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BAPEPAM DAN 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 INDO STRAITS Tbk. (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG
JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA
KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT INDO STRAITS Tbk.

Kegiatan Usaha
Bergerak dalam bidang jasa kelautan yang terintegrasi dan pelayanan dukungan logistik
Berkedudukan di Jakarta Utara, Indonesia
Kantor Pusat
Graha Kirana Building, Lantai 15
Jl. Yos Sudarso Kav.88
Jakarta 14350, Indonesia
Tel : +62 (021) 6531 1285
Fax : +62 (021) 6531 1265
Website: www.indostraits.co.id
Email: straits@indosat.net.id
PENAWARAN UMUM
Sejumlah 100.000.000 (seratus juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru atau sebesar 18,18%
dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana dengan nilai nominal Rp 100,(seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp 950,- (sembilan
ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan
Pembelian Saham, atau seluruhnya bernilai Rp. 95.000.000.000,- (sembilan puluh lima miliar Rupiah).
Perseroan telah menyetujui pelaksanaan program kepemilikan saham Perseroan oleh Manajemen dan Karyawan
(Management and Employee Stock Allocation/ MESA) dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya
10,00% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana
atau sebanyak-banyaknya 10.000.000 (sepuluh juta) saham. Informasi lebih lengkap mengenai program MESA
dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.
Saham-saham yang ditawarkan seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Sinarmas Sekuritas
PENJAMIN EMISI EFEK
PT Aldiracita Corpotama, PT Amantara Securities, PT Ciptadana Securities, PT Danatama Makmur,
PT Dinamika Usahajaya, PT Erdhika Elit Securities, PT Indomitra Securities, PT Kresna Graha Securindo Tbk,
PT Minna Padi Investama Tbk, PT OSK Nusadana Securities, PT Phillip Securities Indonesia, PT Transasia Securities
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PARA PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN
KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
PERSEROAN
MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI RELATIF
TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM-SAHAM TERSEBUT MENJADI
KURANG LIKUID.
RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO TIDAK DIPERPANJANGNYA
KONTRAK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V PROSPEKTUS
INI.
PERSEROAN TIDAK MENERB ITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI,
TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG
DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
(”KSEI”)
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2011

PT Indo Straits Tbk. (”Perseroan”) telah menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek
sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan (BAPEPAM dan LK) di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2011 dengan surat No.275/PTISBAPEPAM/V/2011 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun
1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 64
Tahun 1995, Tambahan No.3608, beserta peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut sebagai
”UU Pasar Modal”).
Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan untuk dicatatkan pada
PT Bursa Efek Indonesia (”BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat
antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 4 Mei 2011. Apabila syarat-syarat pencatatan yang ditetapkan
BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima
akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UU Pasar Modal.
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab
sepenuhnya atas data yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan
peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi
masing-masing.
Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau
pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari
Perseroan dan PT Sinarmas Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Para Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan
tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung
sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.
Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang/peraturan
selain yang berlaku di Republik Indonesia. Barang siapa di luar Republik
Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan
sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham, kecuali bila penawaran
dan pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan
pelanggaran terhadap undang-undang/peraturan yang berlaku di negara
atau yurisdiksi di luar wilayah Republik Indonesia tersebut.
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
“Afiliasi”

Berarti (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.

“BAPEPAM dan LK”

Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
No.184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan.

“Barges”

Berarti kapal tongkang.

“BEI”

Berarti Bursa Efek Indonesia, yaitu bursa efek sebagaimana didefinisikan
dalam pasal 1 ayat 4 UUPM yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek
Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, tempat
dimana saham dicatatkan.

“BI”

Berarti Bank Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 4 UndangUndang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jis Undang-Undang No.3
Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia No.2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Republik Indonesia No.6
Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Republik Indonesia No.2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjadi
Undang-Undang.

“Bulk Carriers”

Berarti kapal kargo curah.

“Crane”

Berarti mesin angkat angkut.

“Crane Barge”

Berarti kapal tongkang yang diperlengkapi dengan alat angkut.

“Daftar Pemegang Saham” Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang
kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI
berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“DPPS”

Berarti singkatan dari Daftar Permohonan Pemesanan Saham, daftar yang
memuat nama-nama pemesan saham yang ditawarkan dan jumlah saham
yang ditawarkan yang dipesan dan disusun berdasarkan FPPS yang dibuat
oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.

“Efektif”

Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai
dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IX.A.2 angka 4 Lampiran
Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei
2009, yaitu:
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a. atas dasar lewatnya waktu, yakni:
• 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran
diterima BAPEPAM dan LK secara lengkap, yaitu telah mencakup
seluruh kriteria yang diterapkan dalam peraturan yang terkait dengan
penawaran Umum; atau
• 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas
Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang
dipenuhi BAPEPAM dan LK dipenuhi; atau
b. atas dasar pernyatan efektif dari BAPEPAM dan LK bahwa tidak
ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang
diperlukan, sebagaiamana dimaksu dalam Peraturan BAPEPAM dan
LK No.IX.A.2 sehingga Perseroan melalui para Penjamin Emisi Efek
berhak menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“FKP”

Berarti adalah singkatan dari Formulir Konfirmasi Penjatahan, formulir
konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti
pemilikan atas bagian dari saham yang ditawarkan.

“Floating Crane”

Berarti mesin angkat-angkut di atas air/laut.

“Floating Loading”

Berarti peralatan-peralatan yang bisa mengambang.

“FPPS”

Berarti singkatan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham, formulir
yang disediakan Penjamin Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan
diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi
Efek.

“Harga Penawaran”

Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum,
yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dan
Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

“Hari Bank”

Berarti hari kerja bank yaitu hari pada saat mana Bank Indonesia
menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.

“Hari Bursa”

Berarti hari dimana BEI atau badan hukum yang menggantikannya
menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundangundangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa(-bursa) efek
tersebut.

“Hari Kalender”

Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius
tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang sewaktuwaktu ditetapkan oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu
keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja
biasa.

“Hari Kerja”

Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional
yang ditetapkan oleh Pemerintah.

“KAP”

Berarti Kantor Akuntan Publik.

“KSEI”

Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta
dan menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam emisi
saham bertugas mengadministrasikan saham berdasarkan Perjanjian
Pendaftaran Efek di KSEI pada penitipan kolektif.

“Loading Terminal”

Berarti terminal/pelabuhan kargo/muat.
iv

“Manajer Penjatahan”

Berarti PT Sinarmas Sekuritas, pihak yang bertanggung jawab atas
penjatahan Saham Yang Ditawarkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan
dalam Peraturan BAPEPAM No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer
Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam
Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-45/
PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000.

“Manpower”

Berarti tenaga kerja.

“Masa Penawaran Umum”

Berarti jangka waktu yang dapat berlangsung sekurang-kurangnya 1 (satu)
hari kerja atau maksimal 5 (lima) hari kerja, dimana masyarakat dapat
mengajukan pemesanan saham sebagaimana diatur dalam FPPS dan Bab
XIX mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Saham.

“Masyarakat”

Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik Warga Negara Indonesia/
badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/badan asing baik bertempat
tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal/
berkedudukan hukum di luar negeri.

“Menteri Hukum”

Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu
bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

“MESA”

Berarti Management and Employee Stock Allocation, penjatahan untuk
manajemen (seluruh direksi kecuali Direktur Tidak Terafiliasi dan seluruh
dewan komisaris kecuali Komisaris Independen) dan karyawan Perseroan
untuk membeli dengan jatah pasti maksimal 10% (sepuluh persen) dari
Saham Yang Ditawarkan kepada publik.

“Pemerintah”

Berarti pemerintah Negara Republik Indonesia.

“Pemegang Saham”

Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh
Saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam:
Rekening Efek pada KSEI; atau
Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.

•
•
•
“Pemegang Rekening”

Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI
yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak
lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal.

“Penawaran Awal”

Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan
menggunakan Prospektus Awal sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang antara lain bertujuan
untuk mengetahui minat calon pembeli atas saham yang akan ditawarkan
dan atau perkiraan harga penawaran saham.

“Penawaran Umum”

Berarti kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk
menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur
dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No.IX.A.2..

“Penitipan Kolektif”

Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu
pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian, sebagaimana dimaksud
dalam UUPM.
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“Penjamin Emisi Efek”

Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan pihak-pihak lainnya yang
tergabung dalam sindikasi Penjamin Emisi Efek Perseroan yang membuat
kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi
kepentingan Perseroan berdasarkan syarat dan ketentuan Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek dan Perubahan (addendum) Perjanjian Penjaminan
Emisi Efek.

“Penjamin Pelaksana
Emisi Efek”

Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan
Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT. Sinarmas Sekuritas yang
berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuanketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

“Perjanjian Penjaminan
Emisi Efek”

Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Indo
Straits Tbk No.09 tanggal 12 April 2011 dan Akta Perubahan I Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Indo Straits Tbk No. 18
tanggal 22 Juni 2011, yang keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti,
SH., Notaris di Jakarta.

“Pernyataan Efektif”

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

“Perseroan”

Berarti PT Indo Straits Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut
dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di
Jakarta Utara.

”Perubahan (addendum)
Perjanjian Penjaminan
Emisi Efek”

Berarti perubahan dan/atau tambahan pada Perjanjian Penjaminan Emisi
Efek yang dibuat dan ditandatangani setelah sindikasi Penjamin Emisi
Efek terbentuk, yang syarat dan ketentuannya telah disetujui bersama
oleh Perseroan dan Penjamin Emisi Efek termasuk Penjamin Pelaksana
Emisi Efek berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahanpenambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang
dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

“Prospektus”

Berarti setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang
digunakan untuk penawaran umum dengan tujuan pihak lain membeli
atau memperdagangkan Saham, kecuali pernyataan atau informasi yang
berdasarkan peraturan Bapepam dan LK dinyatakan bukan sebagai
Prospektus.

“ROA”

Berarti singkatan dari Return on Assets yaitu tingkat pengembalian yang
dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dalam kurun waktu 12 (dua
belas) bulan berturut-turut dengan jumlah rata-rata aset dalam periode yang
sama.

“ROE”

Berarti singkatan dari Return on Equity yaitu tingkat pengembalian yang
dihitung dengan membagi laba setelah pajak dalam kurun waktu 12 (dua
belas) bulan berturut-turut dengan jumlah rata-rata ekuitas dalam periode
yang sama.
Berarti Rapat Umum Pemegang Saham.

“RUPS”
“RUPST”

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

“RUPSLB”

Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
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“SABH”

Berarti Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia.

“Sling”

Berarti kawat.

“Tanggal Emisi”

Berarti tanggal distribusi saham ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana
Emisi Efek  berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo yang diterima oleh
KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil
emisi efek dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan.

“Track Record”

Berarti rekam jejak atau reputasi.

“Transshipment”

Berarti pindah muat atau pemindahan atau pengangkutan.

“Tugboats”

Berarti kapal tunda.

“UUPM”

Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10
Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia
No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan
pelaksanaannya.
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RINGKASAN
Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya
dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam
Prospektus. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan paling penting
bagi Perseroan.
Perseroan didirikan dengan nama PT Indo Straits berkedudukan di Jakarta sebagaimana termaktub
dalam Akta Perseroan Terbatas No. 319 tanggal 21 Januari 1985 dan diperbaiki dengan Akta No.233 yang
keduanya dibuat di hadapan Ridwan Suselo, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan
dari Menteri Hukum sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-3398 HT.01.01.TH.85 tanggal 4 Juni 1985
serta telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 994
dan 995 tanggal 7 Juni 1985 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 941 Berita Negara Republik
Indonesia No. 56 tanggal 12 Juli 1985.
Akta pendirian yang memuat anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Dalam
rangka Penawaran Umum Perseroan, anggaran dasar Perseroan kembali diubah sesuai dengan Akta
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 04 tanggal 8 Maret 2011, yang dibuat
Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-12945.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011, dan telah
didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU.0020803.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011.
Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak dalam bidang jasa kelautan yang terintegrasi dan
pelayanan dukungan logistik.
PENAWARAN UMUM
Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sejumlah 100.000.000 (seratus juta) Saham Biasa
Atas Nama yang berasal dari simpanan (portepel), dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap
saham, dengan harga penawaran sebesar Rp 950,- (sembilan ratus lima puluh Rupiah)  setiap saham
harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham, atau seluruhnya
bernilai Rp 95.000.000.000,- (sembilan puluh lima miliar Rupiah). Saham-saham yang ditawarkan dalam
Penawaran Umum ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam
segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.
STRUKTUR PERMODALAN
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan
Keputusan Rapat No.08 tanggal 22 Desember 2010 yang dibuat oleh Dewi Sukardi, SH., M.Kn., Notaris
di Tangerang adalah sebagai berikut:
Keterangan
			

Nilai Nominal Rp100,- per saham
Jumlah Saham

Jumlah Nilai Nominal (Rp)

1.800.661.200

180.066.120.000

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- Straits Corporation Pte. Ltd
- PT Tiyanda Utama Mandiri

427.657.035
22.508.265

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham Dalam Portepel

%

		
42.765.703.500
95,00
2.250.826.500
5,00

450.165.300

45.016.530.000

1.350.495.900

135.049.590.000

100,00

Berdasarkan Surat Direksi Perseroan tanggal 19 Mei 2011, Perseroan telah menyetujui program
kepemilikan saham Perseroan oleh Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock
Allocation/MESA) melalui penjatahan saham untuk Para Pemesan Khusus. Berdasarkan persetujuan
tersebut, Direksi Perseroan telah menetapkan jumlah saham untuk Program MESA sebanyak-banyaknya
10% (sepuluh persen) dari jumlah penerbitan Saham Baru yang ditawarkan pada Penawaran Umum
Perdana atau sebanyak-banyaknya 10.000.000 (sepuluh juta saham).
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Program MESA diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.7 yang memperkenankan
maksimum 10%(sepuluh persen) dari Saham Yang Ditawarkan kepada publik, dialokasikan sebagai jatah
pasti kepada manajemen dan karyawan.
Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini (sudah
termasuk saham yang dialokasikan kepada manajemen dan karyawan dalam program MESA), maka
struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara
proforma menjadi sebagai berikut:
Keterangan
			
			

Sebelum Penawaran Umum Perdana

Sesudah Penawaran Umum Perdana

Nilai Nominal Rp100,- per saham

Nilai Nominal Rp100,- per saham

Jumlah Saham
(Rp)

A. Modal Dasar
1.800.661.200
B. Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh		
1.
Straits Corporation Pte. Ltd
427.657.035
2.
PT Tiyanda Utama Mandiri
22.508.265
3.
MESA4.
Masyarakat
Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh
C.

Jumlah Saham dalam
Portepel

Jumlah Nilai
(%)
Jumlah Saham
Nominal		
(Rp)
180.066.120.000

1.800.661.200

Jumlah Nilai
Nominal

(%)

180.066.120.000

				
95,00
427.657.035
42.765.703.500
77,73
5,00
22.508.265
2.250.826.500
4,09
10.000.000
1.000.000.000
1,82
90.000.000
9.000.000.000
16,36

42.765.703.500
2.250.826.500
-

450.165.300

45.016.530.000

1.350.495.900

135.049.590.000

100,00

550.165.300

55.016.530.000

1.250.495.900

125.049.590.000

100,00

RENCANA PENGGUNAAN DANA
Rencana penggunaan dana yang diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi biayabiaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan dipergunakan sebagai berikut:
1.

Sekitar 36,00% akan digunakan oleh Perseroan untuk membayar sebagian hutang kepada PT Bank
Permata Tbk. (Permata), jumlah hutang Perseroan pada Permata adalah sebesar AS$ 12.850.113
setara dengan Rp109.842.765.924,- (menggunakan  kurs tengah BI tanggal 30 Mei 2011, AS$ 1 =
Rp8.548,-). Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Permata. Hutang tersebut digunakan
untuk pembangunan kapal dan Perseroan telah menerima persetujuan pelunasan sebagian hutang
dari Permata dengan surat No.433/PB-LCC/V/2011 tertanggal 31 Mei 2011.

2.

Sekitar 50,00% akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai sebagian pembelian Mechanical
Crane dengan daya angkat sebesar 30.000 ton dalam satu hari. Sisa kebutuhan dana untuk
pembiayaan tersebut diperoleh dari pinjaman bank. Jumlah dana yang diperlukan untuk pembelian
crane ádalah sekitar AS$ 5.800.000 setara dengan Rp49.578.400.000,- (menggunakan kurs tengah
BI tanggal 30 Mei 2011, AS$ 1 = Rp8.548,-), pembelian crane tersebut untuk meningkatkan kinerja
Perseroan dalam melakukan usaha jasa dukung logistik. Perseroan akan membelinya dari pihak
ketiga.

3.

Sisanya sekitar 14,00% akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja yang antara lain
pembelian bahan baku, pembayaran sub-kontraktor, pemasok dan biaya tenaga kerja.

RISIKO USAHA
Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi risiko yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan
apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Beberapa resiko yang
mempengaruhi usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut :
Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak
Risiko Persaingan Usaha
Risiko Keterlambatan Atau Kegagalan Pembayaran Bulanan Oleh Pelanggan
Risiko Terkait Dengan Sub Kontraktor
Risiko Kenaikan Harga Bahan Bakar
Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
Risiko Tingkat Suku Bunga Pinjaman
Risiko Kehilangan Sumber Daya Manusia
Risiko Atas Kerusakan Armada Perseroan
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Risiko Kecelakaan Maritim
Risiko Keterbatasan Pendanaan Untuk Ekspansi Usaha
Risiko Keterlambatan Pengiriman Atau Penyelesaian Armada Pesanan Perseroan
Risiko Tidak Dapat Memenuhi Aturan Dan Sertifikasi Yang Berlaku
Risiko Pencabutan Izin Usaha
Risiko Penurunan Nilai Pasar Armada
Risiko Perubahan Kebijakan/Peraturan Pemerintah
Risiko Ketergantungan Terhadap Industri Tambang Batu Bara
Risiko Ketergantungan Terhadap Industri Minyak Dan Gas Bumi Lepas Pantai

STRATEGI USAHA PERSEROAN
•
•
•
•

Untuk tetap fokus pada jasa teknik sipil dan jasa logistik di bidang kelautan pada perusahaan tambang;
dan minyak & gas.
Meningkatkan pendapatan dari pasar yang ada dan pasar-pasar baru di Indonesia.
Pertumbuhan melalui strategi yang bijaksana
Untuk terus memperkuat brand “Indo Straits”

PROSPEK USAHA
Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa usaha dan prospek keuangan Perseroan dipengaruhi oleh
keadaan ekonomi di Indonesia. Setelah penurunan signifikan dalam aktivitas ekonomi yang mengakibatkan
melambatnya kegiatan konstruksi, kegiatan ekspor batubara telah mulai meningkat sejak tahun 2009
terutama disebabkan oleh pemulihan ekonomi Indonesia.
Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang sehat sehingga memberikan dampak positif pada iklim
investasi di Indonesia dan pengaruh Indonesia terhadap ekonomi global. Hal ini juga didukung dengan
kekayaan alam Indonesia, basis demografi yang dinamis, serta berkembangnya pasar domestik.
Fakta-fakta tersebut diringkas dalam hal-hal berikut:
•
•
•
•
•
•

Fundamental ekonomi yang baik
Iklim investasi yang kuat
Sumberdaya alam yang berlimpah
Profil demografis yang dinamis
Pasar domestik yang berkembang
Pengaruh global yang berkembang

IKHTISAR DATA KEUANGAN
Ikhtisar data keuangan di bawah ini yang angka-angkanya berasal dari atau dihitung berdasarkan  Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah
diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (member of PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat
wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai revaluasi aset tetap yang dilakukan
Perseroan per 30 Oktober 2010, mulai tanggal tersebut Perseroan mengubah metode pengukuran aset
tetap dari model biaya ke model revaluasi , dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2009 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (member of PricewaterhouseCoopers)
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31
Desember 2008, 2007 dan 2006 yang telah diaudit oleh KAP Haryanto Sahari & Rekan (member of
PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, adalah sebagai berikut:
(dalam Dolar AS)
Uraian		
			
Jumlah Aset
Jumlah Kewajiban
Jumlah Ekuitas
Pendapatan
Laba Usaha
Laba Bersih

31 Desember
2010

2009

2008

2007

2006

55.572.747
24.312.051
31.260.696
42.360.086
5.006.751
4.349.419

23.344.476
13.292.845
10.051.631
40.895.542
4.714.691
2.606.779

30.841.543
23.396.691
7.444.852
33.692.474
4.055.183
1.925.377

9.263.606
3.744.131
5.519.475
13.433.514
866.470
142.920

8.969.259
3.592.704
5.376.555
9.658.122
920.910
324.736
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KEBIJAKAN DIVIDEN
Pemegang Saham baru dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak sama dan sederajat dalam
segala hal dengan Pemegang Saham Biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh
dalam Perseroan, termasuk hak atas pembagian dividen.
Perseroan mempunyai rencana untuk membayarkan dividen tunai sekurang-kurangnya sekali dalam
setahun. Besarnya dividen tunai dikaitkan dengan konsolidasi laba bersih setelah pajak dari Perseroan
pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan kondisi keuangan Perseroan dan tanpa
mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan.
Laba Bersih Setelah Pajak
			

Persentase Maksimum Dividen Kas
Terhadap Laba Bersih Setelah Pajak

Sampai dengan AS$5 juta
Lebih dari AS$5 juta sampai dengan AS$10 juta
Lebih dari AS$10 juta

20%
25%
30%
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Halaman ini sengaja dikosongkan

I. Penawaran Umum
Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sejumlah 100.000.000 (seratus juta) Saham
Biasa Atas Nama, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, dengan harga
penawaran sebesar Rp 950,- (sembilan ratus lima puluh Rupiah) setiap saham harus dibayar
penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham, atau seluruhnya bernilai
Rp 95.000.000.000,- (sembilan puluh lima miliar Rupiah).
Saham-saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini seluruhnya terdiri dari
saham baru yang dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan atau
dijaminkan kepada pihak manapun.

PT Indo Straits Tbk.
Kegiatan Usaha
Bergerak dalam bidang jasa kelautan yang terintegrasi dan pelayanan dukungan logistik
Berkedudukan di Jakarta Utara, Indonesia
Kantor Pusat
Graha Kirana Building, Lantai 15
Jl. Yos Sudarso Kav. 88
Jakarta 14350, Indonesia
Tel : +62 (021) 6531 1285
Fax : +62 (021) 6531 1265
Website: www.indostraits.co.id
Email: straits@indosat.net.id
MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI
RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM-SAHAM
TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUID.
RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO TIDAK
DIPERPANJANGNYA KONTRAK. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI
PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS INI.
PARA PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN SELURUH PENAWARAN SAHAM PERSEROAN
SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT).
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Perseroan didirikan dengan nama PT Indo Straits berkedudukan di Jakarta sebagaimana termaktub
dalam Akta Perseroan Terbatas No. 319 tanggal 21 Januari 1985 dan diperbaiki dengan Akta No.233 yang
keduanya dibuat di hadapan Ridwan Suselo, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan
dari Menteri Hukum sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-3398 HT.01.01.TH.85 tanggal 4 Juni 1985
serta telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 994
dan 995 tanggal 7 Juni 1985 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 941 Berita Negara Republik
Indonesia No. 56 tanggal 12 Juli 1985.
Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, yang terakhir sebagaimana
termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.04 tanggal 8 Maret 2011, yang dibuat di hadapan
Leolin Jayayanti, SH., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor: AHU-12945.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011, dan telah didaftarkan dalam
Daftar Perseroan Nomor: AHU-0020803.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011, yang mengubah
seluruh isi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan BAPEPAM dan
LK No.IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum
Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik dalam rangka perubahan status Perseroan dari perseroan
tertutup menjadi perseroan terbuka (go public).
Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak dalam bidang jasa kelautan yang terintegrasi dan
pelayanan dukungan logistik.
Saham yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel yang
memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya
dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh antara lain Hak Suara dalam RUPS, Dividen,
Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Komposisi struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan
Rapat No.08 tanggal 22 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Dewi Sukardi, SH., M.Kn., Notaris di
Tangerang adalah sebagai berikut:
Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham
			

Jumlah Saham

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- Straits Corporation Pte. Ltd
- PT Tiyanda Utama Mandiri

Jumlah Nilai Nominal (Rp)

%

1.800.661.200

180.066.120.000
		
427.657.035
42.765.703.500
95,00
22.508.265
2.250.826.500
5,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham Dalam Portepel

450.165.300

45.016.530.000

1.350.495.900

135.049.590.000

100,00

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka
struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara
proforma menjadi sebagai berikut:
Keterangan

Sebelum Penawaran Umum Perdana

Sesudah Penawaran Umum Perdana

	Nilai Nominal Rp100,- per saham	Nilai Nominal Rp100,- per saham
			
Jumlah Saham
Jumlah Nilai
(%)
Jumlah Saham
Jumlah Nilai
				Nominal (Rp)			Nominal (Rp)
A. Modal Dasar
1.800.661.200
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		
1
Straits Corporation Pte. Ltd
427.657.035
2
PT Tiyanda Utama Mandiri
22.508.265
3
Masyarakat
Jumlah Modal Ditempatkan dan
		
Disetor Penuh
C. Jumlah Saham dalam Portepel

(%)

180.066.120.000

1.800.661.200
180.066.120.000
					
42.765.703.500
95,00
427.657.035
42.765.703.500
77,73
2.250.826.500
5,00
22.508.265
2.250.826.500
4,09
-		
100.000.000
10.000.000.000
18,18

450.165.300

45.016.530.000

1.350.495.900

135.049.590.000

100,00

550.165.300

55.016.530.000

1.250.495.900

125.049.590.000

100,00

Perseroan akan mencatatkan sebesar 550.165.300 (lima ratus lima puluh juta seratus enam puluh lima
ribu tiga ratus) lembar saham, yang terdiri dari 450.165.300 (empat ratus lima puluh juta seratus enam
puluh lima ribu tiga ratus) saham lama yang berasal dari pemegang saham lama dan sebesar 100.000.000
(seratus juta) saham baru yang berasal dari portepel Perseroan yang seluruhnya ditawarkan dalam
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Penawaran Umum ini. Jumlah saham yang akan dicatatkan pada BEI adalah seluruh atau 100% (seratus
persen) saham Perseroan yang telah dan akan dikeluarkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum.
Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan.
Berdasarkan Surat Direksi Perseroan tanggal 23 Juni 2011, Perseroan telah menyetujui program
kepemilikan saham Perseroan oleh Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock
Allocation/MESA) melalui penjatahan saham untuk Para Pemesan Khusus. Berdasarkan persetujuan
tersebut, Direksi Perseroan telah menetapkan jumlah saham untuk Program MESA sebanyak-banyaknya
10% (sepuluh persen) dari jumlah penerbitan Saham Baru yang ditawarkan pada Penawaran Umum
Perdana atau sebanyak-banyaknya 10.000.000 (sepuluh juta) saham.
Dalam hal jumlah saham yang dipesan dalam program MESA kurang ataupun lebih dari 10.000.000
(sepuluh juta) saham, maka kelebihan ataupun kekurangan pemesanan tersebut akan diikutsertakan
dalam mekanisme dan harga Penawaran Umum yang ditawarkan kepada masyarakat. Dengan terjualnya
seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini (sudah termasuk saham yang
dialokasikan kepada manajemen dan karyawan dalam program MESA), maka struktur permodalan
dan susunan pemegang saham sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi
sebagai berikut:
Keterangan

Sebelum Penawaran Umum Perdana

Sesudah Penawaran Umum Perdana

	Nilai Nominal Rp100,- per saham	Nilai Nominal Rp100,- per saham
			
Jumlah Saham
Jumlah Nilai
(%)
Jumlah Saham
Jumlah Nilai
				Nominal (Rp)			Nominal (Rp)
A. Modal Dasar
1.800.661.200
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		
1
Straits Corporation Pte. Ltd
427.657.035
2
PT Tiyanda Utama Mandiri
22.508.265
3
MESA4.
Masyarakat
Jumlah Modal Ditempatkan dan
		
Disetor Penuh
C. Jumlah Saham dalam Portepel

(%)

180.066.120.000

1.800.661.200
180.066.120.000
					
42.765.703.500
95,00
427.657.035
42.765.703.500
77,73
2.250.826.500
5,00
22.508.265
2.250.826.500
4,09
- 10.000.000
1.000.000.000
1,82
90.000.000
9.000.000.000
16,36

450.165.300

45.016.530.000

1.350.495.900

135.049.590.000

100,00

550.165.300

55.016.530.000

1.250.495.900

125.049.590.000

100,00

Tujuan utama Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan adalah untuk
memberikan rasa memiliki, motivasi serta keselarasan kepentingan dari manajemen dan setiap karyawan
Perseroan dalam rangka mencapai visi dan misi Perseroan.
Program MESA diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.7 yang memperkenankan
maksimum 10% (sepuluh persen) dari Saham Yang Ditawarkan kepada publik, dialokasikan sebagai
jatah pasti kepada manajemen dan karyawan.
Kriteria pihak-pihak yang berpartisipasi dalam Program MESA:
Setiap karyawan tetap yang bekerja untuk Perseroan per tanggal 1 Juni 2011 dan termasuk setiap
karyawan yang bekerja pada saat program MESA dilaksanakan;
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (kecuali Komisaris Independen dan Direktur Tidak
Terafiliasi)
Karyawan berkebangsaan Indonesia atau tenaga kerja asing dengan KITAS yang disponsori oleh
Perseroan;
Tidak sedang dalam keadaan dipailitkan/tidak sedang terlibat masalah hukum baik perdata/pidana
pada saat ini.
Hal-hal yang dapat mengakibatkan hilangnya keikutsertaan dalam program MESA adalah:
Adanya pemberhentian atau pengunduran diri manajemen dan karyawan Perseroan setelah tanggal
1 Juni 2011;
Para karyawan dan manajemen terlibat dalam proses hukum pidana atau sitaan setelah tanggal 1
Juni 2011;
Para karyawan dan manajemen secara sukarela menyerahkan hak keikutsertaannya dalam Program
MESA.
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Prosedur dan mekanisme Program MESA akan mengikuti prosedur dan mekanisme sebagai berikut:.
Jumlah saham yang akan ditawarkan pada program MESA adalah minimum 10.000 (sepuluh ribu)
lembar saham untuk setiap karyawan yang memenuhi kriteria dalam Program MESA.
Jumlah alokasi saham untuk setiap karyawan ditentukan berdasarkan jabatan, kinerja dan serta
lamanya bekerja untuk Perseroan.
Perseroan akan membiayai terlebih dahulu alokasi saham dalam program MESA kepada manajemen
dan karyawan.
Saham yang akan dialokasikan akan mendapat diskonto 5% (lima persen) dari harga saham pada
saat Penawaran Umum. Pajak penghasilan atas diskonto tersebut menjadi beban karyawan.
Alokasi saham antara manajemen dan karyawan akan dibagi secara proporsional yaitu manajemen
sebanyak 40% (empat puluh persen) dan karyawan sebanyak 60% (enam puluh persen).
Semua alokasi saham di bawah program MESA akan dikenakan batasan jangka waktu 12 bulan
setelah pencatatan saham Perseroan di BEI (selama 12 bulan tidak diperkenankan untuk melakukan
penjualan atas saham tersebut).
Namun setelah melampaui jangka waktu selama 12 bulan setelah pencatatan saham Perseroan di
BEI, saham-saham tersebut hanya dapat dijual sebanyak 50% (lima puluh persen) dari total saham
yang dialokasikan untuk program MESA ini dan sisanya sebanyak 50% (lima puluh persen) dapat
dialihkan untuk jangka waktu 24 bulan kemudian. Semua biaya transaksi atas saham-saham tersebut
menjadi tanggung jawab setiap karyawan.
Perseroan telah menunjuk bagian Personalia beserta dengan Kepala Group Personalia untuk menjadi
penanggung jawab Program MESA.
Pada saat ini sampai dengan jangka waktu 12 (duabelas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran
menjadi Efektif, Perseroan merencanakan akan mengeluarkan dan/atau mencatatkan saham baru
atau efek ekuitas lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham dengan mempertimbangkan
kondisi perekonomian, iklim usaha dan kebutuhan tambahan modal untuk investasi dan/atau
tambahan modal kerja.
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II. Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Dana yang diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya yang
berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan dipergunakan sebagai berikut:
1.

Sebesar 36% (tiga puluh enam persen) atau sebesar Rp 32.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar
Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk membayar sebagian hutang kepada PT Bank
Permata Tbk. (Permata), jumlah hutang Perseroan pada Permata adalah sebesar AS$ 12.850.113
setara dengan Rp109.842.765.924,- (menggunakan kurs tengah BI tanggal 30 Mei 2011, AS$ 1 =
Rp8.548,). Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Permata. Hutang tersebut digunakan
untuk pembangunan kapal dan Perseroan telah mendapat persetujuan percepatan pelunasan
sebagian hutang Perseroan dari Permata dengan surat No.433/PB-LCC/V/2011 tertanggal 31 Mei
2011.

2.

Sebesar 50% (lima puluh persen) atau sebesar Rp 44.434.500.000,- (empat puluh empat miliar empat
ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai
sebagian pembelian Mechanical Crane dengan daya angkat sebesar 30.000 ton dalam satu hari.
Sisa kebutuhan dana untuk pembiayaan tersebut diperoleh dari pinjaman bank. Jumlah dana yang
diperlukan untuk pembelian crane ádalah sekitar AS$ 5.800.000 setara dengan Rp49.578.400.000,(menggunakan kurs tengah BI tanggal 30 Mei 2011, AS$ 1 = Rp8.548,-), pembelian crane tersebut
untuk meningkatkan kinerja Perseroan dalam melakukan usaha jasa dukung logistik. Perseroan
akan membelinya dari pihak ketiga.

3.

Sisanya sebesar 14% (empat belas persen) atau sebesar Rp 12.434.500.000,- (dua belas miliar
empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan sebagai
modal kerja yang antara lain pembelian bahan baku, pembayaran sub-kontraktor, pemasok dan
biaya tenaga kerja.

Perseroan akan melaporkan Realisasi Penggunaan Dana secara berkala kepada BAPEPAM dan LK dan
mempertanggungjawabkannya kepada RUPS, sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No.X.K.4, Lampiran
Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003.
Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana, Perseroan wajib melaporkan perubahan tersebut terlebih
dahulu kepada BAPEPAM dan LK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus
mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan.
Sesuai dengan Surat Edaran yang ditentukan oleh BAPEPAM dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal
29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang dikeluarkan dalam rangka
Penawaran Umum ini, perkiraan total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 6,45 %
dari jumlah Penawaran Umum yang meliputi biaya-biaya termasuk perhitungan pajak sebagai berikut :
Biaya Jasa Penyelenggaraan (management fee) sebesar 2,50 %
Biaya Jasa Penjaminan (underwriting fee) sebesar 0,25 %
Biaya Jasa Penjualan (selling fee) sebesar 0,25 %;
Biaya Jasa Konsultan Keuangan sebesar 0,42 % ;
Biaya Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
Akuntan 1,08%
Notaris 0,12%
Konsultan Hukum 0,44%
Penilai Independen 0,23%
BAE 0,04%
Biaya Pencatatan di Bursa Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia sebesar 0,17%; dan
Biaya Lain-lain (percetakan, iklan, public expose dan lain-lain) sebesar 0,95%.
Apabila penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana memenuhi ketentuan kriteria
Transaksi Afiliasi dan Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan dan atau Transaksi Material
maka Perseroan akan dan wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No.IX.E.1
tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu dan No.IX.E.2 tentang Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
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III. Pernyataan Hutang
Tabel di bawah ini menyajikan data kewajiban Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 yang berasal
dari Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2010, yang tercantum dalam Prospektus ini dan
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (member of PricewaterhouseCoopers)
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai revaluasi aset tetap
yang dilakukan Perseroan per 30 Oktober 2010, mulai tanggal tersebut Perseroan mengubah metode
pengukuran aset tetap dari model biaya ke model revaluasi.
Saldo kewajiban Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar AS$ 24.312.051 dengan perincian
kewajiban sebagai berikut:
(dalam Dollar AS)
Keterangan

Jumlah

KEWAJIBAN LANCAR	
Hutang usaha kepada pihak ketiga
Beban yang masih harus dibayar dan hutang lain-lain
Hutang pajak
Pinjaman bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun
Penyisihan lancar lain-lain

2.224.806
8.004.357
634.434
2.440.456
182.108

Jumlah Kewajiban Lancar

13.486.161

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR	
Pinjaman bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun
Penyisihan tidak lancar lain-lain
Penyisihan imbalan kerja karyawan

10.409.657
61.016
355.217

Jumlah Kewajiban Tidak Lancar

10.825.890

JUMLAH KEWAJIBAN	

24.312.051

Tidak terdapat negative covenants yang akan merugikan hak-hak pemegang saham publik.
Hutang Usaha Kepada Pihak Ketiga
Saldo hutang usaha kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar AS$2.224.806
yang timbul dari sewa kapal, penggunaan bahan bakar, sub-kontraktor, dan lain-lain. Saldo hutang usaha
tersebut terdiri dari:
(dalam Dolar AS)

Keterangan

Jumlah

PT Pelayaran Duta Lintas Samudera
Total E & P Indonesie
PT Buana Lestari Kalpindo
PT Dwikarya Jasa Mandiri
PD Mandiri Auto Parts
Lain-lain (masing-masing di bawah AS$30.000)

955.635
517.252
451.363
134.204
96.155
70.197

Jumlah		

2.224.806

Rincian hutang usaha kepada pihak ketiga berdasarkan analisis umur adalah sebagai berikut:
(dalam Dolar AS)
Keterangan

Jumlah

Lancar
1.570.636
Jatuh tempo 1- 30 hari
Jatuh tempo 31 - 60 hari
Jatuh tempo 61 - 90 hari
Jatuh tempo > 90 hari

643.599
454
30
10.087

Jumlah		

2.224.806
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Beban Yang Masih Harus Dibayar Dan Hutang Lain-lain
Saldo beban yang masih harus dibayar dan hutang lain-lain adalah sebesar AS$8.004.357 terdiri dari:
(dalam Dolar AS)
Keterangan

Jumlah

Pembelian aset tetap
Pemasok dan kontraktor
Penalti kurang muat
Penalti dan denda keterlambatan
Bahan bakar
Bunga		
Karyawan		

3.854.243
2.230.255
1.432.386
215.896
201.910
45.216
24.451

Jumlah		

8.004.357

Hutang Pajak
Saldo hutang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar AS$634.434 yang terdiri
dari:
(dalam Dolar AS)
Keterangan

Jumlah

Pajak pertambahan nilai, bersih
Pajak penghasilan pasal 4(2), 15, 23 dan 26
Pajak penghasilan badan
Pajak penghasilan pasal 21

379.330
170.333
61.068
23.703

Jumlah		

634.434

Pinjaman Bank Jangka Panjang
Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Bank Permata Tbk untuk menyediakan fasilitas pinjaman
berjangka, bank garansi, kurs mata uang asing, dan pembiayaan tagihan. Fasilitas kredit yang telah
digunakan oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:
Fasilitas Pinjaman Berjangka (“TL1”), sebesar AS$14.000.000
PT Bank Permata Tbk. sepakat untuk memberikan fasilitas pinjaman berjangka sebesar AS$14.000.000,
untuk pembiayaan konstruksi 1 (satu) unit kapal perantara pengangkutan batu bara. Fasilitas ini berlaku
sampai dengan 23 Februari 2015. Masa tenggang dan ketersediaan untuk penarikan dana berlaku sampai
dengan 22 Agustus 2011. Tingkat bunga per tahun fasilitas pinjaman berjangka ini adalah sebesar 6,0%
(dapat berubah sewaktu-waktu) dan dibayarkan setiap bulan. Pembayaran pokok pinjaman dijadwalkan
secara berangsur setiap bulan setelah berakhirnya masa ketersediaan. Jumlah penarikan dana dengan
fasilitas ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar AS$8.473.503.
Fasilitas ini dapat dipergunakan juga untuk fasilitas letter of credit, dengan jumlah mencapai AS$
4.000.000. Fasilitas pinjaman berjangka dapat dipergunakan untuk pelunasan letter of credit pada saat
jatuh tempo. Pada tanggal 31 Desember 2010, letter of credit yang terpakai untuk dijaminkan kepada
kontraktor dari kapal perantara pengangkutan batu bara adalah sebesar AS$3.854.244.
Perseroan akan menggunakan dana hasil Penawaran Umum (IPO) sekitar 36% (tiga puluh enam persen)
untuk melunasi sebagian pinjaman fasilitas (“TL1”).
Fasilitas Pinjaman Berjangka (“TL2”), sebesar AS$4.800.000
PT Bank Permata Tbk. sepakat untuk memberikan fasilitas pinjaman berjangka sebesar AS$4.800.000,
untuk pembiayaan kembali atas pembelian 2 (dua) set kapal tunda dan tongkang. Fasilitas ini berlaku
sampai dengan 18 Oktober 2014. Tingkat bunga per tahun fasilitas pinjaman berjangka ini adalah
sebesar 6,0% (dapat berubah sewaktu-waktu) dan dibayarkan setiap bulan. Pembayaran pokok pinjaman
dijadwalkan secara berangsur setiap bulan setelah penarikan dana dilakukan. Jumlah penarikan dana
dengan fasilitas ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar AS$4.516.609.

7

Pada tanggal 31 Desember 2010, saldo pinjaman bank jangka panjang adalah sebesar AS$12.850.113
sedangkan bagian yang akan jatuh tempo dalam tahun 2011 adalah sebesar AS$2.440.456.
Fasilitas kredit di atas dijamin dengan :
1. 1 (satu) unit kapal perantara pengangkutan batu bara dengan nilai penjaminan minimum sebesar
125% dari jumlah fasilitas pinjaman berjangka TL1.
2. Piutang usaha Perseroan dengan nilai penjaminan minimum sebesar AS$5.000.000.
3. Agunan rekening penampungan dan operasional Perseroan senilai fasilitas kredit.
4. Prioritas utama atas pemindahan hak dari seluruh pendapatan Perseroan, tidak terbatas pada
pendapatan dari kapal yang dibiayai oleh PT Bank Permata Tbk.
5. 2 (dua) set kapal tunda dan tongkang dengan nilai penjaminan minimum sebesar 125% dari jumlah
fasilitas pinjaman berjangka TL2.
6. Prioritas utama atas pemindahan hak dari seluruh kontrak sepanjang periode pemberian fasilitas
kredit, tidak terbatas pada kontrak dengan JMB dan BCS.
Beberapa persyaratan signifikan yang harus dipenuhi berdasarkan perjanjian fasilitas perbankan di atas
sebagai berikut:
1. Current ratio minimum sebesar 1x.
2. Debt-to-equity ratio minimum sebesar 2x (termasuk subordinasi hutang pemegang saham).
3. Debt service coverage ratio minimum sebesar 1x.
4. Jika terjadi defisit kas dari laba hasil usaha, para pemegang saham berkewajiban mengutamakan
pelunasan kewajiban bank.
5. Perusahaan tidak dalam keadaan wanprestasi dalam fasilitas kredit ini maupun fasilitas lainnya
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi semua persyaratan-persyaratan
di atas.
Penyisihan Lain-lain
Penyisihan lain-lain merupakan pengakuan biaya-biaya yang masih harus dibayar dimasa yang akan
datang seperti biaya docking, bonus dan lainnya, yang besarnya dihitung berdasarkan estimasi internal
Perseroan.
Saldo penyisihan lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar AS$243.124
yang terdiri dari penyisihan lancar sebesar AS$182.108 dan penyisihan tidak lancar sebesar AS$61.016.
Penyisihan Imbalan Kerja Karyawan
Penyisihan imbalan kerja karyawan dihitung oleh aktuaris PT Prima Bhaksana Lestari, aktuaris
independen. Saldo kewajiban Perseroan untuk penyisihan imbalan kerja karyawan adalah sebesar AS$
355.217 yang terdiri dari:
(dalam Dolar AS)
Keterangan

Jumlah

Saldo awal		
Penyisihan tahun berjalan
Pembayaran imbalan
Efek revaluasi kurs mata uang asing

292.608
162.614
(115.093)
15.088

Jumlah		

355.217
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Perseroan menghitung dan membukukan beban imbalan kerja berdasarkan Undang – Undang
Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 dan jumlah imbalan kerja yang diakui dalam
neraca Perseroan menggunakan perhitungan yang dibuat oleh aktuaris denagn asumsi utama sebagai
berikut:
Tingkat diskonto
Kenaikan gaji
Tingkat kematian
Tingkat cacat
Tingkat pengunduran diri

:
:
:
:
:

10% per tahun
13% per tahun
TMI – 1999
5% of the mortality rate
10% sampai usia 29 tahun dan berkurang secara linear menjadi
0% pada usia 55 tahun

Seluruh kewajiban Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 telah diungkapkan di dalam
Prospektus
Sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen, Perseroan tidak
memiliki kewajiban-kewajiban dan ikatan-ikatan lain kecuali yang telah dinyatakan di atas dan
yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan, serta telah disajikan dalam Prospektus
ini. Tidak ada kewajiban baru yang terjadi sejak tanggal Laporan Auditor Independen sampai
dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
Dengan adanya pengelolaan yang sistematis atas aset dan kewajiban serta peningkatan hasil
operasi dimasa yang akan datang Perseroan berkeyakinan akan dapat menyelesaikan seluruh
kewajibannya sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.
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IV. Analisis dan Pembahasan Manajemen
Analisis dan pembahasan ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting
pada Prospektus (Bab IX) dan Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya yang
terdapat pada Prospektus (Bab XVI).
Analisis dan pembahasan ini disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja Wibisana
dan Rekan (member of PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian
dengan paragraf penjelasan mengenai revaluasi aset tetap yang dilakukan Perseroan per
30 Oktober 2010, mulai tanggal tersebut Perseroan mengubah metode pengukuran aset tetap dari
model biaya ke model revaluasi, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009
yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja Wibisana dan Rekan (member of PricewaterhouseCoopers)
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh KAP Haryanto Sahari dan Rekan (member of
PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
1.

Umum

Perseroan berdiri pada tahun 1985 dan berkedudukan di Jakarta dengan nama PT Indo Straits dengan
kegiatan utamanya jasa rekayasa kelautan yang terintegrasi dan jasa dukungan logistik bagi perusahaan
pertambangan gas, minyak bumi dan batu bara. Pada tanggal 31 Desember 2010, untuk mendukung
kegiatan usahanya Perseroan mengoperasikan 52 unit peralatan mengambang dalam berbagai ukuran,
antara lain tongkang keruk tIpe clamshell & cutter suction, tongkang lumpur (hopper barge), kapal tunda
(tug boat), tongkang batu bara (barge carier), kapal pindah muat batu bara (floating crane), kapal angkut
pekerja (sea truck & worker boat) dan lain-lain.
Pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Perseroan dalam jasa rekayasa kelautan antara lain pengerukan,
reklamasi , pembangunan pelabuhan, pembangunan dermaga, pembangunan pemecah gelombang dan
pelindung pantai serta pembangunan beban berjalan. Perseroan juga mengerjakan proyek-proyek di
luar negeri seperti proyek pengerukan, reklamasi dan pembangunan pelabuhan di Singapura , Malaysia
dan Papua Nugini.
Sedangkan untuk jasa dukungan logistik, kegiatan usaha ini dimulai pada bulan Juni 2008, seiring dengan
berkembangnya industri pertambangan batu bara di Indonesia. Pelanggan Perseroan antara lain PT
Jembayan Muarabara dan Glencore Indonesia. Pekerjaan yang dilakukan Perseroan adalah dukungan
logistik dan pindah muat (transshipment) batu bara dari pelabuhan penumpukan ke kapal kargo curah
(bulk carrier). Kapal yang digunakan oleh Perseroan untuk jasa ini adalah kapal tunda (tug boat) dan
tongkang bara serta kapal pindah muat (floating crane).
2.

Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan Dan Operasi Perseroan

2.1 Kondisi Perekonomian Indonesia
Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 menunjukkan pertumbuhan positif yang memberikan peluang
cukup menjanjikan bagi Perseroan. Berdasarkan berita resmi statistik oleh BPS tanggal 7 Februari
2011, PDB tahun 2010 meningkat sebesar 6,1% terhadap tahun 2009, terjadi pada semua sektor
ekonomi, dengan pertumbuhan tertinggi di sektor pengangkutan dan komunikasi 13,5% dan terendah
di sektor pertanian 2,9%. Pemerintah menargetkan laju ekspor di 2011 akan tumbuh mencapai 12-15%.
Pertumbuhan itu setara dengan nilai AS$139 – AS$146 miliar. Untuk tahun 2011 secara total (termasuk
ekspor migas) bisa mencapai AS$170 miliar. Pertumbuhan ekonomi diestimasi 6,4% dengan driver
sektor swasta yang baik, investment grade yang akan diraih Indonesia serta penguatan rupiah. Suku
bunga diprediksi masih akan bertahan dan baru naik di pertengahan tahun sekitar Mei-Juni 2011, 25-50
bps Inflasi 2011 diestimasi 6,6% yang didorong oleh naiknya harga makanan, administered price serta
meningkatnya demand. Menurut Bank Indonesia hingga 10 Maret 2011 cadangan devisa Indonesia
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telah mencapai AS$102,02 miliar, dan diprediksi akan mencapai AS$ 120 miliar hingga akhir tahun 2011.
Pertumbuhan kredit perbankan diprediksi mencapai 24%. Fitch rating mempertimbangkan Indonesia
diprediksi akan mencapai peringkat Investment Grade dalam waktu 12 – 18 bulan, kira-kira kuartal I
tahun 2012. Melihat pertumbuhan perekonomian dan kondisi yang positif sehingga memungkinkan apa
yang direncanakan oleh Perseroan akan teralisir seperti yang diharapkan.
2.2 Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing
Rupiah akan menguat terhadap AS$, diprediksi hingga akhir tahun 2011 rupiah akan berada di kisaran
Rp8762 per AS$1. Sebagian besar Pendapatan Perseroan dalam AS$ dan pinjaman Perseroan terhadap
Bank Permata juga dalam AS$, sehingga tidak diperlukan adanya lindung nilai. Material terbesar dalam
proyek-proyek yang didapat dan yang sering mengalami perubahan harga sebagai akibat perubahan
kondisi dunia, seperti minyak solar dan besi beton, Perseroan telah mendapatkan persetujuan adanya
penyesuaian harga dari pemilik proyek.
2.3 Kebijakan Pemerintah dan Perubahan Peraturan
Kebijakan Pemerintah dan Perubahan Peraturan belum tentu akan menjadikan masalah terhadap
pendapatan Perseroan yang telah direncanakan, karena berdasarkan pemerintahan sekarang yang
telah melaksanakan iklim demokrasi dan mempertimbangkan kepentingan orang banyak. Sehingga
diharapkan Kebijakan Pemerintah dan Perubahan Peraturan justru akan menambah kebaikan buat
Perseroan untuk bisa bersaing lebih baik.
3.

Kebijakan Akuntansi Penting

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan
Perusahaan, yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan keuangan
ini juga telah disusun berdasarkan Peraturan BAPEPAM & LK No. VIII.G.7 mengenai Pedoman Penyajian
Laporan Keuangan dan Surat Edaran BAPEPAM & LK No. SE-02/PM/2002 tertanggal 27 Desember
2002 mengenai Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan
Publik di Industri Konstruksi.
a.

Dasar penyusunan laporan keuangan
Laporan keuangan telah disusun dengan dasar harga perolehan, dimodifikasi dengan revaluasi
tanah, bangunan, kapal, dan peralatan berat pada nilai wajar. Laporan keuangan disajikan dalam
Dolar Amerika Serikat (“Dolar AS” atau “AS$”). Sejak 1 Januari 2006, Perusahaan mengubah mata
uang pelaporannya dari Rupiah Indonesia (“Rp”) ke Dolar AS, untuk mencerminkan fakta bahwa
arus kas utama Perusahaan dalam Dolar AS, dan karenanya mata uang fungsional Perusahaan
adalah dalam Dolar AS.
Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas
berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

b.

Penjabaran mata uang asing
Transaksi dalam mata uang selain Dolar AS dijabarkan menggunakan kurs yang berlaku pada
tanggal transaksi. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang selain Dolar
AS dijabarkan dengan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut.
Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang selain Dolar AS
dan dari penjabaran aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang selain Dolar AS diakui dalam
laporan laba rugi.

c.

Kas dan setara kas
Kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan
umum perusahaan.
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Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan dengan cepat dapat
dijadikan kas dalam jumlah yang telah diketahui tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang
signifikan. Instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai setara kas antara lain adalah:
(i) Deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal
penempatannya serta tidak dijaminkan; dan
(ii) Instrumen pasar uang yang diperoleh dan dapat dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari
3 (tiga) bulan.
Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau yang tidak dapat digunakan secara
bebas tidak tergolong dalam kas dan setara kas.
d.

Piutang usaha
Piutang usaha adalah jumlah piutang pelanggan atas jasa yang diberikan sehubungan dengan
kegiatan usaha. Bila pembayaran diharapkan akan diterima dalam jangka waktu satu tahun atau
kurang, maka diklasifikasikan sebagai aset lancar. Bila tidak, disajikan sebagai aset tidak lancar.
Piutang usaha pada awalnya diakui pada nilai wajar dan kemudian diukur dengan menggunakan
biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan
penyisihan penurunan nilai. Penyisihan penurunan nilai piutang usaha dibentuk apabila ada bukti
nyata bahwa Perusahaan tidak mampu menagih jumlah piutang sesuai dengan jangka waktu asal.
Nilai tercatat dikurangi dengan satu akun penyisihan, berdasarkan telaah dari manajemen terhadap
status masing-masing saldo piutang pada akhir periode keuangan. Apabila suatu piutang usaha tidak
dapat ditagih, piutang tersebut dihapusbukukan terhadap akun penyisihan tersebut. Pemulihan
kemudian dari jumlah yang dihapusbukukan sebelumnya dikreditkan terhadap laporan laba rugi.

e.

Persediaan
Persediaan yang meliputi bahan bakar dan oli yang digunakan untuk operasional kapal, bahan baku
dan suku cadang dicatat pada nilai terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi bersih. Harga
perolehan ditentukan berdasarkan metode rata-rata bergerak.

f.

Aset tetap
Perseroan melakukan revaluasi tanah, bangunan, kapal, dan peralatan berat pada tahun 2010.
Sebelum revaluasi tersebut dilakukan, pada awalnya, aset tetap tersebut diakui sebesar harga
perolehan dan setelahnya dicatat pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan
akumulasi rugi atas penurunan nilai. Setelah revaluasi diterapkan, tanah, bangunan, kapal, dan
peralatan berat disajikan pada nilai wajar, berdasarkan valuasi periodik oleh penilai independen
eksternal, dikurangi penyusutan selanjutnya kecuali tanah. Akumulasi penyusutan pada tanggal
revaluasi dihapuskan terhadap nilai tercatat kotor dari aset bersangkutan dan nilai bersihnya
dinyatakan kembali ke nilai revaluasi aset tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi ini diterapkan
secara prospektif.
Semua aset tetap lainnya pada awalnya diakui sebesar harga perolehan dan setelahnya dicatat
pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi atas penurunan nilai.
Biaya-biaya setelah pengakuan awal aset diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai
aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya apabila kemungkinan besar Perusahaan akan
mendapatkan manfaat ekonomis masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan
aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui. Biaya
perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi selama periode dimana biayabiaya tersebut terjadi.
Kenaikan nilai tercatat dari hasil penilaian kembali aset tetap dikreditkan pada akun surplus revaluasi di
ekuitas. Penurunan nilai yang menutup kenaikan nilai sebelumnya pada aset yang sama dibebankan
pada akun surplus revaluasi secara langsung di ekuitas; semua penurunan nilai lainnya dibebankan
pada laporan laba rugi. Setiap tahun, perbedaan antara penyusutan berdasarkan nilai revaluasi
yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penyusutan berdasarkan biaya awal aset ditransfer
dari akun “surplus revaluasi” ke “saldo laba ditahan”. Ketika aset yang direvaluasi dijual, nilai di
ekuitas dipindahkan ke saldo laba ditahan.
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Tanah tidak disusutkan. Semua aset tetap lainnya disusutkan menggunakan metode garis lurus
hingga mencapai nilai sisa yang diestimasikan selama masa manfaat aset. Tingkat penyusutan per
tahun adalah:
Bangunan			10.00%
Kapal			10.00%
Peralatan berat		
10.00%
Peralatan lain-lain		
10.00%
Peralatan kantor		
20.00%
Kendaraan bermotor
20.00%
Nilai sisa dan masa manfaat aset ditelaah, dan disesuaikan jika diperlukan, pada setiap tanggal
neraca.
Nilai tercatat aset diturunkan segera ke nilai pemulihannya jika nilai tercatat aset tersebut lebih tinggi
daripada nilai pemulihan yang diestimasikan.
Apabila suatu aset tetap sudah tidak digunakan atau dijual, nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya
dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan dan kerugian yang timbul dari pelepasan aset
tetap diakui dalam laporan laba rugi.
g.

Aset dalam penyelesaian
Biaya-biaya yang terjadi untuk konstruksi bangunan, kapal, fasilitas, dan instalasi mesin dikapitalisasi
sebagai aset dalam penyelesaian sampai aset tersebut digunakan. Setelah aset tersebut digunakan,
biaya yang terkapitalisasi ditransfer ke akun aset tetap dan disusutkan sesuai dengan metode
penyusutan yang berlaku. Biaya pendanaan yang berkaitan langsung dengan aset tertentu yang
memenuhi syarat, termasuk di dalamnya bunga dan selisih kurs, dikapitalisasi ketika terjadinya hutang
untuk membiayai pengembangan, konstruksi atau ekspansi aset tetap sampai dengan konstruksi
selesai.

h.

Penurunan nilai aset non keuangan
Pada tanggal neraca, Perusahaan melakukan telaah untuk menentukan ada tidaknya indikasi
penurunan nilai aset.
Aset non keuangan ditelaah untuk mengetahui apakah telah terjadi kerugian akibat penurunan nilai
apabila terjadi kondisi atau perubahan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut
tidak dapat diperoleh kembali. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai
tercatat aset yang melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Nilai yang dapat
diperoleh kembali adalah nilai yang lebih tinggi antara harga jual neto atau nilai pakai aset. Dalam
rangka menguji penurunan nilai, aset-aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan
arus kas terpisah. Pemulihan penyisihan penurunan nilai diakui sebagai pendapatan dalam periode
dimana pemulihan tersebut terjadi.

i.

Hutang usaha
Hutang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh dari pemasok
dalam kegiatan usaha normal. Hutang usaha diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek
bila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Bila tidak, hutang usaha
disajikan sebagai kewajiban jangka panjang.
Hutang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan
diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.
Sebelum adopsi PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) di tahun 2010, hutang
usaha diakui pada nilai perolehan.
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j.

Pinjaman
Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya
transaksi yang terjadi. Pinjaman selanjutnya dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Selisih
antara jumlah uang yang diterima (dikurangi biaya transaksi) dan nilai penyelesaian utang diakui di
dalam laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
Biaya-biaya yang dibayarkan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi
pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan digunakan. Dalam
hal ini, biaya tersebut ditangguhkan sampai penggunaan terjadi. Sepanjang tidak ada bukti bahwa
besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan digunakan, biaya tersebut dikapitalisasi
sebagai biaya jasa likuiditas dibayar di muka dan diamortisasi selama periode fasilitas.

k.

Penyisihan imbalan kerja 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.

		

Perusahaan harus menyediakan imbalan pensiun dengan jumlah minimal sesuai dengan UU
Ketenagakerjaan No. 13/2003. Karena UU Ketenagakerjaan menentukan rumus tertentu untuk
menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya program pensiun berdasarkan UU
Ketenagakerjaan tersebut adalah program imbalan pasti.

		

Kewajiban program pensiun imbalan pasti yang diakui di necara adalah nilai kini kewajiban
imbalan pasti pada tanggal neraca, serta disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuarial
dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan Perusahaan
sehubungan dengan program imbalan pasti ini. 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 pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi
korporat 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.

		

Beban yang diakui di laporan laba rugi termasuk biaya jasa kini, biaya bunga, amortisasi biaya
jasa lalu, dan keuntungan dan kerugian aktuaria. Kewajiban jasa lalu diamortisasi menggunakan
metode garis lurus selama estimasi rata-rata periode servis sampai imbalan menjadi vested.
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian yang dibuat berdasarkan
pengalaman, perubahan asumsi-asumsi aktuarial dan perubahan pada program pension, apabila
melebihi 10% dari nilai kini imbalan pasti pada tanggal neraca, maka kelebihannya dibebankan
atau dikreditkan pada laporan laba rugi selama sisa masa kerja rata-rata para karyawan yang
bersangkutan.

		

(ii) Pesangon pemutusan kontrak kerja
		

l.

Pesangon pemutusan kontrak kerja terhutang ketika karyawan dihentikan kontrak kerjanya
sebelum usia pensiun normal. Perusahaan mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja ketika
Perusahaan menunjukkan komitmennya untuk memberhentikan kontrak kerja dengan karyawan
berdasarkan suatu rencana formal terinci yang kecil kemungkinannya untuk dibatalkan. Imbalan
yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca didiskontokan menjadi nilai
kininya.

Perpajakan
Biaya pajak untuk periode berjalan terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Pajak diakui pada laporan
laba rugi, kecuali untuk hal yang diakui langsung di ekuitas. Untuk kasus ini, pajaknya juga langsung
diakui di ekuitas.
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Beban pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak untuk tahun
berjalan. Beban pajak penghasilan kini tersebut didasarkan pada undang-undang perpajakan yang
berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca.
Semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan kewajiban untuk tujuan pelapor
ran keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak penghasilan tangguhan
dengan metode kewajiban neraca. Tarif pajak yang berlaku saat ini atau secara substansial telah
berlaku digunakan untuk menentukan pajak tangguhan.
Aset pajak tangguhan yang berasal dari manfaat pajak masa mendatang akan diakui apabila besar
kemungkinan jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan
manfaat pajak masa mendatang yang dapat dipakai.
Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika
mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas suatu keberatan telah ditetapkan
m. Pengakuan pendapatan dan beban
Pendapatan terdiri dari nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima untuk penjualan
barang dan jasa sehubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Pendapatan disajikan bersih
dari pajak pertambahan nilai, retur, rabat dan diskon.
Perusahaan mengakui pendapatan ketika jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal, besar
kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh, tingkat
penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal, dan biaya yang
terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.
(i)

Pengakuan pendapatan dan beban untuk pekerjaan kontrak konstruksi dalam penyelesaian
Pekerjaan kontrak dalam penyelesaian merupakan suatu kontrak yang secara khusus
dinegosiasikan untuk konstruksi sebuah aset atau kombinasi dari beberapa aset yang secara
erat berhubungan atau saling bergantung dalam hal rancangan, teknologi dan fungsi atau tujuan
atau kegunaan akhirnya.

		

Ketika hasil dari pekerjaan kontrak dalam penyelesaian tidak dapat diestimasi secara andal,
pendapatan kontrak diakui sebesar biaya kontrak yang telah terjadi dimana kemungkinan besar
biaya tersebut dapat diperoleh kembali.

		

Ketika hasil dari pekerjaan kontrak dalam penyelesaian dapat diestimasi secara andal,
pendapatan kontrak diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian pada tanggal
neraca. Persentase penyelesaian diukur dengan mengacu pada biaya-biaya kontrak yang telah
dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca dibandingkan dengan estimasi jumlah keseluruhan
biaya kontrak tersebut. Biaya kontrak diakui pada saat terjadinya.

		

Apabila kemungkinan bahwa jumlah biaya kontrak akan melebihi jumlah pendapatan kontrak,
kerugian yang diperkirakan segera diakui sebagai beban.

		

Biaya-biaya yang terjadi selama tahun berjalan sehubungan dengan aktivitas kontrak di masa
yang akan datang dikeluarkan dari biaya yang terjadi sampai dengan tanggal neraca saat
menentukan persentase penyelesaian dari suatu kontrak. Biaya tersebut diakui sebagai aset
apabila besar kemungkinan bahwa biaya tersebut dapat diperoleh kembali.

		

Jumlah biaya yang terjadi dan laba/rugi yang diakui pada setiap kontrak dibandingkan dengan
tagihan berjalan sampai dengan akhir periode keuangan. Apabila biaya yang terjadi dan laba
yang diakui (dikurangi pengakuan kerugian) melebihi tagihan berjalan, kelebihan tersebut
dicatat sebagai piutang kontrak konstruksi belum difakturkan. Apabila tagihan berjalan melebihi
biaya yang terjadi ditambah keuntungan yang diakui (dikurangi pengakuan kerugian), kelebihan
tersebut dicatat sebagai hutang kontrak konstruksi kepada pelanggan, sebagai bagian dari
hutang usaha.

(ii) Pengakuan pendapatan dan beban untuk kontrak non-konstruksi
		
Piutang usaha yang berkaitan dengan jasa di luar jasa konstruksi yang diberikan sepanjang
tahun berjalan dan belum difakturkan dan/atau ditagihkan ke pelanggan diakui sebagai piutang
usaha belum difakturkan lain-lain.
		

Beban diakui pada saat terjadinya dengan basis akrual.
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n.

Pelaporan segmen
Suatu segmen usaha adalah sekelompok aset dan operasi yang menyediakan barang atau jasa
yang memiliki risiko serta tingkat imbalan yang berbeda dengan segmen usaha lainnya. Sebuah
segmen geografis menyediakan barang maupun jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang
memiliki risiko serta tingkat imbalan yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada
dalam lingkungan ekonomi lain.
Perusahaan melakukan segmentasi pelaporan keuangannya berdasarkan segmen usaha (primer).
Perusahaan tidak menyajikan informasi segmen sekunder karena aktivitas operasi Perusahaan di
luar negeri tidak ada.

o.

Aset keuangan dan kewajiban keuangan
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) No. 50 (Revisi 2006) “Instrumen Keuangan:
Penyajian dan Pengungkapan” dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) “Instrumen Keuangan: Pengakuan
dan Pengukuran” berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah
tanggal 1 Januari 2010.
Perusahaan telah menerapkan kedua PSAK ini sejak 1 Januari 2010. Manajemen telah menganalisis
dampak penerapan kedua PSAK ini dan berkesimpulan bahwa tidak ada dampak yang signifikan
terhadap laporan keuangan pada dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan hanya
mempengaruhi penyajian laporan keuangan ini.

(i)

Aset keuangan
Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori sebagai berikut a) aset keuangan
yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi, b) pinjaman dan piutang, c) aset keuangan
yang dimiliki hingga jatuh tempo, dan d) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini
tergantung pada tujuan saat aset keuangan tersebut diperoleh. Manajemen menentukan klasifikasi
aset keuangan tersebut pada saat pengakuan awal.
a) Aset keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi
		
Aset keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba atau rugi adalah aset keuangan
yang diklasifikasikan sebagai aset untuk diperdagangkan. Sebuah aset keuangan diklasifikasikan
sebagai aset untuk diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan penjualan atau
pembelian kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti yang menunjukkan latar belakang
untuk mengambil keuntungan jangka pendek.
b) Pinjaman dan piutang
		
Pinjaman dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau
telah ditentukan yang tidak terpengaruh oleh pasar aktif. Pinjaman dan piutang awalnya diakui
sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan
yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pinjaman dan piutang
terdiri dari piutang usaha, piutang usaha belum difakturkan, dan piutang lain-lain.
c) Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo
		
Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan
pembayaran dan jatuh tempo yang tetap serta telah ditentukan dimana manajemen Perusahaan
memiliki maksud positif dan kemampuan untuk memiliki hingga jatuh tempo, selain:
i) aset keuangan yang oleh Perusahaan pada pengakuan awal ditetapkan sebagai aset
keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi;
ii) aset keuangan yang oleh Perusahaan pada pengakuan awal ditetapkan sebagai aset
keuangan yang tersedia untuk dijual; dan
iii) aset keuangan yang memenuhi definisi sebagai pinjaman dan piutang
		
Aset keuangan ini pada awalnya diakui sebesar nilai wajar termasuk biaya transaksi dan
kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menerapkan metode suku bunga
efektif.
d) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual
		
Aset keuangan yang tersedia untuk dijual adalah aset keuangan yang dimaksudkan untuk dimiliki
hingga jangka waktu yang tak terbatas, yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan likuiditas
atau perubahan suku bunga, nilai tukar, atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman dan
piutang, aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang nilai wajarnya
diakui melalui laporan laba rugi.
		
Aset keuangan yang tersedia untuk dijual pada awalnya diakui sebesar nilai wajar, ditambah
biaya transaksi, dan kemudian diukur dengan nilai wajar di mana keuntungan dan kerugian yang

16

terjadi diakui pada laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai
dan keuntungan dan kerugian selisih kurs, sampai aset keuangan tersebut tidak lagi diakui. Jika
suatu aset keuangan yang tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, maka akumulasi
keuntungan atau kerugian yang sebelumnya telah diakui dalam laporan perubahan ekuitas,
akan diakui dalam laporan laba rugi. Namun, bunga dihitung dengan menggunakan metode
suku bunga efektif, dan keuntungan atau kerugian mata uang asing atas aset moneter yang
diklasifikasikan sebagai aset tersedia untuk dijual diakui dalam laporan laba rugi.
(ii) Kewajiban keuangan
Perusahaan mengklasifikasikan kewajiban keuangan dalam kategori a) kewajiban keuangan yang
nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi dan b) kewajiban keuangan yang diukur pada biaya
perolehan diamortisasi.
a) Kewajiban keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi
		
Kewajiban keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi adalah kewajiban
keuangan yang diklasifikasikan sebagai kewajiban yang diperdagangkan. Sebuah kewajiban
keuangan diklasifikasikan sebagai kewajiban yang diperdagangkan jika diperoleh terutama
untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti yang
menunjukkan latar belakang untuk mengambil keuntungan jangka pendek.
b) Kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi
		
Kewajiban keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan yang nilai wajarnya
diakui melalui laporan laba rugi masuk dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan
diamortisasi. Kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi adalah
cerukan, hutang usaha kepada pihak ketiga, hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan
istimewa, beban yang masih harus dibayar dan hutang lain-lain, pinjaman bank jangka panjang,
dan pinjaman jangka pendek dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
(iii) Metode suku bunga efektif
Suku bunga efektif untuk instrumen keuangan yang diukur pada biaya amortisasi yang diperoleh
sebelum dan masih memiliki saldo tersisa pada tanggal 1 Januari 2010, dihitung dengan mengacu
ke arus kas masa depan yang akan dihasilkan sejak PSAK 55 (Revisi 2006) pertama kali diterapkan
sampai dengan jatuh temponya instrumen keuangan tersebut.
p.

Penurunan nilai aset keuangan
Aset yang dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi
Pada setiap akhir tahun pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif
bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan
atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai diakui hanya jika
terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu peristiwa atau lebih yang
terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (‘peristiwa kerugian’) dan peristiwa kerugian tersebut
berdampak pada estimasi arus kas masa depan aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang
dapat diestimasi secara andal.
Kriteria yang digunakan Perusahaan untuk menentukan apakah terdapat bukti obyektif terjadinya
kerugian penurunan nilai termasuk:
(i) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
(ii) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau
pokok pinjaman;
(iii) Dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami
pihak peminjam, Perusahaan memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang
tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
(iv) Terdapat kemungkinan besar bahwa pihak peminjam akan mengalami kepailitan atau akan
menjalani reorganisasi keuangan lainnya;
(v) Hilangnya pasar aktif bagi aset keuangan tersebut akibat kesulitan keuangan; atau
(vi) Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi
arus kas masa datang dari portofolio aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud,
meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual
dalam portofolio aset tersebut, termasuk:
a) Memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam portofolio tersebut
b) Kondisi ekonomi internasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset
dalam portofolio tersebut
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Pada awalnya, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai.
Jumlah kerugian diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa
depan (tidak termasuk kerugian masa depan yang belum terjadi) yang didiskontokan pada tingkat
suku bunga efektif awal aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset diturunkan dan jumlah kerugian
diakui dalam laporan laba rugi.
Jika, pada tahun selanjutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan berkurangnya kerugian
tersebut dapat dikaitkan secara obyektif dengan suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai
diakui, pemulihan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya telah diakui dicatat dalam laporan laba
rugi.
q.

Saling hapus antar instrumen keuangan
Aset keuangan dan kewajiban keuangan disajikan secara saling hapus dan nilai bersihnya disajikan di
dalam neraca jika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah
yang telah diakui tersebut dan ada niat untuk menyelesaikan secara neto, atau merealisasikan aset
dan menyelesaikan kewajiban secara simultan.

r.

Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa
Perusahaan telah melakukan transaksi dengan pihak tertentu yang mempunyai hubungan istimewa.
Pengertian pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sesuai dengan PSAK No. 7 - Pengungkapan
Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, adalah sebagai berikut:
(i)

Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau
berada di bawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk perusahaan
induk, anak perusahaan dan perusahaan rekanan);
(ii) Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan
hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga
dekat dari perorangan tersebut;
(iii) Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk
merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi
anggota dewan komisaris, direksi dan manajemen, serta anggota keluarga dekat orang-orang
tersebut.
(iv) Perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara
langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam (iii) atau (iv), atau
setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup
perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang
saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota
manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor.
Semua transaksi penting dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa diungkapkan dalam
catatan atas laporan keuangan.
s.

Penggunaan estimasi
Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia
mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset
dan kewajiban yang dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan kewajiban kontinjen pada tanggal
laporan keuangan, serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Hasil yang
sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi.

4.

Keuangan

Tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008.
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Neraca
(dalam Dolar AS)
Keterangan

31-Des

			

2009

2008

Aset 		 
Aset Lancar
19.197.176
Aset Tidak Lancar
36.375.571

2010

12.255.890
11.088.586

14.346.685
16.494.858

Jumlah Aset

55.572.747

23.344.476

30.841.543

Kewajiban dan Ekuitas
Kewajiban Lancar
Kewajiban Tidak Lancar

 	 	 
13.486.161
12.782.252
23.099.703
10.825.890
510.593
296.988

Jumlah Kewajiban

24.312.051

13.292.845

Jumlah Ekuitas

31.260.696

10.051.631

23.396.691
7.444.852

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

55.572.747

23.344.476

30.841.543
(dalam Dolar AS)

Keterangan

31-Des

			
Pendapatan
Beban Pokok Pendapatan
Laba Kotor 10.776.863
Beban Usaha
Laba Usaha
Pendapatan/ (Biaya) Lain-lain – bersih
Laba Sebelum Pajak Penghasilan
Beban Pajak Penghasilan, Bersih

2010

2009

2008

42.360.086
(31.583.223)
8.182.261
(5.770.112)
5.006.751
529.636
5.536.387
(1.186.968)

40.895.542
(32.713.281)
6.950.115
(3.467.570)
4.714.691
(1.005.226)
3.709.465
(1.102.686)

33.692.474
(26.742.359)

4.349.419

2.606.779

1.925.377

Laba Bersih

(2.894.932)
4.055.183
(1.341.452)
2.713.731
(788.354)

2.1. Pertumbuhan Pendapatan, Beban Dan Laba
Pertumbuhan pendapatan, beban dan laba Perseroan dapat ditampilkan dalam grafik berikut:

Perbandingan Pendapatan, Beban dan Laba

Dalam jutaan Dolar AS

45,00

42,36

40,90

40,00
35,00

32,71

31,58

33,69

30,00

26,74

25,00

Pendapatan

20,00

Beban Pokok Pendapatan

15,00

10,78

10,00

8,18

4,35

5,00
-

Laba Kotor

2010

6,95

2,61

2009

1,93

2008

Periode/Tahun
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Laba Bersih

A.

Pendapatan

Berikut ini adalah perkembangan pendapatan Perseroan berdasarkan jasa yang diberikan.
(dalam Dolar AS)
Keterangan

2010

2009

2008

Jasa dukungan logistik
Jasa rekayasa kelautan terintegrasi

30.270.210
12.089.876

16.253.678
24.641.864

1.446.066
32.246.408

Jumlah		

42.360.086

40.895.542

33.692.474

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar
AS$42.360.086 naik sebesar AS$1.464.544 atau sebesar 3,58% dibandingkan pendapatan untuk tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar AS$40.895.542. Hal ini terutama disebabkan
oleh kenaikan pendapatan dari jasa dukung logistik yaitu sebesar AS$14.016.532 atau sebesar 86,24%.
Kenaikan pendapatan dari jasa dukung logistik ini disebabkan oleh adanya peningkatan pengunaan kapal
tunda dan tongkang dari 15 set dengan rata-rata 8 set per bulan pada tahun 2009 menjadi 17 set dengan
rata-rata 16,5 set per bulan pada tahun 2010. Jumlah batu bara yang dipindahmuatkan (transhipment)
juga meningkat dari 2,37 juta ton pada tahun 2009 menjadi 4,86 juta ton pada tahun 2010 atau meningkat
sebesar 105,63%.
Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar
AS$40.895.542 naik secara signifikan sebesar AS$7.203.068 atau sebesar 21,38% dibandingkan
pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar AS$33.692.474. Hal ini
terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari jasa dukung logistik yaitu sebesar AS$14.807.612
atau sebesar 1.023,99%. Peningkatan pendapatan tersebut disebabkan adanya peningkatan penggunaan
kapal tunda dan tongkang, dari 2 set pada tahun 2008 dengan jumlah batu bara yang dipindahmuatkan
0,26 juta ton, meningkat menjadi 15 set dengan Jumlah batu bara yang dipindahmuatkan sebanyak 2,37
juta ton pada tahun 2009. Perseroan mulai memindahmuatkan batu bara pada bulan Juni 2008.
B.

Beban Pokok Pendapatan

Berikut ini adalah tabel perkembangan beban pokok pendapatan Perseroan:
(dalam Dolar AS)
Keterangan

2010

2009

2008

Kontraktor 19.921.953
Bahan bakar
Sewa peralatan
Material dan suku cadang
Biaya bongkar muat
Penyusutan
Biaya karyawan
Konsumsi dan akomodasi
Biaya konsultasi
Perjalanan dan transportasi
Bahan-bahan pendukung dan biaya komitmen
Pemulihan biaya komitmen yang masih harus dibayar
Lain-lain		

13.736.559
3.961.800
2.710.794
1.726.990
1.569.367
1.361.768
1.229.044
202.203
125.796
123.941
422.599
(1.890.780)
117.748

4.179.081
3.167.783
6.200.822
1.929.799
841.184
2.164.355
2.123.942
235.527
209.752
200.240
1.833.636
69.682

4.968.052
6.653.842
6.392.065
1.243
869.800
2.016.427
178.380
68.066
253.320
1.057.684
104.399

Jumlah		

31.583.223

32.713.281

26.742.359

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah
sebesar AS$31.583.223 mengalami penurunan sebesar AS$1.130.058 atau turun sebesar 3,45%
dibandingkan beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2009 sebesar AS$32.713.281. Hal ini disebabkan oleh penurunan beberapa beban terutama beban
sewa peralatan, penyusutan, dan biaya karyawan juga adanya koreksi atas beban untuk bahan-bahan
pendukung dan biaya komitmen yang telah dibebankan pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar
AS$1.422.599.
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Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009
sebesar AS$32.713.281 meningkat sebesar AS$5.970.922 atau 22,33% dibandingkan beban
pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar
AS$26.742.359. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban kontraktor yaitu sebesar
AS$9.557.478, yang merupakan beban untuk membayar kontraktor yang menyediakan kapal tunda dan
tongkang sehubungan dengan adanya tambahan pekerjaan dari jasa dukungan logistik.
Kenaikan beban pokok pendapatan ini berkaitan langsung dengan kenaikan pendapatan Perseroan.
Kenaikan pendapatan pada tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 21,38%. Dengan
demikian beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009
juga mengalami peningkatan pada tingkat persentase yang kurang lebih sama yaitu sebesar 22,33%.
C.

Laba Usaha

Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar
AS$5.006.751 mengalami peningkatan sebesar AS$292.060 atau naik 6,19% dibandingkan dengan tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar AS$4.714.691. Hal ini terutama disebabkan oleh
meningkatnya pendapatan dan turunnya beban pokok pendapatan.
Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar
AS$4.714.691 meningkat sebesar AS$659.508 atau naik 16,26% dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar AS$4.055.183. Hal ini terutama disebabkan oleh
peningkatan pendapatan Perseroan, yang naik sebesar AS$7.203.068 atau sebesar 21,38%.
D.

Laba Bersih

Jumlah laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah
sebesar AS$4.349.419 meningkat sebesar AS$1.742.640 atau naik 66,85% dibandingkan dengan tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar AS$2.606.779. Kenaikan tersebut terutama
disebabkan hal-hal sebagai berikut;
•

•
•

Penurunan biaya bunga pinjaman sebesar AS$1.044.563 (atau sekitar 60% dari kenaikan laba
bersih). Penurunan ini disebabkan oleh;
Periode pembebanan bunga hanya 7 bulan dimana; pinjaman bank diterima pertama kali bulan
Mei 2010 sebesar AS$1.027.798 dan pada tanggal 31 Desember 2010 total pinjaman yang
diterima mencapai AS$12.850.113
Dari total pinjaman tersebut, bunga yang dibebankan oleh Bank sepanjang tahun 2010 sebesar
AS$150.004, hanya sebesar AS$12.044 yang dibebankan kedalam laporan rugi laba. Selebihnya
AS$137.960 dikapitalisasi kedalam aset tetap (aset dalam konstruksi)
Laba usaha mengalami kenaikan sebesar AS$292.060 (atau sekitar 17% dari kenaikan laba bersih).
Kenaikan ini disebabkan peningkatan penjualan AS$1.464.544.
Kenaikan laba selish kurs sebesar AS$262.723 (atau sekitar15% dari kenaikan laba bersih). Kenaikan
ini disebabkan fluktuasi kurs sepanjang tahun 2010.

Marjin laba bersih perseroan pada tahun 2010 adalah sebesar 10,3%, meningkat dari 6,3% pada tahun
2009.
Jumlah laba bersih perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar
AS$2.606.779 meningkat sebesar AS$681.402 atau naik 35,39% dari sebelumnya AS$1.925.377.
Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan sebesar AS$7.203.068 akibat naiknya
jasa dukungan logistik batu bara, yang menyebabkan meningkatnya laba usaha sebesar AS$659.508
atau 96% dari kenaikan laba bersih.
Marjin laba bersih perseroan pada tahun 2009 adalah sebesar 6,3%, meningkat dari 5,7% pada tahun
2008.
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2.2. Pertumbuhan Aset, Kewajiban Dan Ekuitas
Pertumbuhan aset, kewajiban dan ekuitas Perseroan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Perbandingan Aset, Kewajiban Dan ekuitas

Dalam jutaan Dolar AS

60,00

55,57

50,00
40,00
30,00

24,31

20,00

23,40

23,34

2010

2009

Jumlah Aset
Jumlah Kewajiban

13,29
10,05

10,00
-

30,84

31,26

7,44

Jumlah Ekuitas

2008

Periode/Tahun
A.	Aset
Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar AS$
55.572.747 mengalami peningkatan sebesar AS$ 32.228.271 atau naik 138,06% dibandingkan dengan
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar AS$ 23.344.476.
Peningkatan disebabkan;
•
Peningkatan piutang usaha pihak ke-tiga sebesar AS$3.348.198 atau sekitar 10% dari kenaikan
jumlah aset. Kenaikan ini disebabkan pada tanggal 31 Desember 2009 terjadi pelunasan piutang dari
pihak ke-tiga yang sebelumnya adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan
dengan pelepasan kepemilikan Perseroan oleh pemilik lama (Straits Asia) kepada pemilik baru.
•
Peningkatan kas dan setara kas AS$3.380.364 atau sekitar 9,5% dari kenaikan jumlah aset. Kenaikan
ini disebabkan pada bulan Desember 2010, pemegang saham perseroan melakukan tambahan
modal disetor sebesar AS$4.860.000 secara tunai.
•
Peningkatan aset tetap bersih sebesar AS$25.701.514 sekitar 80% dari kenaikan jumlah aset.
Kenaikan ini disebabkan
Revaluasi aset tetap sebesar AS$11.999.646
Kapitalisasi biaya pembuatan aset dalam konstruksi AS$15.732.971
Jumlah aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar AS$
23.344.476 mengalami penurunan sebesar AS$7.497.067 atau turun 24,31% dibandingkan dengan tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar AS$30.841.543.
Penurunan disebabkan;
•
Penurunan aset tetap bersih sebesar AS$5.156.048 sekitar 69% dari penurunan jumlah aset.
Penurunan ini disebabkan penjualan aset tetap kepada pemilik lama perseroan (Straits Asia),
sehubungan transaksi jual-beli antara pemilik lama dan pemilik baru perseroan.
•
Penurunan piutang usaha pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa sebesar AS$1.576.557 atau
sekitar 21% dari penurunan jumlah aset. Penurunan ini disebabkan pada tanggal 31 Desember 2009
terjadi pelunasan piutang dari pihak yang meiliki hubungan istimewa sehubungan dengan pelepasan
kepemilikan Perseroan dari pemilik lama (Straits Asia) kepada oleh pemilik baru.
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B.

Kewajiban

Jumlah Kewajiban Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar
AS$24.312.051 mengalami peningkatan sebesar AS$11.019.206 atau naik 82,90% dibandingkan dengan
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar AS$13.292.845. Jumlah Kewajiban Lancar
mengalami kenaikan sebesar AS$703.909 atau naik 5,5%, hal ini disebabkan Peningkatan tersebut
terutama karena meningkatnya hutang bank Perseroan sebesar AS$12.850.113. Pinjaman ini digunakan
untuk pembuatan aset tetap baru seharga AS$18.000.000 sebagai langkah ekspansi Perseroan.
Jumlah Kewajiban Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar AS$
13.292.845 mengalami penurunan sebesar AS$10.103.846 atau turun 43,18% dibandingkan dengan
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar AS$23.396.691. Penurunan tersebut
terutama karena:
•
Pembayaran pinjaman kepada pemilik lama perseroan sebesar AS$18.664.485. Dimana sejumlah
AS$3.700.000 dibayar sebelum perseroan dijual oleh pemilik lama, dan sejumlah AS$15.774.536
dibayarkan kepada pemilik lama perseroan dengan cara menjual aset perseroan kepada pemilik
lama sebesar AS$17.011.308. Transaksi pelunasan pinjaman dengan penjualan aset tetap perseroan
adalah transaksi yang disepakati dalam rangka jual-beli perseroan antara pemilik lama dan pemilik
baru. Jumlah pelunasan pinjaman dari transasksi ini adalah 185% dari penurunan kewajiban.
•
Peningkatan beban yang masih harus dibayar yang meningkat sebesar AS$8.119.040. Peningkatan
ini disebabkan terdapat utang pembelian aset tetap yang belum ditagih oleh supplier, tagihan bahan
bakar yang belum ditagih oleh supplier dan kenaikan aktivitas operasional normal perusahaan.
Jumlah kenaikan kewajiban ini 80% dari penurunan jumlah kewajiban.
C.	Ekuitas
Jumlah Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar
AS$31.260.696 mengalami peningkatan sebesar AS$21.209.065 atau naik 211,00% dibandingkan
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar AS$10.051.631, hal ini terutama
disebabkan oleh adanya setoran dari pemegang saham sebesar AS$4.860.000, surplus revaluasi aset
tetap sebesar AS$11.999.646 dan perolehan laba bersih tahun 2010 sebesar AS$4.349.419.
Jumlah Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar
AS$10.051.631 mengalami peningkatan sebesar AS$2.606.779 atau naik 35,01% dibandingkan dengan
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar AS$7.444.852, hal ini terutama disebabkan
oleh perolehan laba bersih tahun 2009.
5.	Rasio –rasio Keuangan
Analisa keuangan dapat dilakukan dengan melihat beberapa rasio-rasio keuangan yang menentukan
sehat tidaknya Perseroan.
Keterangan
Likuiditas		
Solvabilitas ekuitas
Solvabilitas aset
Marjin laba bersih (net profit margin)
Imbal hasil aset ( return on asset)
Imbal hasil ekuitas (return on equity)

2010

2009

2008

1,42
0,78
0,44
10,26%
7,83%
13,91%

0,96
1,32
0,57
6,37%
11,17%
25,93%

0,62
3,14
0,76
5,71%
6,24%
25,86%

3.1 Likuiditas
Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek
dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar (current
ratio) yaitu perbandingan aset lancar terhadap kewajiban lancarnya pada waktu tertentu. Rasio lancar
Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing dan berturut-turut
adalah sebagai berikut: 1,42 ; 0,96 ; dan 0,62.
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3.2 Solvabilitas
Solvabilitas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban dengan menggunakan aset atau
ekuitas. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah kewajiban dengan jumlah ekuitas (solvabilitas
ekuitas) dan dengan membandingkan jumlah jumlah kewajiban dengan jumlah aset (solvabilitas aset).
Perseroan memiliki solvabilitas ekuitas pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 2009 dan 2008 masingmasing dan berturut-turut adalah sebagai berikut: 0,78; 1,32 dan 3,14. Sedangkan solvabilitas aset pada
tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing dan berturut-turut adalah sebagai
berikut 0,44 ; 0,57 dan 0,76.
3.3 Profitabilitas
Profitabilitas adalah kemampuan untuk mendapatkan keuntungan. Profitabilitas antara lain diukur
dengan rasio-rasio marjin laba bersih (net profit margin), imbal hasil aset (return on assets) dan imbal
hasil ekuitas (return on equity).
-

marjin laba bersih
marjin laba bersih adalah rasio dari laba bersih terhadap pendapatan Perseroan, rasio pada tanggaltanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing adalah sebagai berikut: 10,26% ; 6,37%
dan 5,71%.

-

imbal hasil aset
imbal hasil aset adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang
dimiliki, rasio pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing adalah
sebagai berikut : 7,83% ; 11,17% dan 6,24%.

-

imbal hasil ekuitas
imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas
yang dimiliki, rasio pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:
13,91% ; 25,93% dan 25,86%.

6.

Pembelanjaan Modal (Capital Expenditure)

Table berikut menyajikan informasi mengenai belanja modal untuk tahun yang berakhir pada tanggaltanggal 31 Desember 2010,2009, dan 2008 sebagai berikut;
(dalam Dolar AS)
Keterangan

Tahun yang bertanggal 31 Desember

			

2009

2008

Kapal			
2.400.160
Peralatan berat
119.457		
Peralatan lain-lain		
6.907
Peralatan kantor
133.525
24.536
Kendaraan bermotor		
1.076
Aset dalam penyelesaian
15.925.866
11.511.383

2010

101.607
84.848
3.300
13.597.963

Jumlah belanja modal

13.787.718

16.178.848

13.944.062

Pada tanggal 31 Desember 2010, aset dalam penyelesaian merupakan tongkang crane – pindah-muat
batu bara “straits venture” yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2011.
Sumber dana atas belanja modal adalah ;
Untuk tahun 2008 – 2009 adalah pinjaman dari pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, yaitu
pemilik lama perseroan sebesar AS$15.774.536.
Untuk tahun 2010 adalah pinjaman dari pihak ke tiga (Bank Permata) sebesar AS$12.850.113.
Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai sehubungan asset dalam penyelesaian dibeli dalam
mata uang AS$ dan sumber dana yang digunakan dari pinjaman juga dalam AS$. Dengan demikian
terjadi transaksi lindung nilai secara alami.

24

Pembelian barang modal (aset dalam penyelesaian) untuk tahun 2010 akan memberikan kontribusi
signifikan terhadap peningkatan penjualan perseroan untuk tahun 2011 dan setelahnya.
7.

Perubahan Perilaku Konsumen, Harga Dan Metode Penjualan

Perilaku konsumen dapat berubah akibat teknologi baru, kondisi demografi pasar dan faktor lainnya.
Pada umumnya konsumen Perseroan menghendaki harga yang lebih kompetitif, kualitas yang baik dan
waktu yang cepat dalam pengerjaan proyek. Perseroan mengantisipasinya dengan melakukan penawaran
harga yang lebih baik.
Perubahan dalam harga terjadi berhubung adanya inflasi setiap tahun atau perubahan makro ekonomi
seperti nilai tukar uang asing, dalam hal ini terutama nili tukar dollar Amerika Serikat terhadap Rupiah.
Perubahan metode penjualan terjadi dengan memberikan pelayanan terbaik terhadap segala lini kegiatan
operasional Perseroan yang berorientasi pada kepuasan konsumen.
8.	Manajemen Risiko
Dalam melaksanakan kegiatannya Perseroan melakukan manajemen risiko untuk mengurangi risikorisiko operasional, penerapan manajemen risiko adalah sebagai berikut:
-

-

Perseroan akan melakukan sistem manajemen resiko terpadu yang memprioritaskan, dengan
mengutamakan kepentingan pelanggan sehingga pelanggan merasa nyaman berhubungan dengan
Perseroan dan bersedia untuk melakukan transaksi berulang-ulang.
Perseroan berusaha memperoleh proyek-proyek yang memiliki kontrak jangka panjang dengan para
pelanggan sehingga proyeksi penjualan dan laba bersih bisa lebih terjamin.
Perseroan mengalihkan risiko kepada pelanggan untuk material-material yang mempunyai harga
sensitif terhadap perubahan makro ekonomi; seperti bahan bakar minyak dan besi beton sehingga
akan memperkecil terjadinya pembengkakan biaya yang tidak terduga.
Perseroan menjaga hubungan baik terhadap para vendor seperti pemerintah, pelanggan, pemasok,
sub-kontraktor, manajemen dan karyawan sehingga proyek akan bisa diselesaikan tepat pada
waktunya dengan kwalitas yang terjaga mutunya dan persero akan menerima pembayaran terhadap
prestasi pekerjaan seperti yang diharapkan.
Perseroan tidak mentolerir terjadinya pekerjaan ulang sehingga kepastian pembiayaan maximum
sesuai dengan anggaran biaya yang telah direncanakan.
Perseroan akan memastikan bahwa semua tagihan yang diterbitkan akan terbayar sesuai dengan
nilainya dan waktunya sehingga tidak terjadi piutang yang tidak terbayar.
Perseroan akan menjaga dengan baik cash flow untuk keperluan operasi, pembiayaan dan investasi
sehingga tidak terjadi gagal bayar.
Perseroan melakukan stock opname terhadap persediaan dan aset tetap secara berkala

25

V. Risiko Usaha
Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha
Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Di bawah ini
adalah risiko-risiko material yang diketahui Perseroan saat ini, yang diperkirakan dapat mempengaruhi
kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba. Risiko disusun berdasarkan bobot risiko terhadap
kinerja Perseroan dimulai dari risiko tertinggi sampai dengan terendah, dengan perincian sebagai berikut:
1.

Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak
Perseroan melakukan kegiatan usahanya berdasarkan kontrak kerja yang ditandatangani, yang
memiliki jangka waktu tertentu serta syarat komersial dan kondisi tertentu seperti tarif dan jumlah
minimum barang yang akan dipindahmuatkan. Walaupun Perseroan berkeyakinan memiliki hubungan
yang baik dengan pelanggannya, tetapi tidak ada kepastian bahwa para pelanggan tersebut akan
terus menggunakan jasa Perseroan pada masa yang akan datang, dengan syarat dan kondisi yang
sama. Beberapa saat sebelum kontrak jatuh tempo, kontrak dapat diperpanjang dengan mengunakan
syarat dan kondisi yang sama atau yang berbeda. Ketidaksepakatan atas syarat dan kondisi tersebut
dapat menyebabkan kontrak tidak diperpanjang.
Jika kontrak kerja tidak diperpanjang atau terjadi pemutusan kontrak kerja dari satu atau beberapa
pelanggannya, maka hal tersebut dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan dan laba bersih
Perseroan sehingga berdampak pada kondisi keuangan, operasional dan kinerja usaha Perseroan.

2.

Risiko Persaingan Usaha
Sebagai sebuah entitas bisnis, persaingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan
usaha Perseroan. Persaingan usaha yang dihadapi Perseroan antara lain dalam hal pelayanan,
fasilitas kerja dan tarif. Sesuai dengan misi Perseroan untuk menjadi perusahaan yang memiliki
reputasi dengan tingkat pelayanan berkualitas tinggi, maka untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan
biaya yang tinggi pula. Terdapat beberapa perusahaan pesaing yang menawarkan tarif dan pelayanan
yang sangat kompetitif. Persaingan tarif yang sangat kompetitif di antara para pesaing Perseroan,
dapat berpengaruh terhadap laba bersih dan kinerja Perseroan.

3.

Risiko Keterlambatan Atau Kegagalan Pembayaran Bulanan Oleh Pelanggan
Perseroan akan menagih sesuai kontrak atas penyelesaian pekerjaan yang telah dilakukannya selama
periode tersebut. Tidak ada jaminan bahwa pelanggan akan membayar tagihan tersebut secara tepat
waktu atau bahkan tidak membayar sama sekali. Hal ini dapat mempengaruhi arus kas Perseroan.

4.

Risiko Terkait Dengan Sub Kontraktor
Dalam mengerjakan suatu proyek, Perseroan pada umumnya akan menggunakan perusahaan subkontraktor untuk membantu dalam pelaksanaan proyek tersebut. Kesulitan mendapatkan bahan baku,
masalah tenaga kerja, kualitas pengerjaan yang buruk, kerusakan material dan isu-isu manajemen
proyek yang dialami oleh perusahaan sub-kontraktor akan menimbulkan sengketa antara Perseroan
dan perusahaan sub-kontraktor, hal tersebut dapat menyebabkan penundaan penyelesaian proyek
dan berpotensi meningkatkan biaya konstruksi bagi Perseroan. Terjadinya salah satu peristiwa di
atas akan berdampak buruk terhadap kinerja keuangan Perseroan.

5.

Risiko Kenaikan Harga Bahan Bakar
Bahan bakar merupakan salah satu komponen utama dalam menentukan tarif jasa yang akan
dibebankan oleh Perseroan kepada para pelanggannya. Harga bahan bakar sulit untuk diprediksi
karena dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar kendali Perseroan. Walaupun banyak kontrak yang
dimiliki Perseroan mencantumkan ketentuan untuk membebankan harga bahan bakar kepada
pelanggannya, akan tetapi jika terjadi peningkatan harga bahan bakar secara signifikan, maka dapat
mempengaruhi kondisi keuangan dan arus kas Perseroan.
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6.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
Pendapatan Perseroan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat berkisar 99% dari total pendapatan
Perseroan, namun Perseroan mengeluarkan biaya operasionalnya dalam mata uang Rupiah, seperti
gaji, pembelian solar dan material lokal. Nilai tukar mata uang Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah
mengalami perubahan setiap saat. Perseroan tidak memiliki perjanjian lindung nilai untuk membatasi
kerugian dari fluktuasi nilai tukar mata uang, sehingga jika terjadi fluktuasi yang signifikan nilai Rupiah
terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat dapat merugikan Perseroan dan dapat menurunkan
kemampuan Perseroan dalam pengeluaran modal kerja.

7.

Risiko Tingkat Suku Bunga Pinjaman
Selain menggunakan modal dari pemegang saham dan dana hasil operasional, Perseroan juga
menggunakan pinjaman dari bank untuk membeli aset tetapnya. Perubahan kondisi perekonomian
dapat mempengaruhi tingkat suku bunga pinjaman. Laba bersih Perseroan sangat dipengaruhi oleh
tingkat suku bunga pinjaman dan besarnya pinjaman yang diterima oleh Perseroan. Kenaikan tingkat
suku bunga pinjaman akan mempengaruhi laba bersih Perseroan.

8.

Risiko Kehilangan Sumber Daya Manusia
Pada saat ini Perseroan dikelola oleh manajemen dan karyawan senior yang memiliki pengalaman
dan keahlian dalam bidangnya masing-masing. Perseroan berkeyakinan bahwa faktor penting
bagi kesuksesan bisnis Perseroan adalah pada kemampuan Perseroan untuk menghasilkan dan
mempertahankan karyawan yang cakap, berkualitas, dan berpengalaman. Apabila Perseroan
kehilangan karyawan senior dan tidak mampu merekrut karyawan pengganti yang kompeten, hal
ini dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan dan akan berdampak negatif kegiatan usaha
Perseroan dan akan berdampak terhadap penghasilan, laba bersih dan kinerja keuangan Perseroan.

9.

Risiko Atas Kerusakan Armada Perseroan
Alat kerja utama utama Perseroan merupakan berbagai jenis armada kapal laut,jika terdapat armada
yang mengalami kerusakan di laut akan mengakibatkan timbulnya biaya perbaikan dan hilangnya
potensi pendapatan. Jika armada tersebut masih dalam kondisi dikontrak, maka Perseroan harus
menyewa armada serupa dari pihak ketiga untuk menggantikannya. Nilai sewa armada pengganti
tersebut ada kemungkinan lebih tinggi dari kontrak yang diperoleh Perseroan. Hal ini dapat
menyebabkan Perseroan mengalami kerugian. Selain itu juga Perseroan harus membayar biaya
perbaikan atas kerusakan armada tersebut dan membayar biaya mobilisasi ke galangan dan kembali
ke lokasi setelah selesai perbaikan. Apabila hal ini terjadi, Perseroan akan mengalami penurunan
pendapatan dan peningkatan beban perbaikan serta berpengaruh negatif terhadap arus kas dan
kinerja usaha Perseroan.

10. Risiko Kecelakaan Maritim
Kegiatan usaha Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko kecelakaan maritim yang antara lain
disebabkan oleh bencana alam, cuaca buruk, gelombang ombak yang sangat tinggi, tabrakan/
benturan, armada terdampar, kebakaran, kegagalan mekanis, kelalaian manusia, dan tumpahnya
muatan dan/atau kebocoran yang mengakibatkan polusi sehingga menyebabkan klaim dari pihak
ketiga. Selain itu operasi armada juga dipengaruhi oleh terganggunya bisnis akibat kondisi sosial
politik, perselisihan buruh, pemogokan, terorisme, perang, penyusupan barang-barang terlarang
pada armada Perseroan, perdagangan gelap oleh penyelundup, pembajakan, dan sebab-sebab
lainnya. Kejadian-kejadian seperti yang disebutkan di atas berdampak negatif pada kinerja Perseroan
dan dapat menyebabkan peningkatan pada beban usaha dan penurunan pendapatan. Sedangkan
bencana-bencana yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan dapat mempengaruhi reputasi
Perseroan sebagai pemilik dan operator kapal yang dapat diandalkan dan aman yang pada akhirnya
dapat mempengaruhi usaha, kondisi keuangan dan kinerja Perseroan.
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11. Risiko Keterbatasan Pendanaan Untuk Ekspansi Usaha
Ekspansi kegiatan usaha Perseroan memerlukan pendanaan yang cukup besar, khususnya untuk
pembangunan (konstruksi) armada atau pembelian unit armada. Ketidakmampuan Perseroan untuk
memperoleh pendanaan yang memadai untuk kegiatan ekspansi akan membatasi pertumbuhan usaha
Perseroan, yang akibatnya dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk bersaing Disamping
itu, Perseroan di masa depan akan mencari pendanaan melalui pinjaman yang kemungkinan memiliki
covenant yang dapat membatasi arus kas Perseroan untuk membiayai ekspansi, modal kerja
atau keperluan lainnya, yang dapat berakibat kepada berkurangnya fleksibilitas Perseroan dalam
melakukan perencanaan kerja dalam menghadapi perkembangan dalam industri.
12. Risiko Keterlambatan Pengiriman atau Penyelesaian Armada Pesanan Perseroan
Kegiatan ekspansi Perseroan akan memerlukan tambahan armada baru. Apabila para pembuat kapal
mengalami keterlambatan dalam pengiriman atau penyelesaian armada tersebut, maka Perseroan
akan mengalami kerugian berupa hilangnya potensi pendapatan karena tidak dapat memenuhi
kontrak, atau adanya kemungkinan dikenakan denda oleh pelanggan. Jika hal tersebut terjadi maka
hal tersebut dapat mempengaruhi pendapatan dan laba bersih serta kinerja keuangan Perseroan.
13. Risiko Tidak Dapat Memenuhi Aturan Dan Sertifikasi Yang Berlaku
Bidang usaha dimana Perseroan beraktivitas merupakan suatu sektor yang, secara lingkup nasional
dan internasional, sangat diperhatikan tingkat keselamatan dan keamanan baik dari sisi teknis,
lingkungan, perorangan dan tenaga kerja yang terlibat. Dalam industri dibidang usaha yang dijalankan
oleh Perseroan terdapat beragam aturan dan sertifikasi yang berlaku untuk menjamin terlaksananya
prosedur keselamatan dan keamanan. Ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi aturan dan
sertifikasi yang berlaku dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk mendapatkan kontrak
kerja dan berpotensi kehilangan pelanggan dan pada akahirnya akan mengurangi pendapatan dan
laba bersih Perseroan.
14. Risiko Pencabutan Izin Usaha
Dalam menjalankan usahanya, Perseroan mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku berikut
segala perizinan yang diwajibkan, baik yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Republik
Indonesia maupun instansi-instansi lainnya khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi
bawah air. Jika ada kegagalan atau kelalaian dalam memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku
di Indonesia memungkinkan penghentian sementara atau pencabutan izin usaha Perseroan.
15. Risiko Penurunan Nilai Pasar Armada
Nilai pasar kapal berfluktuasi dan tergantung pada beberapa faktor antara lain umur, spesifikasi dan
kondisi armada, kondisi perekonomian pasar yang mempengaruhi industri ini secara umum, persaingan
usaha, perubahanterhadap harga konstruksi armada baru. Bila terjadi penurunan nilai armada, maka
penurunan nilai tersebut dapat berdampak negatif terhadap Perseroan, dalam hal :
(i) Kemungkinan tidak terpenuhinya persyaratan rasio keuangan tertentu yang harus dicapai oleh
Perseroan sesuai dengan ketentuan pinjaman. Bila hal ini terjadi maka Perseroan harus menambah
aset dengan nilai tertentu untuk menjaga terpenuhinya persyaratan bank dimaksud.
(ii) Perseroan akan kesulitan untuk memperoleh pendanaan baru maupun tambahan hutang yang
diakibatkan turunnya nilai buku sejalan dengan bertambahnya usia armada tersebut.
(iii) Apabila Perseroan menjual armada tersebut di bawah nilai buku, maka akibatnya Perseroan mengakui
kerugian atas penurunan nilai dalam laporan laba ruginya;Penurunan nilai pasar armada Perseroan
tersebut dapat berdampak negatif terhadap arus kas, kinerja dan laba bersih Perseroan
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16. Risiko Perubahan Kebijakan/ Peraturan Pemerintah
Pada umumnya, kegiatan usaha Perseroan di bidang usaha pengerukan dan jasa dukungan logistik
batu bara dan kegiatan angkat-angkut industrI minyak dan gas bumi akan sangat tergantung pada
kebijakan Pemerintah Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung serta peraturan dan/
atau perjanjian/kesepakatan dengan pemerintah negara asing. Pemerintah Indonesia pada suatu
waktu tertentu dapat menerbitkan, mengubah dan menerapkan kebijakan baru dalam bidang usaha
ini yang menyangkut berbagai aspek seperti perpajakan, diplomatik, keamanan, undang-undang yang
berkaitan dengan lingkungan hidup atau sosial yang semuanya itu tidak berada di bawah kendali
Perseroan. Apabila kebijakan/peraturan tersebut diterapkan, kepatuhan terhadap undang-undang,
peraturan, kesepakatan dan perjanjian tersebut mungkin dapat mengakibatkan dampak material
terhadap bisnis atau hasil operasi Perseroan. Selain itu, gagalnya Perseroan untuk menerapkan
atau menyesuaikan dengan kebijakan / peraturan pemerintah dapat menyebabkan peningkatan
biaya, denda, penalti atau tuntutan hukum di masa datang yang dapat memberikan dampak negatif
pada laba usaha dan laba bersih Perseroan.
17. Risiko Ketergantungan Terhadap Industri Tambang Batu Bara
Salah satu kegiatan utama usaha Perseroan adalah jasa dukungan logistik untuk industri batu-bara,
yaitu berupa pemindahmuatan batu bara, selain itu juga Perseroan memberikan jasa pengerjaan
lain yang berhubungan dengan industri batu bara yaitu membuat dan memelihara alur sungai
dengan cara pengerukan serta membuat tempat penyimpanan batu baru melalui reklamasi. Dengan
demikian peningkatan atau penurunan permintaan akan batu bara akan berdampak pada kinerja
usaha Perseroan. Penurunan kinerja industri batu bara akan berdampak pada penurunan kinerja
Perseroan yaitu berupa penurunan pendapatan, laba bersih dan kondisi keuangan Perseroan.
18. Risiko Ketergantungan Terhadap Industri Minyak dan Gas Bumi Lepas Pantai
Kegiatan usaha Perseroan juga terkait dengan industri minyak dan gas bumi lepas pantai. dengan
semakin berkembangnya industri eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan gas lepas pantai, maka
akan semakin bertambah pula aktivitas pemindahan material-material ke atas anjungan di lepas
pantai. Semakin banyak anjungan minyak lepas pantai baru yang dibuka, maka kebutuhan akan jasa
pengangkutan material akan semakin meningkat, sehingga pendapatan dan kinerja usaha Perseroan
akan bertambah. Sebaliknya jika industri ini mengalami perlambatan maka akan hal tersebut akan
berdampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan.
Manajemen Perseroan telah mengungkapkan seluruh risiko yang dihadapi oleh Perseroan.
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VI. Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan
Auditor Independen
Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan
hasil usaha PT Indo Straits Tbk. yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 24
Maret 2011, kecuali untuk catatan 30 yang bertanggal 30 Mei 2011 atas laporan keuangan Perseroan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja,
Wibisana dan Rekan (member of PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian
dengan paragraf penjelasan (penjelasan mengenai revaluasi aset tetap yang dilakukan Perseroan per 30
Oktober 2010, mulai tanggal tersebut Perseroan mengubah metode pengukuran aset tetap dari model
biaya ke model revaluasi) yang perlu diungkapkan dalam prospektus ini.
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VII. Keterangan Mengenai Perseroan
1.	RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN
Perseroan berkedudukan di Jakarta Utara didirikan dengan nama PT Indo Straits, Akta Pendirian Nomor:
319 tanggal 21 Januari 1985, yang diperbaiki dengan Akta Nomor: 233 tanggal 14 Mei 1985, keduanya
dibuat dihadapan Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah mendapat pengesahan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (d/h Menteri Kehakiman Republik
Indonesia), berdasarkan Surat Keputusan Nomor: C2-3398 HT.01.01.TH.85 tanggal 4 Juni 1985 dan telah
didaftarkan dalam buku register di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Nomor :
994 dan 995 tanggal 7 Juni 1985 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor:
56 tanggal 12 Juli 1985, Tambahan Nomor: 941/1985.
Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana dimuat dalam aktaakta sebagai berikut:
i.)

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 59, tanggal 2 September 1986 yang diperbaiki dengan
Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor: 494 tanggal 25 Oktober 1986, yang keduanya dibuat
dihadapan John Leonard Waworuntu, SH., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (d/h Menteri
Kehakiman Republik Indonesia) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : C2-7938HT.01.04.TH.86
tanggal 13 Nopember 1986 dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kantor Panitera
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 2460/1986 dan 2461/1986 tanggal 24 Nopember
1986 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 96 tanggal
30 Nopember 1990, Tambahan Nomor : 4888/1990. Perubahan Anggaran Dasar tersebut karena
perubahan dan/atau penambahan beberapa pasal yaitu: yang terkait dengan Pengurusan; Kekuasaan
Direksi; Rapat Direksi; Dewan Komisaris; Rapat Dewan Komisaris; Rapat Umum Tahunan; Rapat
Umum Luar Biasa; Keputusan Rapat dan Hak Suara; Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran;
serta Pengurusan Perseroan.

ii.) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 16 tanggal 21 Mei 1999, yang dibuat dihadapan Anasrul
Jambi, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (d/h Menteri Kehakiman Republik Indonesia) berdasarkan
Surat Keputusan Nomor : C-15874 HT.01.04.TH.99 tanggal 2 September 1999 dan telah didaftarkan
dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara Nomor : 175/
BH.09.01/XII/99 tanggal 9 Desember 1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia Nomor : 11 tanggal 8 Pebruari 2000, Tambahan Nomor : 691/2000. Perubahan Anggaran
Dasar tesebut karena penyesuaian dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas.
iii.) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 52 tanggal 9 Nopember 2006, dibuat dihadapan Buntario
Tigris Darmawa NG, S.H.,S.E.,MH., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Nomor W7-HT.01.20-5087
tanggal 15 Desember 2006 perihal Penerimaan Pemberitahuan Nama Pemegang Saham, Direksi
dan Komisaris Perseroan. Para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui peralihan saham
milik PT Tiyanda Utama Mandiri sebanyak 150 (seratus lima puluh) saham kepada Arapa Leasing
Pte. Ltd. (d/h Straits Arapa Pte. Ltd.).
iv.) Akta Penegasan Akta Penyesuaian Nomor : 29 tanggal 24 Desember 2008, yang dibuat dihadapan
Yohanes Wilion, SE.,SH., MM., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU26394.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 15 Juni 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
Nomor : AHU-0034146.AH.01.09. Tahun 2009 tanggal 15 Juni 2009. Perubahan Anggaran Dasar
tersebut karena penyesuaian dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.
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v.) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 08 tanggal 22 Desember 2010 Juncto Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Nomor 07 tanggal 20 Desember 2010, yang dibuat dihadapan Dewi Sukardi,
SH., M.Kn., Notaris di Tangerang, akta mana telah diberitahukan dan dicatat di dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dibawah Nomor: AHU-AH.01.10-00080 tanggal 3 Januari 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan Nomor AHU-0000080.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 serta telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-60584.
AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
Nomor: AHU-0094099.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010. Perubahannya adalah;
a. Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
b. peningkatan Modal Dasar Perseroan sebesar dari semula Rp.1.116.150.000,00 (satu miliar
seratus enam belas juta seratus lima puluh ribu Rupiah) setara dengan AS$ 1.050.000 (satu juta
lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) menjadi Rp180.066.120.000,00 (seratus delapan puluh
miliar enam puluh enam juta seratus dua puluh ribu Rupiah) yang terdiri dari 1.800.661.200
(satu miliar delapan ratus juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus) saham.
c. perubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp.1.116.150,00 (satu juta seratus
enam belas ribu seratus lima puluh Rupiah) per saham menjadi Rp.100,00 (seratus Rupiah)
per saham.
d. peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan dari semula Rp.1.116.150.000,00
(satu miliar seratus enam belas juta seratus lima puluh ribu Rupiah) setara dengan AS$ 1.050.000
(satu juta lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) yang terdiri dari 1.000 (seribu) saham menjadi
Rp.45.016.530.000,00 (empat puluh lima miliar enam belas juta lima ratus tiga puluh ribu Rupiah)
yang terdiri dari 450.165.300 (empat ratus lima puluh juta seratus enam puluh lima ribu tiga
ratus) saham.
Dalam rangka Penawaran Umum Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan kembali diubah sesuai dengan
Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 04 tanggal 8 Maret 2011, yang dibuat
Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-12945.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011, dan telah
didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0020803.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011.
Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak dalam bidang jasa kelautan yang terintegrasi dan
pelayanan dukungan logistik.. Untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut, Perseroan telah memperoleh
izin-izin dari instansi yang berwenang antara lain:
a.

Surat Ijin Operasi Perusahaan Non Pelayaran Nomor: B.XXV-224/AL.58 tanggal 21 Januari 1989
yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berlaku untuk melakukan kegiatan
usaha di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan selama perusahaan yang bersangkutan
masih menjalankan usahanya sesuai ijin ini.

b.

Surat Ijin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus Nomor: B.XXV-2500/AL.58 tanggal 9
September 2002 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berlaku untuk
melakukan kegiatan usaha di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan selama perusahaan
yang bersangkutan masih menjalankan usahanya sesuai ijin ini.

c.

Ijin Usaha Pertambangan Nomor: 374.K/37/DBT/2009 Tanggal 30 Juni 2009 tentang pemberian
Izin Usaha Jasa Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi untuk Jangka waktu 2 (dua)
tahun berlaku sampai dengan 30 Juni 2011. Perseroan berencana akan memperpanjang ijin usaha
tersebut.

d.

Surat Persetujuan Presiden Republik Indonesia Nomor B-27/Pres/11/1984 tanggal 15 Nopember
1984, perihal Permohonan penanaman modal asing antara Straits Engineers Contracting Pte.Ltd.
(Singapura) dan PT Rumindo;

e.

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 186/T/Perhubungan/1988 tanggal
12 Desember 1988, tentang Pemberian Izin Usaha yang didasarkan pada Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor 89/PM.601/Phb-77 tentang Pelimpahan wewenang pemberian Izin Usaha
dibidang Perhubungan dalam rangka Penanaman modal kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman
Modal berlaku sampai dengan Januari 2015;
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f.

Surat Nomor 421/1/IP/III/PMA/2010 tanggal 22 Nopember 2010 mengenai pemberian Izin Prinsip
Perubahan dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang menyetujui
perubahan rencana proyek penanaman modal Perseroan yang meliputi antara lain perubahan data
proyek Perseroan berlaku maksimal 5 tahun sejak tanggal dikeluarkannya izin yaitu sampai dengan
tanggal 22 Nopember 2015.

g.

Surat Nomor 297/1/IP/II/PMA/2010 tanggal 3 Desember 2010 mengenai persetujuan pemberian
Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal dalam rangka penambahan usaha sebagai Persetujuan
Prinsip Fasilitas Fiskal dan Izin Perluasan Sementara sampai dengan Perusahaan memperoleh Izin
Usaha Perluasan atas penambahan usaha nya, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal berlaku maksimal 5 tahun sejak tanggal dikeluarkannya izin yaitu sampai dengan
tanggal 3 Desember 2015.

h.

Surat Nomor 321/1/IP/II/PMA/2010 tanggal 22 Desember 2010 mengenai persetujuan pemberian
Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal dalam rangka penambahan kapasitas produksi sebagai
Persetujuan Prinsip Fasilitas Fiskal dan Izin Perluasan Sementara sampai dengan perusahaan
memperoleh Izin Usaha Perluasan atas penambahan kapasitas produksi tersebut, yang dikeluarkan
oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berlaku maksimal 5 tahun sejak tanggal
dikeluarkannya izin yaitu sampai dengan tanggal 22 Desember 2015.

2.

PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Tahun 1985
Berdasarkan Akta No. 319 tanggal 21 Januari 1985 dan diperbaiki dengan Akta No.233 tanggal 14 Mei
1985 yang keduanya dibuat di hadapan Ridwan Suselo, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh
pengesahan dari Menteri Hukum sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-3398 HT.01.01.TH.85 tanggal 4
Juni 1985 serta telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah
No. 994 dan 995 tanggal 7 Juni 1985 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 941 Berita Negara
Republik Indonesia No. 56 tanggal 12 Juli 1985, modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp1.116.150.000,(satu miliar seratus enam belas juta seratus lima puluh ribu Rupiah) ekuivalen AS$1.050.000 (satu juta
lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) yang terbagi atas 1000 (seribu) saham dengan nilai nominal
Rp1.116.150,- (satu juta seratus enam belas ribu seratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Dari modal
dasar tersebut semuanya telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham Perseroan.
Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan, struktur modal dan susunan pemegang saham
Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:
Keterangan	Nilai Nominal Rp1.116.150,- per saham
			

Jumlah Saham

Jumlah Nilai Nominal (Rp)

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- Straits Engineers Contracting Pte. Ltd
- PT Rumindo

1.000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

1.000

1.116.150.000

-

-

%

1.116.150.000
		
800
892.920.000
80,00
200
223.230.000
20,00

Saham Dalam Portepel

100,00

Setoran modal dilakukan dalam Dollar Amerika Serikat, dengan kurs 1 AS$ = Rp1.063,- dimana Straits
Engineers Contracting Pte. Ltd. Menyetor AS$840.000, sedangkan PT Rumindo belum menyetor
bagiannya sebesar AS$210.000.
TAHUN 1996
Pada tahun 1996 terdapat suatu Keputusan dari Pengadilan Jakarta Pusat No.411/Pdt/G/1996/PN Jkt
Pst tanggal 30 Oktober 1996 yang memutuskan Straits Engineers Contracting Pte. Ltd., merupakan
satu-satunya pemilik atau Pemegang Saham dalam Perseroan. Perkara sebagaimana diputus dalam
Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dilatarbelakangi oleh adanya gugatan Perseroan
terhadap PT Rumindo karena PT Rumindo tidak pernah menyetor/memasukkan modalnya kepada
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Perseroan sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Sehingga dengan keputusan pengadilan
tersebut, maka struktur modal dan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
Keterangan	Nilai Nominal Rp1.116.150,- per saham
			

Jumlah Saham

Jumlah Nilai Nominal (Rp)

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- Straits Engineers Contracting Pte. Ltd
			

1.000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

1.000

1.116.150.000

-

-

%

1.116.150.000
		
1.000
1.116.150.000
100,00

Saham Dalam Portepel

100,00

TAHUN 1999
Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 16 tanggal 21 Mei 1999, yang dibuat dihadapan
Anasrul Jambi, S.H., Notaris di Jakarta, para Pemegang Saham Peseroan antara lain telah menyetujui:
(i)

menetapkan dan memutuskan satu-satunya pemilik dan Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan
Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu d/h bernama Straits Engineers Contracting Pte.
Ltd dan sekarang bernama Straits Arapa Pte.Ltd adalah pemilik 1.000 (seribu) saham Perseroan,
dengan komposisi kepemilikan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.116.150,- per saham
			

Jumlah Saham

Jumlah Nilai Nominal (Rp)

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- Straits Arapa Pte. Ltd
			

1.000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

1.000

1.116.150.000

-

-

%

1.116.150.000
		
1.000
1.116.150.000
100,00

Saham Dalam Portepel

100,00

(ii) menetapkan dan memutuskan menerima Pemegang Saham baru yaitu PT Tiyanda Utama Mandiri,
sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 21 Mei 1999.
Dengan adanya jual beli saham tersebut susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
Keterangan	Nilai Nominal Rp1.116.150,- per saham
			

Jumlah Saham

Jumlah Nilai Nominal (Rp)

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- Straits Arapa Pte. Ltd
- PT Tiyanda Utama Mandiri

1.000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

1.000

1.116.150.000

-

-

%

1.116.150.000
		
800
892.920.000
80,00
200
223.230.000
20,00

Saham Dalam Portepel

100,00

Tahun 2006
Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 52 tanggal 9 Nopember 2006, dibuat dihadapan
Buntario Tigris Darmawa NG, S.H.,S.E.,MH., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Nomor W7-HT.01.20-5087 tanggal 15
Desember 2006 perihal Penerimaan Pemberitahuan Nama Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris
Perseroan. Para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui peralihan saham milik PT Tiyanda Utama
Mandiri sebanyak 150 (seratus lima puluh) saham kepada Arapa Leasing Pte. Ltd. (d/h Straits Arapa
Pte. Ltd.). Peralihan mana telah dilaksanakan berdasarkan Jual Beli Saham tanggal 9 Nopember 2006,
yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup.
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Dengan adanya peralihan saham-saham tersebut, maka susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi
sebagai berikut:
Keterangan	Nilai Nominal Rp1.116.150,- per saham
			

Jumlah Saham

Jumlah Nilai Nominal (Rp)

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- Arapa Leasing Pte. Ltd (d/h Straits Arapa Pte. Ltd.)
- PT Tiyanda Utama Mandiri

1.000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

1.000

1.116.150.000

-

-

%

1.116.150.000
		
950
1.060.342.500
95,00
50
55.807.500
5,00

Saham Dalam Portepel

100,00

Tahun 2009
Sesuai dengan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1659/B.1/A.8/2009 tanggal 14 Oktober
2009 tentang Perubahan nama peserta asing, BKPM telah mencatat perubahan salah satu nama perserta
asing dari Perseroan dari semula bernama Arapa Leasing Pte. Ltd. menjadi Straits Asia Engineering
Pte. Ltd. Hal ini ditegaskan kembali dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan
No.88 tertanggal 23 Oktober 2009.
Dengan adanya perubahan nama tersebut, maka susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi sebagai
berikut:
Keterangan	Nilai Nominal Rp1.116.150,- per saham
			

Jumlah Saham

Jumlah Nilai Nominal (Rp)

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- Straits Asia Engineering Pte. Ltd.
- PT Tiyanda Utama Mandiri

1.000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

1.000

1.116.150.000

-

-

%

1.116.150.000
		
950
1.060.342.500
95,00
50
55.807.500
5,00

Saham Dalam Portepel

100,00

Tahun 2010
(i)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor: 131 tanggal 26 Juli 2010 yang di
buat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., akta mana telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.10-28512 Tanggal 8 Nopember
2010 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan serta telah pula dilaporkan
kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai dengan Surat Nomor: 1257/A.8/2010 tanggal
8 Oktober 2010, para pemegang Perseroan telah menyetujui Konfirmasi Penegasan nama salah
satu Pemegang saham Perseroan yaitu semula bernama Straits Asia Engineering Pte Ltd menjadi
bernama Straits Corporation Pte Ltd berkedudukan di Singapura.
Dengan adanya perubahan nama tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi
sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.116.150,- per saham
			

Jumlah Saham

Jumlah Nilai Nominal (Rp)

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- Straits Asia Corporation Pte. Ltd.
- PT Tiyanda Utama Mandiri

1.000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

1.000

1.116.150.000

-

-

%

1.116.150.000
		
950
1.060.342.500
95,00
50
55.807.500
5,00

Saham Dalam Portepel

100,00

(ii) Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 08 tanggal 22 Desember 2010, yang dibuat
dihadapan Dewi Sukardi, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, para Pemegang Saham Perseroan
menyetujui mengenai
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a.

peningkatan Modal Dasar Perseroan sebesar dari semula Rp.1.116.150.000,00 (satu miliar
seratus enam belas juta seratus lima puluh ribu Rupiah) setara dengan AS$ 1.050.000,00 (satu
juta lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) menjadi Rp.180.066.120.000,00 (seratus delapan
puluh miliar enam puluh enam juta seratus dua puluh ribu Rupiah) yang terdiri dari 1.800.661.200
(satu miliar delapan ratus juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus) saham.

b.

perubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp.1.116.150,- (satu juta seratus enam
belas ribu seratus lima puluh Rupiah) per saham menjadi Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham.

c.

peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan dari semula Rp.1.116.150.000,00
(satu miliar seratus enam belas juta seratus lima puluh ribu Rupiah) setara dengan AS$
1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) yang terdiri dari 1.000 (seribu)
saham menjadi Rp.45.016.530.000,00 (empat puluh lima miliar enam belas juta lima ratus tiga
puluh ribu Rupiah) yang terdiri dari 450.165.300 (empat ratus lima puluh juta seratus enam
puluh lima ribu tiga ratus) saham. Peningkatan modal disetor tersebut telah diambil bagian dan
disetor penuh dengan uang tunai oleh para pemegang saham.

Dengan adanya peningkatan modal dasar dan perubahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan
serta perubahan nilai nominal saham Perseroan tersebut, susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi
sebagai berikut:
Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham
			

Jumlah Saham

Jumlah Nilai Nominal (Rp)

1.800.661.200

180.066.120.000

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- Straits Corporation Pte. Ltd
- PT Tiyanda Utama Mandiri

427.657.035
22.508.265

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham Dalam Portepel

%

		
42.765.703.500
95,00
2.250.826.500
5,00

450.165.300

45.016.530.000

1.350.495.900

135.049.590.000

100,00

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, struktur permodalan dan pemegang saham tidak berubah.
3.

KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor:
04 tanggal 8 Maret 2011, yang dibuat Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima
dan dicatat didalam database Sisminbakum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan
Surat Nomor : AHU-AH.01.10-08508 tanggal 21 Maret 2011 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan
Nomor: AHU-0022691.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 21 Maret 2011, susunan anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama
: Ong Chui Chat
Komisaris Independen
: Sihol Siagian
Direksi		
Direktur Utama
Direktur 		
Direktur		
Direktur		
Direktur Tidak Terafiliasi

:
:
:
:
:

Hui Mun Leong
Bong Nam Kong
Ir. Sutina
Mohammad Lendi Basarah
Ir. Erawan Setyanto

Penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi telah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM Nomor IX.I.6,
tentang Direksi dan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Publik.
Jumlah remunerasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 untuk Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan sebesar Rp3.333 juta atau setara dengan AS$320 ribu.
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Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan:
DEWAN KOMISARIS
1.

Ong Chui Chat

Komisaris Utama, 62 Tahun
Warga Negara Singapura, lahir di Singapura tanggal 30 September 1948.
Menyelesaikan pendidikan dari Technical Chinese High School tahun 1964 dan
dari The University Stirling tahun 1971. Memulai karirinya sebagai Surveyor for
EDB and Transfer (Inspektur Dewan Pengembangan Ekonomi) pada Jurong Town
Corporation tahun 1968 – 1971, Direktur Operasional tahun 1971 – 1995 pada
Straits Engineers Contracting Pte. Ltd. Masuk ke Perseroan sejak tahun 1985 –
2007 sebagai Direktur Operasional dan Direktur Utama tahun 2007 – 2011. Pernah
menjabat sebagai Direktur Eksekutif Indonesia tahun 2003 – 2010, Direktur Non
Eksekutif tahun 2003 – 2007, Direktur Eksekutif tahun 2007 – 2009 pada Straits
Resources Limited (perusahaan tercatat di Perth, Australia). Pernah menjabat
sebagai Direktur Operasional tahun 2006 – 2007, Direktur Utama tahun 2007 –
2010 pada Straits Asia Resources Ltd (perusahaan tercatat di Singapura). Sejak
tahun 2010 hingga sekarang menjabat sebagai Direktur pada Straits Corporation
Pte. Ltd. Menjabat sebagai komisaris utama Perseroan sejak Maret 2011.

2.

Sihol Siagian

Komisaris Independen, 56 Tahun
Warga Negara Indonesia, lahir di Balige 1 Oktober 1954. Menyelesaikan pendidikan
untuk jenjang Strata 1 bidang Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia
tahun 1983, pernah mengikuti pendidikan bidang Ekonomi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Krisnadwipayana tahun 1991-1993. Menyelesaikan pendidikan
Magister Management pada Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana tahun
2001. Menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Hukum bidang Hukum Bisnis pada
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2004. Mendapatkan
gelar Doktor Ilmu Hukum bidang Hukum Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas
Padjadjaran Bandung tahun 2010. Memulai karirnya sebagai Pegawai Negeri
Departemen Keuangan Republik Indonesia pada BAPEPAM & LK pada tahun
1978-1999. Menjabat sebagai Direktur Pemeriksaan dan Pengawasan PT Bursa
Efek Jakarta tahun 1999-2005. Kemudian menjabat sebagai Direktur Pengawasan
pada PT Bursa Efek Surabaya tahun 2005-2007. Selanjutnya menjabat sebagai
Direktur Keuangan dan Administrasi PT Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2009.
Pada tahun 2009 menjadi dosen tidak tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas
Tarumanagara, dan menjadi komisaris PT Anugerah Securindo Indah, dan
menjabat sebagai Direktur Securities Market Initiative & Law. Pada tahun 2010
menjabat sebagai Penasehat Utama Direksi PT ATPK Resources Tbk. Bergabung
dengan Perseroan sejak tahun 2011 sebagai Komisaris Independen.
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DIREKSI
1.

Hui Mun Leong

Direktur Utama, 52 Tahun
Warga Negara Singapura lahir di Singapura tanggal 30 Januari 1959.
Menyelesaikan pendidikan diploma jurusan teknik pada Singapore Polytechnic
tahun 1979. Memulai karir sebagai Fabrication Engineer (Bagian Pembuatan
Mesin) pada Jurong Engineering Limited tahun 1982 kemudian pada tahun 1983
pernah menduduki berbagai jabatan sebagai Kepala Bengkel untuk Proyek
Balikpapan, Manajer Lapangan di Pertamina (Balikpapan). Bergabung dengan
Straits Engineers Contracting Private Limited sebagai manajer Proyek pada tahun
1989 - 1998. Pada tahun 1998 – 2005 menjabat sebagai Senior Manajer di PT
United Engineers Indonesia. Pada tahun 2006 menjabat sebagai Direktur untuk
PT Bahari Cakrawala Sebuku, tahun 2007 menjabat sebagai Senior Manajer di
Straits Asia Resources Ltd. Sejak tahun 2010 hingga sekarang menjabat sebagai
Direktur di Straits Corporation Pte. Ltd. Bergabung dengan Perseroan sejak
tahun 2007 menjabat sebagai Direktur. Pada tahun 2011 beliau diangkat menjadi
Direktur Utama.

1.

Bong Nam Kong

Direktur, 54 Tahun
Warga Negara Malaysia, lahir di Sarawak tanggal 4 Juli 1956. Menyelesaikan
pendidikan pada Farnborough Technical College tahun 1978 serta menyelesaikan
pendidikan pada Newcastle Upon-Tyne Polytechnic tahun 1981. Memulai karirnya
sebagai Auditor pada Professional Accounting & Auditing Firms in the UK and
Malaysia. Pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Akunting pada Dragages
Kuching Port Joint Venture. Pernah menjalankan tugas selama 6 bulan pada
Wawoi Gravy Pty Ltd and Straits Marine Pty Ltd untuk restrukturisasi perusahaan.
Pernah bergabung dengan Perseroan pada tahun 1988 – 2007 sebagai Pengawas
Keuangan. Pada tahun 2007 pernah juga menjalankan tugas selama 6 bulan
sebagai Pengawas Biaya & Internal Auditor di PT Indo Muro Khencana. Pada
tahun 2008 bergabung kembali dengan Perseroan menjabat sebagai Direktur
Keuangan hingga sekarang.

2.

Ir. Sutina

Direktur, 41 tahun
Warga Negara Indonesia, lahir di Jambi tanggal 5 Februari 1970. Menyelesaikan
pendidikan sarjana teknik sipil dari Universitas Kristen Indonesia, Jakarta tahun
1992. Memulai karirnya sebagai Asisten Manajer Lapangan & Ahli Struktur pada
tahun 1991 – 1994 di PT Tata Mulia Contractor. Pada tahun 1994 – 1995 menjabat
sebagai Manajer Teknik dan Lapangan pada PT Karya Bayu Abadi. Bergabung
dengan Perseroan sejak tahun 1995 sebagai manajer Lapangan. Sejak tahun
2007 diangkat menjadi Direktur hingga sekarang. Saat ini beliau menjabat sebagai
Direktur Operasional.
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3.	Mohammad Lendi Basarah
Direktur, 53 tahun
Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 16 Februari 1958.
Menyelesaikan pendidikan di Central London College Totenham Court Road,
Inggris pada tahun 1981. Kemudian menyelesaikan pendidikan si Chaminade
University of Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat pada tahun 1985. Memulai karirnya
sebagai Asisten Teknik Departemen Konsultan pada Kedutaan Besar Republik
Indonesia di London, Inggris pada tahun 1981. Pernah menjabat berbagai posisi
di PT Bank Niaga sebagai Kepala Bagian Kliring tahun 1987, Kepala Departemen
Kredit tahun 1987 – 1989, Kepala Departemen Penanggung Jawab Operasional
tahun 1989 – 1991, Kepala Departemen Pemasaran dan Administrasi tahun 1991
- 1995. Pernah menjabat sebagai Divisi Pengelolaan Dana dan Tresuri tahun
1995 – 1998 dan Pengembangan Bisnis dan Bisnis Syariah pada PT AJ & DPLK
Principal Indonesia. Menjabat sebagai Pemimpin Tim Sumber Daya Manusia sejak
tahun 2002 - 2011 pada PT Jasa Angkasa Semesta. Bergabung dengan Perseroan
sejak tahun 2011 sebagai Direktur Personalia.
4.

Ir. Erawan Setyanto
Direktur Tidak Terafiliasi, 56 tahun
Warga Negara Indonesia lahir di Salatiga pada tanggal 23 September 1954.
Menyelesaikan pendidikan jenjang Strata 1 di bidang teknik listrik dari Institut
Teknologi Bandung tahun 1974. Memulai karirnya di PT Pupuk Kalimantan Timur
sebagai Peninjau Lapangan untuk Proyek KALTIM-1 di tahun 1981 serta berbagai
posisi penting lainnya seperti Pengawas Pemeliharaan Listrik, Teknik Proyek, Teknik
Lapangan, Asisten Pengawas Pemeliharaan Listrik, Pengawas Tenik Listrik dan
Instrumen, Pegawai Proyek, Perwakilan, Administrasi Proyek, Manajer Komersial,
Wakil Manajer Proyek, Proyek Manajer, Sekretaris Perusahaan, Manajer Senior
Sumber Daya Manusia, Asisten Direktur Utama untuk Perusahaan Patungan dan
Afiliasi dan Manajer Senior pada tahun 1982 - 2010. Pernah menjabat sebagai
Wakil Senior Manajer PT Kaltim Pasifik Amoniak pada tahun 1999 – 2001. Sejak
tahun 2010 hingga sekarang ditunjuk sebagai Konsultan Pengembangan Proyek
untuk PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT Pusri Palembang. Pernah menjabat
sebagai Komisaris di PT Kaltim Cipta Yasa – Bontang tahun 2000 – 2005. Pernah
menjabat beberapa posisi pada PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk sebagai Ketua
Tim Evaluasi Kontrak Bisnis tahun 2001 – 2007, Ketua Tim Eksekutif untuk
Restrukturisasi Perusahaan tahun 2003 – 2005, Ketua Pembentukan Tata Kelola
Perusahaan tahun 2004 – 2005. Pernah menjadi anggota Dewan Pengawas
untuk Dana Pensiun, Ketua Tim Pengembangan untuk “Kunci Indikator Kinerja”
PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk. Sejak tahun 2009 hingga sekarang ditugaskan
sebagai Ketua Dewan Pengawas Yayasan Kesejahteraan Hari Tua untuk PT
Pupuk Kalimantan Timur. Bergabung dengan Perseroan sebagai Direktur tidak
terafiliasi sejak tahun 2011 diangkat berdasarkan Akta RUPSLB No.4 tanggal 8
Maret 2011.

Komite Audit
Perseroan akan membentuk komite audit segera selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam)
bulan setelah tanggal pencatatan saham Perseroan di BEI atau pada RUPS berikutnya, mana yang lebih
dahulu, sesuai dengan Peraturan Bursa Efek No.I-A Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Pencatatan Saham
Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat dan Peraturan
Bapepam dan LK No.IX.I.5 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
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Piagam Unit Audit Internal Dan Unit Audit Internal
Perseroan telah membentuk dan menyusun Piagam Unit Audit Internal dan Unit Audit Internal sebagaimana
diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No.IX.I.7 tentang Pembentukan Dan Pedoman Peyusunan
Piagam Unit Audit Internal pada tanggal 22 Juni 2011. Perseroan telah menunjuk Sutikno selaku Auditor
Internal melalui Surat Penunjukan No.Ref:459/PTIS-SP/VI/2011 tertanggal 22 Juni 2011.
Corporate Secretary
Pembentukan Sekretaris Perusahaan telah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.4 tentang
Pembentukan Sekretaris Perusahaan juncto Peraturan Pencatatan Efek PT Bursa Efek Indonesia (dahulu
PT Bursa Efek Jakarta) Nomor 1-A lampiran II Keputusan Direksi BEJ No Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal
19 Juli 2004, pada saat ini berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor : 173/PTIS-SK/III/2011
tanggal 1 Maret 2011, Perseroan telah menunjuk Bong Nam Kong sebagai Corporate Secretary yang
menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan, antara lain: (i) mengikuti perkembangan pasar modal
khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; (ii) memberikan pelayanan kepada
masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
(iii) memberikan masukan kepada direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan UUPM dan peraturan
pelaksanaannya; (iv) sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan Bapepam dan
LK dan masyarakat.
4.

SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu
bagi keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Oleh karena itu, Perseroan secara sungguh-sungguh,
terencana, dan berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu meningkatkan kualitas sumber
daya manusia, melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, pengembangan, pemeliharaan, dan
pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis fungsional dan manajerial.
Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan, dimana yang berlaku saat ini adalah Peraturan
Perusahaan 2010 – 2012 yang memuat pedoman bagi Perseroan maupun pekerja yang berisikan tentang
hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak dengan tujuan memelihara hubungan kerja
yang baik dan dinamis antara Perseroan dengan pekerja, dalam usaha bersama untuk meningkatkan
kesejahteraan pekerja dan kelangsungan Perseroan. Saat ini Perseroan tidak memiliki Serikat Pekerja.
Perseroan telah memenuhi kewajiban pembayaran kepada karyawannya dengan memenuhi ketentuan
tentang upah minimum propinsi/regional yang berlaku bagi pegawai.
Dalam hal peningkatan produktivitas kerja, Perseroan selalu berusaha untuk menciptakan suasana kerja
yang baik dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan.
Keterampilan serta kemampuan karyawan melalui berbagai seminar, pelatihan, lokakarya atau kursuskursus tertentu bidang tugasnya masing-masing, baik diadakan di dalam maupun di luar Perseroan serta
mengatakan kegiatan-kegiatan lain yang dapat diiikuti oleh seluruh atau sebagian karyawan.
A.

Komposisi Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2010, Perseroan memiliki 252 orang karyawan. Tabel berikut ini menunjukkan
komposisi sumber daya manusia Perseroan menurut jenjang pendidikan, manajemen, usia dan status
kerja termasuk Direksi.
Komposisi Karyawan Perseroan menurut “Jenjang Manajemen”
Tahun		

Direksi	Manajer

31 Desember 2010
31 Desember 2009
31 Desember 2008
31 Desember 2007
31 Desember 2006

5
8
8
7
5

40

12
11
11
9
6

Staff

Jumlah

235
289
300
255
189

252
308
319
271
200

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut “Jenjang Pendidikan”
Tahun		

Pasca Sarjana

Sarjana

Diploma

SLTA	

Lain-lain

Jumlah

1
1
1
-

88
95
99
89
62

17
28
32
32
20

73
95
96
71
60

73
89
91
79
58

252
308
319
271
200

31 Desember 2010
31 Desember 2009
31 Desember 2008
31 Desember 2007
31 Desember 2006

Komposisi Karyawan Perseroan menurut “Kelompok Usia”
Tahun		
31 Desember 2010
31 Desember 2009
31 Desember 2008
31 Desember 2007
31 Desember 2006

20-30 tahun

30-40 tahun

40 keatas

Jumlah

59
125
127
108
80

145
160
165
141
82

48
23
27
22
38

252
308
319
271
200

Pegawai Tetap

Pegawai Kontrak

Jumlah

160
163
161
136
120

92
145
158
135
80

252
308
319
271
200

Komposisi Karyawan Perseroan menurut “Status”
Tahun		
31 Desember 2010
31 Desember 2009
31 Desember 2008
31 Desember 2007
31 Desember 2006

Perseroan memiliki karyawan yang mempunyai keahlian khusus di bidangnya, dimana setiap bidang
memiliki jumlah yang cukup untuk saling menggantikan apabila salah satu pegawai tersebut tidak ada
dalam menjalankan operasi Perseroan. Perseroan memiliki tenaga kerja ahli seperti manajer proyek,
tenaga teknik sipil, mekanik, juru mudi tongkang dan juru mudi kapal tunda.
B.

Kesejahteraan Sosial Karyawan

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai kemampuan
Perseroan, Perseroan menyediakan fasilitas bagi karyawan berupa:
1.

Program Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) yang meliputi:
a. Jaminan Hari Tua dalam hubungan kerja (JHT)
b. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
c. Jaminan Kematian

2.

Tunjangan Hari Raya
Diberikan kepada karyawan yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan
secara terus-menerus.

3.

Jaminan pemeliharaan kesehatan
Diberikan kepada karyawan dan keluarga karyawan untuk membeli program jaminan asuransi (rawat
inap dan rawat jalan) dari perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh perusahaan.

4.

Tunjangan kematian dan uang duka
Diberikan kepada karyawan tetap maupun keluarga inti karyawan tetap yang meninggal dunia.

5.

Tunjangan pernikahan
Diberikan ke3pada karyawan tetap yang baru melangsungkan pernikahan untuk yang pertama
kalinya dan karyawan tersebut telah bekerja minimal 24 bulan secara terus menerus.

6.

Tunjangan kelahiran
Diberikan kepada karyawan tetap atau istri karyawan tetap yang melahirkan anak dan karyawan
tersebut telah bekerja minimal 12 bulan secara terus menerus.
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7.

Pinjaman pegawai
Untuk meringankan beban karyawan, perusahaan memberikan bantuan keuangan berupa pinjaman
dengan atau tanpa bunga bagi karyawan untuk keperluan yang dianggap penting dan mendesak.

8.

Jasa produksi/bonus
Atas dasar kebijaksanaan Perseroan, jasa produksi atau bonus dapat diberikan kepada karyawan
yang berprestasi dan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan Perseroan saat itu.

C.

Tenaga Kerja Asing

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 16 tenaga kerja asing, tenaga kerja asing yang
bekerja pada Perseroan ada pada tabel berikut:
No.	Nama		
Jabatan	Warga 	No. IMTA &	No. KITAS &
				Negara	Masa Berlaku IMTA	Masa Berlaku KITAS
1.
Ong Chui Chat
Komisaris Utama
Singapura
					
2.
Hui Mun Leong
Direktur Utama
Singapura
3.
Bong Nam Kong
Direktur Keuangan
Malaysia
					
4.
Lim Chee Chong
Manajer Pengembangan Bisnis Singapura
					
5.
Ong Shin Ran
Manajer Pengawasan Proyek
Singapura
					
6.
Lew Sin Wah
Kepala Mekanik
Singapura
					
7.
Lim Kim Faa
Juru Mudi Tongkang
Malaysia
					
8.
Marcelo Abraham Peradilla
Manajer Operasional
Filipina
					
9.
Ruste Nunez Elias
Kepala Mekanik
Filipina
					
10. Chong Sai Kuan
Senior Mekanik
Malaysia
					
11.
Krisna S/O Chinnaya
Juru Mudi Tongkang
Singapura
					
12. Lew Sin Woi
Manajer Proyek
Singapura
					
13. Filadelfo Nable Enad
Manajer Lapangan
Filipina
					
14. Rankine Douglas Ivan
Konsultan Teknik Sipil
Singapura
					
15. Ardello Biera Carton
Wakil Proyek Manajer
Filipina
					
16. Husin Bin Hasyim
Operator Alat Angkut
Singapura
			
di atas Tongkang		

4100/2009
5 Oktober 2011
*)
KEP.03636/MEN/P/IMTA/2011
30 April 2012
KEP.25681/MEN/P/IMTA/2010
27 September 2011
KEP.25683/MEN/P/IMTA/2010
27 September 2011
KEP.02161/MEN/P/IMTA/2011
31 Desember 2011
KEP.23157/MEN/B/IMTA/2010
19 September 2011
KEP.07991/MEN/P/IMTA/2010
12 Agustus 2011
KEP.06042/MEN/P/IMTA
30 April 2012
KEP.12404/MEN/P/IMTA/2011
12 Oktober 2011
KEP.08309/MEN/P/IMTA/2011
19 April 2012
KEP.15582/MEN/B/IMTA/2010
30 November 2011
KEP.02406/MEN/P/IMTA/2011
17 April 2012
KEP.16455/MEN/P/IMTA/2010
17 Desember 2011
KEP.326860/MEN/B/IMTA/2010
9 November 2011
KEP.13328/MEN/B/IMTA/2011
9 November 2011

2D2CJD0203E
4 Maret 2013
*)
2C21JE4733-K
30 April 2012
2C11JD2900-J
27 September 2011
2C11JD2899-J
27 September 2011
2C21MC196-J
30 Agustus 2011
2C11MC0246-J.I
19 September 2011
2C21MC.0148-J
12 Agustus 2011
2C21MCO130-K.III
30 April 2012
2C21MC.0224-J
12 Oktober 2011
2C21MC0150-K.III
19 April 2012
2C21MC0279-J
30 November 2011
2C21MCO078.K.III
17 April 2012
2C21MCO309-J.III
17 Desember 2011
2C11MCO289-J.I
9 November 2011
2C11MCO132.K.I
9 November 2011

*) sedang dalam proses perpanjangan

5.

HUBUNGAN KEPEMILIKAN, KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN
PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

a.

Diagram Kepemilikan

Natural Resources
International Holding Pte. Ltd.

Arise Team Pte. Ltd.

Ricgold Pte. Ltd.

Mohammad Lendi
Basarah

Ima Endang
Prijanti

Fifi Navita
Basarah

Indriena
Yudhayanti

70,00%

10,00%

20,00%

25,60%

24,80%

24,80%

24,80%

Straits Corporation Pte. Ltd.

PT Tiyanda Utama Mandiri

95,00%

5,00%

PT Indo Straits Tbk
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Pihak yang menjadi pengendali Perseroan adalah Straits Corporation Pte. Ltd. dan Perseroan tidak
termasuk dalam grup manapun.
b.

Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Dengan Pemegang Saham Perseroan Berbentuk
Badan Hukum

Hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dan pemegang saham berbentuk badan
hukum Perseroan Terbatas dapat dilihat dari tabel di bawah ini.
Perseroan

Straits Corporation Pte. Ltd.

PT Tiyanda Utama Mandiri

KU
KI
DU
D
D
D
D
-

D
D
D
-

DU
KU
K
D

Ong Chui Chat
Sihol Siagian
Hui Mun Leong
Bong Nam Kong
Ir. Sutina
Mohammad Lendi Basarah
Ir. Erawan Setyanto
Toh Soon Huat
Ima Endang Prijanti
Fifi Navita Basarah
Indriena Yudhayanti
Keterangan :
KU
: Komisaris Utama
KI
: Komisaris Independen
K
: Komisaris

DU
D

: Direktur Utama		
: Direktur 		

6.

Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham PERSEROAN Berbentuk Badan
Hukum

A.

Straits Corporation Pte. Ltd. (“SC”)
Riwayat Singkat
SC adalah perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Republik Singapura,
demikian berdasarkan Certificate Of Incorporation No. 197600394R pada tanggal 27 Pebruari 1976
dan didirikan dengan nama Straits Equipment Leasing Pte Ltd.
Kegiatan Usaha
Kegiatan usaha yang dilakukan oleh SC adalah investasi.
Pengurusan dan Pengawasan
Sesuai dengan Accounting And Corporate Regulatory Authority (ACRA) Biz File tertanggal 27 Mei
2011, susunan pengurus SC adalah sebagai berikut:
Direktur		
:
Ong Chui Chat
Direktur
:
Hui Mun Leong
Direktur		
:
Toh Soon Huat
Struktur Permodalan dan Pemegang Saham
Sesuai dengan Memorandum and Articles of Association of Accounting and Corporate Regulatory
Authority dengan Nomor Perusahaan: 197600394R tanggal 4 Agustus 2010 Juncto Accounting And
Corporate Regulatory Authority (ACRA) Biz File tertanggal 27 Mei 2011 struktur permodalan dan
susunan Pemegang Saham SC adalah sebagai berikut:
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Keterangan

Jumlah Saham

Jumlah Nilai Nominal (S$)

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- Natural Resources International Holding Pte. Ltd.
- Arise Team Pte. Ltd.
- Ricgold Pte. Ltd.

100.000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

100.000

6.151.830

-

-

%

6.151.830
		
70.000
4.306.281
70,00
10.000
615.183
10,00
20.000
1.230.366
20,00

Saham Dalam Portepel

100,00

Sumber dana penyertaan SC pada Perseroan berasal dari modal dan saldo laba SC.
B.

PT Tiyanda Utama Mandiri (“TUM”)
Riwayat Singkat
TUM adalah suatu perusahaan berkedudukan di Jakarta, yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian
Nomor: 2 tanggal 5 Januari 1998 yang dibuat dihadapan Samsul Hadi, S.H., Notaris di Jakarta,
akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor :C2-24639 HT.01.01.Th.98 tanggal 12 Nopember
1998 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya
Jakarta Selatan di bawah agenda Nomor : 2475/BH.09.03/XI/2002 tertanggal 12 Nopember 2002
serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 1 tanggal 3 Januari 2003
Tambahan Nomor: 82/2003.
Kegiatan Usaha
Kegiatan usaha yang dilakukan TUM adalah perdagangan.
Pengurusan dan Pengawasan
Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 31
tanggal 24 Maret 2010, yang dibuat oleh Dr.A.Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta,
susunan pengurus TUM adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Ima Endang Prijanti
Komisaris		
: Fifi Navita Basarah
Direksi
Direktur Utama
Direktur		

: Mohammad Lendi Basarah
: Indriena Yudhayanti

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham
Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 31
tanggal 24 Maret 2010, struktur permodalan dan susunan pemegang sahamTUM adalah sebagai
berikut:
Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham
			

Jumlah Saham

Jumlah Nilai Nominal

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- Mohammad Lendi Basarah
- Ima Endang Prijanti
- Fifi Navita Basarah
- Indriena Yudhayanti

500

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

125

125.000.000

Saham Dalam Portepel

375

375.000.000

%

500.000.000
		
32
32.000.000
25,60
31
31.000.000
24,80
31
31.000.000
24,80
31
31.000.000
24,80
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100,00

Sumber dana penyertaan TUM kepada Perseroan berasal dari modal dan hutang yang diperoleh
dari pihak ketiga.
7.

TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Sifat Hubungan Afiliasi
Rincian sifat hubungan afiliasi yang material dengan pihak yang mempunyai hubungan afiliasi adalah
sebagai berikut:
No

Pihak Afiliasi

Sifat Hubungan

Transaksi

1
Straits Corporation Pte. Ltd.
Pemegang saham utama dan pengurus yang sama
			
2
PT Pelayaran Straits Perdana
Pengurus yang sama

Penggantian biaya dan biaya
manajemen
Penjualan aset tetap

Rincian Transaksi
Rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:
Keterangan	Nilai Pada Tanggal 31 Desember 2010
			
(dalam Dolar AS)
Straits Corporation Pte. Ltd.:		
•
Biaya Jasa Teknis dan Korporat
3.366.000
•
Biaya Pengelolaan Proyek dan Konsultasi
600.000
PT Pelayaran Straits Perdana 		
•
Penjualan aset Tetap
1.022.778

a.

Persentase terhadap Total Nilai
Transaksi
100,00%
100,00%
99,10%

Perseroan mempunyai perjanjian dengan pihak yang mempunyai hubungan afiliasi yaitu Straits
Corporation Pte. Ltd (SC) sebagai berikut:
•

Jasa Teknis dan Korporat

Perjanjian Kerjasama tanggal 1 Januari 2010 juncto Perubahan Pertama Perjanjian Kerjasama
tanggal 1 Januari 2011 juncto Perubahan Kedua Atas Perjanjian Kerjasama tanggal 30 Mei 2011
antara Straits Corporation Pte. Ltd (Pihak Pertama) (terafiliasi) dan Perseroan (Pihak Kedua), yang
dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Ruang Lingkup

:

Pihak Kedua meminta Pihak Kedua untuk menyediakan:
a. Technical Services (jasa teknik) atas kegiatan usaha Pihak
Kedua di Indonesia;
b. Corporate Services (jasa korporat) dalam mendukung atas
kegiatan usaha Pihak Kedua di Indonesia;
Ruang Lingkup Technical Services, meliputi:
pengangkutan batubara termasuk meninjau, member masukan
dan merekomendasikan operasional manajemen dan teknik
pengangkutan batubara dan pengoperasian tug & barge;
Marine engineering (teknik kelautan);
Strategi operasional;
Problem solving (penyelesaian masalah), termasuk menelaah
dan membuat rekomendasi untuk menerapkan solusi kepada
permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan bisnis
dari Perseroan;
Proyek Infrastruktur;
Manuals (panduan-panduan), termasuk menelaah, mendesain
dan memberi masukan kepada operasional Perseroan dan
maintenance manuals (panduan pemeliharaan), dan prosedur
standar operasional dan manajemen ISO.
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Nilai Perjanjian

:

Jangka Waktu
Domisili Hukum
Penyelesaian Perselisihan
Hak dan Kewajiban

:
:
:
:

Ruang Lingkup Corporate Services meliputi:
Operasional, antara lain meliputi strategi perencanaan bisnis,
mengoptimalkan tarif;
Commercial, antara lain dengan memberi bantuan Perseroan
meningkatkan perdagangan yang berhubungan dengan
kegiatannya;
Group standards, antara lain memberi saran-saran mengenai
dokumentasi dan manajemen;
Administration and planning (administrasi dan perencanaan),
mendukung, mendokumentasikan dan memberikan
management advice (pandangan manajemen).
AS$250.000 (dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) per
bulan.
Tidak ditentukan;
Hukum Singapura;
Tidak disebutkan dalam Perjanjian;
Pihak Pertama
a. Hak:
Mendapatkan pembayaran sejumlah AS$250.000 (dua
ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) per bulan
tidak termasuk pajak ;
Mendapatkan imbalan 10 % dari: (i) biaya jasa pemasaran
untuk setiap pekerjaan atau kontrak yang dibayarkan
kepada pihak ketiga maksimum 5%; (ii) biaya penggantian
atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan guna mencapai
tujuan atas seluruh aktivitas-aktivitas sebagaimana
tertuang dalam kewajiban
b. Kewajiban:
Mengelola Technical Services dan Corporate Services
Pihak Kedua;
Mempertahankan kontrak penjualan jangka panjang yang
telah Pihak Pertama dapatkan untuk Pihak Kedua dengan
membebankan biaya pemasaran sampai dengan 5% dari
nilai kontrak penjualan;
Melakukan aktifitas pengembangan usaha untuk
mendapatkan pelanggan baru;
Mendapatkan pinjaman dan fasilitas perbankan;
Melakukan jasa-jasa sehubungan dengan aktifvitas
Perseroan dalam hal keuangan, hukum, pengembangan
sumber daya manusia dan teknologi informasi.
Pihak Kedua
a. Hak:
Menerima jasa konsultasi yang diberikan oleh Pihak
Pertama sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian;
Pihak Kedua tidak mempunyai kewajiban untuk membayar
kepada Pihak Pertama apabila Pihak Pertama tidak dapat
membuktikan kepada Pihak Kedua bahwa Pihak Pertama
telah melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atas
kegiatan-kegiatan yang disebutkan dalam kewajiban Pihak
Pertama.
b. Kewajiban:
		
Melakukan pembayaran atas jasa-jasa yang dilakukan Pihak
Pertama.
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•

Jasa Pengelolaan Proyek dan Konsultasi

Perjanjian Manajemen & Konsultasi tanggal 1 Januari 2010 juncto Perubahan Pertama Manajemen
Proyek & Perjanjian Konsultasi tanggal 1 Januari 2011 antara Straits Corporation Pte. Ltd (Pihak
Pertama) (terafiliasi) dan Perseroan (Pihak Kedua), yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai
cukup, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

b.

Ruang Lingkup

:

Nilai Perjanjian

:

Jangka Waktu

:

Domisili hukum
Penyelesaian Perselisihan
Hak dan Kewajiban

:
:
:

ruang lingkup kerjasama mencakup tetapi tidak terbatas pada
konstruksi, konsultan teknik, pengadaan, pembiayaan proyek dan
desain kapal, crane, pabrik atau aset-aset tetap termasuk peralatan
atau aksesoris daripadanya.
AS$ 50.000 (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) per bulan tidak
termasuk pajak per proyek besar (dalam hal ini yaitu ”Construction
of the new Coal Transshipment Vessel”/Pembuatan Kapal
Transshipment Batubara Baru) yang dilakukan atau dibantu oleh
Pihak Pertama untuk dan atas nama Pihak Kedua.
Seterusnya selama SC mengontrol baik langsung maupun tidak
langsung kepemilikan dalam Perseroan kecuali ada kesepakatan
lain diantara Para Pihak.
Hukum Singapura
tidak disebutkan dalam perjanjian
Pihak Pertama
a. Hak:
Mendapatkan pembayaran sejumlah AS$50.000 (lima puluh
ribu Dollar Amerika Serikat) per bulan tidak termasuk pajak ;
b. Kewajiban:
Mengelola urusan teknik, desain, konstruksi dan pengembangan
pengangkutan laut batubara;
Mengelola pengadaan, penerimaan dan pemasangan bagianbagian konstruksi kapal, termasuk negosiasi kontrak dan
mengklasifikasi spesifikasi-spesifikasi kapal secara optimal,
apabila nantinya akan digunakan sewaktu-waktu;
Mengelola dana pinjaman Bank termasuk kesiapan dokumendokumen dan rencana bisnis atas proposal pinjaman Bank,
dengan melakukan negosiasi dengan menyesuaikan jumlah
pinjaman yang akan dibutuhkan;
Menelaah aspek hukum dan kontrak-kontrak dokumen yang
terkait;
Melakukan project audit dan project review agar sesuai dengan
rencana awal;
Pihak Kedua
a. Hak:
Menerima jasa konsultasi yang diberikan oleh Pihak Pertama
sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian;
b. Kewajiban:
Melakukan pembayaran atas jasa-jasa yang dilakukan Pihak
Pertama.

Perseroan menjual aset tetap Perseroan berupa kapal ke pihak yang mempunyai hubungan afiliasi
yaitu PT Pelayaran Straits Perdana berdasarkan nilai pasar.

Manajemen Perseroan berpendapat bahwa seluruh transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan
afiliasi dilakukan dengan tingkat harga dan syarat-syarat normal sebagaimana halnya bila dilakukan
dengan pihak ketiga.
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8.

IKATAN DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

a.

Perjanjian Pemuatan Batubara ke Kapal Tanpa Derek No.: BCS/CON-01/IS/I/2010 tanggal 1 Januari
2010 antara PT Jembayan Muarabara (Pihak Pertama) (tidak terafiliasi) dengan Perseroan (Pihak
Kedua), yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan dan syarat-syarat
sebagai berikut:
Ruang Lingkup

:

Nilai Perjanjian

:

		
Jangka Waktu

:

Domisili hukum
Penyelesaian Perselisihan
Hak dan Kewajiban

:
:
:

Pembatalan Perjanjian
:
		
b.

Pihak Kedua melaksanakan pemuatan batubara dari tongkang
ke kapal gearless (kapal kargo yang tidak memiliki fasilitas mesin
angkat-angkut), menyediakan, mengopersikan dan memelihara
atas biaya sendiri sebuah floating crane untuk melepaskan dan/
atau membongkar batubara dari perusahaan.
(i) disetujui oleh para pihak dalam kontrak perjanjian bahwa tarif
angkutan menyesuaikan naik turunnya bahan bakar solar dan
banyak sedikitnya muatan yang diangkut dengan tarif dasar
yang disebut sebagai Freight Rate (tarif muatan);
(ii) ada jaminan bahwa Pihak Kedua paling sedikit akan mengangkut
sejumlah 3.500.000 ton per tahun;
3 (tiga) tahun sejak 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember
2012 dengan Hak Opsi kontrak dapat diperpanjang selama 2 (dua)
tahun lagi;
tidak disebutkan jelas dalam perjanjian
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jakarta, Indonesia.
Pihak Pertama:
a. Hak :
		
Memperoleh pemenuhan services seperti yang tertuang dalam
Perjanjian.
b. Kewajiban :
		
Kewajiban Pihak Pertama antara lain mengenai pengaturan
transhipment scheduling (jadwal pindah muat) yang
menerangkan bahwa pengiriman ditentukan oleh Pihak Pertama
secara berkala dan merata selama kontrak berlangsung.
Pihak Kedua:
a. Hak :
		
Pihak Kedua berhak atas pembayaran.
b. Kewajiban :
		
Pihak Kedua akan melakukan antara lain : menyediakan,
mengoperasikan dan memelihara crane barge, peralatan floating
loading, tugboats, sling, alat penarik, dan sebagainya termasuk
menyediakan ijin-ijin dermaga, ijin-ijin ketenagakerjaan dan
pembayaran agen pada saat pemuatan.
(i) keadaan memaksa (force majeure)
(ii) kelalaian yang dilakukan oleh satu pihak

Perjanjian Transportasi Batubara (Revisi 2009) No.: JMB/CON-07/IS/III/09 tanggal 16 Maret 2009
juncto Addendum No.3 tanggal 16 November 2010 antara PT Jembayan Muarabara (Pihak Pertama)
(tidak terafiliasi) dengan Perseroan (Pihak Kedua), yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai
cukup, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Ruang Lingkup
: Pihak Kedua harus memuat batubara dari loading terminal
Pihak Pertama yaitu di sungai Mahakam, Kalimantan Timur dan
memindahkan ke lepas pantai di Samarinda Delta (Muara Jawa dan
Muara Berau) termasuk ketentuan dari tugboats, barges, manpower,
peralatan, sling, keamanan, bahan bakar dan alat-alat lain yang
diperlukan untuk memuat batubara ke dalam bulk carriers.
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:

ditentukan besarnya nominal pengangkutan adalah antara
1.000 sampai dengan 1.200 metric tones per jam yang akan
ditingkatkan sampai dengan 1.800 metric tones dalam waktu
dekat;
		 (i) jaminan tonnage adalah sebesar 670.000 metric tones per
annual basis.
Jangka Waktu
: selama 3 (tiga) tahun dimulai 1 Januari 2010 sampai dengan 31
Desember 2012.
Domisili hukum
: tidak disebutkan dalam perjanjian
Penyelesaian Perselisihan : Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jakarta, Indonesia.
Hak dan Kewajiban
: Pihak Pertama:
a. Hak :
		
Mendapatkan pemenuhan atas jasa-jasa yang diperjanjikan.
b. Kewajiban :
		
Melakukan pembayaran atas jasa-jasa yang disepakati dalam
Perjanjian.
Pihak Kedua:
a. Hak :
		
Mendapatkan pembayaran atas pemenuhan dan pelaksanaan
jasa-jasa yang disepakati dalam Perjanjian.
b. Kewajiban :
		
Pihak Kedua harus memuat batubara dari loading terminal
Pihak Pertama yaitu di sungai Mahakam, Kalimantan Timur
dan memindahkan ke lepas pantai di Samarinda Delta (Muara
Jawa dan Muara Berau) termasuk ketentuan dari tugboats,
barges, manpower, peralatan, slings, keamanan, bahan bakar
dan alat-alat lain yang diperlukan untuk memuat batubara ke
dalam bulk carriers.
Pembatalan Perjanjian
: keadaan memaksa (force majeure)
(i) kelalaian yang dilakukan oleh satu pihak
c.

(i)

Perjanjian Transportasi Batubara No.238/IND-DL/V/09 tanggal 1 Mei 2009 juncto Addendum Pertama
Perjanjian Transportasi Batubara No. PTIS/CON-408/IND-DL/VII/2009 juncto Addendum Kedua
Perjanjian Transportasi Batubara No. 238/IND-DL/V/09 tanggal 8 Maret 2010 juncto Addendum
Ketiga Perjanjian Transportasi Batubara tanggal 28 Juni 2010 juncto Addendum Keempat Kedua
Perjanjian Transportasi Batubara tanggal 10 Januari 2011 antara Perseroan (Pihak Pertama) dengan
PT Pelayaran Duta Lintas Samudera (Pihak Kedua) (tidak terafiliasi), yang dibuat dibawah tangan
dan bermaterai cukup, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Ruang Lingkup
: Pihak Kedua sebagai Sub-Kontraktor harus setiap saat menyediakan
minimal 5 (lima) set tugs dan barges berdasarkan waktu penuh
selama masa awal untuk membantu Pihak Pertama memenuhi
kewajibannya sesuai yang tertera dalam Kontrak Utama.
Nilai Perjanjian
: Ditentukan bahwa muatan adalah antara 1.000 sampai dengan
1.200 metric tones per jam atau dapat ditingkatkan sampai dengan
1.800 metric tones dalam waktu dekat;
		 (i) Pada tahun pertama jaminan tonnage adalah 1.050.000 metric
tones per tahun;
		 (ii) Pada tahun kedua jaminan tonnage adalah sebesar 1.680.000
metris tones per tahun.
Jangka Waktu
: Untuk tahap pertama berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember
2012 dan dapat diperpanjang dengan persetujuan para pihak
dengan pemberitahuan tertulis 2 (dua) bulan sebelumnya.
Domisili hukum
: Tidak disebutkan dalam perjanjian
Penyelesaian Perselisihan : Tidak disebutkan dalam perjanjian
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e.

Hak dan Kewajiban

:

Jangka Waktu

:

Domisili hukum
Penyelesaian Perselisihan
Hak dan Kewajiban

:
:
:

Pihak Pertama:
a. Hak:
		
Mendapatkan pemenuhan atas segala jasa yang diperjanjikan
dalam Perjanjian;
b. Kewajiban:
		
Melakukan pembayaran atas jasa-jasa yang di perjanjikan
dalam Perjanjian.
Pihak Kedua:
a. Hak:
		
Memperoleh pembayaran sesuai yang tertera dalam Perjanjian.
b. Kewajiban:
		
Membantu Pihak Pertama memenuhi kewajibannya sesuai
yang tertera dalam Kontrak Utama yaitu melakukan jasa
pengangkutan untuk Jembayan Mine.
c. Perjanjian Sewa Kapal No. 632/IND/VI/2009 tanggal 20 Oktober
2009 juncto Addendum No.1 tanggal 14 Januari 2010 juncto
Addendum No.3 tanggal 12 Nopember 2010 antara Perseroan
(Pemilik Kapal) dengan PT Jembayan Muarabara (Penyewa),
yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan
ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
sampai dengan 31 Maret 2011 dengan irrevocable option untuk
perpanjangan month-to-month basis (dimana penyewa setuju
dikenakan biaya sebesar maksimum Rp. 120.000.000,00 atas biaya
yang timbul terkait dengan adanya perpanjangan tersebut) dan baru
akan berakhir apabila ada pemberitahuan pengakhiran perjanjian
ini, minimal sebulan sebelum berakhirnya perjanjian.
Indonesia
Arbiterasi di Indonesia
Pemilik Kapal
a. Hak:
		
Memperoleh pembayaran sesuai yang tertera dalam Perjanjian
b. Kewajiban
		
Bertanggung jawab untuk mengatur posisi barge, menyediakan
metode kerja dan menganjurkan Pihak Pertama untuk bekerja
lebih efisien
Penyewa
a. Hak:
		
Mendapatkan pemenuhan atas segala jasa yang diperjanjikan
dalam Perjanjian
b. Kewajiban
		
Menyediakan peralatan dan kru dan melakukan pembayaran
sesuai yang diperjanjikan.

Perjanjian Pemuatan Batubara ke Kapal Tanpa Derek No. 1234/PTIS-PTAPRI/I/2011 tanggal
28 Februari 2011 antara PT AP Resources Indonesia (Pihak Pertama) (tidak terafiliasi) dengan
Perseroan (Pihak Kedua), yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan
dan syarat-syarat sebagai berikut:
Ruang Lingkup
: Pihak Pertama meminta Pihak Kedua untuk memuat batubara
dari tongkang ke kapal gearless, dan Pihak Kedua sepakat untuk
menyediakan, mengoperasikan dan memelihara dengan biaya
sendiri sebuah derek yang akan dibuang ke/membongkar batubara
dari tongkang pada titik-titik pemindahan;
Nilai Perjanjian
: Ditentukan pengangkutan sebesar 2.000.000 metric tones per tahun;
Jangka Waktu
: Pertengahan Mei 2011 sampai dengan Pertengahan Mei 2013;
Domisili Hukum
: Hukum Republik Indonesia;
Penyelesaian Perselisihan : Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
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Hak dan Kewajiban

:

Pihak Pertama
a. Hak;
		
Mendapatkan pemenuhan atas segala jasa yang diperjanjikan
dalam Perjanjian;
b. Kewajiban;
		
Melakukan pembayaran atas jasa-jasa yang di perjanjikan
dalam Perjanjian;
Pihak Kedua
a. Hak;
		
Memperoleh pembayaran sesuai yang tertera dalam Perjanjian;
b. Kewajiban;
		
Memuat batubara dari tongkang ke kapal gearless;

f.

Kontrak Kerjasama Provisions of 1 Unit 150 T Crane Barge and Its Package for Dredging and Lifting/
Add. Works Nomor : CFT No. CTBS001226-NK antara Total E&P Indonesie (Pihak Pertama) dengan
Perseroan (Pihak Kedua), yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan
dan syarat-syarat sebagai berikut :
Ruang Lingkup
: Pihak Pertama bermaksud menggunakan jasa pada lokasi kerja
dalam wilayah kerja dan Pihak Kedua bersedia untuk melakukan
Jasa berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang tertuang dalam
Kontrak.
Nilai Perjanjian
: Jumlah yang harus dibayarkan Pihak Pertama pada saat jatuh
tempo dan dihitung sesuai dengan tarif dan biaya yang berlaku,
sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 dan Lampiran 4 Kontrak.
Jangka Waktu
: Agustus 2010 sampai seluruh kewajiban kedua Pihak berdasarkan
ketentuan Kontrak terpenuhi.
Domisili Hukum
: Hukum Republik Indonesia.
Penyelesaian Perselisihan : Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
Hak dan Kewajiban
: Pihak Pertama :
a. Hak :
		
Mendapatkan pemenuhan atas segala jasa yang diperjanjikan
dalam Perjanjian.
b. Kewajiban :
		
Melakukan pembayaran atas jasa-jasa yang di perjanjikan
dalam Perjanjian.
		
Pihak kedua :
a. Hak:
		
Memperoleh pembayaran sesuai yang tertera dalam Perjanjian.
b. Kewajiban:
		
Melakukan Jasa berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang
tertuang dalam Kontrak.

g.

Perseroan (Debitur) telah menerima fasilitas kredit dari PT. Bank Permata Tbk (“Permata”), sesuai
dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 74 tanggal 23 Februari 2010, dibuat dihadapan Ny. Neltje
T. Pattinama, S.H., Notaris di Jakarta juncto Surat Nomor : KK/10/460/AMD/WB-CC tanggal 30
Juni 2010 perihal Perubahan Pertama Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit
Perbankan juncto Surat Nomor : KK/10/AMD/WB-CC pada Juli 2010 perihal Perubahan Kedua
Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit Perbankan juncto Surat Nomor: 178/
PB-LCC/III/11 tanggal 9 Maret 2011, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kredit sesuai
dokumen-dokumen tersebut diatas adalah sebagai berikut :
Fasilitas Bank Garansi (BG)
Pagu Fasilitas
:
Tujuan Penggunaan
:
Jangka Waktu

:

AS$ 4.000.000 (empat juta Dollar Amerika Serikat).
Dalam rangka menunjang kegiatan usaha nasabah dan memenuhi
persyaratan dari para para pemilik proyek atas proyek-proyek yang
diperoleh.
sampai tanggal 23 Februari 2011.
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Biaya Penerbitan BG

:

Denda
Jaminan

:
:

Fasilitas Term Loan
Tujuan Penggunaan

:

Fasilitas TL
Pagu Fasilitas
Jangka Waktu

Untuk BG jenis Bid Guarantee, Performance Guarantee 1% (satu
persen) pertahun dari nilai BG.
Untuk BG jenis Main Guarantee, Payment Guarantee, advance
Guarantee dan lain-lain: 1,5% (satu setengah persen) pertahun
dari nilai BG.
18% (delapan belas persen) pertahun.
Deposito Berjangka yang telah dan/atau akan ditempatkan pada
Bank atas nama Nasabah senilai AS$400.000 (empat ratus ribu
Dollar Amerika Serikat).

Untuk investasi Nasabah untuk pembiayaan pembelian 1 (satu)
unit Crane Barge/Crane Loader/Coal Transhipper (“Fasilitas TL”),
dimana Fasilitas TL dapat juga dpergunakan untuk Fasilitas Usance
Payable At Sight Letter of Credit (“Fasiltas UPAS L/C”) dengan
maksimum penggunaan AS$4.000.000 (empat juta Dollar Amerika
Serikat).
:		
: AS$ 14.000.000 (empat belas juta Dollar Amerika Serikat).
: sampai tanggal 23 Februari 2015, dalam jangka waktu tersebut
sudah termasuk masa Grace Period dan Availibility Period.
: 5,50% (lima koma lima puluh persen) per tahun.
: 3 % (tiga persen) diatas suku bunga pasar yang berlaku.

Bunga
Denda
		
Fasilitas UPAS L/C :
Jangka Waktu
:
Biaya Penerbitan UPAS L/C :
Komisi Akseptasi

:

Bunga UPAS

:

12 bulan sejak tanggal 30 Juni 2010
0,25% (nol koma dua puluh lima persen) maksimum 3 (tiga) bulan,
minimum sebesar AS$ 35 (tiga puluh lima Dollar Amerika Serikat).
0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per bulan dari setiap jumlah
yang tertera pada promes/aksep yang diterbitkan oleh Nasabah
sehubungan dengan penerbitan UPAS L/C dan wajib dibayar
Nasabah sebelum pelaksanaan akseptasi atau minimum sebesar
AS$ 35 (tiga puluh lima Dollar Amerika Serikat).
5% (lima persen) pertahun dari setiap jumlah yang tertera pada
invoice yang diaksep.
3% (tiga persen) diatas suku bunga pasar yang berlaku.

Denda
:
Jaminan
:
1. Jaminan Kapal
		
1 (satu) unit Crane Barge/Coal Transhipper yang dibiayai oleh Permata, dengan nilai penjaminan
sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Pagu Fasilitas TL meliputi dengan segala
sesuatu, baik yang sekarang telah maupun di kemudian hari akan terdapat diatas kapal tersebut,
yang menurut Undang-undang atau ketentuan yang berlaku dapat dianggap sebagai benda
tidak bergerak yang telah dan/atau akan dibebankan dengan Hipotik oleh Bank sesuai Akta
Kuasa Untuk Memasang Hipotik Dan Kuasa Untuk Menjual Nomor: 75 tanggal 23 Februari 2010
Junto sesuai Akta Perjanjian Pemberian Jaminan dan Kuasa Nomor 76 tanggal 23 Februari
2010 dengan nilai penjaminan sebesar AS$ 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu Dollar
Amerika Serikat) atau sampai jumlah yang ditetapkan oleh Bank atas kapal Crane Barge yang
akan dimiliki oleh Penjamin yaitu sebesar AS$ 18.000.000 (delapan belas juta Dollar Amerika
Serikat.
2. Jaminan Tagihan/Piutang
		
Pemberian Fidusia atas tagihan/piutang milik Nasabah, baik yang sekarang telah ada maupun
yang dikemudian hari akan ada sesuai Akta Jaminan Fidusia (Piutang) Nomor : 79 tanggal
23 Februari 2010, dengan nilai penjaminan minimum sebesar AS$ 2.000.000 (dua juta Dollar
Amerika Serikat).
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3.
		

4.
		

Jaminan Rekening Penampungan/Escrow Account
Pemberian Gadai atas Rekening Penampungan/Escrow Account Nomor : 701341066 atas nama
Nasabah pada Bank berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Nomor : 77 tanggal 23
Februari 2010 Junto Akta Surat Jaminan dan Kuasa Pencairan Rekening Nomor : 78 tanggal
23 Februari 2010 senilai fasilitas kredit Nasabah pada Bank;
Jaminan Rekening Operasional
Pemberian jaminan atas Rekening Operasional Nasabah pada Bank Nomor : 01209008870
senilai fasilitas kredit Nasabah pada Bank.
Pilihan Hukum
: Perjanjian kredit tersebut diatas dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan
berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia
Denda
: 3% (tiga persen) diatas suku bunga pasar yang berlaku.
Domisili Hukum		 Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Keterangan:
Terkait hal-hal tersebut di atas, Perseroan melalui Surat nya Nomor : 088/PTIS-BP/II/2011 tertanggal 8
Februari 2011, telah mengajukan Permohonan kepada Bank terkait dengan rencana Perseroan melakukan
Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan. Atas Surat tersebut, pihak Bank sesuai dengan surat PT
Bank Permata, Tbk,yaitu Surat Nomor : 990/PB-LCC/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 jucto Surat
Nomor: 145/PB-LCC/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 juncto Surat Nomor: 223/PB-LCC/III/2011 tanggal
25 Maret 2011, Permata Bank telah menyetujui rencana Penawaran Umum Perseroan dan pencabutan
negative covenant yang dapat merugikan pemegang saham publik.
Manfaat perpanjangan perjanjian yang diperoleh Perseroan untuk memastikan pendapatan Perseroan
terhadap pendapatan yang telah di proyeksikan. Sedangkan manfaat pengakihiran perjanjian yang
diperoleh Perseroan untuk bisa mendapatkan harga dan kondisi akan perjanjian yang lebih baik untuk
mendapatkan pendapatan yang lebih terhadap pelanggan lama ataupun baru.
9.

KETERANGAN TENTANG ASET TETAP

Perseroan memiliki tanah dan bangunan yang dipergunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya,
sebagai berikut:
No. SHGB

Luas Tanah dan Bangunan

Letak

Tercatat Atas Nama

Berakhirnya Hak

05
72
73
74
2935

10.075 M2
2.487M2
573 M2
4.850 M2
756 M2 dan 426,8M2

Bontang, Kalimantan Timur
Bontang, Kalimantan Timur
Bontang, Kalimantan Timur
Bontang, Kalimantan Timur
Cempaka Putih Timur, Jakarta

Perseroan
Perseroan
Perseroan
Perseroan
Perseroan

23-09-2027
23-09-2027
23-09-2027
23-09-2027
25-10-2031

Berdasarkan Laporan Penilai Independen, nilai tanah dan bangunan dengan SHGB No.05, 72, 73 dan
74 adalah sebesar Rp 8.470.935.000,- sedangkan nilai tanah dan bangunan dengan SHGB No.2935
adalah sebesar Rp 4.424.270.000,-.
Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset tetap Kapal sebagai berikut:
No.	Nama Kapal

Jenis Kapal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Crane Barge
Hopper Barge
Hopper Barge
Hopper Barge
Tug Boat
Tug Boat
Crane Barge
Hopper Barge
Worker Boat
Hopper Barge
Crane Barge
Hopper Barge
Coal Barge
Coal Barge
Tug Boat
Crane Barge

STB 5
CB 26
CB 28
CB 32
Burong Kakak
SW 28
Indoprestasi2
CB 31
SW 21
CB35
Straits Kalimantan
CB 33
Strait Dragon
Strait Mahakam
Straits Balikpapan
STB 1

Berat (GT/NT)

Lokasi

345 / 164
343 / 141
350 / 141
342/131
218 / 66
16 / 9
350/141
370/273
697/210
378/160
274/83
611/184

Sungai Danau, Kalimantan Selatan
Sungai Danau, Kalimantan Selatan
Sungai Danau, Kalimantan Selatan
Sungai Danau, Kalimantan Selatan
Sungai Danau, Kalimantan Selatan
Sungai Danau, Kalimantan Selatan
Sungai Danau, Kalimantan Selatan
Sungai Danau, Kalimantan Selatan
Sungai Danau, Kalimantan Selatan
Handil, Kalimantan Timur
Handil, Kalimantan Timur
Handil, Kalimantan Timur
Jembayan Samarinda
Jembayan Samarinda
Jembayan Samarinda
Jembayan Samarinda

53

Tahun
1979
1979
1979
1991
1979
1981
1976
1992
1981
2003
2003
1995
2005
2006
2006
1983

No.	Nama Kapal

Jenis Kapal

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

CB 34
Ariel *)
Zeus-1 *)
Indoprestasi 1
Crocodile
CB 25
SW 18
ST Ives
Strait Barito
St Stephen
CB 29

Hopper Barge
Coal Barge
Tug Boat
Crane Barge
Cutter Suction
Hopper Barge
Worker Boat
Flat Top Barge
LCT
Crane Barge
Hopper Barge

Berat (GT/NT)

Lokasi

378/160
3100/930
248/75
1320/398
267/81
350/141
418/126
128/39
652/196
305/92

Balikpapan
Balikpapan
Balikpapan
Bontang
Bontang
Bontang
Bontang
Bontang
Bontang
Bontang
Bontang

Tahun

*)

Perseroan telah membeli kapal-kapal tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Kapal Motor Dan Tongkang
No.16 tanggal 7 Agustus 2009, saat ini sedang dalam proses balik nama.

1995
2005
2005
1975
1993
1979
1980
1992
2007
1993
1980

10.	ASURANSI
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan telah mengasuransikan sebagian besar asetnya
dengan perincian sebagai berikut:
Asuransi terhadap Kapal
Penanggung
Nomor Polis
Tanggal penerbitan
Periode Pertanggungan
Alamat Tertanggung
Jenis Pertanggungan
Tertanggung

:
:
:
:
:
:
:

PT Willis Indonesia;
292/QTE/HNM/VI/2010;
24 Juni 2010;
1 Juli 2010 sampai dengan 30 Juni 2011;
Gedung Graha Kirana Lt.15, Kav.88, Jakarta.;
Marine Hull Insurance;
Perseroan sebagai pemilik kapal-kapal sebagai berikut:

No	Nama Kapal
Tipe
Tahun
GT/NT
Kelas
Bendera	Nilai Pertanggungan
							
(AS$)
1
Straits Kalimantan
Work Barge with Crane
2003
697 / 210
BKI
Indonesia
1.348.000
		
on Board			
NK
2
STB 1
Crane Barge
1983
611 / 184
BKI
Indonesia
783.000
3
STB 5
Crane Barge
1978
545 / 164
BKI
Indonesia
540.000
4
Indo Prestasi I
Crane Barge
1975
1320 / 396
BKI
Indonesia
1.010.000
5
Indo Prestasi II
Crane Barge
1976
424 / 128
BKI
Indonesia
898.000
6
ST. Sthepen
Crane Barge
1993
652 / 196
BKI
Indonesia
1.572.000
7
Crocodile II
Cutter Suction
1993
267 / 81
BKI
Indonesia
2.069.000
8
Straits Mahakam
Barge
2006
3865/1160
BKI
Indonesia
1.451.000
9
Straits Dragon
Coal Barge
2005
3817/1146 BKI & BV Indonesia
1.572.000
10 Straits Barito
LCT
2007
128 / 39
BKI
Indonesia
538.000
11 Burong Kakak
Anchor Handling Tug
1979
218 / 66
BKI
Indonesia
280.000
12 Ariel
Crane Barge
2005
3100/930
BKI
Indonesia
1.451.000
13 Zeus
Tug Boat
2005
248/75
BKI
Indonesia
1.525.000
14 Straits Balikpapan
Tug Boat
2006
274 / 83
BKI
Indonesia
1.539.000
15 CB 25
Hopper Barge
1979
350 / 141
BKI
Indonesia
58.000
16 CB 26
Hopper Barge
1979
343 / 141
BKI
Indonesia
90.000
17 CB 28
Hopper Barge
1979
350 / 141
BKI
Indonesia
134.000
18 CB 29
Hopper Barge
1979
305 / 192
BKI
Indonesia
72.000
19 CB 31
Hopper Barge
1991
342 / 131
BKI
Indonesia
77.000
20 CB 32
Hopper Barge
1991
342 / 131
BKI
Indonesia
163.000
21 CB 33
Hopper Barge
1994
378 / 160
BKI
Indonesia
166.000
22 CB 34
Hopper Barge
1994
378 / 160
BKI
Indonesia
166.000
23 CB 35
Hopper Barge
2003
370 / 273
BKI
Indonesia
250.000

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Willis Indonesia. Manajemen Perseroan menyatakan
bahwa nilai pertanggungan asuransi yang dibayarkan Perseroan cukup untuk menutupi kerugian dari
aset yang dipertanggungkan.
11. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS DAN DIREKSI
Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan , komisaris dan direksi Perseroan tidak memiliki perkara
material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
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VIII. Kegiatan Dan Prospek Usaha
1.

UMUM

Sejarah dan Pengembangan
Pada awal berdirinya pada tahun 1985, Perseroan memulai usahanya dalam bidang jasa rekayasa
kelautan yang terintegrasi, dengan jenis pekerjaan antara lain pekerjaan lepas pantai, pengerukan,
reklamasi, konstruksi dermaga, dan karya lain yang terkait dengan kelautan seperti pembangunan alat
pemecah gelombang dan marina.
Perseroan juga telah membangun hubungan yang sangat baik dengan perusahaan-perusahaan yang
bergerak dalam industri gas, minyak bumi dan pertambangan batu bara, dimana Perseroan telah
mengerjakan berbagai macam proyek dengan persyaratan keselamatan dan prosedur kerja yang sangat
ketat. Untuk dapat terpilih sebagai sebagai salah satu kontraktor, Perusahaan harus mematuhi semua
persyaratan dan memiliki sertifikasi peralatan dan personil yang dikeluarkan oleh surveyor berlisensi
serta otoritas yang bersangkutan.
Perseroan juga telah memiliki pengalaman kerja internasional dengan mengerjakan beberapa proyek di
Malaysia, Singapura dan Papua Nugini.
Seiring dengan berkembangnya industri pertambangan batu bara di Indonesia, pada Juni 2008, Perseroan
memulai mengembangkan bisnis jasa dukungan logistik yaitu berupa jasa pindah muat (transshipment)
batu bara. Perseroan berhasil mendapatkan kontrak dari PT Jembayan Muarabara untuk memindahkan
batu bara sebanyak 4 juta ton per tahun. Pada awal usahanya Perseroan mengoperasikan 2 set kapal
tunda dan tongkang dan terus berkembang menjadi 17 set kapal tunda dan tongkang serta 1 floating
crane (mesin angkat-angkut di atas air/laut).
2.

KEGIATAN USAHA

Perseroan merupakan salah satu perusahaan konstruksi sipil kelautan, dukungan logistik dan
transshipment batubara di Indonesia dengan fokus pada aktifitas pengerukan, reklamasi, pembangunan
pelabuhan, dermaga, pemecah gelombang dan perlindungan pantai dan dukungan logistik batubara oleh
kapal tongkang dan floating crane (mesin angkat-angkut di atas air/laut), dengan lebih dari 26 tahun
pengalaman. Secara historis, sebagian besar proyek Perusahaan telah dilakukan di Jawa, Indonesia.
Perseroan telah menyelesaikan proyek-proyek konstruksi untuk berbagai sektor ekonomi Indonesia.
Secara keseluruhan, Perseroan telah membangun lebih dari 100 proyek sipil kelautan dan proyek
dukungan logistik batubara di Indonesia sejak tahun 1984 untuk pelanggan baik di sektor pemerintah
dan publik. Rincian lebih lanjut mengenai proyek konstruksi sipil kelautan dan proyek dukungan logistik
batubara akan diterangkan pada subbab-subbab berikutnya.
Selain proyek konstruksi murni, Perseroan juga menyediakan layanan desain dan pembangunan. Layanan
desain dan pembangunan perusahaan melibatkan tim desain Perseroan dan juga jasa konsultan pihak
ketiga termasuk insinyur dalam bidang kelautan, struktural, listrik dan mekanik, untuk mengkoordinasikan
aspek struktural, mekanikal, listrik dan desain sebuah proyek pada masa awal yang nantinya diikuti oleh
proses pembangunan proyek tersebut.
•

Struktur Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak dalam bidang jasa kelautan yang terintegrasi dan
pelayanan dukung logistik. Bisnis inti Perseroan beroperasi melalui berbagai departemen yang bekerja
sama untuk kemajuan proyek dari awal proyek yang diusulkan sampai selesai. Setiap departemen
memiliki peran dan tanggung jawab. Departemen kunci perusahaan yang terlibat langsung dalam proyek
konstruksi dan dukungan logistik batubara adalah sebagai berikut:
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-

Departemen Pemasaran
Departemen Operasi
Administrasi Kontrak Sub-departemen
Departemen Pengadaan
Divisi Kualitas Produk
Departemen Urusan Umum
Tim Pelayanan Purna Jual

Keterlibatan departemen yang tercantum di atas dalam proyek-proyek konstruksi ditetapkan dalam bagian
berikut berjudul “Kegiatan Usaha Konstruksi dan Dukungan Logistik” dalam Prospektus ini.
•

Kegiatan Usaha Konstruksi dan Dukungan Logistik

Kegiatan operasional dalam bisnis konstruksi dan jasa dukungan logistik Perseroan terbagi dalam
beberapa tahapan:
a. Pengadaan proyek baru
b. Pemberian kontrak
c. Seleksi tim
d. Eksekusi
e. Penyelesaian
Ringkasan kegiatan dalam tahapan di atas dapat dilihat dalam diagram alur di bawah ini:
Pemberian Kontrak/
Tim Proyek Seleksi

Pengadaan Proyek
Baru
•

Mencari pelanggan
baru

•

Mempertahankan
pelanggan tetap

a.

•
•
•
•
•
•
•

Penyelesaian

Eksekusi

Analisis Proyek
Penyusunan proposal/
tender
Pengecekan proposal/
tender oleh Direktur
Pengajuan tawaran
Negosiasi
Pengadaan proyek
Seleksi tim

•
•
•
•
•
•
•

Proyek manajemen
Sub kontrak
Pembelian/ pengadaan
Kualitas produk dan
pengendalian
Keselamatan
Penagihan
Bagian umum

•

•
•
•

Serah terima pertama
atau pengiriman akhir
untuk transportasi
batubara
Serah terima kedua
Layanan purna jual
Survei pelanggan

Pengadaan Proyek Baru
Perseroan mendapatkan proyek baru baik dari pelanggan lama maupun pelanggan baru.
•

Pelanggan lama
Untuk tahun yang berakhir pada 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006 sekitar 75%, 76%, 72%,
69% dan 70% masing-masing, dari pendapatan berasal dari pelanggan tetap (pelanggan
yang telah melibatkan Perseroan untuk membangun lebih dari satu proyek antara tahun 20062010. Oleh karena track record (rekam jejak) Perseroan yang panjang, Perseroan memiliki
daftar pelanggan tetap yang besar. Pelanggan tersebut bergantung kepada Perseroan untuk
melakukan setiap perkerjaan dengan konsisten, dengan standar yang tinggi, dan pelayanan
yang baik kepada pelanggan serta ketepatan waktu dalam menyelsaikan proyek. Saat ini
Perseroan memiliki seorang Direktur Operasional (juga merupakan anggota dewan direksi),
yang bertanggung jawab untuk menjaga portofolio pelanggan tetap dan mengembangkan
pelanggan baru. Direktur Operasional Perseroan memelihara hubungan dengan pelanggan
lama, dan secara teratur menilai kebutuhan pelanggan dalam portofolio mereka dengan maksud
untuk mempresentasikan kepada pelanggan tersebut ide-ide konstruksi dan ide-ide dukungan
logistik untuk setiap kebutuhan baru.
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•

Pelanggan baru
Departemen Pemasaran memiliki tanggung jawab utama untuk mengumpulkan informasi tentang
proyek-proyek baru yang potensial yang ada di pasar dan mengembangkan hubungan dengan
pelanggan baru. Oleh karena track record Perseroan yang baik dalam industri konstruksi sipil
kelautan dan dukungan logistik di Indonesia, dalam menarik pelanggan baru, departemen
pemasaran seringkali dapat mengacu kepada proyek-proyek konstruksi dan dukungan logistik
yang telah dilakukan oleh Perseroan.

Divisi pemasaran Perseroan juga bertanggung jawab untuk memastikan apakah pelanggan harus
merancang konsep lalu membangun, atau apakah Perseroan murni harus melakukan konstruksi
sipil kelautan dan jasa dukungan logistik batubara.
b.

Pemberian Kontrak
Jika suatu kontrak didapatkan melalui proses tender, Perseroan akan mengumpulkan informasi
mengenai proyek yang diusulkan dan memperoleh informasi tambahan dari pihak yang mengadakan
tender. Adalah tanggung jawab Departemen Pemasaran, dengan bekerja sama dengan Direktur
Operasional, untuk mengevaluasi usulan proyek serta bekerja sama dengan Departemen Pengadaan
dan pihak ketiga lainnya, termasuk konsultan dan potensi sub-kontraktor, untuk mempersiapkan
perkiraan biaya untuk proyek tersebut. Departemen Pemasaran bertugas untuk menyiapkan dokumen
tender secara formal dan departemen administrasi bertugas untuk meninjau syarat dan kondisi yang
tertera dalam draf kontrak tender tersebut. Departemen Pemasaran membuat presentasi kepada
Direktur berisi informasi proyek tender tersebut termasuk, antara lain, metode konstruksi, syarat
kontrak, biaya-biaya bahan baku yang digunakan dan tabel waktu untuk penyelesaian. Bila Direktur
menyetujui proyek yang diusulkan, direktur mempunyai wewenang untuk menandatangani formulir
tawaran yang merupakan bagian dari dokumen tender formal.
Jika pelanggan tertarik untuk menunjuk Perseroan dalam mengerjakan proyeknya, akan diadakan
pertemuan antara pelanggan dan Perseroan untuk memfinalisasi syarat dan kondisi kontrak tersebut.
Apabila Perseroan dan pelanggan telah mencapai kesepakatan, maka kontrak akan ditandatangani,
dan Perseroan berhak akan pembayaran dimuka, sekitar 10%-30% dari total nilai proyek tersebut.
Perseroan akan mengeluarkan advance payment bond (hutang uang muka) sebagai bukti
pembayaran. Perseroan juga menyediakan jaminan pelaksanaan kepada pelanggan sebesar 5%
dari nilai kontrak, sebagai jaminan atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

c.

Penyeleksian Tim
Setelah kontrak diberikan kepada Perseroan, Direktur Operasional akan menunjuk seorang
Manajer Proyek, berdasarkan hubungan dengan pelanggan, dan Site Manager (manajer lapangan),
berdasarkan sifat dan ukuran proyek. Saat ini perusahaan mempekerjakan enam Manajer Proyek
dan 14 site manager yang sangat terampil dalam mengelola dan melaksanakan proyek-proyek
konstruksi dan dukungan logistik.
Seorang Manajer Proyek, dibantu oleh Departemen Sumber Daya Manusia, bertanggung jawab
untuk pengaturan jadwal anggota staf, termasuk pemilihan manajer lapangan, insinyur lapangan,
pengawas, perancang, mekanik dan petugas keamanan. Setelah tim untuk mengerjakan proyek
selesai dibentuk, akan diadakan pertemuan antara tim proyek dan Departemen Anggaran untuk
menyerahkan semua informasi yang berkaitan dengan proyek.
Divisi sumber daya manusia perusahaan bertanggung jawab atas pelatihan, rekrutmen dan retensi
karyawan dan secara teratur memberikan pelatihan tentang hal-hal teknis serta seminar yang
mencakup keterampilan manajerial, motivasi karyawan dan budaya Perseroan.

d.

Eksekusi
Pada tahap awal pelaksanaan proyek, manajer proyek akan membuat presentasi kepada Direktur
Operasional untuk mendapatkan persetujuan atas rencana kerja dan mengidentifikasi isu-isu
lingkungan dan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek konstruksi.
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Komponen-komponen kunci dalam tahap pembangunan proyek adalah sebagai berikut:
•

Manajemen Proyek
Setelah nilai kontrak telah disetujui dan ditandatangani, Direksi memastikan kontrol atas
rencana kerja proyek. Memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan sesuai anggaran adalah
tanggung jawab Manajer Proyek. Semua pembayaran untuk bahan, peralatan dan untuk biaya
sub-kontraktor ditinjau dan disetujui bersama oleh manajer proyek dan direktur operasional
Perseroan.
Manajer Proyek juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan
tepat waktu. Untuk mencegah terjadinya penundaan dalam pengerjaan proyek konstruksi
dan dukungan logistik, tim proyek akan memantau dan mengelola setiap tahap pengerjaan
proyek konstruksi dan dukungan logistik. Jika proyek tidak dapat diselesaikan tepat waktu
akibat kesalahan Perseroan, hukuman denda sekitar 0,1% per hari akan dibayarkan, sampai
dengan hukuman maksimum untuk pengiriman keterlambatan sebesar 5% dari nilai kontrak.
Sampai saat ini, Perseroan belum pernah terkena hukuman penalti akibat keterlambatan dalam
menyelesaikan proyek.
Selain itu, Manajer Proyek bertanggung jawab atas kualitas pembangunan proyek dan
memastikan bahwa Perseroan dalam mengerjakan proyek, patuh akan peraturan, standar
lingkungan dan keselamatan.
Manajer Proyek mengadakan pertemuan rutin dengan anggota lain dari tim manajemen proyek,
sub-kontraktor dan manajer proyek dari pelanggan untuk meninjau kemajuan proyek dan untuk
menyelesaikan masalah apapun yang muncul. Manajer Proyek melaporkan perkembangan
proyek kepada Direktur Operasional setidaknya setiap bulan.
Direktur Operasional memiliki tanggung jawab sepenuhnya untuk sebuah proyek.

•

Sub Kontrak
Perseroan umumnya mengikutsertakan sub-kontraktor untuk melaksanakan hal berikut
sehubungan dengan proyek Perseroan:
Untuk menyediakan tenaga kerja terampil, termasuk site manager untuk proyek;
Untuk menyediakan alat-alat dan mesin atau armada yang dibutuhkan untuk proyek; dan
Untuk membantu menyediakan berbagai bahan-bahan kelautan dan transportasi yang
diperlukan untuk mengerjakan proyek seperti bahan bakar, kabel dan beton.
Departemen Pengadaan menyediakan daftar sub-kontraktor untuk mengikuti tender untuk
pekerjaan sub-kontrak kepada Manajer Proyek, yang kemudian akan memulai proses tender.
Manajer Proyek akan menyeleksi masing-masing sub-kontraktor terutama didasarkan pada daya
saing kutipan mereka dan juga pengalaman mereka, yang kemudian akan disampaikan kepada
Direktur Operasional. Sub-kontraktor pada akhirnya akan ditunjuk oleh Direktur Operasional.
Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, subkontraktor diperintahkan oleh, dan di bawah
pengawasan tim manajemen proyek serta bertanggung jawab kepada Manajer Proyek.
Untuk proyek skala besar, penggunaan subkontraktor sangat penting sebab subkontraktor dapat
mengurangi biaya tenaga kerja Perseroan dan memungkinkan tim proyek untuk berkonsentrasi
serta fokus kepada manajemen proyek, kualitas konstruksi dan dukungan logistik dalam setiap
tahap pekerjaan konstruksi dan dukungan logistik. Tabel berikut menggambarkan besaran biaya
sub-kontrak sebagai persentase dari pendapatan total dan biaya total proyek untuk periode
tahun 2006 - 2010.
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Untuk Tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal
31 Desember

Persentasi biaya sub kontrak dari
jumlah pendapatan

Persentase biaya sub kontrak dari jumlah
biaya proyek

2010
2009
2008
2007
2006

47,03
33,59
12,40
6,00
5,00

63,11
42,02
15,64
8,00
7,00

Meskipun kerusakan yang terjadi dalam pengerjaan proyek yang disebabkan oleh sub-kontraktor masih
mendapatkan garansi untuk jangka waktu tertentu, Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya kepada
nasabah untuk setiap pekerjaan yang rusak. Oleh karenanya, Perseroan mendidik sub-kontraktor untuk
memastikan bahwa sub-kontraktor mengikuti standar kerja Perseroan. Untuk tujuan ini, Perseroan
memberikan pelatihan rutin untuk sub-kontraktor, dari pekerjaan konstruksi dan dukungan logistik
sampai dengan keterampilan manajerial. Perseroan selalu memantau pekerjaan yang dilakukan oleh sub
kontraktor dan memberikan bantuan kepada sub-kontraktor dalam menyelesaikan masalah yang timbul.
Sub-kontraktor biasanya memperbaiki setiap cacat yang timbul akibat perkerjaan mereka. Namun, di
mana sub-kontraktor gagal untuk memperbaiki cacat tersebut, maka Perseroan yang akan memperbaiki
cacat tersebut.
Sub-kontraktor akan menerima pembayaran bulanan secara progresif. Sub-kontraktor menyerahkan
perkembangan pekerjaan mereka kepada manajer proyek Perseroan, yang kemudian diverifikasi oleh
surveyor kuantitas Perseroan. Setelah melakukan verifikasi proyek, maka manajer dan direktur proyek
akan menyetujui pembayaran kepada sub-kontraktor tersebut. Perseroan membayar sub-kontraktor
secara tepat waktu untuk membina hubungan yang baik dan untuk menegakkan integritas Perseroan.
•

Pembelian
Departemen Pengadaan bertanggung jawab untuk pembelian langsung atau tidak langsung, dan
pembayaran bahan baku yang digunakan dalam proyek konstruksi dan dukungan logistik, dengan
mempertimbangkan setiap saat spesifikasi proyek, desain dan harga kontrak. Bahan baku utama
yang digunakan dalam proyek-proyek adalah bahan bakar, beton, termasuk baja dan beton campuran
siap. Disamping itu bahan baku lain seperti bahan bakar, air, besi beton, beton, pasir, semen, kerikil,
kayu, kabel, pipa dan sebagainya juga diperlukan oleh Perseroan dalam proyek konstruksi dan
dukungan logistik.

•

Kualitas Produk dan Kontrol
Perseroan percaya bahwa salah satu faktor kesuksesan Perseroan disebabkan oleh kualitas proyek
yang diselesaikan oleh Perseroan. Setelah pengerjaan untuk proyek baru dimulai, Divisi Kualitas
Produk akan meninjau spesifikasi proyek secara rinci dan memastikan bahwa untuk setiap tahap
proyek, telah dikerjakan sesuai dengan standar kualitas Perseroan yang tinggi. Selain itu, kualitas
produk dan jaminan akan kualitas, terus dikomunikasikan dengan sub-kontraktor yang terlibat untuk
proyek tersebut.
Tim pengerjaan proyek Perseroan selalu memonitor bahan, peralatan dan peralatan tambahan yang
digunakan dalam mengerjakan proyek konstruksi dan dukungan logistik. Divisi Kualitas Produk
secara teratur melakukan kunjungan ke proyek dan melakukan pemeriksaan secara independen
untuk memastikan bahwa standar kualitas Perseroan telah dipenuhi.
Perseroan menerima sertifikat ISO 9001:2008 dengan nomor ID06/0714 pada tahun 2010 untuk
sistem kualitas manajemen. ISO tersebut berlaku dari tanggal 12 November 2010 sampai dengan
16 Januari 2012.

•

Keselamatan
Sebagai kontraktor dan transporter (pengangkut) dalam industri pembangunan dan dukungan logistik
di Indonesia, Perseroan didedikasikan untuk memastikan keamanan dan ketertiban dalam lokasi
konstruksi dan dukungan logistik Perseroan. Perseroan, melalui petugas keamanan, memastikan
bahwa kegiatan usaha dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah. Perseroan juga memiliki
peraturan keselamatan secara internal dan mengadakan latihan secara rutin mengenai peraturan
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tersebut untuk memastikan bahwa peraturan tersebut dipatuhi oleh karyawan dan juga sub kontraktor,
sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan pada lokasi proyek konstruksi
dan dukungan logistik Perseroan. Laporan Bulanan tentang keselamatan dalam setiap proyek
disusun oleh petugas keamanan untuk ditinjau oleh departemen keamanan. Pertemuan mingguan
juga diadakan di antara para pihak yang bekerja untuk meninjau masalah-masalah keamanan dan
memastikan bahwa standar keselamatan terpenuhi pada semua tahap proses konstruksi.
Sebagai bukti bahwa Perseroan berhasil dalam menerapkan kebijakan keselamatan, termasuk di
dalamnya untuk pekerjaan dengan risiko tinggi, Perseroan menerima penghargaaan “Mahakam
Award 2009” dari PT Total E & P Indonesie pada tanggal 19 Maret 2009 dalam kategori perusahaan
bekerja dengan risiko tinggi.
•

Penagihan
Selama tahap pelaksanaan proyek, divisi akuntasi dan keuangan Perseroan bertugas untuk mengirim
tagihan dan mengumpulkan pembayaran progresif per bulannya yang diterima dari pelanggan.
Pembayaran bulanan ditagih kepada pelanggan secara bulanan dan dihitung bersih dari uang muka
awal dan 5% dari nilai kontrak bruto yang ditahan oleh pelanggan sampai serah terima kedua. Jumlah
pembayaran bulanan yang diterima oleh Perseroan bervariasi tergantung pada tahap konstruksi
yang telah selesai, bahan-bahan di lokasi dan setiap variasi pekerjaan dari yang disetujui pada
awal kontrak.

•

Divisi Umum
Divisi umum Perseroan bertanggung jawab untuk mengamankan lokasi konstruksi dan dukungan
logistik selama fase pengerjaan serta memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan,
termasuk peraturan lingkungan dan tenaga kerja.

e.

Penyelesaian

Penyelesaian terjadi dalam dua tahap sebagai berikut:
•

Penyerahan Pertama
Manajer Proyek dan divisi kualitas produk melakukan berbagai inspeksi terhadap proyek yang telah
selesai. Setelah menilai bahwa proyek yang telah selesai memenuhi standar kualitas Perseroan,
serah terima pertama atau penyerahan akhir (untuk proyek dukungan logistik Batubara) dilakukan.
Dalam serah terima pertama, proyek ini diperiksa bersama-sama dengan pelanggan dan daftar cacat
disetujui bersama. Perseroan dan pelanggan kemudian menandatangani sertifikat penyelesaian dan
Perseroan berhak untuk menerima 95% dari nilai kontrak, setelah dikurangi pembayaran sebelumnya
yang telah diterima oleh Perseroan. Cacat-cacat dalam daftar selanjutnya diperbaiki oleh tim proyek
Perseroan selama masa pemeliharaan (tidak berlaku untuk proyek dukungan logistik batubara),
yaitu antara penyerahan pertama dan penyerahan kedua.

•

Penyerahan Tahap Kedua
Serah terima kedua terjadi 6-12 bulan sejak serah terima pertama dalam kasus proyek yang dilakukan
dengan sektor pemerintah dan 3-6 bulan sejak serah terima pertama dalam kasus proyek-proyek
yang dilakukan dengan sektor publik. Pada akhir masa pemeliharaan, Perseroan diharuskan untuk
sudah memperbaiki semua cacat yang diklaim oleh pelanggan pada tahap penyerahan pertama,
dan atas persetujuan oleh pelanggan, proyek ini secara resmi diserahkan kepada pelanggan dan
5% akhir dari harga kontrak menjadi jatuh tempo dan terhutang kepada Perseroan.

Setelah penyelesaian, Perseroan juga melakukan kegiatan layanan pasca jual dan survei pelanggan,
rincian sebagai berikut:
•

Layanan Pasca Jual
Perseroan memiliki Departemen pelayanan pasca jual yang menyediakan layanan pasca-konstruksi
untuk pelanggan dan akan memperhatikan semua pertanyaan mengenai proyek Perseroan yang
telah diselesaikan. Walaupun Perseroan tidak memiliki kewajiban kontraktual mengenai layanan
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purna jual, namun Perseroan tetap mengambil kebijakan untuk memberikan layanan tersebut sebagai
tanda goodwill. Kebijakan tersebut mencakup perbaikan perubahan cacat konstruksi (kecuali untuk
cacat yang disebabkan oleh kegiatan sehari-hari atau kurangnya perawatan) yang mungkin timbul
setelah masa garansi sebagaimana diatur dalam kontrak.
•

Survei Pelanggan
Perseroan mengirimkan Kuesioner kepada pelanggan setiap enam bulan selama proses konstruksi
atau dukungan logistik dan sekali selama periode pemeliharaan dan setelah serah terima kedua untuk
mendapatkan opini pelanggan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Perseroan. Perseroan juga
menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan wawancara dengan pelanggan dengan maksud
untuk memastikan pandangan pelanggan terhadap kinerja Perseroan dan apakah pelanggan merasa
puas dengan kinerja dan pelayanan yang diterima dari Perseroan.

•

Proyek

Sejak awal tahun 1984 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, Perseroan telah membangun
lebih dari 100 proyek sipil kelautan dan jasa dukungan logistik batubara di Indonesia.
a.

Rincian Proyek Perseroan Menurut Jenis Jasa, Geografi dan Pelanggan
Perseroan mengerjakan proyek-proyek pembangunan dan jasa dukungan logistik batubara, dan
lokasi di Indonesia baik dari sektor swasta dan publik. Tabel berikut ini memberikan perincian jumlah
proyek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008,
2007 dan 2006.

Jenis Proyek
Jasa Rekayasa Kelautan Integerasi
Jasa Dukungan Logistik
Total 20
Lokasi
Kalimantan
Sumatra
Total 20
Tipe Pekerjaan
Pemerintah
Publik
Total		

Tahun 2010

Tahun 2009

Tahun 2008

Tahun 2007

Tahun 2006

15
5
21

19
2
12

10
2
11

11
0
9

9
0

Tahun 2010

Tahun 2009

Tahun 2008

Tahun 2007

Tahun 2006

19
1
21

19
2
12

11
1
11

10
1
9

9
0

Tahun 2010

Tahun 2009

Tahun 2008

Tahun 2007

Tahun 2006

2
18
20

1
20
21

0
12
12

0
11
11

0
9
9

Tabel berikut ini memberikan perincian pendapatan konstruksi Perseroan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006.
(dalam Dolar AS)
Jenis Proyek
Tahun 2010
Tahun 2009
Tahun 2008
Tahun 2007
Tahun 2006
	AS$
%	AS$
%	AS$
%	AS$
%	AS$
%
Jasa Rekayasa
12.089.876
29 24.641.863
60 32.246.408
96 13.433.514 100 9.658.122 100
Kelautan Integerasi										
Jasa Dukungan Logistik
30.270.210
71 16.253.679
40
1.446.066
4
0
0
0
0
Total
42.360.086 100 40.895.542 100 33.692.474
100 13.433.514 100 9.658.122 100
(dalam Dolar AS)
Jenis Proyek
Tahun 2010
Tahun 2009
Tahun 2008
Tahun 2007
Tahun 2006
	AS$
%	AS$
%	AS$
%	AS$
%	AS$
%
Kalimantan
Sumatra
Total

39.635.086 93,57
2.725.000 6,43
42.360.086 100

40.756.536 99,66
139 0,34
40.756.675 100
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33.692.474
33.692.474

100 13.433.514
100 13.433.514

100
100

9.658.122
9.658.122

100
100

(dalam Dolar AS)
Jenis Proyek
Tahun 2010
Tahun 2009
Tahun 2008
Tahun 2007
Tahun 2006
	AS$
%	AS$
%	AS$
%	AS$
%	AS$
%
Pemerintah
Publik
Total

b.

3.560.000
38.800.086
42.360.086

8,4
91,6
100

139 0,34
40.756.536 99,66
40.895.536 100

0
33.692.474
33.692.474

0
0
100 13.433.514
100 13.433.514

0
100
100

0
9.658.122
9.658.122

0
100
100

Proyek dalam tahap konstruksi

Tabel berikut memberikan perincian proyek-proyek konstruksi dan proyek dukungan logistik batubara
yang sedang dalam tahap pembangunan.
No.	Nama Perjanjian/
Pihak Yang
Isi Perjanjian
Tanggal Perjanjian
Kontrak	Menandatangani
		
Perjanjian			

Jangka Waktu

1.

Tidak terbatas
(diperpanjang secara
bulanan)

Uniform Time Charter
PT Jembayan
Pemindahmuatan dan bongkar muat
20 Oktober 2009
Party For Offshore
Muarabara
batubara.		
Service Vessels				

			
			
			
			
			

Hak dan kewajiban Perseroan,
antara lain:
- Menyediakan 150 Ton Crane Barge
STB-1 dan 1 unit Tug boat di Desa
Separi, Samarinda, Kalimantan Timur.

			
			
			
			
			
		
2.
Coal Loading Onto
PT Jembayan
Gearless Vessels
Muarabara
			

Hak dan kewajiban, PT Jembayan
Muarabara, antara lain:
- Memberitahu Perseroan 7 hari
sebelumnya jika terjadi
pemberhentian kontrak.

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Hak dan Kewajiban Perseroan,
antara lain:
- Mengoperasikan 1 floating crane
untuk PT Jembayan Muarabara di
Muara Jawa atau Muara Berau
Anchorage secara purna waktu
- Bertanggung jawab atas biaya
sendiri terhadap aspek pekerjaan
termasuk namun tidak terbatas
menyediakan pembayaran buruh
pelabuhan untuk bongkar muat
di tempat muat.
- Memindahkan batubara yang diantar
oleh Jembayan Muarabara ke kapal
pengangkut muatan curah yang
ditunjuk.

			
			
			
			
			
			
			

Hak dan Kewajiban PT Jembayan
Muarabara, antara lain;
- Menyediakan minimal kuantiti ton
setiap bulan dalam 1 tahun.
- Memberitahukan jadwal kapal curah
yang akan datang dalam waktu 14
hari sebelum kedatangannya,

			
			
			
			
		
3
Coal Transportation
PT Jembayan
		
Muarabara
			

- Memberikan garansi kepada
Peseroan bahwa minimal kuantiti
dalam 1 tahun yang dipindahkan
sebesar 3,5 juta ton.
Pengangkutan batubara dari lokasi
1 Januari 2010
tambang di desa Separi, Kalimantan 		
Timur ke Muara Jawa atau Muara Berau.

			
			
			
			
			
			
			

Hak dan kewajiban Perseroan,
antara lain:
- Mengangkut batubara ke kapal
curah batubara;
- Memuat batubara kedalam tongkang;
- Menyediakan 17 pasang kapal tunda
dan tongkang.

Layanan pindah muat batubara pada
1 Januari 2010
Muara Jawa atau Muara Berau 		
Anchorage.

62

1 Januari 2010 s.d
31 Desember 2012

1 Januari 2010 s.d.
31 Desember 2012

No.	Nama Perjanjian/
Pihak Yang
Isi Perjanjian
Tanggal Perjanjian
Kontrak	Menandatangani
		
Perjanjian			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Hak dan kewajiban PT Jembayan
Muarabara, antara lain;
- Menyediakan batubara dan
memberikan informasi nama dari
pada kapal curah yang dituju.
- Memberikan garansi kepada
Perseroan bahwa 1 pasang kapal
tunda dan tongkat akan mengangkut
batubara 3,5 trip dalam 1 bulan atau
dalam 1 tahun mempunyai total
batubara yang diangkut 1.008.000 Ton.

4

Satui Channel
PT Arutmin
Maintenance Dredging Indonesia
			

Mencarter 1 paket peralatan laut untuk 21 April 2010
memelihara saluran pada sungai Muara 		
Satui di Kalimantan Selatan,

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Hak dan kewajiban Perseroan;
antara lain;
- Menyediakan 1 paket peralatan yang
terdiri dari 1 unit tongkang pengangkat
Indo Prestasi II, 2 unit tongkang
gerobak, 1 unit kapal tunda SPT – 31
dan 1 unit tongkang pekerja ;
- Memelihara saluran pada sungai
Muara Satui, Kalimantan Selatan dari
waktu ke waktu selama masa kontrak.

			
			
			
			
			
			
			
			
		
5
1 (one) Unit 150 T
PT Total E&P
Crane Barge and Its
Indonesie
Package for Dredging 		
and Lifting/Additional 		
Works (Package 2)		

Hak dan kewajiban PT Arutmin
Indonesia; antara lain ;
- Memberikan segala persyaratan yang
dibutuhkan untuk kontraktor bekerja
- Membayar setiap bulan
AS$118.000/bulan dengan adanya
perubahan harga akibat perubahan
harga minyak.
Mencarter 1 paket peralatan laut untuk 18 Desember 2010
memelihara saluran pada lokasi Handil II,		
Kalimantan Timur dan dikerjakan
sesuai perintah dari PT Total E&P
Indonesie.

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Hak dan kewajiban Perseroan;
antara lain;
- Menyediakan 1 paket peralatan yang
terdiri dari 1 unit tongkang pengangkat
dengan kapasitas 100 Ton, 1 unit
tongkang gerobak, 1 unit kapal tunda
dan 1 unit kapal laut.
- Melakukan pemeliharaan saluran
dengan cara pengerukan dari waktu
ke waktu

			
			
			
			
			
			
			
			
		
6
Coal Loading Onto
PT AP Resources
Gearless Vessels
Indonesia

Hak dan kewajiban PT Total E&P
Indonesie; antara lain ;
- Memberikan segala persyaratan yang
dibutuhkan untuk kontraktor bekerja
- Membayar setiap bulan
AS$215.000/bulan dengan adanya
perubahan harga akibat perubahan
harga minyak
Layanan pindah muat batubara pada
28 Februari 2011
Muara Jawa atau Muara Berau Anchorage.		

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Hak dan Kewajiban Perseroan,
antara lain:
- Mengoperasikan 1 floating crane
untuk PT AP Resources Indonesia
di Muara Jawa atau Muara Berau
Anchorage secara purna waktu
- Bertanggung jawab atas biaya sendiri
terhadap aspek pekerjaan termasuk
namun tidak terbatas menyediakan
pembayaran buruh pelabuhan untuk
bongkar muat di tempat muat.
- Memindahkan batubara yang diantar
oleh Jembayan Muarabara ke kapal
pengangkut muatan curah yang ditunjuk.
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Jangka Waktu

21 April 2010 s.d.
20 April 2013

18 Desember 2010 s.d.
14 Desember 2013

15 Mei 2011 s.d.
14 Mei 2013

No.	Nama Perjanjian/
Pihak Yang
Isi Perjanjian
Tanggal Perjanjian
Kontrak	Menandatangani
		
Perjanjian			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

3.

Jangka Waktu

Hak dan Kewajiban PT AP Resources
Indonesia antara lain;
- Menyediakan minimal kuantiti ton
setiap bulan dalam 1 tahun.
- Memberitahukan jadwal kapal curah
yang akan datang dalam waktu 14 hari
sebelum kedatangannya,
- Memberikan garansi kepada Peseroan
bahwa minimal kuantiti dalam 1 tahun
yang dipindahkan sebesar 2 juta ton.		

PERSAINGAN

Perseroan merupakan salah satu perusahaan berkualitas dan terintegrasi di Indonesia yang bergerak
dalam bidang konstruksi sipil kelautan, transshipment dan dukungan logistik batubara dengan fokus
pada pembangunan proyek-proyek sipil kelautan dan batubara di Indonesia. Track record Perseroan
dalam mengembangkan teknik sipil berkualitas tinggi kelautan dan perkembangan batubara di beberapa
lokasi di Indonesia selama 26 tahun sejak dimulainya kegiatan operasional Perseroan akan membantu
reputasi Perseroan untuk menjadi perusahaan konstruksi dan dukungan logistik terkemuka di Indonesia.
Perseroan menyadari bahwa industri konstruksi dan dukungan logistik di Indonesia mulai diminati oleh
beberapa perusahaan, namun karena sifat industri yang memerlukan modal yang besar dan intensif,
keahlian teknis dan track record yang diperlukan, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan akan mampu
bersaing. Perseroan percaya persaingan berasal dari perusahaan-perusahaan berikut:
Nama Perusahaan
Thiess Construction
Punj Llyod Indonesia
Intimarindo
Bakrie Construction
Decorient
Pembangunan Perumahan
Krakatau Engineering
Adhi Karya
Karya Pancang
Tropical Jaya
ASL			
Sac Nusantara
Sumber: Perseroan, data diolah
4.

Kegiatan Usaha
Infrastruktur Kelautan
Infrastruktur Kelautan
Infrastruktur Kelautan
Kontraktor Umum
Kontraktor Umum
Kontraktor Umum
Kontraktor Umum
Kontraktor Umum
Kontraktor Tiang Pancang
Pengerukan Lepas Pantai
Pengerukan Lepas Pantai
Pengerukan Lepas Pantai

KEUNGGULAN KOMPETITIF

Keberhasilan Perseroan di masa lalu dan prospek usaha Perseroan di masa yang akan datang turut
dipengaruhi oleh keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Perseroan seperti:
●

Brand Perseroan yang terkemuka dan unik serta track record yang baik yang telah dibangun
selama 26 tahun
Fokus Perseroan dalam menyediakan pelayanan integrasi dan berkualitas tinggi yang berorientasi
kepada pelanggan dalam bidang konstruksi sipil kelautan, jasa dukungan logistik dan jasa
transshipment batubara adalah unik di Indonesia karena adanya keterbatasan pada pemberi jasa
yang independen di bidang integrasi tersebut di Indonesia, sehingga telah memungkinkan Perseroan
untuk membangun brand Perseroan, Indo Straits, sebagai penyedia jasa konstruksi dan dukungan
logistik batubara di Indonesia yang terkemuka. Perseroan memiliki visi dikenal dengan kemampuan
teknik sipil kelautan di berbagai sektor di Indonesia, termasuk dalam jasa pengangkutan batubara
di sektor pertambangan. Perseroan juga ingin dikenal sebagai sebuah perusahaan konstruksi
yang handal yang selalu dapat menyelesaikan proyek tepat waktu sesuai jadwal waktu yang telah
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disepakati dengan pelanggan. Brand Perseroan ditambah dengan track record Perseroan yang baik
selama lebih dari 26 tahun dalam bidang konstruksi dan dukungan logistik batubara memungkinkan
Perseroan untuk menjadi salah satu perusahaan rekayasa kelautan dan sipil, perusahaan konstruksi
dan juga dukungan logistik dan transshipment batubara terbesar di Indonesia
Perseroan percaya bahwa reputasi dan kemapanan Perseroan dalam bidang konstruksi, dukungan
logistik dan transshipment batubara serta track record Perseroan merupakan keunggulan kompetitif
perusahaan atas kompetitor. Track record Perseroan yang konsisten dalam mengerjakan proyek
konstruksi sipil kelautan dan ketepatan waktu dalam pengangkutan batu bara serta tingkat kualitas
pelayanan yang baik, termasuk penyediaan layanan purna jual setelah berakhirnya masa garansi,
telah mengakibatkan banyak pelanggan bisnis yang kembali menggunakan jasa Perseroan untuk
proyek selanjutnya. Selain itu, dengan reputasi yang baik, memudahkan Perseroan untuk menarik
pelanggan baru yang mencari perusahaan terbaik dalam bidang konstruksi sipil kelautan dan
pengangkutan batubara untuk menjamin kualitas konstruksi dan dukungan logistik proyek mereka.
●

Budaya Perseroan dalam menyediakan produk dan layanan berkualitas dipenuhi oleh karyawan
yang bermotivasi tinggi dan berpengalaman
Perseroan aktif mengembangkan dan mempromosikan budaya Perseroan sebagai perusahaan
yang berkualitas dan dapat diandalkan sebagai kontraktor proyek sipil kelautan dan dalam hal
pengangkutan batubara, memiliki standar produk internasional serta pelayanan yang berorientasi
terhadap pelanggan. Perseroan percaya sebagai akibat dari pentingnya diterapkan budaya Perseroan
dan lingkungan kerja yang disediakan untuk mendorong budaya tersebut, karyawan Perseroan
menjadi proaktif dan sangat termotivasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang konduktif dan
memelihara serta meningkatkan hubungan pribadi dengan para pelanggan dan juga difokuskan
pada penyediaan tenaga kerja trampil dengan standar internasional terhadap kualitas.
Budaya Perseroan dipenuhi oleh karyawan yang berpengalaman dan kompeten. Manajemen
Perseroan terdiri dari karyawan yang berpengalaman dalam industri rekayasa konstruksi kelautan sipil
dan industri dukungan logistik. Sebagian besar karyawan Perseroan telah bekerja dengan Perseroan
selama lebih dari 5 tahun dan telah membangun karir mereka dengan Perseroan. Seluruh Direktur
dan Manajer Proyek Perseroan adalah insinyur yang sangat terampil dan berpengalaman dalam
mengelola dan melaksanakan konstruksi sipil kelautan dan dukungan logistik batubara. Perseroan
percaya bahwa budaya Perseroan yang mengkombinasikan hal-hal seperti kualitas, kebanggaan
dan layanan terbaik untuk pelanggan, dan didukung oleh keterampilan dan pengalaman karyawan
Perseroan memungkinkan Perseroan untuk memberikan layanan yang berkualitas yang lebih baik
dibandingkan oleh pesaing Perseroan. Dengan hal tersebut, reputasi Perseroan akan menjadi baik
dimata pelanggan.

●

Praktek sistem pengelolaan keuangan yang baik
Perseroan menerapkan praktek pengelolaan keuangan baik, dimana Perseroan selalu menjaga
kestabilan kondisi keuangannya, dengan menjaga posisi hutang yang relatif kecil dibandingkan
jumlah aset dan kemampuan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan
berada pada posisi yang baik untuk bertahan dalam menghadapi krisis yang ada dalam industri
konstruksi dan dukungan logistik di Indonesia.
Kebijakan Perseroan yang berhati-hati dalam hal pengelolaan keuangan memungkinkan Perseroan
untuk melalui krisis keuangan pada tahun 2008 dan dapat selalu menghasilkan laba bersih sepanjang
sejarah operasional Perseroan.

Strategi Usaha Perseroan
Perseroan bermaksud untuk menerapkan strategi berikut untuk mendorong pertumbuhan di masa depan:
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●

Tetap fokus pada jasa kelautan terintegrasi dan jasa dukungan logistik
Dengan pengalaman lebih dari 26 tahun dalam bidang jasa kelautan terintegrasi, Perseroan
telah dikenal sebagai salah satu perusahaan dalam jasa kelautan di Indonesia. Seiring dengan
pertumbuhan industri batu bara yang cukup besar dalam 5 tahun yang terakhir, kebutuhan akan
jasa dukungan logistik berkembang pesat. Jasa dukungan logistik akan menjadi salah satu andalan
Perseroan pada masa yang akan datang dan menjadikannya sebagai fokus utama usaha Perseroan.

●

Meningkatkan pendapatan dari pasar yang ada dan pasar baru di Indonesia
Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau penghasil minyak, gas dan pertmabnagan batu
bara terbesar di Indonesia. Perseroan bermaksud untuk memusatkan pengembangan usahanya di
Kalimantan, melalui peningkatan pendapatan baik dari pelanggan lama maupun pelanggan baru.
Hubungan dengan pelanggan dan reputasi Perseroan dapat dijadikan sebagai salah satu kekuatan
bagi Perseroan untuk mempertahankan pelanggan lama dan mendapatkan pelanggan baru.
Selain Kalimantan, Perseroan juga bermaksud untuk menembus pasar di daerah lainnya di Indonesia
untuk proyek konstruksi sipil kelautan dan jasa dukungan logistik. Perseroan percaya dengan adanya
otonomi daerah sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan atas UU No.32 tahun 2004, akan memacu pertumbuhan pembangunan proyek
infrastruktur di daerah-daerah. Situasi ini akan menguntungkan Perseroan untuk mendapatkan
proyek-proyek potensial tersebut mengingat adanya ketersediaan peralatan dan reputasi Perseroan.

●

Pertumbuhan melalui kebijaksanaan yang efektif dan terencana
Perseroan melakukan bisnis secara efektif dan terencana untuk meningkatkan pertumbuhan yang
stabil dan berkelanjutan. Perseroan berencana untuk memperluas bisnis jasa kelautan dan dukungan
logistik secara rasional dengan mempertahankan kontrol keuangan yang baik termasuk dalam
mengelola dan mengendalikan biaya Perseroan melalui perencanaan yang hati-hati untuk setiap
proyek Perseroan serta mengadopsi pendekatan yang bijaksana dalam hal pengambilan utang.

●

Pertumbuhan secara organik maupun melalui akuisisi
Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan energi, permintaan atas jasa kelautan dan jasa
dukungan logistik dari sektor minyak, gas dan batu bara. Untuk mengantisipasi pertumbuhan
permintaan akan jasa-jasa tersebut, strategi Perseroan adalah tumbuh secara organik maupun
mengakuisisi atau melakukan penyertaan saham pada perusahaan sejenis.

●

Untuk terus memperkuat brand “Indo Straits”
Perseroan bermaksud untuk terus memperkuat nama dan brand “Indo Straits” dengan
mengasosiasikan nama “Indo Straits” dengan produk berkualitas tinggi dan kepuasan pelanggan.
Dalam hal ini, Perseroan berencana untuk terus mempromosikan budaya perusahaan dalam hal
kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Perseroan juga berencana untuk mempromosikan nama
merek “Indo Straits” secara langsung melalui berbagai bentuk iklan.

5.
●

PEMASOK DAN PELANGGAN UTAMA
Pemasok utama
Perseroan melakukan pengadaan proporsi bahan baku yang diperlukan untuk sebuah proyek
eksternal langsung dari pemasok pihak ketiga untuk pembangunan proyek. Perseroan memilih
pemasok berdasarkan berbagai faktor termasuk kualitas dan harga bahan baku yang diperlukan
serta kemampuan mereka untuk menyampaikan bahan baku tersebut ke lokasi konstruksi Perseroan
secara tepat waktu.
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Negosiasi dan pengadaan bahan baku yang diperlukan dilakukan oleh Departemen Pengadaan,
dengan sepengetahuan tim manajemen proyek. Pemasok umumnya memberikan jangka waktu kredit
30 hari sejak diterimanya bahan baku. Sumber bahan baku didapat dari perusahaan-perusahaan
yang ada di Indonesia atau di Singapura dan Perseroan relatif tidak mengalami kesulitan untuk
mendapatkan bahan baku. Perseroan tidak memiliki ketergantungan dengan para pemasok karena
Perseroan memiliki beberapa pemasok untuk setiap bahan baku yang diperlukan.
Berikut tabel kontribusi pemasok utama peralatan terhadap pendapatan pada tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008.
Keterangan

2010

2009

2008

PT Pelayaran Duta Lintas Samudera
PT Pelayaran Buana Lestari Kalpindo

43%
15%

23%
-

-

-

8%

13%

PT Jaya Mandiri Rekabuana

●

Pelanggan Utama
Pelanggan utama Perseroan adalah pelanggan lama yang kembali menggunakan jasa Perseroan
untuk membangun, dukungan logistik dan beberapa transship konstruksi dan proyek-proyek
batubara. Namun, pelanggan terbesar Perseroan dari segi pendapatan bervariasi setiap tahunnya
sesuai dengan pendapatan yang berasal dari proyek yang dikerjakan oleh Perseroan pada tahun
yang bersangkutan.
Berikut tabel kontribusi pelanggan utama terhadap pendapatan pada tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008.
Keterangan

2010

2009

2008

PT Jembayan Muarabara
PT Total E&P Indonesie
PT Bukit Asam (Persero) Tbk.
PT Arutmin
PT Bahari Cakrawala Sebuku

73%
9%
6%
4%
3%

62%
6%
4%
10%

28%
9%
5%
27%

PT Indominco Mandiri

1%

7%

8%

Berikut tabel persentase pertumbuhan pelanggan dan pertumbuhan pendapatan untuk kurun waktu
2006 sampai dengan 2010.

6.

Tahun

Jumlah Pelanggan

% Pertumbuhan Pelanggan

% Pertumbuhan Pendapatan

2010
2009
2008
2007
2006

13
13
12
11
9

0%
8,3%
9,1%
22,2%
12,5%

3,6%
21,4%
150,8%
39,1%
2,0%

PROSPEK USAHA

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa usaha dan prospek keuangan Perseroan dipengaruhi oleh
keadaan ekonomi di Indonesia. Setelah penurunan signifikan dalam aktivitas ekonomi yang mengakibatkan
melambatnya kegiatan konstruksi, kegiatan produksi batubara telah mulai meningkat sejak tahun 2009
terutama disebabkan oleh pemulihan ekonomi Indonesia. Berikut tabel Produksi Barang Tambang Mineral
tahun 1996-2009 dari Badan Pusat Statistik (Akses www.bps.go.id pada tanggal 31 Mei 2011).
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Produksi Barang Tambang Mineral, 1996-2009
		

						

Tahun
Batu Bara
Bauksit	Nikel	Emas
Perak
Granit
BijiBesi Konsentrat
									
Tin

Konsentrat
Tembaga

		
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

(ton)

(ton)

(ton)

(kg)

(kg)

(ton)

(ton)

(tonmetrik)

(tonmetrik)

50.332.047
55.982.040
58.504.660
62.108.239
67.105.675
71.072.961
105.539.301
113.525.813
128.479.707
149.665.233
162.294.657
188.663.068
178.930.188
228.806.887

841.976
808.749
1.055.647
1.116.323
1.150.776
1.237.006
1.283.485
1.262.705
1.331.519
1.441.899
2.117.630
1.251.147
1.152.322
935.211

3.426.867
2.829.936
2.736.640
2.798.449
2.434.585
2.473.825
2.120.582
2.499.728
2.105.957
3.790.896
3.869.883
7.112.870
6.571.764
4.863.352

83.564
86.928
123.862
127.768
109.612
148.528
140.246
138.475
86.855
142.894
138.992
117.854
64.390
140.488

255.404
249.392
383.191
361.377
310.430
333.561
281.903
272.050
255.053
326.993
270.624
268.967
226.051
359.451

4.827.058
8.824.088
9.662.649
8.720.155
5.941.370
3.976.274
3.975.434
3.938.915
4.035.040
4.302.849
4.514.654
1.793.440
2.050.000
na

425.101
516.403
509.978
502.198
420.418
440.648
190.946
245.911
79.635
87.940
84.954
84.371
445.525.932
45.610.587

52.304
54.521
53.960
49.708
56.360
69.494
88.142
74.316
73.080
78.404
79.100
64.127
79.210
56.602

1.758.910
1.817.880
2.640.040
2.645.180
3.270.335
2.418.110
2.851.190
3.238.306
2.812.664
3.553.808
817.796
796.899
655.046
973.347

Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang sehat sehingga memberikan dampak positif pada iklim
investasi di Indonesia dan pengaruh Indonesia terhadap ekonomi global. Hal ini juga didukung dengan
kekayaan alam Indonesia, basis demografi yang dinamis, serta berkembangnya pasar domestik.
Berdasarkan publikasi BKPM Mei 2011, fakta-fakta yang menunjang prospek usaha Perseroan adalah
sebagai berikut:
●

Fundamental ekonomi yang baik
-

●

Iklim investasi yang kondusif
-

●

Dengan PDB sekitar Rp550 miliar pada tahun 2009, Indonesia adalah salah satu dari tiga
ekonomi terbesar di dunia (bersama dengan Cina dan India) yang telah memiliki pertumbuhan
ekonomi yang signifikan di tengah krisis keuangan global
Mendapatkan Peringkat 1 dari Standard and Poor sebagai negara dengan keseimbangan fiskal
terbaik di Asia Pasifik
Pada bulan Januari 2010, Fitch Ratings Indonesia`s menaikkan peringkat kredit menjadi BB +
dengan outlook stabil, menempatkan Indonesia hanya satu tingkat di bawah investment grade:
- meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia
83% total utang / PDB pada tahun 2001 berkurang menjadi 29% pada akhir tahun 2009
Terdaftar sebagai salah satu dari 10 tujuan utama yang paling menarik untuk investasi langsung
asing (FDP) sesuai UNCTAD World `s Prospek Investasi Survey
Nominal PDB per-modal diharapkan tumbuh sebanyak empat kali lipat pada tahun 2020 menurut
Standard Chartered.

Pembaharuan peraturan investasi menawarkan perlakuan yang sama kepada semua investor
dan memungkinkan untuk repatriasi modal secara leluasa
Reformasi yang baru, termasuk pembentukan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan satu
jendela nasional untuk investasi (SPIPISE), meningkatkan koordinasi investasi dan fasilitasi
Terdaftar sebagai salah satu dari sepuluh negara yang telah memperbaiki perlindungan terhadap
investor menurut Laporan Doing Business 2010 oleh IFC

Sumberdaya alam yang berlimpah
-

Terkenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, dilihat sebagai lebih menarik dari
Afrika Selatan, Australia dan Kanada dalam hal prospectivity mineral menurut Pricewaterhouse
Coopers
Potensi Pengembangan yang besar, khususnya di bidang energi yang dapat diperbaharui
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●

Profil demografis yang dinamis
-

●

Pasar domestik yang berkembang
-

●

Dari 240 juta orang di Indonesia, lebih dari 50% penduduk di bawah 29 tahun
Rekening pengeluaran Pendidikan sebesar 16% dari total pengeluaran pemerintah, lebih tinggi
daripada sektor lain, dan lulusan Universitas dilatih di bidang teknis seperti keuangan dan
ekonomi (28%) atau sipil dan teknik (27,5%)
Biaya tenaga kerja relatif yang rendah, bahkan dibandingkan dengan China dan India yang
selama ini menjadi pilihan utama dalam berinvestasi

Sektor jasa telah tumbuh lebih dari 16 persen selama periode 1998-2009
Konsumsi swasta mencakup 70% dari total PDB dan telah meningkat sebesar 5,3% pada tahun
2008
Memiliki jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia, lebih dari 50% penduduk sebesar 240 juta
hidup di daerah perkotaan dan mengadopsi gaya hidup modern
Indeks keyakinan konsumen meningkat sebesar hampir 10% pada bulan November 2009
(perbandingan dengan November 2008)

Pengaruh global yang berkembang
-

-

Sebagai anggota terkemuka ASEAN, Indonesia telah membentuk pendekatan integratif terhadap
negara-negara ASEAN lainnya dalam bidang keamanan, perdagangan dan akan menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015
Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota G-20,
pengelompokan global terbaru untuk kebijakan ekonomi transnasional
Standard Chartered melihat Indonesia akan dimasukan menjadi anggota G-7 pada tahun 2040,
dengan ketentuan bahwa potensi pertumbuhan yang dimiliki tercapai pada tahun 2012, sehingga
ekonomi Indonesia akan berada didepan Korea Selatan pada tahun 2016 dan Jepang pada
tahun 2024
Muncul sebagai pemain kunci pada isu-isu kebijakan lintas-sektor seperti perubahan iklim, yang
berdampak langsung dan tidak langsung terhadap keputusan bisnis dan investasi

Sampai pada akhir tahun 2009, infrastruktur, utilitas dan kelembagaan, industri, komersial dan perumahan,
masing-masing mewakili sekitar 45%, 17%, 29%, 7% dari total nilai pekerjaan konstruksi di Indonesia.
Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa pertumbuhan kegiatan konstruksi di masing-masing empat
sektor ini akan terus meningkat, memberikan peluang pertumbuhan bagi Perseroan.
Secara khusus, manajemen Perseroan berpendapat bahwa Perseroan berada pada posisi yang baik
untuk mendapatkan keuntungan dari prospek berikut:
Adanya peningkatan permintaan untuk layanan berkualitas tinggi yang terintegrasi dan berskala
besar dalam bidang konstruksi sipil kelautan, dukungan logistik dan transshipment batubara,
yang didorong oleh peningkatan aktivitas perekonomian domestik;
Lanjutan peningkatan permintaan untuk layanan berkualitas tinggi yang terintegrasi dan berskala
besar dengan menghormati berbagai pekerjaan teknik sipil kelautan, dukungan logistik dan
transshipment batubara karena kedua kegiatan ekonomi internasional dan tren investasi;
Permintaan untuk infrastruktur utilitas seperti pembangkit listrik, dermaga, asupan air laut dan
pekerjaan rekayasa lainnya baik dari sektor swasta dalam dan luar negeri, dan sektor publik
disebabkan oleh peningkatan permintaan fasilitas seperti di Indonesia;
Lanjutan peningkatan permintaan untuk kegiatan industri yang membutuhkan batubara sebagai
tenaga listrik, bukan minyak, terutama dari produsen, karena meningkatnya kegiatan manufaktur
didorong oleh peningkatan kegiatan ekonomi dan upaya Pemerintah untuk menarik investasi
asing di Indonesia; dan
Peningkatan dalam permintaan untuk pembangunan infrastruktur proyek di luar Kalimantan baik
dari sektor swasta dan publik, akibat peningkatan kegiatan ekonomi luar Kalimantan sesuai
dengan beralih ke otonomi daerah. Perseroan yakin bahwa posisi yang baik untuk diberikan
proyek-proyek potensial seperti, terutama karena ada sejumlah kontraktor yang berpengalaman
dan pengangkut batu bara di daerah tersebut.
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7.

RISET

Perseroan secara rutin melakukan riset secara berkala untuk menganalisa makro ekonomi dunia dan
Indonesia serta Industri pertambangan dan minyak/gas untuk melihat adanya potensi di pasar lama
ataupun baru. Juga menganalisa pesaing yang ada. Untuk riset yang diadakan, Perseroan tidak melakukan
alokasi pengeluaran khusus, karena pengeluaran untuk riset yang dilakukan tidak terlalu material untuk
Perseroan
8.

PEMASARAN

Divisi pemasaran Perseroan selalu memonitor potensi proyek-proyek pada segmen pasar pertambangan
dan minyak/gas melalui website, koran, majalah dan sumber-sumber yang lain. Tiap-tiap proyek yang akan
ditenderkan di evaluasi bersama para direktur apakah perlu di tindak lanjuti. Wilayah pemasaran yang
awalnya berkonsentrasi ke wilayah Kalimantan dan sekarang mulai masuk ke wilayah Sumatra dan Irian.
Perseroan dalam melakukan kegiatan pemasaran mengalami hambatan berupa persaingan yang mulai
ketat. Hal ini disebabkan banyak perusahaan yang mengurangi keuntungannya dalam mendapatkan
proyek. Selain itu, Perseroan memiliki keterbatasan peralatan.
9.

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perseroan telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Ciptaan lepada Direktur Jenderal HKI melalui
Direktur Hak Cipta. Desain Industri, DesainTata Letak, Sirkit Terpadu dan Rahasia Dagang dibawah
Nomor:C00201002742 tanggal 27 Juli 2010 untuk jenis dan judul ciptaan : Seni Logo “PT INDO STRAITS”
yang berwarna hijau dan biru dibuat secara artistik dan orisinil.
Beberapa segi positif dari pendaftaran hak cipta yang diperoleh Perseroan antara lain:
a. Perseroan memperoleh kepastian hukum setelah pendaftaran hak ciptanya disahkan oleh pejabat
yang berwenang.
b. apabila terjadi sengketa tentang hak cipta, umumnya ciptaan yang telah didaftarkan berkedudukan
hukum lebih kuat, fakta pembuktiannya lebih akurat.
c. pelimpahan hak cipta/pewarisan dan sebagainya lebih mudah dan mantap apabila telah terdaftar
10. TANGGUNG JAWAB SOSIAL
Perseroan memiliki budaya untuk memberikan kontribusi dan berbagi keberhasilan dengan komunitas di
mana Perseroan berada. Budaya Tanggung Jawab Sosial terutama terlihat di lokasi pedesaan dimana
Perseroan telah mengembangkan pemahaman yang baik dan hubungan kerja dengan masyarakat
sekitarnya. Dari waktu ke waktu, Perseroan telah memberi kontribusi secara aktif ke desa-desa dan
penduduk setempat, terutama di daerah Kalimantan Timur, dalam hal memberikan sponsor atas
permintaan dan lebih lagi, dalam inisiatif peningkatan infrastruktur dan pembangunan fasilitas, bila sesuai
dengan rencana Perseroan.
Saat ini program Tanggung Jawab Sosial telah dilakukan Perseroan atas inisiatif tim di lokasi tempat
Perseroan berada. Untuk selanjutnya, Perseroan akan membentuk komite untuk mengkoordinasikan
program ini dan akan diketuai oleh salah seorang Direktur Perseroan.
Di masa depan, ada rencana untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi setempat untuk membentuk
program pelatihan industri untuk magang dalam bentuk interim/liburan dan/atau program untuk melengkapi
generasi baru Indonesia dengan keterampilan yang tepat untuk mereka untuk tetap kompetitif di era
globalisasi saat ini.
Selain itu, karyawan Perseroan telah secara aktif melakukan kegiatan donor darah. Perseroan
telah merencanakan untuk mengadakan kegiatan donor darah tahunan untuk mendorong karyawan
berpartisipasi dalam aktivitas kemanusiaan.
Saat ini Perseroan akan terus memberikan kontribusi aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana
alam di seluruh negeri sebagai bagian dari penggerak Tanggung Jawab Sosial Kesadaran Kemanusiaan.
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Biaya CSR selama 3 tahun terakhir (2008-2010) adalah sekitar Rp400.juta.
11. AMDAL
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan Surat Pernyataan Kesanggupan
dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan
dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemantauan lingkungan hidup atas
dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib
AMDAL atau UKL-UPL. Perseroan saat ini sedang mengurus SPPL dikarenakan Perseroan tidak wajib
AMDAL dan UKL-UPL.
12. TATA KELOLA PERUSAHAAN
Tata kelola perusahaan merupakan hal penting yang menjadi perhatian Perseroan untuk disempurnakan
penerapannya. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik akan membuat nilai Perseroan dapat
tumbuh dengan baik. Dalam penerapannya Perseroan telah memiliki komisaris independen dan akan
membentuk komite audit untuk fungsi pengawasan. Disamping itu Perseroan juga telah menetapkan
Sekretaris Perusahaan untuk menjembatani kebutuhan informasi ataupun data yang diperlukan para
pemegang saham, investor maupun regulator. Selain itu Perseroan telah menerapkan audit eksternal
untuk keterbukaan informasi laporan keuangan.
Perseroan akan membentuk dan menyusun Piagam Unit Audit Internal dan Unit Audit Internal sebelum
Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif.
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IX.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan
keuangan Perseroan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010
yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (member of PricewaterhouseCoopers)
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai revaluasi aset
tetap yang dilakukan Perseroan per 30 Oktober 2010, mulai tanggal tersebut Perseroan mengubah
metode pengukuran aset tetap dari model biaya ke model revaluasi dan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (member of
PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian serta laporan keuangan Perseroan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 yang telah diaudit oleh
KAP Haryanto Sahari & Rekan (member of PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian. Kecuali dinyatakan lain, semua informasi keuangan yang berhubungan dengan Perseroan
adalah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Rincian dari ikhtisar data
keuangan penting adalah sebagai berikut:
Neraca

			

(dalam Dolar AS)

Keterangan

31 Desember

			
2010
2009
2008
Aset 				
Aset Lancar
19.197.176
12.255.890
14.346.685
Aset Tidak Lancar
36.375.571
11.088.586
16.494.858

2007

2006

5.489.706
3.773.900

5.586.799
3.382.460

Jumlah Aset

55.572.747

9.263.606

8.969.259

Kewajiban dan Ekuitas
Kewajiban Lancar
Kewajiban Tidak Lancar

				
13.486.161
12.782.252
23.099.703
3.647.207
3.495.780
10.825.890
510.593
296.988
96.924
96.924

23.344.476

30.841.543

Jumlah Kewajiban

24.312.051

13.292.845

23.396.691

3.744.131

3.592.704

Jumlah Ekuitas

31.260.696

10.051.631

7.444.852

5.519.475

5.376.555

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

55.572.747

23.344.476

30.841.543

9.263.606

8.969.259

Laporan Laba Rugi
			

(dalam Dolar AS)

Keterangan
			
Pendapatan
Beban Pokok Penjualan
Laba Kotor		
Beban Usaha
Laba Usaha
Pendapatan (Beban) Lain-lain
Laba Sebelum Pajak Penghasilan
Beban Pajak
Laba Bersih

31 Desember
2010

2009

2008

2007

2006

42.360.086
31.583.223
10.776.863
5.770.112
5.006.751
529.636
5.536.387
1.186.968
4.349.419

40.895.542
32.713.281
8.182.261
3.467.570
4.714.691
(1.005.226)
3.709.465
1.102.686
2.606.779

33.692.474
26.742.359
6.950.115
2.894.932
4.055.183
(1.341.452)
2.713.731
788.354
1.925.377

13.433.514
10.489.048
2.944.466
2.077.996
866.470
(582.599)
283.871
140.951
142.920

9.658.122
7.462.147
2.195.975
1.275.065
920.910
(377.197)
543.713
218.977
324.736

2010

2009

2007

2006

Rasio-rasio Keuangan
Uraian		
			

31 Desember
2008

Profitabilitas
				
Laba Usaha / Pendapatan
11,82%
11,53%
12,04%
6,45%
9,54%
Laba Usaha / Jumlah Asset
9,01%
20,20%
13,15%
9,35%
10,27%
Laba Usaha / Jumlah Ekuitas
16,02%
46,90%
54,47%
15,70%
17,13%
Laba Bersih / Pendapatan
10,27%
6,37%
5,71%
1,06%
3,36%
Laba Bersih / Jumlah Asset
7,83%
11,17%
6,24%
1,54%
3,62%
Laba Bersih / Jumlah Ekuitas
13,91%
25,93%
25,86%
2,59%
6,04%
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Uraian		
			

31 Desember
2010

2009

2008

2007

2006

Likuiditas 				
Aset Lancar / Kewajiban lancar
1,42 X
0,96 X
0,62 X
1,51 X
1,60 X
					
Solvabilitas
				
Jumlah Kewajiban /Jumlah Ekuitas
0,78 X
1,32 X
3,14 X
0,68 X
0,67 X
Jumlah Kewajiban /Jumlah Assets
0,44 X
0,57 X
0,76 X
0,40 X
0,40 X
Debt service coverage ratio
(rasio kemampuan membayar hutang dan
bunga yang jatuh tempo)
2,75 X
n.a. *
n.a. *
n.a. *
n.a. *
					
Pertumbuhan
				
Pendapatan
3,58%
21,38%
150,81%
39,09%
n.a. *
Laba Usaha
6,19%
16,26%
368,01%
- 5,91%
n.a. *
Laba Bersih
66,85%
35,39%
1.247,17%
- 55,99%
n.a. *
Asset		
138,06%
- 24,31%
232,93%
3,28%
n.a. *
Kewajiban		
82,90%
- 43,18%
524,89%
4,21%
n.a. *
Ekuitas		
211,00%
35,01%
34,88%
2,66%
n.a. *
					
Catatan:
*
tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya
**
tidak dapat dibandingkan karena pada periode tersebut Perseroan tidak memiliki hutang bank
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X.		 Ekuitas
Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (member of
PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan
mengenai revaluasi aset tetap yang dilakukan Perseroan per 30 Oktober 2010, mulai tanggal tersebut
Perseroan mengubah metode pengukuran aset tetap dari model biaya ke model revaluasi dan untuk tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana dan
Rekan (member of PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian serta untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh KAP Haryanto Sahari dan
Rekan (member of PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Rincian dari
ekuitas tersebut adalah sebagai berikut:
					
Keterangan

(dalam Dolar AS)

31 Desember		

			

2010

2009

2008

Modal ditempatkan dan disetor penuh
Surplus revaluasi
Laba ditahan
- Dicadangkan
- Tidak dicadangkan

5.910.000
11.999.646

1.050.000
1.050.000
		
210.000
210.000
13.141.050
8.791.631
6.394.852

Jumlah Ekuitas

31.260.696

10.051.631

7.444.852

Tidak ada perubahan struktur permodalan maupun susunan pemegang saham setelah tanggal laporan
keuangan terakhir hingga Prospektus ini diterbitkan.
Pada tanggal 5 Mei 2011, Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Ketua BAPEPAM
dan LK. Jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat berkenaan dengan Penawaran Umum
Perdana Saham adalah sebanyak 100.000.000 (seratus juta) saham biasa atas nama, merupakan saham
baru yang dikeluarkan dari portepel dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah)
Seandainya perubahan ekuitas Perseoan karena adanya Penawaran Umum saham kepada masyarakat
sebanyak 100.000.000 (seratus juta) lembar Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,(seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran Rp 950,- (sembilan ratus lima puluh Rupiah)
setiap saham terjadi pada tanggal 31 Desember 2010, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal
tersebut adalah sebagai berikut:
					
(dalam Dolar AS)
Uraian
		
		
Posisi ekuitas menurut laporan
keuangan pada tanggal
31 Desember 2010 dengan modal
dasar Rp180,066 miliar dengan nilai
nominal Rp100,-

Modal
ditempatkan dan
disetor penuh

5.910.000

Tambahan
Biaya
Surplus
Laba ditahan
Modal
Emisi
revaluasi - Dicadangkan Disetor/ Agio			 cadangan umum

-

-

11.999.646

210.000

Laba ditahan
- Tidak
dicadangkan

Jumlah
Ekuitas

13.141.050

31.260.696

Perubahan ekuitas setelah tanggal
31 Desember 2010 jika diasumsikan
pada tanggal tersebut dillaksanakan 						
Penawaran Umum Perdana sejumlah
100.000.000 saham dengan nilai
nominal Rp100,-dan harga
penawaran Rp 950,- per saham
1.169.864
9.943.847
(717.244)
Proforma ekuitas pada tanggal
31 Desember 2010 setelah
Penawaran Umum Perdana
dilaksanakan

7.079.864

9.943.847

(717.244)

11.999.646

210.000

Catatan:
- Pada penawaran Umum Perdana asumsi AS$1 = Rp8.548,- menggunakan kurs tengah tanggal 30 Mei 2011
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-

10.396.467

13.141.050

41.657.163

XI.		

Perpajakan

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tanggal 2 Agustus 2000 (berlaku Efektif
1 Januari 2001) mengenai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tanggal 9 November
1994 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1991 tanggal 30 Desember 1991 mengenai
perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, penerima dividen atau
pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi,
yayasan atau organisasi yang sejenis atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah,
dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak
termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat dibawah ini terpenuhi:
•
•

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% dari jumlah
modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan
atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran
Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal Pengenaan Pajak
Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum Nomor 3
juncto SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal : Pelaksanaan pemungutan Pph atas penghasilan
dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut :
1)

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan
saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% 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;

2)

Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai saham
Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana;

3)

Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan
perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk
kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada
penghasilan. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik
saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di
Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka
penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku
umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2000.

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 Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai
Objek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan dari Dana Pensiun yang ijin usahanya disetujui Menteri
Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan, apabila penghasilan
tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman dalam bentuk efek yang diperdagangkan pada Bursa
Efek di Indonesia.
Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal 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
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saham atau sekuritas, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terutang atau
dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi dalam tahun 1995 dan seterusnya, dipotong
Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.
Dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua
puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka
yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian
penghindaran pajak berganda 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).
Seluruh kewajiban perpajakan Perseroan telah dipenuhi sesuai dengan Peraturan Perpajakan
yang berlaku.
Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan
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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XII. Kebijakan Dividen
Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan, termasuk saham baru yang akan dikeluarkan dalam
rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan
pemegang saham lama termasuk hak atas dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perseroan mempunyai rencana untuk membayarkan dividen tunai sekurang-kurangnya sekali dalam
setahun. Besarnya dividen tunai dikaitkan dengan laba bersih setelah pajak dari Perseroan pada tahun
buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan kondisi keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi
hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Dengan memperhatikan hal-hal di atas, Perseroan merencanakan pembayaran dividen kas dimulai untuk
tahun buku 2011 dengan kondisi sebagai berikut:
Laba Bersih Setelah Pajak
		

Persentase Maksimum Dividen Kas
Terhadap Laba Bersih Setelah Pajak

Sampai dengan AS$5 juta
Lebih dari AS$5 juta sampai dengan AS$ 10 juta
Lebih dari AS$10 juta

20%
25%
30%

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan Anggaran Dasar
Perseroan, pembayaran dividen Perseroan didasarkan pada keputusan RUPS Tahunan Perseroan
berdasarkan usul Direksi.
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XIII. Penjaminan Emisi Efek
1.

KETERANGAN PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan
Emisi Efek Penawaran Umum PT Indo Straits Tbk No.09 tanggal 12 April 2011 dan Akta Perubahan I
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Indo Straits Tbk No.18 tanggal 22 Juni 2011,
yang keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., Notaris di Jakarta, Penjamin Emisi Efek yang
namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat sebesar
penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) sebesar 100% dari jumlah
saham yang ditawarkan dalam penawaran umum ini yaitu sebesar 100.000.000 (seratus juta) saham
sehingga mengikat untuk membeli dengan Harga Penawaran sebesar Rp. 950,- (sembilan ratus lima
puluh Rupiah) per saham sisa saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.
Perjanjian tersebut diatas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau
perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian
dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan
Perjanjian ini.
Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat
untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan BAPEPAM 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 Rangka Penawaran Umum
2.

SUSUNAN SINDIKASI PENJAMINAN EMISI EFEK

Adapun susunan dan besarnya presentase penjaminan masing-masing sindikasi Penjaminan Emisi
Efek Penawaran Umum Perseroan yang dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) adalah
sebagai berikut :
No.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Keterangan

Jumlah Saham	Nilai (Rp)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek
PT Sinarmas Sekuritas
Penjamin Emisi Efek
PT Aldiracita Corpotama
PT Amantara Securities
PT Ciptadana Securities
PT Danatama Makmur
PT Dinamika Usahajaya
PT Erdhika Elit Sekuritas
PT Indomitra Securities
PT Kresna Graha Sekurindo Tbk
PT Minna Padi Investama Tbk
PT OSK Nusadana Securities
PT Phillip Securities Indonesia
PT Transasia Securities
Jumlah

Persentase

94.350.000

89.632.500.000

94,35%

500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
150.000

475.000.000
475.000.000
475.000.000
475.000.000
475.000.000
475.000.000
475.000.000
475.000.000
475.000.000
475.000.000
475.000.000
142.500.000

0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,15%

100.000.000

95.000.000.000

100,00%

Berdasarkan UUPM yang dimaksud dengan Afiliasi adalah Pihak (orang perseorangan, perusahaan,
usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:
a.
b.
c.
d.

Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal
maupun vertikal;
Hubungan antara pihak dengan pegawai, 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 antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung,
oleh pihak yang sama; atau
Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang turut dalam Penawaran Umum ini
dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan
sebagaimana tertera di dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3.

Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Saham dalam Penawaran Umum Perdana ini ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara
Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:
•
•

Hasil penawaran awal (bookbuilding) yang telah dilakukan
Kinerja keuangan Perseroan

Berdasarkan hasil penawaran awal (bookbuilding) yang dilakukan pada tanggal 16 - 20 Juni 2011, dengan
kisaran harga Rp 800,- (delapan ratus Rupiah) sampai dengan Rp 950,- (sembilan ratus lima puluh Rupiah)
per saham, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek berada
pada harga Rp 950,- (sembilan ratus lima puluh Rupiah). Dengan mempertimbangkan hasil penawaran
awal tersebut di atas maka berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana
Emisi Efek ditetapkan harga penawaran sebesar Rp 950,- (sembilan ratus lima puluh Rupiah) per saham.
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XIV.

Lembaga Dan Profesi Penunjang Pasar Modal
Dalam Rangka Penawaran Umum

Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah
sebagai berikut:
1.

Akuntan Publik

:
KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan
Plaza 89
Jl. H.R Rasuna Said Kav. X-7 No.6
Jakarta 12940 - Indonesia
Telepon : +62-21- 521 2901
Fax : +62-21-5290 5555, 5290 5050

Tugas dan Kewajiban Pokok:
Tugas utama auditor independen dalam Penawaran Umum Saham ini adalah melaksanakan audit
berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Di dalam standar
tersebut Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh
keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Dalam hal ini
Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang
diauditnya.
Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang
mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas prinsip
Akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian
terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
Pedoman Kerja
: Standar Profesionalisme Akuntan Publik yang ditetapkan
			 oleh Ikatan Akuntan Indonesia
Surat Penunjukan Dari Perseroan : No.160A/PTIS-SP/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010
STTD
: 106/BL/STTD-AP/2010 tanggal 22 Maret 2010
No. Keanggotaan IAPI
: 1441
2.

Konsultan Hukum

:
SHM PArtnership
Plaza Great River, Lantai 14
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X2 No.1
Jakarta 12950 - Indonesia
Telepon : +62-21- 5793 8818, 5793 8819
Fax : +62-21-5793 8820

Tugas dan Kewajiban Pokok:
Ruang lingkup pekerjaan Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum Saham ini adalah melakukan
pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum dan memberikan Laporan Pemeriksaan Segi Hukum
serta memberikan Pendapat Segi Hukum atas aspek-aspek hukum yang menyangkut Perseroan dan
Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna
melaksanakan prinsip keterbukaan.
Hasil pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum mengungkapkan semua fakta, data serta informasi
penting yang menyangkut aspek-aspek hukum dari Perseroan serta Penawaran Umum, sebagaimana
diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang
berhubungan dengan suatu Penawaran Umum.
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Pedoman Kerja
: Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum
			 yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar
			 Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM
			 Nomor : KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Pebruari 2005.
Surat Penunjukan Dari Perseroan : No.178/VI/shmp/ltr/2010 tertanggal 9 Juni 2010 (Counter
			Sign)
STTD
: 475/PM/STTD-KH/2003 atas nama Wahyudi Susanto
No. Keanggotaan HKHPM
: 200321
3.

Notaris

:
Ny. LEOLIN JAYAYANTI, SH
Jl. Pulo Raya VI No. 1
Kebayoran Baru
Jakarta 12170 - Indonesia
Telepon : +62-21 – 7278 7232
Fax : +62-21-723 4607

Tugas dan Kewajiban Pokok:
Menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain pengubahan seluruh
Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi
Saham, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.
Pedoman Kerja
: Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
Surat Penunjukan Dari Perseroan
: No.Ref.131A/PTIS-SP/III/2011 tanggal 2 Maret 2011
STTD
: No. 594/PM/STTD-N/2003
No. Anggota Ikatan Notaris Indonesia : No. 011.003.072.120859
4.

Penilai Independen

:
KJPP DUDUNG HAMIDI
Jl. Rawasari Barat Blok E No. 271 B
Cempaka Putih Timur
Jakarta Pusat 10510 - Indonesia
Telepon : +62-21 – 424 8078, 424 8106
Fax : +62-21 – 424 8078

Tugas dan Kewajiban Pokok:
Bertanggung jawab atas pemeriksaan secara langsung pada aset tetap Perseroan serta melakukan
penilaian atas nilai pasar aset tetap milik Perseroan per tanggal 31 Desember 2009. Dalam melaksanakan
tugas penilaian untuk sampai pada opini penilai, senantiasa mengacu pada Standar Penilaian Indonesia.
Pedoman Kerja
: Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia
			 dari MAPPI
Surat Penunjukan Dari Perseroan : No.Ref.139A/PTIS-SP/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010
STTD
: No.24/BL/STTD-P/AB/2007
No. Keanggotaan MAPPI
: 96-5-00737
5.

Biro Administrasi Efek

:
PT SINARTAMA GUNITA
BII Plaza Tower III, 12th Floor
Jl. M. H. Thamrin No. 51
Jakarta 10350 - Indonesia
Telepon : +62-21- 392 2332
Fax : +62-21- 392 3003
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No. Keanggotaan Asosiasi BAE
Indonesia (ABI)
No. Izin Usaha BAE

: No. ABI/IX/2008-007
: No. KEP-82/PM/1991

Tugas dan Kewajiban Pokok:
Bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham
(DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen
sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari
Penjamin Pelaksana 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 Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan
pembelian 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 saham dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak
Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung
jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran
Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afliasi
dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam
Undang-Undang Pasar Modal.
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XV. Pendapat Dari Segi Hukum
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Halaman ini sengaja dikosongkan

XVI.

Laporan Auditor Independen Dan Laporan
Keuangan Perseroan
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Halaman ini sengaja dikosongkan

XVII.

Laporan Penilai Independen
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XVIII. Anggaran Dasar Perseroan
Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 27 Mei 2011 Anggaran Dasar seperti tersebut
dibawah ini merupakan uraian Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub
dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 04 tanggal 8 Maret 2011 dibuat
oleh Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia dengan No.AHU-12945.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011 dan memenuhi
ketentuan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.J.1. Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.
Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, adalah sebagai berikut :
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
1.
2.

Perseroan ini bernama PT INDO STRAITS Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup
disingkat dengan “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Utara.
Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun diluar
wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas lamanya, dan dimulai sebagai badan hukum
pada tanggal 13-11-1986 (tiga belas Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh enam) sesuai
dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: C2-7938 HT.01.04.TH.86
dengan ketentuan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Penanaman
Modal berlaku bagi Perseroan ini.
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3
1.
2.

Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah:
Bergerak dalam bidang Jasa pekerjaan/rekayasa dan pembangunan infrastruktur di bidang
kelautan, jasa di bidang pertambangan dan perdagangan besar
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha
sebagai berikut :
Kegiatan usaha utama:
a. Pekerjaan bawah air, pengerukan, pemasangan pipa gas, pipa minyak, pipa air, instalasi
listrik dan komunikasi serta keperluan pelayaran (underwater excavation for navigational
purpose);
b. Untuk bidang konstruksi bangunan pelabuhan dan dermaga, bidang konstruksi bangunan
dan pengolahan dan penampungan barang minyak dan gas, bidang pengerukan.
Kegiatan usaha pendukung
a. Mengoperasikan kapal tongkang (Tug Boat and Barge) untuk mengangkut batubara dan
kapal untuk memindahkan batubara dari tongkang ke mother vessel (transshipment)
dan Floating Crane dan menyediakan pelayanan dukungan logistik untuk penambangan
batubara dan industri minyak dan gas.
b. Mencakup segala kegiatan yang berhubungan dengan usaha tersebut, antara lain perbaikan/
reparasi alat-alat untuk usaha tersebut.
c. Perdagangan mencakup impor dan ekspor barang-barang di bidang kelautan dan hasil
pertambangan.
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MODAL
Pasal 4
1.

2.

3.

4.

5.

Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp180.066.120.000,- ( seratus delapan puluh miliar
enam puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) terbagi atas 1.800.661.200 (satu miliar delapan
ratus juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus) saham, masing-masing saham dengan nilai
nominal Rp100,- (seratus rupiah).
Dari modal dasar telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah
450.165.300 (empat ratus lima puluh juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus) saham oleh para
pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang
disebutkan pada akhir akta ini.
Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain:
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 14 ayat 1
anggaran dasar;
d. dalam hal benda yang dijadikan 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
unsur 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;
f. dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan
mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi
kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah
dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.
Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat
Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut “RUPS”), dengan syarat dan harga tertentu yang
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris, dan harga tersebut tidak dibawah
nilai nominal, pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat
dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal,
serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah
Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh
saham dari Perseroan selaku penerbit) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan
pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu (selanjutnya HMETD) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran
Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada
tanggal tersebut.
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; atau
4.) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan
penambahan modal tanpa HMETD.
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c.

6.

7.

HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan nomor: IX.D.1 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil pemegang HMETD
harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat
ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah
Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut
wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing
pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang
saham sebagaimana dimaksud huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek
bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai
pembeli siaga dengan harga dan syarat- syarat yang sama.
f. 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.
g. Penambahan 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.
Penambahan Modal Dasar Perseroan
a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.
Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang
dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dapat dilakukan sepanjang:
b.1 telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; telah memperoleh
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 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.
b.2 dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 6 b.3.
anggaran dasar tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali
anggaran dasarnya, 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 pasal 4
ayat 6 b.3 tidak terpenuhi.
b.3 persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pasal -4 ayat 6.b1,
termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 ayat 6.b.
c. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah
terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang
25% (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.
Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
SAHAM
Pasal 5

1.
2.
3.

Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, sebagaimana terdaftar dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan.
Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
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4.

5.
6.
7.

8.

Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik
bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai
wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang
Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak
untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas
saham-saham tersebut.
Setiap pemegang saham harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusankeputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT
Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:
a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian
dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat
saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan
Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada
Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar
pemegang saham Perseroan.
Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham tersebut dicatatkan.
SURAT SAHAM
Pasal 6

1.
2.

3.

4.

Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2
(dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
a. Nama dan Alamat para 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 para pemegang saham;
b. Nomor Surat Kolektif Saham;
c. Nomor Surat Saham dan Jumlah Saham
d. Nilai Nominal Saham;
e. Tanggal Pengeluaran Surat Kolektif Saham ;
Setiap surat saham dan/atau Surat Kolektif Saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/
atau Efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi Nomor Urut dan
harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Direktur Utama.
Tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham
dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi
saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
SURAT SAHAM PENGGANTI
Pasal 7

1.

Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak:
a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
1) pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat
saham tersebut; dan
2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;
b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian
surat saham.
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2.

3.
4.

Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian 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 di
mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum
pengeluaran pengganti surat saham.
Semua biaya untuk pengeluaran penganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang
berkepentingan.
Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 pasal ini juga berlaku untuk pengeluaran
pengganti surat kolektif saham atau Efek Bersifat Ekuitas.
PENITIPAN KOLEKTIF
Pasal 8

1.

Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus
dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian.
b. 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 dimaksud 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 berbentuk 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 Perseroan atas nama Bank Kustodian
untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif
tersebut.
c. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana
dimaksud -dalam huruf c diatas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang
Saham Perseroan.
d. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk
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.
e. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib
menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam
rekening Efek.
f. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan
Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
g. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham
tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi 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.
h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut
dijaminkan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk
pemeriksaan perkara pidana.
i. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang
dimilikinya pada rekening tersebut.
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j.

2.

Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta
jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank
Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,
untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum
pemanggilan RUPS.
k. 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 kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS.
l. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan
pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank
Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening
pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan
pemilikan 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.
n. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham
bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif
ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib
menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki
oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham
yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya
diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi
dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau
hak-hak lainnya tersebut.
Ketentuan mengenai penitipan kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham
Perseroan dicatatkan.
DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
Pasal 9

1.
2.

3.

Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus
di tempat kedudukan Perseroan.
Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat:
a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian;
b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau
sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal
pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi;
Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan
Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham
itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan
Daftar Khusus sebaik-baiknya.
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4.

5.
6.
7.

8.

Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus
Perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/alamat dengan surat yang
disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua
surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan
pada alamat pemegang saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap
pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar
Khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan
kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini.
Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu)
saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Dengan memperhatikan ketentuan
dalam pasal 5 ayat 4, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham
(saham) tersebut.
Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk
melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.
Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk pencatatan
mengenai suatu penjualan, pemindah tanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang
menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas sahamsaham harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal.
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
Pasal 10

1.

2.
3.
4.

5.

a.

Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang
Pasar Modal dan anggaran dasar Perseroan, Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan
dengan suatu 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 atau disetujui
oleh Direksi.
b. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam penitipan kolektif dilakukan dengan
pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham
harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan
ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek
harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana sahamsaham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam
anggaran dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau
tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak
untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan
dalam Anggaran Dasar- ini tidak dipenuhi.
Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib
mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima
oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar
Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.
Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar
Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik
baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan
Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
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6.

7.

Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang
saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan
hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat
disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang
saham dari saham tersebut.
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak
itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.
Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib
memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa
Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 11

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

RUPS adalah:
a. RUPS Tahunan;
b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan
setiap waktu berdasarkan kebutuhan.
Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar
Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
RUPS, dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.
RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun.
RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah
penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam RUPS tersebut Direksi menyampaikan:
a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
b. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positip;
c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam dan LK.
Selain agenda sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c ayat ini, RUPS Tahunan dapat membahas
agenda lain sepanjang agenda tersebut dimungkinkan berdasarkan anggaran dasar dan peraturan
perundang undangan lain yang terkait dengan status dankegiatan usaha Perseroan.
Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan
dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana
lainnya.
Dalam Acara RUPS dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh Dewan Komisaris dan/
atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh)
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, sepanjang usul-usul yang bersangkutan harus sudah
diterima oleh Direksi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan RUPS.
TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN
WAKTU PENYELENGGARAAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 12

1.

2.
3.

RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat diadakan di:
a. Tempat kedudukan Perseroan;
b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya; atau
c. Tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS,
dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
a. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS, dengan
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
b. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua
dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai
informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum, ketentuan
ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya
serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
95

c.

Dalam Pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara, dan
pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan
sesuai dengan UUPT kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang
Pasar Modal.
d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari Kalender dan paling lambat 21
(dua puluh satu) hari Kalender dari RUPS pertama.
4. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus dilakukan oleh
Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam anggaran dasar.
Pengumuman dan pemanggilan dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 1
(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran secara nasional sebagaimana ditentukan
oleh Direksi, kecuali ditentukan lain dalam peraturan Pasar Modal.
5. Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan,
dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.
6. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 anggaran dasar dapat dilakukan
atas permintaan:
a. (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh)
atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, atau
b. Dewan Komisaris;
PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 13
1.

2.

3.
4.

5.
6.

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 yang ditunjuk oleh 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 akan 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.
Ketua RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir
dalam RUPS tersebut.
Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat, yang
untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua RUPS dan seorang pemegang saham atau kuasa
pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari mereka yang hadir dalam RUPS.
Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak
ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.
Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 4 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara itu
dibuat dalam bentuk akta notaris.
Berita Acara yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 4 dan 5 pasal ini berlaku
sebagai bukti untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu
yang terjadi dalam RUPS.
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KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN
DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 14
1.

2.

3.

4.

Sepanjang tidak diatur lain dalam anggaran dasar ini , kuorum kehadiran dan keputusan RUPS
terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran bersifat ekuitas dilakukan
dengan mengikuti ketentuan:
a. Dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, maka RUPS
Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dalam RUPS
paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau
diwakili dan keputusan RUPS dilakukan jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain
dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Dalam hal korum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum
kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan
RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam & LK.
RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. RUPS, dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui
oleh lebih 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir
dalam RUPS.
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS
kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang
mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
c. Dalam hal korum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum
kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan
RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam & LK.
Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.
RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadi jaminan hutang kekayaan Perseroan
yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan,
pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan
pembubaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua
dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
c. Dalam hal korum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum
kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan
RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a) 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;
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b)

RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang diwakili oleh dari 1/2 (satu perdua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang
saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen
yang diwakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah yang dimiliki oleh- pemegang saham independen;
c) dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka dalam
RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili
lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian
dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS;
dan
d) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud diatas ini tidak tercapai, maka atas
permohonan Perseroan, korum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan
pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
5. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Pemanggilan RUPS dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat
di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Pemegang saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
8. 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.
9. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan
yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham .
10. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain.
11. Semua keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan
memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar ini.
12. Keputusan pemegang saham yang diambil diluar RUPS tetap mengikat dalam ketentuan semua
pemegang saham telah diberitahu dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai
usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang
diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan sah dalam RUPS.
DIREKSI
Pasal 15
1.
2.
3.

4.

5.

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.
Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang yang terdiri dari:
a. 1 (satu) orang Direktur Utama;
b. 2 (dua) orang Direktur atau lebih.
Yang diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan
hukum, kecuali dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya pernah:
a. Dinyatakan pailit;
b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan
suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang
berkaitan dengan sektor keuangan.
Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan:
a. Undang-Undang Perseroan Terbatas;
b. Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
c. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dibuktikan dengan surat yang
disimpan oleh Perseroan.
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6.

Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat
3 pasal ini batal karena hukum sejak -saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui
tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung
sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya
pengangkatan Anggota Direksi yang bersangkutan dalam surat kabar dan memberitahukannya
kepada Menteri untuk dicatat dalam Daftar Perseroan.
7. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak
tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya
RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatan ia (mereka), kecuali apabila ditentukan
lain dalam RUPS.
8. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan
RUPS.
9. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan
alasannya.
b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada pasal ini dilakukan apabila
anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi yang
antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang
dinilai tepat oleh RUPS.
c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi
kesempatan membela diri dalam RUPS.
d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang
bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam
butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
10. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan
secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
a. 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.
b. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri
anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
c. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban
menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan
perundang undangan yang berlaku.
d. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat
dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang
bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
e. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS
Tahunan membebaskannya.
f. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi
menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan
oleh RUPS telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal
jumlah anggota Direksi.
11. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu dengan
menyebutkan alasannya.
b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a diberitahukan secara tertulis
kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak berwenang melakukan tugas
sebagaimana dimaksud dalam anggaran -dasar ini.
d. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah tanggal
pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.
e. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada butir d anggota Direksi yang bersangkutan diberi
kesempatan untuk membela diri dalam Rapat apabila anggota Direksi yang diberhentikan
sementara tersebut hadir dalam Rapat.
f. RUPS dicabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
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g.

12.

13.

14.
15.

16.

Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi yang
bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
h. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam Rapat
maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan
haknya untuk membela diri dalam Rapat, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan
sementara tersebut menerima keputusan RUPS.
i. Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah tanggal pemberhentian
sementara sebagaimana dimaksud pada butir d ayat ini RUPS tidak diselenggarakan, atau
RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi
tersebut menjadi batal.
RUPS dapat:
mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari
jabatannya; atau
mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau
mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau
menambah jumlah anggota Direksi baru.
Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan seorang anggota Direksi yang
diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah
untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari
penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih
menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
atau
b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau
c. Meninggal dunia; atau
d. Diberhentikan karena keputusan RUPS.
Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh RUPS dan wewenang
tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan
jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini,
maka selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk
mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku
di bidang Pasar Modal.
Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau
belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan
menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang
sama sebagai Direktur Utama.
Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat 4 anggaran
dasar Perseroan.
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
Pasal 16

1.
2.
3.

Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan
dalam mencapai maksud dan tujuannya.
Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan.
Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun 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 untuk:
a. menerima atau memberi pinjaman uang (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di
luar negeri;
Direksi harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 4
tersebut di bawah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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4.

5.

6.

7.

8.
9.

Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau
sebagian besar yaitu dengan nilai -sebesar lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari kekayaan bersih
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak,
transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan
yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan
syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 anggaran dasar Perseroan,
kecuali tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi
sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.
Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan
Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan dengan syarat syarat sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan;
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang orang anggota Direksi lainnya berhak
dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih
untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam
mana diberi wewenang kepada pemegang pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan
tertentu.
Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak
menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan
keputusan Rapat Direksi.
Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi
seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam
hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota
Direksi, maka dalam hal Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan
perundang undangan yang berlaku.
RAPAT DIREKSI
Pasal 17

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Rapat Direksi dapat diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali kecuali apabila dianggap perlu
oleh salah seorang anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota
Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan oleh Perseroan
dengan hak suara yang sah.
Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal
16 ayat 6 anggaran dasar ini.
Panggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang
disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan,
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek di
tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan
dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh dan dari anggota
Direksi yang hadir dalam Rapat tersebut.
Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi
yang lain berdasarkan surat kuasa.
Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
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9.

10.
11.

12.

13.
14.

Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara
yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang, maka Direktur Utama yang
memutuskan.
a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun
secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, dalam mana Perseroan
menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi
dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan
dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
c. Pemungutan suara mengenai 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 keberatan dari yang hadir.
Berita acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh
Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Direksi
lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat
oleh seorang Notaris, tandatangan tersebut tidak dipersyaratkan.
Berita acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 11 pasal ini merupakan bukti
yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan,
baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan
Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis
tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai
usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
DEWAN KOMISARIS
Pasal 18

1.

2.
3.

4.

5.
6.

Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota, yang terdiri dari:
1 (satu) orang Komisaris Utama;
1 (satu) orang Dewan Komisaris atau lebih; dengan memperhatikan peraturan yang berlaku
dibidang Pasar Modal.
Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan
keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap
melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :
a. dinyatakan pailit;
b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan
suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang
berkaitan dengan sektor keuangan.
Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan:
a. Undang-Undang Perseroan Terbatas;
b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
c. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dibuktikan dengan surat yang
disimpan oleh Perseroan.
Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam ayat 3 pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi
mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
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7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, anggota Dewan Komisaris
lainnya atau Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang
bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam
daftar Perusahaan.
Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut
berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir
pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatan ia (mereka), kecuali
apabila ditentukan lain dalam RUPS.
Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai
keputusan RUPS.
a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan
menyebutkan alasannya.
b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal ini
dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan
sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan
Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan
diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang
bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana
dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
b. 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.
c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri
anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap
berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas
tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak
pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam
RUPS.
f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan
setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah
anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut
sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang
baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota
Dewan Komisaris tersebut :
a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
atau
b. dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu undangundang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
c. meninggal dunia; atau
d. diberhentikan karena Keputusan RUPS.
Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah
anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal
ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sesudah
terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

103

14. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum
memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat
Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta
tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
Pasal 19
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada
umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada
Direksi.
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 untuk
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 atau apabila karena sebab apapun
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.
Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat
memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan
mereka) apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan
alasannya.
Pemberhentian sementara tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15 ayat 11
Anggaran Dasar.
RAPAT DEWAN KOMISARIS
Pasal 20

1.

2.

3.

4.

Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali kecuali apabila dianggap
perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi
atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu per
sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak
suara yang sah.
Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1
(satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak dan berwenang
melakukan Panggilan Rapat Dewan Komisaris.
Panggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan surat tercatat atau disampaikan secara
langsung dengan tanda terima yang layak atau denga telegram atau telex atau facsimile yang
ditegaskan secara tertulis, panggilan mana harus dikirimkan anggota Dewan Komisaris selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam keadaan
yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender
sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat, keadaan
mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. Apabila semua anggota Dewan Komisaris
hadir dan atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.
Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa
Efek ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik
Indonesia.
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5.

6.
7.
8.

9.
11.

12.

13.

14.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan
dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang
sah dan mengikat.
Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir atau
berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka
Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota
Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota
Dewan Komisaris yang lain berdasarkan -surat kuasa.
Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan keputusan yang mengikat
apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam
Rapat tersebut.
Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan
dengan sah dalam Rapat tersebut.
Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Komisaris Utama
yang menentukan.
a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung
maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau
kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan
sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam
pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut,
kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda
tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali
Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang
ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang
anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang -bersangkutan.
Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 pasal ini
merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan
Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak
ketiga.
Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa
mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris
telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota
Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta
menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 21

1.
2.
3.
4.
5.

Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.
Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh
persetujuan.
Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan 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,
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6.

7.
8.

9.

Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh
RUPS untuk diperiksa dan Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa
oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan.
Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun
laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal ada
anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, harus
disebutkan alasannya secara tertulis, dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
tidak menandatangani dan tidak memberikan alasannya maka yang bersangkutan dianggap telah
menyetujui isi laporan tahunan.
Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa
Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan
Bapepam Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.
PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
Pasal 22

1.

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.
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan
keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam putusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan
cara pembayaran dividen.
Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar
dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9 anggaran dasar ini, yang akan
ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian Dividen
diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di
mana saham-saham tersebut dicatatkan.
3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi
dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.
4. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan
selanjutnya untuk tahun tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama
kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak
mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran
dividen lampau, dimasukkan kedalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan
dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan
dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10
(sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
6. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila
diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari
saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan
keuangan Perseroan.
7. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh
persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 6 pasal ini.
8. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang
telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.
9. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan,
dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud
pada ayat -8 pasal ini.
10. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek
di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
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PENGGUNAAN DANA CADANGAN
Pasal 23
1.
2.
3.
4.
5.

Perseroan wajib menyisihkan sejumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan,
yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang
positif.
Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 %
(dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.
Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini hanya boleh
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan
dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan
Perseroan.
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 24

1.
2.
3.

4.
5.

Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan Undang Undang tentang Perseroan
Terbatas dan/atau Peraturan Pasar Modal.
Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana
tercantum dalam Anggaran Dasar ini.
Perubahan ketentuan Anggaran dasar yang menyangkut pengubahan nama Perseroan dan/atau
tempat Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan;
besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau perubahan status
Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan
dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal tersebut dalam ayat 3 pasal ini cukup
diberitahukan kepada Menteri dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang
Perseroan Terbatas.
Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan peraturan perundangan yang
berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN
Pasal 25

1.
2.

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan
ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 anggaran dasar ini.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan
perundangan dibidang Pasar Modal.
PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM
Pasal 26

1.
2.

Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan
sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 -anggaran dasar ini.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya Status Badan Hukum
adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.
TEMPAT TINGGAL
Pasal 27

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada
alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di
tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
PERATURAN PENUTUP
Pasal 28
Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputus dalam Rapat
Umum Pemegang Saham.
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XIX. Persyaratan Pemesanan Pembelian Saham
Setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif, calon pembeli mengajukan pemesanan pembelian yang
harus diajukan pada Masa Penawaran Umum dengan menggunakan formulir pemesanan pembelian
saham yang dicetak untuk keperluan ini. Pemesanan yang diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.
1.

Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam
Prospektus ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut “FPPS”).
Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli maupun fotocopy yang
dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek yang
namanya tercantum dalam Bab. XX Prospektus ini atau menggunakan salinan FPPS. FPPS dibuat dalam
5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan
tersebut di atas tidak akan dilayani.
Setiap pemesan harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah
menjadi pemegang rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
2.

Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga
atau Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995, tanggal 10 November
1995 tentang Pasar Modal, Peraturan No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam
Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, lampiran keputusan Ketua BAPEPAM
No.KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000.
3.

Jumlah Pemesanan

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 Pendaftaran
Efek bersifat Ekuitas di KSEI No. SP -0012/PE/KSEI/0411 yang ditandatangani antara Perseroan dengan
KSEI pada tanggal 8 April 2011.
Dengan didaftarkannya saham tersebut pada KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan pada
penawaran umum ini berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
a.

b.
c.
d.
e.

Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham,
tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam
Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening
efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal 11 Juli 2011 setelah menerima
konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEl dari Perseroan atau BAE.
Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan pada Bursa Efek,
pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir
Konfirmasi Penjatahan Saham (FKP).
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.
Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI.
Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas deviden, bonus, hak memesan
efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada
saham.
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f.

g.

h.
i.

j.

Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan 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 (benefeciary owner) yang menjadi
pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
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 atau Bank Kusodian yang telah ditunjuk.
Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI
melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir
Penarikan Efek.
Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan didistribusikan dalam bentuk Surat Kolektif
Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan
atas nama pemegang saham sesuai dengan permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian
yang mengelola saham.
Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan saham wajib menunjuk Perusahaan Efek dan
Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan
saham-saham yang didistribusikan oleh Perseroan.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif
Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi di bursa. Informasi lebih lanjut
mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di
tempat dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang bersangkutan diajukan.
5.

Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum, para pemesan harus mengajukan pemesanan pembelian saham
selama jam kerja yang umum berlaku dan sudah ditentukan oleh para Penjamin Emisi Efek atau agen
Penjualan di mana FPPS dapat diperoleh.
Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir, diajukan oleh pemesan yang bersangkutan
dengan membawa tanda jati diri asli (KTP atau Paspor bagi perorangan yang masih berlaku, dan
Anggaran Dasar bagi Badan Hukum) dan melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan
serta melampirkan bukti asli pembayrannya.. Pemesan dapat diwakili oleh Pihak lainnya dengan
menunjukkan surat kuasa dan fotokopi KTP/Paspor yang berlaku dari Pihak yang memberi kuasa dan
yang menerima kuasa.
Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, wajib mencantumkan pada FPPS nama dan
alamat di luar negeri, domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas, serta melakukan
pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan.
Agen Penjualan, Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk
menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan
pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.
6.

Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 1 Juli 2011 jam 09.00 WIB dan ditutup pada 5 Juli
2011 jam 15.00 WIB. Masa Penawaran Umum dapat dipersingkat apabila jumlah keseluruhan saham
yang dipesan telah melebihi dari jumlah saham yang ditawarkan dengan tetap mengacu pada Peraturan
Bapepam dan LK No. IX.A.2.
7.

Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan, dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan penjatahan saham untuk
setiap Pemesan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 7 Juli 2011.

109

8.

Syarat-Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata
uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa
tanda jati diri (asli dan foto copy) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang sudah diisi
lengkap dan benar kepada Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan dan semua setoran harus
dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:
Bank Permata Cabang Sudirman - Jakarta
Atas Nama : PT SINARMAS SEKURITAS IPO PTIS
Nomor Rekening: 4001764255
Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak
yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak
dapat diterima sebagai pembayaran) dan mencantumkan nomor FPPS/DPPSnya serta dana sudah
harus efektif diterima Jam 16.00 WIB (in good fund) pada tanggal 5 Juli 2011.
Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggungan
Pemesan. Semua cek dan wesel akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan
cek atau wesel bank ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis
menjadi 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 fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan
mencantumkan nomor FPPS/DPPSnya.
9.

Bukti Tanda Terima

Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali
kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke 5 (lima) dari FPPS atau 1 (satu) lembar fotokopi dari
FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian
Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham bukan merupakan jaminan dipenuhinya
pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian
sisa uang pemesanan dantatau penerimaan FKP atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan
saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh
Perseroan.
10. Penjatahan Saham
Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan
dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (pooling) dan Penjatahan Pasti (fixed allotment)
sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam
Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, yang merupakan lampiran Keputusan
Ketua BAPEPAM No.Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 serta peraturan perundangan yang lain
termasuk bidang Pasar Modal yang berlaku. Penjatahan saham akan diaudit dengan mengikuti prosedur
sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM No.VIII.G.12 Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan Atas
Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus.
a.

Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)
Dalam Penawaran Umum ini, Penjatahan Pasti dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 98%
(sembilan puluh delapan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.
Dalam hal Penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem Penjatahan Pasti, maka
penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:
1.

Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan
mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum;
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2.
3.

4.

b.

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 rekening 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.
Alokasi penjatahan pasti akan didistribusikan kepada Perusahaan Asuransi, Reksa Dana,
Perusahaan Investasi, Dana Pensiun, Aset Manajemen, Korporasi, pihak-pihak yang termasuk
dalam program MESA sesuai dengan ketentuan Perseroan serta individu ataupun institusi lokal/
asing yang sesuai dengan kebijakan Manajer Penjatahan.

Penjatahan Terpusat (Pooling)
Dalam Penawaran Umum ini, Penjatahan Terpusat dibatasi sampai dengan jumlah 2% (dua persen)
dari jumlah saham yang ditawarkan.
Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, setelah memenuhi
ketentuan mengenai penjatahan pasti maka Penjamin Pelaksana Emisi sebagai Manajer Penjatahan
harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham sebagai berikut:
Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham dari Pihak Terafiliasi (pemesan yang merupakan
direktur, komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih dari suatu
perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan atau pihak lain
yang terafiliasi dengan semua pihak dimaksud, sehubungan dengan Penawaran Umum tersebut)
dan terdapat sisa saham dengan jumlah yang sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan,
maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.
Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham dari pihak Terafiliasi dan terdapat sisa saham
yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak
dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1.
2.

3.

c.

Prioritas dapat diberikan kepada para pemesan yang menjadi Karyawan Perseroan, sampai
dengan jumlah maksimum 10% (sepuluh persen) dari jumlah Penawaran Umum;
Para pemesan yang tidak dikecualikan akan 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 Efek di mana Saham tersebut akan dicatatkan.
Apabila masih terdapat Saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan
kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan
menurut jumlah yang dipesan oleh pemesan.

Penjatahan Bagi Pihak Terafiliasi
Jika para pemesan karyawan Perseroan dan pemesan yang tidak terafiliasi telah menerima
penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara
proporsional kepada para pemesan terafiliasi.
Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada BAPEPAM
dan LK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan
BAPEPAM No.VIII.G.12. tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan
Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan BAPEPAM No.IX.A.7. tentang
Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam
Penawaran Umum, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Penjatahan.
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Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada BAPEPAM dan LK paling
lambat lima hari kerja setelah Tanggal Penjatahan mengacu kepada Peraturan BAPEPAM dan LK
Nomor IX.A.2. Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-122/BL/2009 tanggal 29
Mei 2009.
11. Penundaan Atau Pembatalan Penawaran Umum
Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sampai berakhirnya Masa Penawaran
Umum, Perseroan mempunyai hak untuk menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan
Penawaran Umum ini untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran
berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek beserta seluruh addendum,
perubahan dan penambahannya serta mengacu pada Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2.
12. 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 Efek atau Agen Penjualan di tempat mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang
tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 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 keterlambatan berdasarkan tingkat bunga jasa giro Rupiah jangka waktu
1 (satu) bulan pada bank Permata yang berlaku saat itu yang diperhitungkan secara pro rata dengan
jumlah hari keterlambatan, dengan ketentuan jumlah hari dalam satu bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
Pembayaran atau Pengembalian Uang Pemesanan Saham akan diberikan secara langsung dengan cek
atas nama pemesan dengan menunjukkan tanda jatidiri dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan
Pembelian Saham pada Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan di mana FPPS yang bersangkutan
diajukan mulai tanggal pengembalian uang pemesanan. Untuk Pemesanan Pembelian Saham Secara
Khusus, pengembalian uang akan diatur dan dilakukan langsung oleh Perseroan.
13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Atas Pemesanan Pembelian Saham
Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) akan didistribusikan melalui para Penjamin Emisi Efek dimana
FPPS yang bersangkutan diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah Tanggal Penjatahan. FKP
tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. FKP
tidak dapat diperjualbelikan dengan cara apapun juga, FKP merupakan konfirmasi jumlah penjatahan
saham atas pemesanan pembelian saham yang telah dilakukan sebelumnya.
14. Pembatalan Pemesanan
Penjamin Pelaksana emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan
pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian, dengan mengusahakan sedapat mungkin
untuk mengabulkan pemesanan yang sah dalam jumlah kecil atau minimal satu satuan perdagangan.
Pemesanan yang diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.
Sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober
2000, 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 langsung maupun tidak langsung, maka para Penjamin Emisi Efek wajib
membatalkan pemesanan tersebut.
Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki
saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya
diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan
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oleh pihak yang tidak terafiliasi baik asing maupun lokal. Tata cara pengalokasian dilakukan secara
proporsional. Semua pihak dilarang mengalihkan saham sebelum saham-saham dicatatkan di Bursa.
Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, Agen
Penjualan Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan
dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan
dalam Prospektus bahwa efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.
15. Distribusi Efek
Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama
pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal 11 Juli 2011.
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XX. Penyebarluasan Prospektus dan Formulir
		 Pemesanan Pembelian Saham
Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dapat diperoleh di kantor Penjamin
Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang
telah memiliki izin sebagai Perusahaan Efek dari BAPEPAM dan LK dan terdaftar sebagai anggota Bursa
Efek di Indonesia. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah
sebagai berikut:
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:
PT Sinarmas Sekuritas
BII Plaza, Tower III 5th Floor
Jln. M.H. Thamrim No. 51
Jakarta 10350
Tlp. 021 - 392 5550
Fax. 021 - 392 5579
Website: www.sinarmassekuritas.co.id
Penjamin Emisi Efek:
PT Aldiracita Corpotama
Plaza BII Menara II Lantai 32
Jl. MH Thamrin No.51
Jakarta 10350
Tlp. 021 - 3983 4551
Fax. 021 – 3983 4559
Website : www.aldiracita.com

PT Amantara Securities
Plaza BII Menara II Lantai 32
Jl. MH Thamrin No.51
Jakarta 10350
Tlp. 021 – 392 9601
Fax. 021 – 392 9588
Website : www.amantara.com

PT Danatama Makmur
PT Dinamika Usaha Jaya
Danatama Square
Jl. KS. Tubun II/15
Jl. Mega Kuningan
Jakarta Barat 11410
Jakarta 12950
Tlp. 021 – 532 5212
Tlp. 021 – 5797 4288
Fax. 021 - 533 0991
Fax. 021 – 5797 4289
Website : www.dinamikausahajaya.com
Website : www.danatama.com		
PT Indomitra Securities
Gedung Wirausaha, Lt. 4
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-5
Jakarta 12940
Tlp. 021 – 522 9073
Fax. 021 – 522 9081
Website : www.mitraduta.co.id

		
PT OSK Nusadana Securities Indonesia
Plaza CIMB Niaga, Lt. 14
Jl. Jend. Sudirman Kav. 25
Jakarta 12920
Tlp. 021 – 520 4599
Fax. 021 – 520 4598
Website : www.osk188.co.id

PT Kresna Graha Securindo Tbk
Indonesia Stock Exchange Building
Tower 1, Lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190
Tlp. 021 – 515 2889
Fax. 021 – 515 5280

PT Ciptadana Securities
Plaza Asia Office Park Unit 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190
Tlp. 021 – 2557 4800
Fax. 021 – 2557 4842
Website : www.ciptadana.com
PT Erdikha Elit Sekuritas
Sucaco Building, Lt. 3
Jl. Kebon Sirih Kav.71
Jakarta 10340
Tlp. 021 – 3983 6420
Fax. 021 – 315 2841
Website : www.erdikha.com
PT Minna Padi Investama Tbk
Equity Tower. Lt. 11 SCBD Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tlp. 021 – 525 5555
Fax. 021 – 525 6666
Website : www.minnapadi.com

Website : www.e-kgs.com
PT Phillip Securities Indonesia
ANZ Tower Level 32B
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A
Jakarta 10220
Tlp. 021 – 5790 0800
Fax. 021 – 5790 0809
Website : www.phillip.co.id
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PT Transasia Securities
The East Lt. 36
Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav. E 3.2 No.1
Jakarta 12950
Tlp. 021 – 5795 8038
Fax. 021 – 5795 8039

