terdapat sebuah
pabrik

pencucian/washplant

kecil

untuk

beneficiate

batubara dengan abu tinggi.
Batubara diangkut dengan truk sejauh 25-30 km dari
pit ke pelabuhan Manau di sungai Kedang Pahu dan
dimuat ke dalam tongkang dengan kapasitas 3.500t dan
diangkut dengan kapal tongkang tersebut sejauh 444
km

ke

Terminal

Batubara

Balikpapan.

Pada

musim

kering, sebagian batubara diangkut 14 km lebih jauh
ke pelabuhan Tepian Ulak yang berlokasi di Sungai
Mahakam

di

penuh/”topped

mana
up”.

tiap

tongkang

Pelabuhan

dimuat

Tepian

Ulak

hingga
mampu

memuat tongkang-tongkang dengan kapasitas 8.000t.
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Deposit tersebut telah mengalami pengeboran lobang
terbuka dangkal yang ekstensif dengan jarak tipikal
50-100

m

‘touch’

pada

lokasi

coring

pit

terhadap

yang

diusulkan

Lapisan

dengan

batubara

guna

memperoleh sampel batubara untuk dianalisa. Namun,
dikarenakan

tidak

logging/pencatatan
tingkat

adanya

geofisika,

keyakinan

data

Geophysical

MMC

hanya

menilai

bahwa

mencukupi

untuk

estimasi Sumber Daya Batubara dengan status maksimum
terunjuk. Sebagian lapisan batubara telah ditambang
dan Sumber Daya Batubara yang dilaporkan hanya untuk
lapisan yang lainnya (Lapisan 1-12).
Sumber

Daya

Batubara

GBP

Block

2

yang

utama

diestimasikan sejumlah 54 juta ton (Mt), di mana 4
Mt diklasifikasikan sebagai Terukur, 31 Mt sebagai
Terunjuk dan sisa 19 Mt sebagai Tereka.
Tambang

tersebut

merupakan
dapat

mature

dipercaya

Individu
menilai

telah

yang
bahwa

beroperasi

mine

dengan

serta

memiliki

Kompeten

untuk

operasional

sejak

1998

infrastruktur
posisi

di

Cadangan

tambang

dan
yang

pasar.

Batubara

tersebut

dapat

tercapai secara teknis dan wajar secara komersil. Ia
telah

mengunjungi

operasi

tersebut

lokasi
dan

dan

menyadari

permasalahan

yang

status

berkaitan

dengan tambang. Lokasi bersangkutan merupakan lokasi
yang

kompleks

karena

terdapat
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sejumlah

pit

yang

telah

ditambang

rehabilitasi

dan

yang

lokasi

harus

yang

sedang

dalam

dipertimbangkan

dalam

rencana jangka panjang tambang. Dengan tinggi harga
batubara
telah

akhir-akhir

ditingkatkan.

ini,

batasan

Sedang

pit

sebelumnya

dipertimbangkan

opsi

bawah tanah, tapi tidak termasuk dalam pernyataan
ini.
Suatu

“breakeven

menggunakan

data

strip

ratio”

actual

dari

dihitung
tambang.

dengan
Estimasi

breakeven strip ratio tersebut adalah 22.X bcm/ton.
Perangkat

lunak

menghasilkan
yang

Minex

“Optimiser”

serangkaian

bertahap

pit

digunakan

shell/kerangka

(incremental).

untuk
lokasi

Pendekatan

ini

merupakan pendekatan tiga dimensi yang menghasilkan
serangkaian pit shell/kerangka lokasi yang bertahap
(incremental), di mana tiap kenaikan menjadi lebih
mahal

akibat

perpaduan

berbagai

faktor

seperti

kedalaman, strip ratio, dan kualitas batubara.
Hasilnya

akan

diperiksa

dan

dibandingkan

dengan

serangkaian pit shells yang dirancang secara manual
yang dihasilkan oleh Bayan. Lebih dari 40 pit shells
kemudian dievaluasi, yang diperluas hingga beberapa
lapisan. Pit shells tersebut diperiksa ulang tonasi,
kualitas,

dan

keyakinannya.

memiliki Sumber Daya

Lokasi

potensial

yang

Tereka tidak diperhitungkan

dalam estimasi. Proses ini dimulai dengan 35 Mt ROM

418

ton dan setelah mengeliminasi 9 Mt batubara dengan
tingkat keyakinan yang lebih rendah diperoleh jumlah
4 Mt Cadangan Batubara Open Cut yang Terbukti, 22 Mt
Cadangan Batubara Open Cut yang Berkemungkinan untuk
total 26 Mt Cadangan Batubara Open Cut yang Terbukti
dan Berkemungkinan. Rata-rata abu adalah 6,6% (adb),
CV 7,415 kcal/kg (gar), dan kandungan sulfur 1,2%
(adb). Kelembaban seperti yang diterima/as received
7,2%. Rata-rata stripping ratio adalah 19.X bcm/tom.
Seluruh

Cadangan

berdasarkan
perencanaan

tingkat
tambang

Batubara
rincian
dan

diklasifikasikan

yang
juga

dicapai
pada

dalam
tingkat

kepercayaan pada Cadangan Batubara. Sumber daya yang
dilaporkan termasuk juga Cadangan, (yakni, Cadangan
Batubara yang bukan merupakan

tambahan atas Sumber

Daya Batubara).
Ada

sejumlah

permasalahan

dalam

perencanaan

yang

dapat mempengaruhi cadangan pertambangan yang telah
dinyatakan. Permasalahan tersebut mencakup:
•

Penggalian untuk eksplorasi di masa yang akan
datang dan pemutakhiran model geologis,

•

Mengikutsertakan tambahan survei pit ke dalam
model

geologis

untuk

berjalan.
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tambang

yang

sedang

•

Perencaan

tambang

termasuk

peluang

yang
bawah

sedang
tanah;

berjalan,
penanganan

ulang sebagian backfilled dumps untuk dapat
mengakses lapisan-lapisan yang lebih dalam;
potensi penambangan dinding tinggi serta usia
tambang yang lebih terinci.
Permasalahan

ini

dapat

menyebabkan

kuantitas

pit

shell dan pertambangan berubah pada pernyataan JORC
di masa yang akan datang.
Estimasi

Sumber

Daya

Batubara

dalam

laporan

diperkirakan oleh Tn. William Park, BSc (Geologi),
BEcon,

MAIG

yang

merupakan

Institute of Geoscientists.
informasi

yang

dikumpulkan

Anggota

di

Australian

Estimasi didasari atas
dan

ditinjau

oleh

Tn.

Park sebagai pegawai tetap di MMC. Beliau memiliki
cukup pengalaman yang relevan terhadap gaya dan tipe
deposit
kegiatan

yang

sedang

yang

berkualifikasi

dipertimbangkan

dilaksanakannya
sebagai

Individu

dan

sehingga
yang

terhadap
beliau
Kompeten

sebagaimana didefinisikan dalam Edisi 2004 Kode JORC.
Estimasi

Cadangan

diperkirakan

oleh

Tn.

Batubara
Paul

dalam

Wescott,

BE

laporan
(Mining,

Hons), FAusIMM, CPMin, MMICA, MAIME yang merupakan
seorang

Insinyur

Pertambangan

Profesional

Tercatat

/Chartered Professional Mining Engineer, Anggota di
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Australasian

Institute

of

Mining

and

Metallurgy,

Anggota American Institute of Mining Engineers, dan
anggota

di

Mineral

Industries

Consultants

Association. Estimasi didasari atas informasi yang
dikumpulkan dan ditinjau oleh Tn. Wescott sebagai
pegawai tetap MMC. Beliau memiliki cukup pengalaman
yang

relevan

sedang

terhadap

dipertimbangkan

dilaksanakannya
sebagai

gaya

dan

dan

sehingga

Individu

deposit

yang

terhadap

kegiatan

yang

beliau

berkualifikasi

yang

tipe

Kompeten

sebagaimana

didefinisikan dalam Edisi 2004 Kode JORC.
Laporan

ini

keseluruhan.
mengedit

hanya
Para

bagian

menggunakan

dapat

Pihak

dipresentasikan

yang

tertentu

Pernyataan

untuk

ingin
dari

secara

mencetak
laporan,

pelaporan

umum

atau
atau
wajib

terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari
MMC dan dari para pihak yang menandatangani laporan
ini.
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Halaman ini sengaja dikosongkan
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PT. Wahana Baratama Mining
DEPOSIT BATUBARA OPEN CUT WAHANA
PERNYATAAN SUMBER DAYA DAN CADANGAN
BATUBARA “OPEN CUT” PER TANGGAL 31 Maret 2008
Mei 2008
Pekerjaan 3318f_Wahana_ Mei

423

Halaman ini sengaja dikosongkan

KERAHASIAAN
DAN PENGGUNAAN HAK MILIK INTELEKTUAL
Informasi yang termuat dalam dokumen ini hanya untuk
penggunaan oleh klien yang disebutkan pada lembar
muka untuk tujuan persiapannya.
Dokumen ini, yang terdiri atas angka, tabel,
apendiks atau setiap tambahan lainnya tetap menjadi
hak milik intelektual Minarco-Mine Consult. Tiada
pihak atau perorangan lain yang diperbolehkan
menyalin, memodifikasi atau mencetak informasi, atau
bagian manapun darinya, yang termuat dalam dokumen
ini tanpa wewenang tertulis dari Minarco-Mine
Consult dan dengan pengakuan lengkap dan benar
mengenai kontribusi Minarco-Mine Consult.
Hak atas laporan ini dan setiap pekerjaan berkaitan
dengannya tetap berada pada Minarco-Mine Consult
serta tidak akan diteruskan kepada klien sebelum
semua perhitungan telah lunas diselesaikan.
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RINGKASAN EKSEKUTIF
Minarco-MineConsult PTY Ltd (MMC) ditunjuk oleh PT
Bayan

Resources

estimasi

(Bayan)

independen

“Pernyataan”)

untuk

merampungkan

(selanjutnya,

untuk

Sumber

Daya

suatu

disebut

sebagai

dan

Cadangan

Batubara Open Cut di wilayah pertambangan di Proyek
Batubara

milik

(selanjutnya,

PT

Wahana

disebut

Kalimantan

Selatan,

melaporkan

Sumber

Baratama

sebagai

Indonesia.
Daya

Batubara

Mining

“Wahana”)

di

Pernyataan

ini

dan

Cadangan

Batubara per 31 Maret 2008 dan telah dipersiapkan
sesuai dengan persyaratan petunjuk pelaporan Komite
Cadangan Hasil Tambang Gabungan tahun 2004 Institut
Pertambangan
Ahli

Sains

dan

Metalurgi

Geologi

Australasia,

Australia

dan

Dewan

Institut
Mineral

Australia (“Kode JORC”).
Wahana

berlokasi

Indonesia,

di

seperti

propinsi

Kalimantan

ditunjukkan

dalam

Selatan,

Gambar

1.

Wahana merupakan satu dari enam proyek batubara yang
dioperasikan oleh Grup Bayan, dan laporan terpisah
atas Sumber Daya dan Cadangan Batubara untuk tiap
proyek sedang dipersiapkan. Berbatasan dengan dan di
bagian atas penunjaman/up dip lokasi konsesi Wahana
adalah tambang Sanui yang sedang dioperasikan oleh
PT Arutmin Indonesia (Arutmin). Telah diadakan suatu
perjanjian dengan Arutmin untuk menambang batubara
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di perbatasan konsesi. Laporan ini hanya mencakup
Sumber Daya Batubara dan Cadangan Batubara Open Cut
yang berada di dalam konsesi Wahana. Bagian Timur
Laut konsesi Wahana saat ini sedang menjadi subyek
dari studi penambangan bawah tanah, namun Cadangan
Batubara bawah tanah dalam bentuk apapun juga tidak
termasuk dalam laporan ini.
Luas

lokasi

diperkirakan

yang
9

seam/lapisan

km

bersangkutan
kali

1,5

batubara

untuk

km.

dan

open

Sejumlah

17

cut
coal

sub-seam/sub-lapisan

batubara telah ditemukan. Batubara in-situ tersebut
memiliki

Total

Moisture

(Kelembaban

Total)

5,9%,

Caloric Value 6.660 kcal/kg (gross as received, gar)
dan

sulfur

0,5%

(air

dried

basis, adb. Rangkaian

lapisan atas (S1 hingga S8) relatif tipis (0,2-0,9m)
dan memiliki abu yang lebih tinggi (rata-rata 14,0%
adb),

sedangkan

sub-seams

(atau

rangkaian
pecahan)

lapisan
dari

bawah

Lapisan

merupakan

Satui

yang

utama yang lebih tebal, berkisar antara 0,5-2,5m dan
memiliki abu yang lebih rendah (rata-rata 8,6% adb).
Penunjaman bervariasi antara 13-17 derajat ke arah
selatan-barat daya.
Pertambangan dimulai pada bulan Desember 2008 dan
produksi pada di akhir Maret 2008 berjumlah kurang
lebih

189.000

ton.

Metode

penambangan

dapat

dipaparkan sebagai “multi seam, moderate dip shallow
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open cut coal mine using truck and shovel equipment
in a haulback operation (berlapis-lapis, penunjaman
(dip)

sedang

di

dangkal

dengan

menggali

dalam

tambang

batubara

menggunakan
suatu

open

cut

dan

peralatan

truk

operasi

haulback)”.

yang

Setelah

pemotongan boks awal, limbah akan ditarik kembali ke
lokasi bekas tambang (mined out area) serta kemudian
lokasi pembuangan akan direhabilitasi. Operasi open
cut yang diajukan akan menggunakan penggali hidrolik
dan

truk

untuk

Run-of-mine

menambang

(ROM)

batubara

coal

dan

(batubara

limbahnya.
yang

akan

diperoleh) tidak dibersihkan, namun akan dihancurkan
untuk

menghasilkan

thermal

export

coal/batubara

ekspor panas bumi.
Fasilitas
akses

mencakup

jalan,

perkantoran

tenaga

listrik

dan

dan

kamp

air.

beserta

Konstruksi

infrastruktur Wahana sedang berada di tahap awal dan
jadwal konstruksi saat ini menjadwalkan penyelesaian
pembangunan fasilitas pada tahun 2008.
Batubara diangkut dengan truk sejauh 17 km dari pit
ke

lokasi

penimbunan

di

tepi

sungai.

Kemudian

batubara itu akan dihancurkan dan ditimbun. Tersedia
fasilitas
dangkal
perairan

pemuatan

untuk

tongkang

kapal

dangkal

besar.

batubara

karena
Dengan
akan

draft

terlalu

demikian,
diangkut

dari

dengan

tongkang ke suatu stasiun mengapung untuk transfer
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batubara

lepas

pemuatan

ke

pantai.

kapal

Disini

besar

untuk

akan

dilakukan

transportasi

jarak

jauh ke pasar internasional. Untuk jangka panjang,
direncanakan pembangunan suatu overland conveyor to
the

port.

Produksi

batubara

yang

direncanakan

membutuhkan paduan dari batubara dengan abu tinggi
dan rendah untuk mempertahankan spesifikasi produk,
atau sebagai alternative dapat diproduksi batubara
dengan kualitas yang lebih rendah.
Sumber Daya Batubara diestimasikan sejumlah 250 juta
ton

(Mt),

di

mana

16

Mt diklasifikasikan

sebagai

Terukur , 137 Mt sebagai Terunjuk, dan sisa 98 Mt
sebagai Tereka, pada saat ini.
Sumber Daya Batubara diperkirakan dengan menerapkan
faktor

pertambangan

dan

kriteria

pengecualian

terhadap Sumber Daya Batubara. Faktor pertambangan
(seperti

pemulihan

berdasarkan
diajukan.
tersebut
minimal

metode
Termasuk

adalah
bagian

dan

dilusi)

penambangan
dalam

batasan
pengerjaan.

ditentukan

open

kriteria
konsesi

cut

yang

pengecualian
dan

Perangkat

ketebalan

lunak

Minex

“Optimiser” digunakan untuk menghasilkan serangkaian
pit

shell/kerangka

(incremental)
incremental
Hasilnya

dan

yang

breakeven

akan

lokasi
berubah

yang
dalam

incremental

diperiksa
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dan

pit

bertahap
rasio

strip
shell

strip
ratio.
yang

diinginkan akan dipilih dengan menentukan breakeven
strip ratio yang berkaitan dengan keadaan ekonomi
tambang yang diprediksi. Kuantitas batubara di dalam
pit

shell

tersebut

kemudian

akan

dievaluasi

sedemikian sehingga hanya Sumber Daya Batubara yang
Terunjuk yang diklasifikasikan sebagai Cadangan.
Berdasarkan

pendekatan

ini,

diperkirakan

terdapat

Cadangan Batubara Open Cut yang Terbukti sejumlah 15
juta

ton,

61

Mt

Cadangan

Batubara

Open

Cut

Berkemungkinan, sehingga menghasilkan total sebesar
76 Mt Cadangan Batubara Open Cut yang Terbukti dan
Berkemungkinan. Rata-rata strip ratio diestimasikan
sekitar 15,X bcm/ton. Rata-rata kualitas batubara di
Keham adalah TM 5,8%, CV 6.480 kcal/kg (gar), abu
12,6% (as received, ar), dan kandungan sulfur 0,5%
(ar).

Seluruh

berdasarkan

Cadangan

tingkat

Batubara

rincian

diklasifikasikan

yang

dicapai

dalam

perencanaan tambang dan juga pada tingkat keyakinan
pada

sumber

termasuk
yang

daya.

juga

bukan

Sumber

Cadangan,

merupakan

daya

(yakni,

tambahan

yang

dilaporkan

Cadangan
atas

Batubara

Sumber

Daya

perencanaan

yang

Batubara).
Ada

sejumlah

permasalahan

dalam

dapat mempengaruhi cadangan pertambangan yang telah
dinyatakan. Permasalahan tersebut mencakup:
•

studi geoteknis open cut yang terinci
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•

studi di masa yang akan datang yang berkaitan
dengan

mengikutsertakan

pabrik

pencucian/washplant dalam operasi,
•

perencanaan

yang

terinci

untuk

implementasi

perjanjian mengenai “perbatasan” dengan konsesi
Arutmin yang letaknya bertetangga,
•

pemboran

eksplorasi

yang

sedang

berjalan

dan

pemutakhiran model geologis,
•

studi

pertambangan

berjalan

dan

bawah

tanah

penyelidikan

yang

sedang

geoteknis

yang

berkaitan, dan
•

perencanaan
termasuk

tambang

peralatan

yang

sedang

pertambangan

berjalan,

yang

berbeda

dan perencanaan periode start up dan rancangan
box cut yang lebih terinci
Permasalahan

ini

dapat

menyebabkan

kuantitas

pit

shell dan pertambangan berubah pada pernyataan JORC
di masa yang akan datang.
Estimasi

Sumber

Daya

Batubara

dalam

laporan

diperkirakan oleh Tn. William Park, BSc (Geologi),
BEcon,

MAIG

yang

merupakan

Institute of Geoscientists.
informasi

yang

dikumpulkan

Anggota

di

Australian

Estimasi didasari atas
dan

ditinjau

oleh

Tn.

Park sebagai pegawai tetap di MMC. Beliau memiliki
cukup pengalaman yang relevan terhadap gaya dan tipe
deposit

yang

sedang

dipertimbangkan
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dan

terhadap

kegiatan

yang

berkualifikasi

dilaksanakannya
sebagai

sehingga

Individu

yang

beliau
Kompeten

sebagaimana didefinisikan dalam Edisi 2004 Kode JORC.
Estimasi

Cadangan

diperkirakan

oleh

Batubara

Tn.

Paul

dalam

Wescott,

laporan

BE

(Mining,

Hons), FAusIMM, CPMin, MMICA, MAIME yang merupakan
seorang

Insinyur

Pertambangan

Profesional

Tercatat

/Chartered Professional Mining Engineer, Anggota di
Australasian

Institute

of

Mining

and

Metallurgy,

Anggota American Institute of Mining Engineers, dan
anggota

di

Mineral

Industries

Consultants

Association. Estimasi didasari atas informasi yang
dikumpulkan dan ditinjau oleh Tn. Wescott sebagai
pegawai tetap MMC. Beliau memiliki cukup pengalaman
yang

relevan

sedang

terhadap

dipertimbangkan

dilaksanakannya
sebagai

gaya

dan

dan

sehingga

Individu

deposit

yang

terhadap

kegiatan

yang

beliau

berkualifikasi

yang

tipe

Kompeten

sebagaimana

didefinisikan dalam Edisi 2004 Kode JORC.
Laporan

ini

keseluruhan.
mengedit

hanya
Para

bagian

menggunakan

dapat

Pihak

dipresentasikan

yang

tertentu

Pernyataan

untuk

ingin
dari

secara

mencetak
laporan,

pelaporan

umum

atau
atau
wajib

terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari
MMC dan dari para pihak yang menandatangani laporan
ini.
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PT Bara Tabang
PT Fajar Sakti Prima
PT Brain Anjant Sentosa
KONSESI TAMBANG
PERNYATAAN
SUMBER
DAYA
DAN
CADANGAN BATUBARA “OPEN CUT” PER
TANGGAL 31 MARET 2008
Mei 2008
Pekerjaan 3318M_B_Tabang_Maret
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Halaman ini sengaja dikosongkan

KERAHASIAAN
DAN PENGGUNAAN HAK MILIK INTELEKTUAL
Informasi yang termuat dalam dokumen ini hanya untuk
penggunaan oleh klien yang disebutkan pada lembar
muka untuk tujuan persiapannya.
Dokumen ini, yang terdiri atas angka, tabel,
apendiks atau setiap tambahan lainnya tetap menjadi
hak milik intelektual Minarco-Mine Consult. Tiada
pihak atau perorangan lain yang diperbolehkan
menyalin, memodifikasi atau mencetak informasi, atau
bagian manapun darinya, yang termuat dalam dokumen
ini tanpa wewenang tertulis dari Minarco-Mine
Consult dan dengan pengakuan lengkap dan benar
mengenai kontribusi Minarco-Mine Consult.
Hak atas laporan ini dan setiap pekerjaan berkaitan
dengannya tetap berada pada Minarco-Mine Consult
serta tidak akan diteruskan kepada klien sebelum
semua perhitungan telah lunas diselesaikan.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Minarco-Mine Consult Pty Ltd (MMC) ditunjuk oleh PT
Bayan

Resources

estimasi

(Bayan)

untuk

independen

merampungkan

(selanjutnya,

suatu

disebut

sebagai ”Pernyataan”) untuk Sumber Daya dan Cadangan
Batubara

Open

Cut

(selanjutnya,

disebut

sebagai

“Pernyataan”) dari ketiga konsesi tambang yang saling
berdampingan.

Ketiga

bangunan

tersebut

yaitu

PT

Fajar Sakti Prima (”FSP”), PT Bara Tabang (”BT”) dan
PT

Brain

Adjant

Sentosa,selanjutnya

ketiganya

diesebut sebagai proyek ”Tabang” dalam laporan ini.
Pernyataan ini melaporkan Sumber Daya Batubara dan
Cadangan

Batubara

dipersiapkan
pelaporan
tahun

sesuai

Komite

2004

31

Cadangan

2008

Hasil

Ahli

dan

dan

persyaratan
Tambang

Pertambangan

Institute

Australiasia

Maret

dengan

Institut

Australasia,
Mineral

per

Sains

Dewan

dan

petunjuk
Gabungan
Metalurgi

Geologi

Mineral

telah

dan

Australia

(“Kode JORC”).

Proyek Tabang terletak di propinsi Kalimantan Timur,
Indonesia,sebagaimana nampak pada Gambar 1. Tabang
adalah

satu

dari

enam

proyek

batubara

yang

dioperasikan oleh Bayan dan suatu laporan mengenai
Sumber

Daya

Batubara

dan
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Cadangan

Batubara

yang

terpisah

sedang

dipersiapkan

untuk

masing-masing

proyek. Dua konsesi tambang di Utara yaitu FSP dan
BT terdiri dari area dengan kepentingan open cut.
Konsesi yang ketiga, BAS memiliki data yang terbatas
dan telah dikecualikan dari laporan ini.

Tujuh lapisan batubara datar yang rendah (Lapisan 1
sampai

7)

dan

sub-lapisan

(atau

pisahan

lapisan)

dengan berbagai ketebalan yang berbeda dengan satu
lapisan besar (Lapisan 3) dengan ketebalan hingga
32,5

m

telah

teridentifikasi.

Batubara

in

situ

memiliki Kelembaban Total tinggi (TM 33,5%), energi
rendah

(4,305

kcal/kg

kotor

sebagaimana

saat

diterima, gar), abu rendah (3,5% air-dried basis),
sulfur

rendah

(0,1%

adb)

batubara

sub-bituminous.

Keadaan geoglogis pada daerah ini relatif sederhana
dengan lapisan-lapisan yang terendam pelan ke arah
Selatan pada kurang dari 5 derajat.

Metode pertambangan dapat dipaparkan sebagai” multi
seams, pertambangan batubara low dip open cut using
truck and shovel equipment in a haulback operation.”
(berlapis-lapis, penunjaman (dip) dalam di tambang
batubara open cut yang dangkal dengan menggunakan
truk

dan

peralatan

menggali

haulback)”.
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dalam

suatu

operasi

Setelah pemotongan box awal, limbah akan diangkut ke
pembuangan

bekas

pit,

limbah

kumdian

akan

dikembalikan ke area pertambangan, dimana tersedia
ruang

pit

dan

daerah

pembuangan

kemudian

akan

direhabilitasi. Operasi open cut yang diajukan akan
menggunakan

ekskavator

hidrolik

dan

truk

untuk

menambang batubara dan limbahnya. Batubara run-ofmine

(ROM)

untuk

tidak

dicuci

memproduksi

tetapi

thermal

akan

export

dihancurkan

coal/batubara

ekspor panas bumi atau akan diberikan kepada pabrik
yang telah ditingkatkan (upgrade).
Fasilitas
akses

meliputi

jalan,

terasosiasi.

kantor-kantor

listrik
Produksi

dan

dan

tenda

pasokan

batubara

dengan

air

yang

percobaan

akan

dilaksanakan di blok Fajar Sakti Prima pada 2006,
dan

2007

dengan

total

349.000

ton

batubara

yang

tertambang. Blok BT yang berdampingan direncanakan
untuk dikembangkan pada 2008. Saat ini Bayan tengah
membangun

suatu

pabrik

peningkatan

(upgrade)

batubara terletak di sebelah Timur blok BT yang akan
dioperasikan

oleh

PT

Kaltim

Supacoal.

Pabrik

ini

direncanakan untuk memproses 1,5 Mt suplai batubara
mentah untuk memproduksi briket CV yang kurang lebih
1,0

Mt

lebih

tinggi,

dengan

dimulai pada 2009.
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produksi

yang

akan

Pertambangan

Tabang

akan

memproduksi

dua

produk

batubara, satu sebagai batubara standar panas bumi
yang akan dikirim ke Terminal Batubara Balikpapan
(BCT) untuk proses pencampuran (blending) dan kedua
sebagai

persediaan

suplai

untuk

pabrik

briket

barubara. Batubara saat ini dikirimkan dengan truk
sejauh

27

km

dari

pit

menuju

pelabuhan

kargo

sementara di Gunung Sari di Sungai Belayan dan akan
diantarkan

dalam

kapal-kapal

barang

yang

kecil

(1000-3000t) ke persimpangan Sungai Mahakam dimana
paket-paket tersebut akan dikirimkan ke kapal-kapal
barang

besar

(8000t)

dan

dikirimkan

ke

Terminal

Batubara Balikpapan. Total jarak transportasi adalah
521 km. Pada musim kering, Sungai Belayan mungkin
tidak dapat diakses, bahkan oleh kapal-kapal barang
kecil. Perusahaan sedang membangun jalan penghubung
sepanjang 70 km ke arah Timur menuju Sungai Senyiur
dimana

kapal

barang

berkapasitas

3000

t

dapat

digunakan sepanjang tahun.

Sumber

Daya

Batubara

di

area

konsesi

FSP

dan

BT

diperkirakan mencapai 530 juta ton (Mt), dimana 258
Mt
149

di
Mt

antaranya
sebagai

diklasifikasikan
Terunjuk

dengan

sebagai
rata-rata

Terukur,
123

MT

sebagai Diperkirakan. Dari jumlah ini, 106 Mt berada
dalam area konsesi FSP dan 424 Mt di BT.
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Jumlah Persediaan Batubara diperkirakan dengan cara
menerapkan seluruh faktor pertambangan dan kriteria
pengecualian

atas

Sumber

Daya

Batubara.

Faktor-

faktor pertambangan (seperti pemulihan dan dilusi)
didefinisikan
cut.

Kriteria

dan

ketebalan

dari

suatu

metode

pengecualian
seksi

pertambangan

meliputi

pekerjaan

batas

minimum.

open

konsesi

Perangkat

lunak Minex ”Optimiser” digunakan untuk menghasilkan
serangkaian pit shell/kerangka lokasi bertahap yang
mencerminkan berbagai skenario ekonomi dan perubahan
pada rasio strip bertahap breakeven. Hasil-hasilnya
kemudian

diperiksa

kemudian

akan

strip

batubara

shell

ditentukan

breakeven

pertambangan

dan

yang

pit

dengan

yang

menetapkan

sehubungan

dengan

yang

telah

diperkirakan.

pit

shell

ini

pada

dipilih

kemudian

rasio

ekonomi
Kuantitas

dievaluasi

sehingga hanya Sumber Daya Batubara Terunjuk yang
akan diklasifikasikan sebagai Cadangan.

Berdasarkan pendekatan ini, terdapat sejumlah total
60

Mt

Cadangan

Batubara

Open

Cut

yang

Terbukti,

Calon Cadangan Batubara Open Cut dengan total 258 Mt
dengan total 318 Mt Cadangan Batubara Open Cut Calon
dan

Terbukti.

Rasio

strip

rata-rata

diperkirakan

sebesar 3,2 bcm/tonne. Kualitas rata-rata batubara
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yaitu Kelembaban Total (TM) 33,5%, CV 4,217 kcal/kg
(gar), debu 4,7% (sebagaimana saat diterima, ar),
dan kandungan sulfur 0,1% (ar). Seluruh Persediaan
Batubara diklasifikasikan berdasarkan tingkat detail
yang telah diselesaikan di perencanaan pertambangan
dan juga tingkat keyakinan pada Sumber Daya Batubara.
Sumber

Daya

Batubara

dilaporkan

meliputi

pula

Cadangan Batubara, dengan demikian Cadangan Batubara
bukan merupakan tambahan Sumber Daya Batubara.

Terdapat beberapa isu perencanaan yang dapat memberi
dampak terhadap cadangan batubara tersebut. Isu-isu
tersebut meliputi:
•

Studi geoteknis yang detil

•

Pengeboran untuk eksplorasi yang berkelanjutan
dan perkembangan (update) model geologis,

•

Mengirimkan
lebih

jauh,

batubara
yang

ke

dapat

Sungai

Senyuir

ditempuh

oleh

yang
kapal

barang berkapasitas 3000t sepanjang tahun,
•

Memproses batubara pada pabrik briket PT Kaltim
Supacoal yang akan dikonstruksikan berdekatan
untuk

mengurangi

kandungan

kelembaban

dan

meningkatan nilai energi, dan
•

Perencanaan

pertambangan

yang

berkelanjutan

meliputi perlengkapan pertambangan berbeda dan
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perencanaan

yang

lebih

mendetail

mengenai

periode dimulainya.
Isu-isu
shell

di

dan

atas

dapat

kuantitas

menyebabkan

pertambangan

perubahan

pada

pit

pernyataan-

pernyataan JORC ke depannya.

Estimasi

Sumber

Daya

Batubara

dalam

laporan

diperkirakan oleh Tn. William Park, BSc (Geologi),
BEcon,

MAIG

yang

merupakan

Anggota

Institute of Geoscientists.
informasi
Park.

yang

Beliau

dikumpulkan
adalah

di

Australian

Estimasi didasari atas
dan

pegawai

ditinjau
tetap

di

oleh

Tn.

MMC

dan

memiliki cukup pengalaman yang relevan terhadap gaya
dan

tipe

terhadap

deposit

yang

kegiatan

sedang

yang

dipertimbangkan

dilaksanakannya

dan

sehingga

beliau berkualifikasi sebagai Individu yang Kompeten
sebagaimana didefinisikan dalam Edisi 2004 Kode JORC.

Estimasi

Cadangan

Batubara

dalam

laporan

diperkirakan oleh Tn. Paul Wescott BE (Pertambangan,
Hons),

FAusIMM,

CPMin,

MMICA,

seorang insinyur Pertambangan
anggota

Institut

MAIME,

yang

adalah

Profesional Sewaan,

Pertambangan

dan

Metalurgi

Australiasia, anggota Institut Insinyur Pertambangan
Amerika
Mineral.

dan

anggota

Estimasi

Asosiasi

didasari
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Konsultan

atas

Industri

informasi

yang

dikumpulkan dan ditinjau oleh Tn. Wescott. Beliau
adalah

pegawai

pengalaman
deposit
kegiatan

tetap

yang

yang

di

relevan

sedang

yang

berkualifikasi

MMC

dan

memiliki

terhadap

gaya

dipertimbangkan

dilaksanakannya
sebagai

dan

dan

yang

tipe

terhadap

sehingga

Individu

cukup

beliau
Kompeten

sebagaimana didefinisikan dalam Edisi 2004 Kode JORC.

Laporan

ini

keseluruhan.
mengedit

hanya
Para

dapat

Pihak

bagian-bagian

menggunakan

Pernyataan

dipresentasikan

yang

ingin

tertentu
untuk

secara

mencetak

atau

dari

teks

atau

pelaporan

umum

wajib

terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dan
tanda tangan terlebih dahulu dari MMC.

443

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT Teguh Sinar Abadi/PT
Firman Ketaun Perkasa
Deposit Open Cut Tambang Batubara
PERNYATAAN SUMBER DAYA DAN CADANGAN
BATUBARA “OPEN CUT” PER TANGGAL 31 MARET
2008
Mei 2008
Pekerjaan 3318M_c_TSA_Mei
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Halaman ini sengaja dikosongkan

KERAHASIAAN DAN PENGGUNAAN HAK MILIK INTELEKTUAL
Informasi yang termuat dalam dokumen ini hanya untuk
penggunaan oleh klien yang disebutkan pada lembar muka
untuk tujuan persiapannya.
Dokumen ini, yang terdiri atas angka, tabel, apendiks atau
setiap tambahan lainnya tetap menjadi hak milik intelektual
Minarco-Mine Consult. Tiada pihak atau perorangan lain yang
diperbolehkan menyalin, memodifikasi atau mencetak
informasi, atau bagian manapun darinya, yang termuat dalam
dokumen ini tanpa wewenang tertulis dari Minarco-Mine
Consult dan dengan pengakuan lengkap dan benar mengenai
kontribusi Minarco-Mine Consult.
Hak atas laporan ini dan setiap pekerjaan berkaitan
dengannya tetap berada pada Minarco-Mine Consult serta
tidak akan diteruskan kepada klien sebelum semua
perhitungan telah lunas diselesaikan.
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RINGKASAN EKSEKUTIF
Minarco-MineConsult
sebuah

Pernyataan

Pty

Ltd

Independen

(MMC)

telah

mengenai

mempersiapkan

Sumber

Daya

dan

Cadangan Batubara Open Cut (selanjutnya, disebut sebagai
“Pernyataan”) untuk Deposit batubara milik PT Teguh Sinar
Abadi

(selanjutnya

disebut

“TSA”)

dan

PT

Firman

Ketaun

Perkasa (selanjutnya disebut ”FKP”), dan secara bersamasama

disebut

sebagai

TSA/FKP.

Pernyataan

ini

melaporkan

Sumber Daya Batubara dan Cadangan Batubara per 31 Maret
2008

dan

telah

dipersiapkan

sesuai

dengan

persyaratan

petunjuk pelaporan Komite Cadangan Hasil Tambang Gabungan
tahun 2004 Institut Pertambangan dan Metalurgi Australasia,
Institute Ahli Sains Geologi dan Mineral Australiasia dan
Dewan Mineral Australia (“Kode JORC”).
Area sewa TSA/FKP terletak di propinsi Kalimantan Timur,
Indonesia,sebagaimana nampak pada Gambar 1. TSA adalah satu
dari enam proyek batubara yang dioperasikan oleh Bayan dan
suatu laporan mengenai Sumber Daya Batubara dan Cadangan
Batubara yang terpisah sedang dipersiapkan untuk masingmasing proyek. Terdapat dua deposit di area sewa:deposit
utama TSA/FKP yang terletak 12 km dari Sungai Mahakam pada
titik terdekatnya dan deposit FKP Barat yang terletak 50 km
ke arah Barat. Untuk deposit FKP Barat hanya terdapat data
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yang terbatas dan deposit tersebut telah dikecualikan dari
laporan ini.
Sejumlah total 29 lapisan batubara telah teridentifikasi di
deposit

TSA/FKP

dengan

tingkat

ketebalan

hingga

11,9

m

dengan ketebalan rata-rata berkisar antara 0,3 m sampai 4,7
m. Lapisan-lapisan dapat disubdivisikan menjadi serangkaian
lapisan-lapisan
Batubara
berenergi

in

atas

situ

dan

adalah

bawah

batubara

berdasarkan
thermal

kualitas.

moderat

hingga

tinggi dengan Kelembaban Total berkisar

antara

15% pada lapisan atas hingga 21% pada lapisan yang lebih
rendah (rata-rata 16%), Nilai Kalori (CV) berkisar antara
5.580 hingga 6.110 kkal/kg berdasarkan lapisan dengan ratarata 5.990 kkal/kg (gar), kadar abu rendah (4-5% adb) pada
lapisan rendah dan kadar sulfur yang bervariasi berkisar
antara 0,3% (adb) pada lapisan atas dan 1,3% (adb) pada
lapisan

bawah

(rata-rata

1,0%

adb).

Lapisan-lapisan

bergerak menurun ke arah asia selatan sebesar 20 derajat di
Selatan dan menukik sebesar 45-55 derajat di Utara.
Penambangan percobaan dimulai di Pit Melamu di bagian Utara
deposit dalam wilayah konsesi TSA pada Oktober 2007. Hingga
akhir

Maret

2008,

hanya

sebagian

kecil

penambangan

percobaan yang telah dilakukan dan jumlah tersebut belum
dipertimbangkan dalam pernyataan ini. Pit Melamuk relatif
kecil

dengan

estimasi

awal

sebesar
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700.000

tonase

oleh

Bayan. Penggalian yang ekstensif telah diselesaikan, namun
informasi

ini

masih

sedang

diproses

pada

saat

penulisan

Pernyataan ini sehingga tidak dilaporkan dalam Pernyataan.
Metode

pertambangan

dapat

didefinisikan

sebagai”

multi

seams, low dip open cut coal mining using truck and shovel
equipment in a haulback operation.”
(berlapis-lapis, penunjaman (dip) dalam di tambang batubara
open cut yang dangkal dengan menggunakan truk dan peralatan
menggali dalam suatu operasi haulback)”. Setelah pemotongan
box awal telah dilaksanakan, sisanya akan dikembalikan ke
area

pertambangan

direhabilitasi.

dan

Operasi

daerah

open

cut

menggunakan ekskavator hidrolik
batubara

dan

sisanya.Pada

pembuangan
yang

akan

diusulkan

akan

dan truk untuk menambang

area-area

dengan

turunan

yang

lebih curam, low walls harus dibangun dengan sudut yang
lebih rendah untuk mencegah kegagalan low wall. Pit harus
dikembangkan dan ditambang baik di TSA maupun di FKP secara
simultan sesuai dengan peraturan Departemen Pertambangan.
Hal

ini

dapat

diatur

dengan

penjadwalan

produksi

dan

pencampuran batubara yang sesuai. Produksi batubara yang
direncanakan
dengan
menjaga

kadar

akan
abu

standar

memerlukan
lebih

pencampuran

tinggi

rata-rata

dan

produk.
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dari

lebih
Batubara

batubara

rendah

untuk

run-of-mine

(ROM)

tidak

dicuci

tetapi

akan

dihancurkan

untuk

memproduksi batubara ekspor thermal.
Fasilitas
jalan,

meliputi
listrik

kantor-kantor
dan

pasokan

dan

tenda

air

yang

dengan

akses

terasosiasi.

Pembangunan infrastruktur telah dimulai; jalan pengiriman
(haul road) dan pelabuhan pemuatan perahu sedang dibangun
secara besar-besaran. Tambang ini direncanakan untuk mulai
berproduksi pada 2008 dan akan dioperasikan oleh kontraktor
penambangan. TSA/FKP akan melaksanakan operasi penghancuran
batubara dan pemuatan. Batubara akan dikirimkan dengan truk
sejauh 12 km dari pit Melamuk di ujung Utara area proyek
menuju

ke

pelabuhan

pemuatan

di

Muara

Bunyut

di

Sungai

Mahakam dan dimuat di Terminal Batubara Balikpapan.
Terhadap

deposit

TSA/FKP,

sejumlah

penggalian

lubang

terbuka dangkal telah dilakukan dengan ruang 100 m-200 m
pada area pit yang direncanakan dan pada 400 m-900 m di
tempat

lain

pada

deposit

dengan

”touch”

coring

atas

lapisan-lapisan batubara untuk memperoleh sampel batubara
untuk dianalisa. Akibat tidak adanya pencatatan geofisik
dan kesulitan dalam mengkonfirmasi kelangsungan lapisan di
kedalaman

akibat

penggalian

yang

realtif

dangkal,

MMC

menimbang tingkat keyakinan data sebagai cukup, tetapi hal
ini

maksimal

hanya

untuk

estimasi

dengan status Terunjuk.
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Sumber

Daya

Batubara

Deposit batubara utama TSA/FKP diperkirakan berjumlah total
80 juta tonase (Mt), dimana 0 Mt berstatus Terukur, 41 Mt
sebagai Terunjuk, dengan rata-rata 39 Mt sebagai Tereka.
Jumlah

Persediaan

menerapkan

Batubara

seluruh

pengecualian

atas

diperkirakan

faktor
Sumber

pertambangan
Daya

dengan
dan

Batubara.

cara

kriteria

Faktor-faktor

pertambangan (seperti pemulihan dan dilusi) didefinisikan
dari

suatu

metode

pengecualian
pekerjaan

pertambangan

meliputi

minimum.

batas

sewa

Perangkat

open
dan

lunak

cut.

Kriteria

ketebalan
Minex

seksi

”Optimizer”

digunakan untuk menghasilkan serangkaian pit shell bertahap
yang mencerminkan berbagai skenario ekonomi dan perubahan
pada

rasio

strip

bertahap

breakeven.

Hasil-hasilnya

kemudian diperiksa dan shell pit yang dipilih kemudian akan
ditentukan

dengan

sehubungan

dengan

diperkirakan.
kemudian
Terunjuk

menetapkan

yang

ekonomi

Kuantitas

dievaluasi
akan

rasio

strip

breakeven

pertambangan

batubara

sehingga

hanya

pada

pit

Sumber

diklasifikasikan

yang

yang
telah

shell

Daya

sebagai

ini

Batubara
Cadangan.

Penggalian tambahan secara menurun yang lebih rendah dan
lebih rendah lagi akan memungkinkan perluasan pit shell.
Berdasarkan pendekatan ini,

Calon Cadangan Batubara Open

Cut dengan total 33 Mt dengan rasio cut-off strip sebesar
15

bcm/tonne

diperkirakan.

Kualitas
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rata-rata

batubara

yaitu Kelembaban Total (TM) 16,5%, abu 5,1% (ar), CV 5790
kkal/kg

(gar),

Persediaan

dan

kandungan

Batubara

berdasarkan

arang

1,1%

diklasifikasikan

tingkat

detail

yang

(ar).

sebagai

telah

Seluruh

”Mungkin”

diselesaikan

di

perencanaan pertambangan dan juga tingkat keyakinan pada
Cadangan Batubara. Sumber Daya Batubara dilaporkan meliputi
pula Cadangan Batubara, dengan demikian Cadangan Batubara
bukan merupakan tambahan Sumber Daya Batubara.
Terdapat beberapa isu perencanaan yang dapat memberi dampak
terhadap

cadangan

batubara

tersebut.

Isu-isu

tersebut

meliputi:
•

Studi geoteknis yang detil

•

Pengeboran

untuk

eksplorasi

yang

berkelanjutan

dan

perkembangan (update) model geologis,
•

Perencanaan

pertambangan

yang

berkelanjutan

meliputi

perlengkapan pertambangan berbeda dan perencanaan yang
lebih mendetail mengenai periode dimulainya dan desain
box cut.
Isu-isu di atas dapat menyebabkan perubahan pit shell dan
kuantitas pertambangan pada pernyataan-pernyataan JORC ke
depannya.
Estimasi Sumber
oleh

Tn.

Daya Batubara dalam laporan diperkirakan

William

Park,

BSc

(Geologi),

BEcon,

MAIG

yang

merupakan Anggota di Australian Institute of Geoscientists.
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Estimasi

didasari

atas

informasi

yang

dikumpulkan

dan

ditinjau oleh Tn. Park. Beliau adalah pegawai tetap di MMC
dan memiliki cukup pengalaman yang relevan terhadap gaya
dan tipe deposit yang sedang dipertimbangkan dan terhadap
kegiatan

yang

dilaksanakannya

sehingga

beliau

berkualifikasi sebagai Individu yang Kompeten sebagaimana
didefinisikan dalam Edisi 2004 Kode JORC.
Estimasi Cadangan Batubara dalam laporan diperkirakan oleh
Tn. Paul Wescott BE (Pertambangan, Hons), FAusIMM, CPMin,
MMICA,

MAIME,

Profesional
Metalurgi

adalah

Sewaan,

seorang

anggota

Australiasia,

Pertambangan
Industri

yang

Amerika

Mineral.

insinyur

Institut

anggota

dan

anggota

Estimasi

didasari

Pertambangan

Pertambangan

dan

Institut

Insinyur

Asosiasi

Konsultan

atas

informasi

yang

dikumpulkan dan ditinjau oleh Tn. Wescott. Beliau adalah
pegawai tetap di MMC dan memiliki cukup pengalaman yang
relevan

terhadap

gaya

dan

tipe

deposit

yang

sedang

dipertimbangkan dan terhadap kegiatan yang dilaksanakannya
sehingga

beliau

berkualifikasi

Kompeten sebagaimana didefinisikan

sebagai
dalam

Individu
Edisi

yang

2004 Kode

JORC.
Laporan ini hanya dapat dipresentasikan secara keseluruhan.
Para Pihak yang ingin mencetak atau mengedit bagian-bagian
tertentu

dari

teks

atau

menggunakan
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Pernyataan

untuk

pelaporan umum wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan
tertulis dan tanda tangan terlebih dahulu dari MMC.
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Halaman ini sengaja dikosongkan

PT. Perkasa Inakakerta
DEPOSIT OPEN CUT TAMBANG BATUBARA PIK
PERNYATAAN SUMBER DAYA DAYA DAN CADANGAN BATUBARA
“OPEN CUT” PER TANGGAL 31 MARET 2008.

Mei 2008
Pekerjaan 3318e_PIK_Mei
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Halaman ini sengaja dikosongkan

KERAHASIAAN DAN PENGGUNAAN HAK MILIK INTELEKTUAL

Informasi

yang

termuat

dalam

dokumen

ini

hanya

untuk

penggunaan oleh klien yang disebutkan pada lembar muka
untuk tujuan persiapannya.
Dokumen
atau

ini,

setiap

intelektual

yang

terdiri

tambahan

atas

lainnya

Minarco-Mine

angka, tabel, apendiks

tetap

menjadi

Consult.

Tiada

hak

milik

pihak

atau

perorangan lain yang diperbolehkan menyalin, memodifikasi
atau

mencetak

informasi,

atau

bagian

manapun

darinya,

yang termuat dalam dokumen ini tanpa wewenang tertulis
dari Minarco-Mine Consult dan dengan pengakuan lengkap
dan benar mengenai kontribusi Minarco-Mine Consult.
Hak

atas

laporan

ini

dan

setiap

pekerjaan

berkaitan

dengannya tetap berada pada Minarco-Mine Consult serta
tidak

akan

diteruskan

kepada

klien

perhitungan telah lunas diselesaikan.
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sebelum

semua

RINGKASAN EKSEKUTIF
Minarco-Mine
Bayan

Consult

Resources

pernyataan

dari

dalam

Inakakerta

Ltd

(Bayan)

independen

“Pernyataan”)
Batubara

PTh

(MMC)

untuk

wilayah

daya

akan

dan

akan

milik

disebut

Kalimantan Timur, Indonesia.

disebut

Cadangan

pertambangan

(sesudahnya

oleh

menyelesaikan

(sesudahnya

Sumber

ditunjuk

sebuah
sebagai

Open

PT.

sebagai

PT.

Cut

Perkasa
PIK)

di

Pernyataan ini melaporkan

Sumber daya dan Cadangan Batubara per tanggal 31 Maret
2008

dan

telah

dipersiapkan

sesuai

dengan

persyaratan

petunjuk pelaporan Komite Cadangan Hasil Tambang Gabungan
tahun

2004

Australasia,

Institut
Institut

Pertambangan
Ahli

Sains

dan

Geologi

Metalurgi
dan

Mineral

Australasia dan Dewan Mineral Australia (“Kode JORC”)

Kontrak

PIK

terletak

di

propinsi

Kalimantan

Indonesia seperti ditunjukkan pada Gambar 1.
satu

dari

enam

proyek

batubara

yang

Timur,

PIK adalah

dioperasikan

oleh

Bayan dan laporan Sumber daya daya dan Cadangan Batubara
dipersiapkan untuk masing-masing proyek.

Total 99 lapisan batubara telah ditemukan di tambang PIK
dan

ketebalannya

Batubaranya

bervariasi

bervariasi

dari

dari

0,6

jenis

–

7,0

lignite

meter.
dengan

kelembaban total (TM) 45% di lapisan atas di tenggara
sampai

batubara

sub

bituminous
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(TM

27%)

pada

lapisan

paling bawah di barat laut.

Batubaranya berjenis rendah

ampas (biasanya 4-6% air dried basis, adb) dan mempunyai
variasi tinggi dalam kandungan sulfur (0,5-3,6% adb).

In

situ Calorific Value (CV) bervariasi dari 3.490 sampai
5.220

kcal/kg

lapisannya

(gross

masuk

as

received,

ke

arah

tenggara

dimulai

pada

bulan

gar).

Lapisan-

dengan

sudut

20-45

2007

sampai

akhir

derajat.

Pertambangan

Mei

Maret 2008, total produksi sebesar 810.994 ton.
pertambangan

dapat

disebut

sebagai

Metode

“berlapis-lapis,

penujaman sedang hingga curam, penambangan batubara open
cut dengan menggunakan truk dan peralatan menggali dalam
suatu operasi haulback/multi seam, moderate to steep dip
open cut coal mining using truck and shovel equipment in
a haulback operation”.
sisa-sisa

tambang

ditambang

dan

Karena

area

Setelah kotak pertama dipotong,

dibawa

kembali

pembuangan

bervariasinya

ke

area

kemudian

kualitas

dari

yang

sudah

direhabilitasi.
batubara

maka

dibuatlah rencana untuk mengoperasikan beberapa pit dan
memadukan
yang

batubara

konsisten.

untuk
Operasi

menghasilkan
open

cut

produk

batubara

menggunakan

alat

excavator hidrolik dan truk untuk mengeluarkan batubara
dan sisa tambang.
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Fasilitas
dengan

yang

akses

dibangun
jalan,

termasuk

listrik

dan

air.

perumahan

Pembangunan

telah

memproduksi.

Batubara dibawa dengan truk sejauh 17 km

pit

ke

pelabuhan

dan

dan

infrastruktur

dari

selesai

kantor

tambang

tongkang

di

sudah

mulai

pantai.

Jetty

berukuran 1,8 km panjang dan mampu menangani tongkangtongkang dengan muatan 8.000 ton. Batubara akan dikirim
dengan tongkang ke titik transshipment di lepas pantai
dan dimasukkan ke kapal.

Direncanakan untuk memperluas

jetty sepanjang 1,2 km di masa yang akan datang agar
dapat memuat kapal Panamax.

Deposit PIK telah mengalami pemboran lobang terbuka yang
dangkal

dengan

jarak

dekat

dengan

“touch”

coring

pada

lapisan batubara untuk mendapatkan contoh batubara untuk
analisa.

Pencatatan

geofisika

diselesaikan

di

atas

beberapa garis galian di deposit untuk meningkatkan level
keyakinan
lapisan

dalam

pada

korelasi

kedalaman

lapisan.

sulit

untuk

penggalian yang biasanya cukup sempit.
MMC

menganggap

level

keyakinan

Namun,

kelanjutan

dipastikan

karena

Sebagai hasilnya,

sebuah

data

akan

cukup

hanya dengan Perkiraan Sumber daya Batubara dengan status
terunjuk

maksimum.

Pemboran

penujaman

bawah

tambahan

termasuk pencatatan geofisika dan lebih banyak pengujian
atas

kualitas

batubara

sedang

berjalan

pada

waktu

pelaporan dan hal ini akan membuat tingkat keyakinan dari
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Sumber daya dan Cadangan Batubara meningkat di laporan
yang akan datang.
Deposit Sumber daya batubara PIK diperkirakan sebesar 85
juta ton (Mt) dimana 0 Mt dianggap sebagai terukur, 49 Mt
dianggap sebagai terunjuk, dan sisa 35 Mt sebagai Tereka.

Cadangan

batubara

diperkirakan

dengan

memberlakukan

factor-faktor dan kriteria pengecualian atas Sumber daya
Batubara.

Faktor

penambangan

(seperti

pemulihan

dan

dilusi) didefinisikan dari metode penambangan open cut
terkini.

Kriteria yang memisahkan termasuk batas area

dan ketebalan minimum dari area kerja.
Minex

“Optimiser”

serangkaian
skenario

digunakan

incremental

ekonomi

pit

yang

untuk

shells

berbeda

shells

yang

lebih

menghasilkan

yang

dan

breakeven incremental strip ratio.
pit

Perangkat lunak

disukai

mencerminkan

perubahan

pada

Hasil di periksa dan
akan

dipilih

dengan

menentukan breakeven incremental strip ratio yang terkait
dengan

ekonomi

Kuantitas

penambangan

batubara

dalam

yang
pit

sudah

shell

diperkirakan.

ini

lalu

akan

dievaluasi sehingga hanya Cadangan Batubara dengan status
Terunjuk yang diklasifikasikan sebagai Cadangan.

Berdasarkan

pendekatan

ini

total

22

Mt

dari

Cadangan

Batubara Open Cut dengan status Berkemungkinan pada rasio
strip 7,8 bcm/ton sudah diperkirakan.
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Rata-rata kualitas

batubara adalah TM 31,2%, CV 4.680 kcal/kg (gar), abu
4,5% (ar) dan kandungan sulfur 1,4% (ar).
batubara

dikategorikan

berdasarkan

level

dari

sebagai

spesifikasi

Semua cadangan
“Berkemungkinan”

yang

dihasilkan

di

perencanaan tambang dan juga level keyakinan dari Sumber
daya

Batubara.

Sumber

daya

Batubara

yang

dilaporkan

sudah termasuk Cadangan Batubara (Cadangan Batubara bukan
merupakan tambahan dari Sumber daya Batubara).

Ada

beberapa

isu

perencanaan

pernyataan cadangan tambang.

yang

dapat

Termasuk:

•

Studi geoteknik yang sedang berjalan

•

Eksplorasi

pengeboran

mempengaruhi

yang

sedang

berjalan

dan

pemutakhiran model geologis, dan
•

Perencanaan

tambang

yang

sedang

berjalan

termasuk

peralatan tambang yang berbeda dan perencanaan yang
lebih terinci dari periode awal.

Isu-isu ini dapat menyebabkan perubahan pada pit shells
dan

kuantitas

tambang

pada

pernyataan

JORC

yang

akan

datang.

Estimasi Sumber Daya Batubara dalam laporan diperkirakan
oleh Tn. William Park, BSc (Geologi), BEcon, MAIG yang
merupakan

Anggota

di

Australian

464

Institute

of

Geoscientists.

Estimasi

didasari

atas

informasi

yang

dikumpulkan dan ditinjau oleh Tn. Park sebagai pegawai
tetap

di

relevan

MMC.

Beliau

terhadap

dipertimbangkan

yang

gaya

dan

dan

dilaksanakannya
Individu

memiliki

cukup

tipe

deposit

terhadap

sehingga
Kompeten

beliau

pengalaman
yang

yang

sedang

kegiatan

yang

berkualifikasi

sebagai

sebagaimana

didefinisikan

dalam

Edisi 2004 Kode JORC.
Estimasi

Cadangan

Batubara

dalam

laporan

diperkirakan

oleh Tn. Paul Wescott, BE (Mining, Hons), FAusIMM, CPMin,
MMICA, MAIME yang merupakan seorang Insinyur Pertambangan
Profesional

Tercatat

/Chartered

Professional

Mining

Engineer, Anggota di Australasian Institute of Mining and
Metallurgy,

Anggota

American

Institute

of

Mining

Engineers, dan anggota di Mineral Industries Consultants
Association.

Estimasi

didasari

atas

informasi

yang

dikumpulkan dan ditinjau oleh Tn. Wescott sebagai pegawai
tetap MMC. Beliau memiliki cukup pengalaman yang relevan
terhadap

gaya

dipertimbangkan
dilaksanakannya
Individu

yang

dan
dan
sehingga

Kompeten

tipe

deposit

terhadap
beliau

yang

sedang

kegiatan

yang

berkualifikasi

sebagai

sebagaimana

didefinisikan

dalam

Edisi 2004 Kode JORC.
Laporan

ini

hanya

dapat

dipresentasikan

secara

keseluruhan. Para Pihak yang ingin mencetak atau mengedit
bagian tertentu dari laporan, atau menggunakan Pernyataan
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untuk

pelaporan

umum

wajib

terlebih

dahulu

memperoleh

persetujuan tertulis dari MMC dan dari para pihak yang
menandatangani laporan ini.
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XXII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN
Anggaran Dasar yang disajikan di bawah ini merupakan Anggaran Dasar terakhir yang telah disetujui oleh
Menteri Hukum dan HAM RI.
Pasal 1
Nama Dan Tempat Kedudukan
1.
2.

Perseroan Terbatas ini bernama PT. Bayan Resources Tbk., (selanjutnya cukup disingkat dengan
“Perseroan”) berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan.
Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan atau satuan usaha di tempat lain, baik didalam maupun
diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan
Komisaris.
Pasal 2
Jangka Waktu Berdirinya Perseroan

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dan dimulai sejak tanggal 21 (dua puluh satu) Desember
2004 (dua ribu empat).
Pasal 3
Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha
1.
2.

Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perdagangan dan jasa
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha
sebagai berikut:
a. Menjalankan usaha di bidang perdagangan antara lain :
Distributor utama barang dagangan antara lain bahan bakar minyak/solar;
Ekspor barang dangan antara lain batubara;
Impor barang dagangan antara lain briket batubara;
b. Menjalankan usaha di bidang jasa antara lain
Jasa penunjang pertambangan umum;
Jasa penyewaan peralatan konstruksi (plant hire);
Jasa konsultasi bisnis dan manajemen;
Pasal 4
Modal

1
2.

3.

Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) terbagi
atas 12.000.000.000 (dua belas miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,00
(seratus Rupiah).
Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah
3.000.000.000 (tiga miliar) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.300.000.000.000,00
(tiga ratus miliar Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham
dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta.
Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan,
pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan
Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek
terlebih dahulu maupun peningkatan modal dengan tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, dengan
mengindahkan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan
Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan
yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan
Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, asal saja pengeluaran saham tidak
dilakukan dengan harga dibawah nilai -nominal. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih
lanjut harus disetor penuh.
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4.

5.

6.

Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak
berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat
pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Bapepam
dan LK dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;
c. Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1
Anggaran Dasar ini;
d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan
yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;dan
e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/
atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau
unsure modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir
yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK dengan pendapat wajar
tanpa pengecualian.
Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara
penawaran umum terbatas maupun peningkatam modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu
harus memutuskan:
a. jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan; dan
b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya
telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak
memesan efek terlebih dahulu tersebut. Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal
11 Anggaran Dasar ini.
Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas,
maka:
a. setiap pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal
yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai
hak untuk membeli lebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan itu (hak tersebut selanjutnya
disebut “Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu”) dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham
yang pada tanggal yang ditentukan oleh Direksi dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan
cara membayar secara tunai harga saham-saham yang akan dikeluarkan tersebut dalam jangka
waktu yang ditentukan oleh Direksi;
b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat
dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
1. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham,
yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS;
dan/atau
4. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan
modal tanpa HMETD.
c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan
ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar
Modal;
d. Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham-saham dalam simpanan
dalam 1 (satu) surat kabar/harian yang terbit dalam Bahasa Indonesia, yang mempunyai peredaran
luas dalam wilayah Republik Indonesia, segala sesuatu dengan mengindahkan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal;
e. Jika dalam waktu yang ditetapkan, para pemegang saham atau para pemegang Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu tidak melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan
jumlah saham yang dimilikinya, dengan cara membayar lunas harga saham-saham yang
ditawarkan kepada Perseroan, maka Direksi harus mengalokasikan saham-saham tersebut kepada
semua pemegang saham yang memesan saham dalam jumlah yang lebih besar dari Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu yang telah dilaksanakannya, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran
Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan
Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan;
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f.

Jika setelah ditawarkan kepada pemegang saham lain masih terdapat sisa saham yang tidak diambil
bagian maka Direksi berhak mengeluarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada
pihak siapapun, termasuk kepada pihak yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam penawaran
umum terbatas tersebut yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut,
dengan harga dan syarat paling sedikit sama dengan harga dan syarat yang telah ditetapkan dalam
keputusan Rapat Pemegang Saham tersebut di atas, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan
dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal
serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
7. Ketentuan dalam ayat 3, 4 dan 5 Pasal 4 ini berlaku secara mutatis mutandis jika Perseroan akan
menerbitkan obligasi konversi, surat waran atau efek bersifat ekuitas lainnya yang sejenis, satu dan
lain dengan mengindahkan peraturan yang berlaku mengenai pemodal asing di bidang Pasar Modal
dan dengan tidak mengurangi izin instansi yang berwenang sepanjang hal itu disyaratkan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
8. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan
saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh direksi
berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
9. Penambahan atas modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang
diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama
yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10. Penambahan modal dasar Perseroanhanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan
anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia.
11. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari
25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima
persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 huruf
b Pasal ini;
d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 huruf c Pasal ini
tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya,
sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2)
UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 11 huruf c Pasal ini
tidak terpenuhi;
e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan
untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 huruf d Pasal ini.
12. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya
penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25,0% (dua
puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang
diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan
perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan penambahan
modal disetor tersebut.
Pasal 5
Saham
1.
2.
3.
4.
5.

Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal.
Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki
bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk
seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang
berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak
berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen
untuk saham itu ditangguhkan.
Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan
yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang undangan
yang berlaku.
Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek
di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) Pemegang Saham.
Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham
Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki
oleh seorang pemegang saham.
Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
a. nama dan alamat pemegang saham;
b. nomor surat saham;
c. nilai nominal saham;
d. tanggal pengeluaran surat saham;
Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
a. nama dan alamat pemegang saham;
b. nomor surat kolektif saham;
c. nomor surat saham dan jumlah saham;
d. nilai nominal saham;
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama
Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan
hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama
pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikiasi sahamnya sama memiliki nilai nominal
sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.
Pasal 6
Pengganti Surat Saham

1.

2.
3.

4.

Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
dan
b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak
Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
a. Pihak yang mengajukan permohonan pergantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas
hilangnya surat saham tersebut;
c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang
cukup oleh direksi Perseroan;dan
d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek dimana
saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran
pengganti surat saham.
Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini,berlaku pula bagi
surat kolektif saham.
Pasal 7
Pemindahan Hak Atas Saham

1.

Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Buku
Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru
telah tercatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin
pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia
tempat saham Perseroan dicatatkan.
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2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh
atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima
pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.
- Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan disetujui Direksi.
Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang
Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak
dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang
berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu
30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan,
Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya.
Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat
pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham
Perseroan dicatatkan.
Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan
lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan buktibukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara
tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham.
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa
mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang
berlaku di bursa efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.
Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan
pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk
memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula
terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 6 Pasal 7 ini.
Pasal 8
Penitipan Kolektif

1.
2.

3.

4.
5.

Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam
Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan
segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam
rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian
atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian
atau Perusahaan Efek tersebut.
Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek
Reksa Dana terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut
dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit
Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang
Saham Perseroan.
Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi
kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.Permohonan mutasi
disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan
atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
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6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan
konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan adanya kepemilikan
suatu jumlah saham dari pemegang rekening yang bersangkutan sebagaimana yang tercatat dalam
rekeningnya dalam Penitipan Kolektif tersebut dengan ketentuan konfirmasi tertulis tersebut harus
ditandatangani oleh Direksi dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau
Perusahaan Efek yang menyelenggarakan Penitipan Kolektif tersebut atau ditandatangani oleh kuasa
yang sah dari Direksi tersebut sebagai bukti pengesahan.
Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari klasifikasi yang sama adalah
sepadan dan dapat ditukarkan antara satu dan yang lain.
Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut
hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi yang dimaksud dapat memberikan bukti
dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat
saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke Penitipan Kolektif apabila saham tersebut
dijaminkan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk
pemeriksaan perkara pidana.
Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan
suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dari Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang
dimilikinya dalam rekening efek tersebut.
Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham
adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan
Rapat Umum Pemegang Saham. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian,
atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar
Modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan
dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang
pasar modal.
Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas
saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan
bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank
Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambat-lambatnya 1 (satu)
hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.
Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak lain sehubungan dengan kepemilikan
saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan selanjutnya Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak lain kepada
Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan tiap-tiap pemegang rekening pada
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan kepemilikan
saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang
merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham
bonus atau hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek
wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang
dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja
setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh
dividen saham bonus atau hak lainnya tersebut.
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Pasal 9
Rapat Umum Pemegang Saham
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah
a. RUPS tahunan
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa.
Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa
kecuali dengan tegas ditentukan lain.
RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku
berakhir.
Dalam RUPS tahunan:
a. Direksi menyampaikan:
laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan
RUPS;
laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan
memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris
atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan
dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a dan
huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.
Pasal 10
Tempat, Pemanggilan Dan Pimpinan RUPS

1.

2.

3.

a.

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan
di tempat kedudukan hukum Perseroan atau di tempat Perseroan menjalankan kegiatan usahanya
atau di tempat kedudukan bursa efek di Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan.
b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1.a Pasal ini wajib dilakukan di wilayah Negara Republik
Indonesia.
Sedikit-dikitnya 14 (empat belas) hari sebelum diberikannya panggilan untuk RUPS, pihak yang berhak
memberikan panggilan harus memberitahukan kepada para pemegang saham dengan cara memasang
iklan dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
luas di Indonesia bahwa akan diadakan RUPS. Jika setelah diadakan RUPS luar biasa dan/atau
RUPS tahunan perlu diadakan RUPS luar biasa kedua dan selanjutnya dengan memperhatikan ayat 2
Pasal ini, harus diadakan panggilan untuk rapat kedua dan selanjutnya dengan cara yang sama
sebagaimana tersebut dalam ayat 3 Pasal ini, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
tanggal RUPS kedua dan selanjutnya, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal
Rapat Umum Pemegang Saham dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan
tetapi tidak mencapai kuorum, kecuali untuk benturan kepentingan tertentu panggilan dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi
ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan
tentang bursa efek di Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan. Rapat kedua diselenggarakan
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama. Rapat
ketiga diselenggarakan setelah mendapat izin dari dan berdasarkan kuorum yang ditetapkan oleh
Ketua Bapepam-LK.
Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, panggilan untuk RUPS harus diberikan
kepada para pemegang saham dengan iklan dalam sedikit-dikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang luas peredarannya di Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh Direksi atau Dewan
Komisaris. Panggilan untuk RUPS sekurang-kurangnya l4 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS
luar biasa tersebut dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
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4.

5.
6.

b.
7.

8.

Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara dan pemberitahuan
bahwa neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu tersedia di kantor Perseroan
sejak tanggal panggilan yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal 10 ini dan bahwa salinan neraca dan
perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan
tertulis para pemegang saham sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan yang bersangkutan untuk
diperiksa oleh para pemegang saham. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini,
panggilan RUPS harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan
dalam Anggaran Dasar ini.
Apabila semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS, pemberitahuan dan panggilan
terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan dan/atau
di tempat kedudukan bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
a. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 1, RUPS dapat juga
dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya
yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta
berpartisipasi dalam RUPS
Risalah Rapat hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (a) harus dibuat
secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh pemegang saham yang ikut serta untuk disetujui dan
ditandatangani.
Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila:
a. telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang
mewakili sedikit-dikitnya 10,0% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan
Perseroan;
b. telah diterima sekurang-kurangnya 7(tujuh) hari sebelum panggilan untuk rapat yang bersangkutan
dikeluarkan; dan
c. menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan
dengan mengingat ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam
hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah
seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS
dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan
kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan
Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin
oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh
direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin
oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota direksi
mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham
independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
Pasal 11
Kuorum, Hak Suara, Dan Keputusan RUPS

1.

2.
3.

a.

RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh
pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari sejumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain
dalam Anggaran Dasar ini.
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a Pasal ini tidak tercapai, diadakan
pemanggilan rapat kedua.
c. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh
pemegang saham yang memiliki sedikit-dikitnya 1/3 (satu per tiga) dari seluruh saham dengan
hak suara yang sah.
d. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, Direksi atas nama Perseroan dapat mengajukan
permohonan kepada Ketua Bapepam-LK untuk menetapkan kuorum.
Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya
pada waktu rapat diadakan.
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4.
5.

Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa
dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam
pemungutan suara.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan
mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa
ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut.
7. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali
apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju
sama banyak, usul ditolak.
8. a. Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan transaksi tertentu yang terdapat benturan
kepentingan, dan transaksi dimaksud tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan
RUPS luar biasa, pemegang saham independen terlebih dahulu diberi hak untuk mengambil
keputusan menurut tata cara dan syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal.
b. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan
yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak
mempunyai benturan kepentingan.
c. RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyai benturan kepentingan diselenggarakan dengan
ketentuan bahwa RUPS tersebut dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah
seluruh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari
pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
d. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.c Pasal ini tidak tercapai, dapat diadakan
rapat kedua dengan ketentuan harus dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan
keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen
yang hadir dalam RUPS.
e. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.d Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan
Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu
penyelenggaraan rapat ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM-LK.
9. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain)
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
mengeluarkan suara.
10. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan
RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang
saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani
persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian -itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
yang diambil dengan sah dalam RUPS.
Pasal 12
Perubahan Anggaran Dasar
1.

2.

Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang
mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan
Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan,
besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status
Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
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3.
4.

5.
6.

Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup
diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambatlambatnya 30 ((tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut.
Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1, paling cepat
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat
diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat
pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
sebelum rapat kedua tersebut, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan disertai informasi
bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum; dalam RUPS kedua keputusan
sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 3/5 ((tiga per lima) dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat dan disetujui oleh
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
Dalam hal kuorum rapat kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, atas
permohonan Perseroan, kuorum jumlah suara untuk mengambil keputusan panggilan dan waktu
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM-LK.
Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur
Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia
yang terbit atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.
Pasal 13
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan Pemisahan

1. a.

2.

Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan,
peleburan, pengambilalihan atau pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS
yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari
3/4 (tiga per empat dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat tersebut.
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a di atas tidak tercapai, dapat
diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat
jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan
disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam RUPS.
c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b di atas tidak tercapai, atas permohonan
Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu
penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM-LK.
Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat
kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rencana penggabungan, peleburan,
pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum
pemanggilan RUPS
Pasal 14
Direksi

1.
2.
3.

Direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota
Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak
pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi
hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka
dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus di selenggarakan RUPS, untuk
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari
jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa
jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
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4.

Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus
oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
5. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
kepada Perseroan paling kurang 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota
Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran
diri.
7. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam ayat 6 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota
Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
8. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi
kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan
telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota
Direksi.
9. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima)
hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
10. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan
atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian
sementara anggota Direksi menjadi batal.
11. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) Pasal ini;
b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
c. meninggal dunia;
d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
Pasal 15
Tugas Dan Wewenang Direksi
1.

2.

3.
4.

Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi
dengan pembatasan bahwa untuk :
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang
perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan
oleh Dewan Komisaris;
b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar
negeri;harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
Perbuatan hukum untuk mengalihkan,melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan
lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik
dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama
lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan
disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang
pasar modal.
2 (dua) orang Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan.
Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang
atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus;
kewenangan yang diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal 16
Rapat Direksi
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;atau
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama
Direksi menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar ini.
Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila
semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan
Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi
yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya
berdasarkan surat kuasa.
Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu
per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari
1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak
ada serta dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5, Rapat
Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana
media elektronik lainnya memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan
mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.
b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (a)
diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta
untuk disetujui dan ditandatangani.
Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan
semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi
Pasal 17
Dewan Komisaris

1.

2.

Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris
Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-udangan
yang berlaku di bidang pasar modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris,
maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya
sampai penutupan RUPS tahunan keempat berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan sewaktu-waktu.

478

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam
puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu
dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari
jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa
jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.
Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan
secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum
tanggal pengunduran dirinya.
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota
Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat
pengunduran diri.
Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam ayat 6 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota
Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota
Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut
sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga
memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 4 Pasal ini;
b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
c. meninggal dunia;
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
Pasal 18
Tugas Dan Wewenang Dewan Komisaris

1.

2.
3.

4.

Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan
halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa
semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas
dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang
ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun
anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang
atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan
kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.
Pasal 19
Rapat Dewan Komisaris

1.

2.
3.

4.

Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama
berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan penggilan berdasarkan
surat kuasa dari Komisaris Utama.
Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang
disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling
lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan
tanggal rapat.
Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
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5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha
perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat
hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris
dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan
Komisaris yang hadir.
Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota
Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih
dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila
tidak tercapai keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan
menentukan.
a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan
1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat
5, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi
atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan
Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta -berpartisipasi dalam Rapat Dewan
Komisaris
b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 (a) diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan
Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.
Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan
Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan
semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis
dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
Pasal 20
Rencana Kerja, Tahun Buku Dan Laporan Tahunan

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan
Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 15 (lima belas)
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh
satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa
oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan
Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia
dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar
modal.
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Pasal 21
Penggunaan Laba Dan Pembagian Dividen
1.
2.

3.

Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba
rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut
cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba
rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian
yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 22
Penggunaan Cadangan

1.
2.
3.

Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari
jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang
tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar
jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian
dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan
oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar
memperoleh laba.
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XXIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN EFEK
1. Pemesanan Pembelian Saham
Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam
Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut “FPPS”) dan Prospektus ini. Pemesanan
pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana
Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum
pada Bab Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dalam Prospektus ini.
FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari
ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.
Setiap pemesanan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek atau bank kustodian
yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI.

2. Pemesan yang Berhak
Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga/
Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tanggal 10 Nopember 1995
tentang Pasar Modal, Peraturan No. IX.A.7 Lampiran keputusan Ketua Bapepam No. Kep-48/PM/1996
tanggal 17 Januari 1996, sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000
tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan
Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

3. Jumlah Pesanan
Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) saham
dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif
Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran
Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada
tanggal 9 Mei 2008 dengan No.: SP-011/PE/KSEI/0508
A.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku
ketentuan sebagai berikut:
1.

Perseroan tidak menerbitkan saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), tetapi saham
tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan
Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambatlambatnya pada tanggal 11 Agustus 2008 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut
atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.

2.

Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek,
pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan
(“FKP”).

3.

KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada
pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis
merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam rekening efek.

4.

Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI.

482

5.

Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan
efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat
pada Saham.

6.

Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada
Pemegang Saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui
Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner)
yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

7.

Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang
menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di
KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan
Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI
melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir
Penarikan Efek.

8.

9.

Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Saham
selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan
atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang
mengelola saham.

10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib
menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di
KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
B.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat
Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi
lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi atau
Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham
Selama Masa Penawaran, para Pemesan yang Berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham
selama jam kerja dan harus disampaikan kepada Para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diperoleh.
Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan wajib diajukan oleh Pemesan yang bersangkutan
dengan melampirkan fotocopy jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum)
dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.
Bagi pemesan badan usaha asing, di samping melampirkan fotocopy paspor/KIMS, AOA dan POA, wajib
mencantumkan pada FPPS, nama dan alamat tempat domisili hukum yang sah secara lengkap dan jelas
serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Penjamin Emisi efek, Penjamin Pelaksana Emisi
Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan
lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

6. Masa Penawaran
Masa penawaran akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja pada tanggal 6 Agustus 2008 dan ditutup
pada tanggal 8 Agustus 2008. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 9.00 WIB sampai dengan pukul
15.00 WIB.

7. Tanggal Penjatahan
Tanggal penjatahan dimana penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamian Pelaksana Emisi Efek dan
perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 9 Agustus 2008.
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8. Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus
Pemesanan pembelian saham secara khusus pada harga perdana oleh para pegawai dan manajemen
Perseroan dengan jumlah 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan tanpa melalui Penjamin
Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan.

9. Syarat Pembayaran
Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, RTGS, pemindahbukuan (PB), cek atau wesel bank
dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan
membawa tanda jati diri dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Emisi Efek pada
waktu FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukan kedalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi
Efek pada :
Nama Bank : PT Bank Permata Tbk
Kantor Cabang Sudirman
Atas nama : PT Trimegah Securities Tbk
Nomor Rekening : 400-176-2996
Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama / milik pihak
yang mengajukan (menandatangani) FPPS, (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima
sebagai pembayaran) dan sudah harus diterima secara efektif (in good funds) pada tanggal 8 Agustus 2008
pada pukul 14.00 WIB. Apabila pembayaran tersebut tidak diterima pada tanggal dan waktu serta rekening
di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan. Pembayaran dengan
menggunakan cek atau transfer atau pemindahbukuan bilyet giro hanya berlaku pada hari pertama.
Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab
Pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat
pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan
otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran
dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer rekening dari
bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan
menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya. Pembayaran melalui ATM tidak berlaku. Dalam 1 (satu) Slip Setoran
tidak diperkenankan untuk diisi dengan campuran jenis pembayaran misalnya tunai tidak dapat digabung
dengan bilyet giro.

10. Bukti Tanda Terima
Para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan,
tembusan dari FPPS lembar ke 5 sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda
terima pemesanan Pembelian saham tersebut ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.
Bukti Tanda Terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang
pemesanan dan / atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham.
Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan
diberikan langsung oleh Perseroan.

11. Penjatahan Saham
Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan
sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-48/PM/1996 tanggal
17 Januari 1996, sebagaimana diubah dengan keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000 tanggal
27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan
Efek Dalam Penawaran Umum.
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Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan
penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Dalam Penawaran Umum ini, penjatahan pasti (fixed allotment)
dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 97,0% (sembilan puluh tujuh koma nol persen) dari jumlah
saham yang ditawarkan dan sisanya sebesar 3,0% (tiga koma nol persen) akan dilakukan penjatahan
terpusat (pooling).
(I)

Penjatahan Pasti (“Fixed Allotment”)

Dalam hal penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan Sistem
Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratanpersyaratan sebagai berikut:
Manajer penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan
penjatahan pasti dalam Penawaran Umum.
Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, agen
penjualan efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk
mereka sendiri; dan
Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, agen
penjualan efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau
akan dibelinya berdasarkan kontrak penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek jika telah
diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.
Adapun untuk penjatahan pasti, Manajer Penjatahan telah mengalokasikan sebagai berikut:
Sebanyak 333.333.500 saham, atau sebesar 39,9% dari jumlah penawaran umum yang sebesar
833.333.500 (delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus) saham,
dialokasikan kepada Cornerstone investor, yaitu Enel;
Sebanyak 10.000.000 saham, atau sebesar 3,0% dari saham baru yang dikeluarkan dalam penawaran
umum ini apabila dihitung setelah Penawaran Umum ini selesai dilaksanakan, dialokasikan untuk
program ESA;
Sisanya akan dialokasikan kepada investor reksa dana, asuransi, dana pensiun dan lain-lain.
(II) Penjatahan Terpusat (“Pooling”)
Jika jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah efek yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum,
maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa efek sebagai berikut :
1.

Para pemesan yang tidak dikecualikan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa, jika terdapat
cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan
perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan
perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa dimana
saham tersebut akan dicatatkan.

2.

Apabila masih terdapat efek yang tersisa, maka setelah satuan perdagangan dibagikan kepada
Pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah
yang dipesan oleh para Pemesan.

(III) Penjatahan bagi Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa
Jika para pemesan pegawai perusahaan dan pemesan yang tidak mempunyai hubungan istimewa telah
menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan
secara proporsional kepada para pemesan yang mempunyai hubungan istimewa.

12. Pembatalan Penawaran Umum
Sebelum penutupan dan selama berlangsungnya Masa Penawaran, Perseroan dan para Penjamin Pelaksana
Emisi Efek mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum ini berdasarkan hal-hal yang tercantum
dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
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13. Pengembalian Uang Pemesanan
Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan
Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Para Penjamin
Emisi atau Agen Penjualan di tempat di mana Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang bersangkutan
diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah
tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.
Pengembalian uang yang melampaui 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal
diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai
bunga untuk setiap hari kerja keterlambatan dengan tingkat bunga sebesar suku bunga per hari dari jumlah
uang yang terlambat dibayar, yang dihitung dari Hari Kerja ke 3 (tiga) sejak tanggal Penjatahan secara
prorata untuk setiap hari keterlambatan.
Pembayaran dapat diberikan dengan cek atas nama pemesan yang mengajukan Formulir Pemesanan
Pembelian Saham, langsung oleh pemodal di kantor Penjamin Emisi efek atau kantor Agen Penjualan
dimana Formulir Pemesanan Pembelian saham diajukan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima
Pemesanan Pembelian saham. Bagi pemesan khusus, pengembalian uang diatur dan dilakukan oleh
Perseroan.

14. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian
Saham
Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham
pada para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan
dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan, yaitu pada tanggal
11 Agustus 2008. FKP atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil di BAE dengan
menunjukkan tanda jati diri pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.
Penyerahan FKP bagi pemesan pembelian saham secara khusus akan dilakukan oleh Perseroan.

15. Lain - Lain
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian
saham secara keseluruhan atau sebagian. Pemesanan berganda yang diajukan lebih dari satu formulir
akan diperlakukan sebagai 1 (satu) pemesanan untuk keperluan penjatahan.
Sejalan dengan ketentuan dalam Keputusan Ketua Bapepam No. 48/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996
sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000
tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam
Penawaran Umum, setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih
dari 1 (satu) pemesanan untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan
lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka para Penjamin Pelaksana
Emisi dapat membatalkan pemesanan tersebut.
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XXIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR
PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM
Prospektus dan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor para Penjamin
Emisi Efek serta para Agen Penjualan yang ditunjuk, yaitu Perantara Pedagang Efek yang menjadi anggota
Bursa Efek berikut ini:
Penjamin Pelaksana Emisi Efek
PT Trimegah Securities Tbk
Gedung Artha Graha, Lantai 18
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52
Jakarta 12190
Telepon: (021) 515 2233
Fax: (021) 515 2328
Para Penjamin Emisi Efek
PT AmCapital Indonesia
Wisma GKBI Lantai 5, Suite 501
Jl. Jend. Sudirrman No. 28
Jakarta 10220
Telepon: (021) 574 2310
Fax: (021) 571 3706

PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas
Gedung Artha Graha Lantai 26
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 515 2640
Fax: (021) 515 2266

PT Asia Kapitalindo Securities Tbk
Menara Imperium 12X Fl, Suite C,
Metropolitan Kuningan Superblok
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1A
Jakarta 12980
Telepon: (021) 835 4120
Fax: (021) 835 4130

PT Bahana Securities
Graha Niaga Lantai 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telepon: (021) 250 5081
Fax: (021) 522 5869

PT Bapindo Bumi Sekuritas
Wisma GKBI Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210
Telepon: (021) 5795 0357
Fax: (021) 5795 0358

PT Bumiputera Capital Indonesia
Wisma Bumiputera Lantai 17
Jl. Jend Sudirman Kav. 75
Jakarta 12910
Telepon: (021) 52960161
Fax: (021) 52960148

PT CIMB-GK Securities Indonesia
Gedung Bursa Efek JakartaTower II
Lantai 20
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 515 1330
Fax: (021) 515 4661

PT Ciptadana Sekuritas
Citra Graha Lantai 8
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36
Jakarta 12950
Telepon: (021) 523 2500
Fax: (021) 529 00360

PT Danareksa Sekuritas
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta 10110
Telepon: (021) 350 9777
Fax: (021) 350 0989

PT Danatama Makmur
Danatama Square
Jl. Mega Kuningan Timur
Blok C-6 / Kav. 12,
Kawasan Mega Kuningan,
Jakarta 12950
Telepon: (021) 5797 4288
Fax: (021) 5797 4289

PT Dhanawibawa Arthacemerlang
Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I,
Suite 1504
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 515 1678
Fax: (021) 515 1226

PT e-Capital Securities
Gedung Auto Mall Lantai 1
Kawasan SCBD Lot 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5140 2250
Fax: (021) 5140 2240

PT Indomitra Securities
Gedung Wirausaha Lantai 4
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-5
Jakarta 12940
Telepon: (021) 522 9073
Fax: (021) 522 9081

PT IndoPremier Securities
Wisma GKBI 7/F Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210
Telepon: (021) 5793 1168
Fax: (021) 5793 1167

PT Kim Eng Securities
Gedung Deutsche Bank Lantai 9
Jl. Imam Bonjol 80
Jakarta 10310
Telepon: (021) 3983 1360
Fax: (021) 3983 1361

PT Kresna Graha Sekurindo Tbk
Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I,
Lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 515 2889
Fax: (021) 515 1030

PT Lautandhana Securindo
Wisma Kyoei Prince Lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav. 3
Jakarta 10220
Telepon: (021) 5785 1818
Fax: (021) 5785 1637

PT Madani Securities
Perkantoran Taman A-9 Unit B Lantai 2-3
Jl. Mega Kuningan, H.R. Rasuna Said
Jakarta 12950
Telepon: (021) 576 1183
Fax: (021) 576 2263
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PT Mandiri Sekuritas
Plaza Mandiri Lantai 28
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190
Telepon: (021) 526 3445
Fax: (021) 526 3448

PT Mega Capital Indonesia
Menara Bank Mega Lantai 2
Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A
Jakarta 12790
Telepon: (021) 7917 5599
Fax: (021) 7919 3900

PT Minna Padi Investama
Plaza Lippo Lantai 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 25
Jakarta 12920
Telepon: (021) 525 5555
Fax: (021) 527 1527

PT Panca Global Securities
Gedung Bursa Efek JakartaTower I
Suite 1706 A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 515 5456
Fax: (021) 515 5466

PT Panin Sekuritas Tbk
Gedung Bursa Efek JakartaTower 2,
Suite 1705
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 515 3055
Fax: (021) 515 3061

PT Phillip Securities Indonesia
Wisma Standard Chartered Bank
Lantai 23B
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A
Jakarta 10220
Telepon: (021) 5790 0800
Fax: (021) 5790 0809

PT Pratama Capital Indonesia
Bapindo Plaza, Citibank Tower
Lantai 20
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telepon: (021) 527 5636
Fax: (021) 527 5573

PT Recapital Securities
Gedung Recapital
Jl. Adityawarman Kav. 55
Lantai 10 – 11
Jakarta 12160
Telepon: (021) 270 2277
Fax: (021) 724 6881

PT Reliance Securities Tbk
Reliance Building
Jl. Pluit Kencana No. 15A
Jakarta Utara 14450
Telepon: (021) 5793 0008
Fax: (021) 5793 0010

PT Semesta Indovest
Menara Imperium Lantai 18
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1A
Jakarta 12980
Telepon: (021) 8370 3808
Fax: (021) 8370 3787

PT Transpacific Securindo
Menara Imperium Lantai 18
Metropolitan Kuningan Superblok Kav. 1
Jl. HR. Rasuna Said
Jakarta 12980
Telepon: (021) 826 2712
Fax: (021) 835 3911

PT Optima Kharya Capital Securities
Menara Rajawali Lantai 22
Jl. Mega Kuningan Lot 5.1
Jakarta 12950
Telepon: (021) 5795 0101
Fax: (021) 576 3345

PT Victoria Sekuritas
Gedung Panin Bank Senayan Lantai 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta 10270
Telepon: (021) 726 0021
Fax: (021) 726 0047

PT Yulie Sekurindo Tbk
Plaza Abda Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5140 2180
Fax: (021) 5140 2182

GERAI PENAWARAN UMUM
Komplek Semanggi Expo Lot 8 SCBD
Jl. Jend. Sudirman, Jakarta
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